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Transport chłodniczy

Trendy w konstrukcji nadwozi furgonowych
Renault Trucks szkoli kierowców
Schmitz Cargobull na ostatniej mili

10 Ewolucja naczep chłodniczych
Wraz ze zmieniającymi się realiami rynkowymi ewoluują oczekiwania firm zajmujących
się transportem ładunków w temperaturach
kontrolowanych. Reagując na potrzeby klientów, producenci pojazdów chłodniczych modernizują swoje produkty.

18 Wszystkie ogniwa są ważne.
Zarządzanie w transporcie chłodniczym
W przypadku realizacji przewozów ładunków w temperaturach kontrolowanych zwykło
się używać określenia łańcuch chłodniczy.
Tak jak w przypadku każdego łańcucha, także
i tu obowiązuje zasada, że aby właściwie
spełniał swoje zadanie, każde jego pojedyncze ogniwo nie może zawieść.

54 Nadwozia furgonowe
– trendy konstrukcyjne
Nadwozia furgonowe mają bardzo szerokie zastosowanie w transporcie na różne odległości
i w różnych branżach. Występują w wielu odmianach i wersjach. Przyjrzymy się rozwiązaniom technicznym, które czynią te nadwozia tak uniwersalnymi.

58 Schmitz Cargobull na ostatniej mili
Schmitz Cargobull wprowadza na rynek zabudowę typu furgon przeznaczoną do montażu na podwoziach samochodów dostawczych. Nadwozie V.KO DRY – bo tak się
nazywa nowy produkt – zostało po raz pierwszy zaprezentowane dziennikarzom na początku marca.

75 Mistrzowie ecodrivingu
Dzięki szkołom ecodrivingu zmieniła się świadomość przedsiębiorców transportowych,
a wiedza szkolonego kierowcy zyskała na
znaczeniu w praktyce, gdyż ekonomicznie
i bezpiecznie jeżdżący kierowca przynosi firmie ogromne oszczędności.
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Kompleks Kasandry
Nie tylko polityka prowadzona przez prezydenta Stanów
Zjednoczonych Donalda Trumpa jest jednym z ważnych czynników powodujących, że perspektywy rozwoju światowej branży
pojazdów użytkowych pozostają kwestią mocno dyskusyjną.

P

rzy trudnym scenariuszu związanym z Brexitem i zaostrzeniu przepisów w Chinach każdy
wariant wydaje się możliwy. Myśląc o branży
producentów pojazdów użytkowych, chciałoby
się przywołać powiedzenie niemieckiego filozofa Fryderyka Nietzschego: „Nie ma faktów,
są tylko interpretacje”. Stwierdzenie to pasuje
doskonale do wielu wypowiedzi prominentnych specjalistów z branży dotyczących ich
wizji rozwoju rynku.
W Stanach Zjednoczonych powodem zbiorowej powściągliwości w wyrażaniu opinii na
temat rozwoju tamtejszego rynku transportowego wydają się kontrowersyjne działania nowej administracji prezydenckiej pochłaniające
wiele uwagi branży i – niestety – pozostawiające uczucie niepokoju, który zaległ niczym
niekomfortowy cień na z natury optymistycznym podejściu do biznesu reprezentowanym
przez producentów amerykańskich.
Także na rynku niemieckim wyczuwalna
jest pewna powściągliwość w formułowaniu
prognoz – choć tam sprzedaż pojazdów
użytkowych osiągnęła rekordowy poziom
w ciągu ostatnich 25 lat. Komentarze wielu
prominentnych przedstawicieli niemieckich
producentów omawiających najlepsze od lat
rezultaty osiągnięte przez firmy przez nich
prowadzone można uznać z grubsza za
„ostrożnie pozytywne”. Gdzieś na boku, niby
mimochodem, pojawiają się uwagi o tym,
że „nie można pominąć międzynarodowych
zagrożeń politycznych”.
Chciałoby się rzec, że przykład idzie
z góry: nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy unika odrębnego stanowiska – w marcowym oświadczeniu można było przeczytać, że
chociaż w 2017 i 2018 r. MFW spodziewać się
będzie wzrostu gospodarczego, zwłaszcza na
rynkach wschodzących, to „istnieje szerokie
rozproszenie możliwych wyników wokół tej

prognozy ze względu na niepewność co do
polityki... administracji Stanów Zjednoczonych
i jej globalnych konsekwencji”.
Oczywiście przyczyną niepokojów nie jest
wyłącznie polityka Trumpa. Zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych producenci
środków transportu przygotowują się na zakończenie cyklu koniunkturalnego, który rozpoczął się po globalnym kryzysie finansowym
2008–2010 i charakteryzował się nagłym
wzrostem popytu, który nie tylko ożywił produkcję pojazdów, ale także pobudził poziom
innowacji. Pojawiły się też wtedy nowe idee,
takie chociażby jak pojazdy autonomiczne
i elektryczne, na skalę dotąd w tej branży
niespotykaną.
Skutkiem jest m.in. to, że obecnie pojazdy
użytkowe są niesłychanie zaawansowane technicznie, rozwiązania telematyczne zapewniają
stałą łączność w czasie rzeczywistym, dopracowane i przetestowane osłony aerodynamiczne
aktywnie poprawiają ekonomikę paliwową,
nowe materiały konstrukcyjne pozwalają na
skuteczniejsze poszukiwanie kompromisu pomiędzy niską masą własną a wytrzymałością.
Lista godnych podziwu innowacji jest bardzo
długa i dodam, że jeszcze dziesięć lat temu nie
można było jej sobie nawet wyobrazić.
Historycznie jednak każda hossa ostatecznie prowadzi do kontrakcji, czyli bessy, więc
gracze rynkowi wydają się coraz bardziej zaniepokojeni tym, że obecny cykl ma się zakończyć i stoimy przed nieuniknionym, czyli pogorszeniem koniunktury w naturalnym cyklu
gospodarczym.
Dlatego trzymam kciuki za gotową na
nowe wyzwania Grupę Wielton, która ogłosiła
ambitną strategię rozwoju na najbliższe lata
i do 2020 r. planuje podwojenie biznesu zarówno w obszarze przychodów, jak i wolumenu
sprzedaży. Wierzę, że Polak potrafi!
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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SOLARIS Z TYTUŁEM
EBUS AWARD 2017
olaris Bus & Coach został laureatem prestiżowego konkursu EBUS Award 2017,
organizowanego przez organizację VDV
(Niemieckie Zrzeszenie Przedsiębiorstw Transportu Publicznego). Polski producent został wyróżniony za wieloletni wkład w rozwój bezemisyjnej
komunikacji miejskiej, konsekwentne działania
w tej dziedzinie, a także gotowość dopasowania
do oczekiwań klientów i szeroką paletę rozwiązań
w zakresie e-mobilności.

© Mercedes Benz Trucks

S
TESTY URBAN
eTRUCK
tym roku Mercedes-Benz Trucks
wprowadzi na rynek pierwszy na
świecie całkowicie elektryczny
samochód ciężarowy do transportu dystrybucyjnego. Urban eTruck o dmc. 25 t będzie miał
ładowność 12,8 t i zasięg do 200 km. Przetestują go wybrane przez Daimlera firmy. „Po światowej premierze we wrześniu 2016 r. na targach IAA odzew był bardzo duży. Obecnie
rozmawiamy o testach z około 20 potencjalnymi
klientami z branż transportu odpadów komunalnych, spożywczej i logistycznej. Do roku
2020 chcemy być na rynku z dopracowanym pojazdem wielkoseryjnym” – wyjaśnia Stefan
Buchner, szef Mercedes-Benz Trucks.

W

Celem testów jest doprecyzowanie koncepcji
i parametrów nowej ciężarówki na podstawie
realnych warunków eksploatacyjnych. Aby je odwzorować, 18- i 25-tonowe pojazdy otrzymają
zabudowę chłodniczą, zabudowę furgonową,
a także skrzynię ładunkową. Przetestowane
mają zostać w warunkach eksploatacji zmianowej czasy ładowania, a także zarządzanie
mocą akumulatora i zasięgiem.
Samochody wraz ze specjalną stacją ładowania zostaną przekazane klientom na 12 miesięcy. Jednocześnie nadzorować je będzie dział
jazd próbnych Mercedes-Benz Trucks. Urban
eTruck jest częścią większej ofensywy pojazdów elektrycznych w grupie Daimler Trucks.
W roku 2017 do globalnej eksploatacji testowej w małej serii wejdzie również lekka elektryczna ciężarówka Fuso eCanter.
(KW)

Tytuł EBUS Award jest jedną z najważniejszych
międzynarodowych nagród na rzecz ochrony środowiska przyznawanych w dziedzinie transportu
publicznego. Ocenie jury podlegają firmy i osoby
prywatne, które poprzez swoją działalność przyczyniły się w czasie ostatnich dwóch lat do rozwoju elektromobilności w obszarze komunikacji
miejskiej.
Tegorocznych zwycięzców wyłoniono w czterech
kategoriach: producent autobusów, producent
komponentów lub podzespołów, przedsiębiorstwo doradcze i monitorujące, przewoźnik (podział
na: metropolie oraz miasta średnie).
Nagrody wręczono podczas konferencji „Autobusy
elektryczne – rynek przyszłości”, która odbyła się
w dniach 6–8 marca 2017 r. w Berlinie. (KW)

LOTNISKOWY OLBRZYM
Z SILNIKAMI SCANIA

Samochód zadebiutował w tym miesiącu podczas konferencji instruktorów
pożarnictwa Fire Department Instructors Conference w Indianapolis. Sprzedawany będzie głównie w Chinach i na Bliskim Wschodzie. Może poruszać
się w trudnym terenie, ma napęd wszystkich kół i olbrzymi zbiornik wody
o pojemności 17 000 l. Wyróżnia się też zwrotnością, bardzo dobrymi własnościami jezdnymi oraz komfortową kabiną z doskonałą widocznością. Napędzają go dwa 16-litrowe silniki Scania V8, zgodne z normą emisji spalin
Tier 4 final. Każdy z nich osiąga moc 770 KM.
„W naszej ocenie jest to najbardziej skuteczny pojazd dla ratownictwa lotniskowego, jaki dotąd powstał” – mówi Jeff Resch, wiceprezes i dyrektor
generalny Oshkosh Airport Products.
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cania dostarczyła silniki do Strikera 8×8 – potężnego, ośmiokołowego lotniskowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wyprodukowanego przez amerykańską firmę Oshkosh Airport Products.

Oshkosh Corporation wytwarza ciężkie pojazdy użytkowe dla wojska, straży
pożarnej i służb ratowniczych, a także pojazdy budowlane, komunalne i podnośniki. W tym roku świętuje stulecie działalności. Ze Scanią współpracuje
od dawna, silniki tej firmy wykorzystywano już w innych pojazdach typu Striker oraz w pługach śnieżnych, betonomieszarkach i śmieciarkach. (KW)
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DROGOWCY
SZYKUJĄ SIĘ
NA SPOTKANIE
W KIELCACH
adchodzące Międzynarodowe Targi
Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska zapowiadają się bardzo ciekawie. Między 9 a 11 maja, oprócz
bogatej oferty produktów i usług z zakresu budowy dróg, w premierowych odsłonach będzie można zobaczyć potężne maszyny. To
za sprawą odbywających się w tym samym
terminie XVIII Międzynarodowych Targów
Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych Maszbud. Prezentacje kilkuset wystawców z całego świata uzupełniane będą
interesującymi wydarzeniami towarzyszącymi.
W programie targów znajduje się wiele spotkań merytorycznych, w których udział potwierdzili już przedstawiciele najważniejszych instytucji. Wśród nich zaplanowano kontynuację
konferencji, która odbyła się w ubiegłym roku
– dotyczyła ona Białej Księgi Drogownictwa.
W tradycję targów wpisał się również Konkurs Operatorów Maszyn Budowlanych Big
Bau Masters, organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Operatorów Maszyn Roboczych „Operator”.

© Volvo
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LIMITOWANA
SERIA VOLVO
pecjalna wersja pojazdów FH i FH16 jest
inspirowana regatami Volvo Ocean Race.
Pojazdy nawiązują stylistyką do motywów morskich, są bardzo komfortowe i bogato
wyposażone.

S

Na nadwoziu (do wyboru: w kolorze piaskowym
lub błękitnym) namalowano czarne i srebrne
ozdobne pasy oraz kontrastujący z nimi zygzakowaty wzór w kolorze czerwonym.
Elementy wyposażenia kabiny także nawiązują
swoim wyglądem do morza i żeglowania. Na
przykład wentylowany fotel kierowcy jest pokryty
naturalną skórą w kolorze piaskowym, ozdobioną
niebieskimi akcentami i zygzakowatymi, czerwonymi szwami. Na oparciu fotela można dostrzec

mapę świata z zaznaczonymi miejscami startu
i mety tegorocznych regat Volvo Ocean Race.
Ten sam wzór stylizowanej mapy pojawia się na
zasłonach.
Kupujący ma do wyboru silniki o kilku różnych
mocach oraz dwa pakiety wyposażenia specjalnego obejmujące m.in. skrzynię biegów I-Shift
Dual Clutch ze zwalniaczem, alarm przeciwwłamaniowy, sejf zamykany na klucz, układ wspomagania zmiany pasa ruchu, układ monitorowania reakcji kierowcy i aktywny tempomat.
„Volvo Ocean Race Limited Edition 2017–2018 to
absolutnie najwyższa klasa, zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa” – powiedział Carl Johan
Almqvist, dyrektor ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i produktów w Volvo Trucks. Sprzedaż samochodów w limitowanej edycji rozpoczęła się
w połowie marca, a specjalną kampanię sprzedażową przewidziano na lipiec.
(KW)

Jednocześnie z targami Autostrada-Polska
i Maszbud odbywać się będą wystawy związane z infrastrukturą lotnisk (Traffic-Expo-TIL),
pojazdami użytkowymi (Rotra) oraz technologiami parkingowymi (Europarking). (KW)

ELEKTRYCZNY I BEZEMISYJNY

T

hermo King wprowadza na rynek nowy bezemisyjny i całkowicie elektryczny agregat chłodniczy B-100 30 do małych samochodów ciężarowych i dostawczych.

Jak mówi Eneko Fernandez, lider zarządzania produktem Thermo King, jest
to rozwiązanie dla klientów poszukujących wydajnych agregatów do dostaw
„na ostatnim odcinku”, takich jak dowozy do domów lub przewóz wyrobów
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Agregaty B-Series zasilane są bezpośrednio z akumulatora pojazdu. Można
je montować w samochodach wyposażonych w fabryczną klimatyzację, nie
wymagają zestawu napędowego ani żadnych modyfikacji, a cienki, montowany pod sufitem parownik pozwala uzyskać większą przestrzeń ładunkową.
Produkty te mają też dodatkową funkcję ogrzewania, co zapewnia stałe chłodzenie i ogrzewanie elektryczne, działające niezależnie od silnika pojazdu i temperatury otoczenia. A wszystko to z zachowaniem małych rozmiarów i z właściwą dla całej serii wysoką wydajnością.
farmaceutycznych. „Brak silnika wysokoprężnego daje przewoźnikom elastyczność potrzebną podczas dostaw miejskich, w strefach niskiej emisji
i przyczynia się do obniżenia ogólnych kosztów eksploatacji” – dodaje Eneko
Fernandez.
(KW)
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DEALER ROKU DAF 2017
marca 2017 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród najlepszemu dealerowi DAF. Dealerem Roku 2017 została firma ESA
Trucks Polska oddział Iłowa. Drugie miejsce zajął warszawski oddział
firmy TB Truck & Trailer Serwis w Wolicy, a na trzecim uplasował się serwis autoryzowanego dealera DAF firma WTC we Wrocławiu.

3

Na zdjęciu od lewej: Maciej Taniewski, dyrektor zarządzający DAF Trucks
Polska, Piotr Juchtman, Dealer Development Manager DAF Trucks Polska,
Jarosław Szymkowiak, dyrektor zarządzający ESA Trucks Polska i Marek
Rogala, kierownik serwisu ESA Iłowa
Zwycięzca konkursu, firma ESA, po raz kolejny udowodniła, że usługi serwisowe i sprzedażowe, jakie świadczy w swoich punktach, są oferowane
na najwyższym poziomie. Warto dodać, że w ubiegłym roku pierwsze miejsce
w konkursie zajęła firma ESA, oddział w Koninie. W całej historii konkursu
Dealer Roku DAF firma ESA zwyciężyła już trzykrotnie.
(RP)

© MAN

W tym roku firma DAF Trucks Polska już po raz szósty zorganizowała konkurs na najlepszego dealera DAF. W rywalizacji udział wzięli wszyscy autoryzowani dealerzy DAF w Polsce. Pod uwagę brane były aspekty działania
dealera, które bezpośrednio przekładają się na satysfakcję klienta, tj. dostępność
i sprzedaż części, realizację celów dotyczących kluczowych klientów, produktów
oraz akcji specjalnych, poprawność wykonania usługi za pierwszym razem,
szybkość reakcji na zażalenia klienta, wydajność obsługi w ramach serwisu
ITS/PTS, sprzedaż kontraktów obsługowo-naprawczych DAF Multisupport,
realizację planów sprzedaży nowych i używanych pojazdów, jakościowe
szkolenia z ekonomicznej jazdy oraz usługi finansowe Paccar Financial.

© DAF

ESA Trucks Polska, jako autoryzowany dealer sprzedaży i serwisu samochodów
ciężarowych marki DAF, działa na terenie województw wielkopolskiego i lubuskiego od 2006 r. i należy do Grupy ESA, holenderskiego przedsiębiorstwa,
które powstało w 1927 r. W Polsce firma ma 4 autoryzowane punkty serwisowe DAF.

PIERWSZA NACZEPA
DO TRANSPORTU
BITUMU
Marek Sachs,
prezes firmy
Sachs Trans,
odbiera swój
wyjątkowy
egzemplarz
MAN-a, dokonując symbolicznego dokręcenia śruby

a polskie drogi wyjechała jedna z pierwszych w kraju izolowana naczepa do
przewozu masy bitumicznej – model
Isoxx firmy Langendorf. Naczepy Isoxx produkowane są w pojemnościach od 22 do 27 m3.

N

Ściany i podłogę zaizolowano przy użyciu warstwy
materiału o grubości 50 mm. Dla lepszego podtrzymania temperatury transportowanego asfaltu
izolacja znajduje się pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną powłoką muldy.
Langendorf jako jedyny producent stosuje w ścianie przedniej blachę o grubości 4 mm ze stali
Hardox HB450. Aby jednocześnie ograniczyć masę
własną pojazdu, ściany boczne i ściana tylna zostały od zewnątrz wykończone blachą aluminiową.
Skrzynia może być dodatkowo wyposażona w monitoring umożliwiający kontrolę temperatury przewożonego materiału. Naczepę zakupiła firma ReDrog S.C., a dostawcą był PTM Polska, generalny
dystrybutor Langendorf w Polsce.
(KW)

90 000 CIĘŻARÓWEK MAN Z NIEPOŁOMIC

14

marca z linii produkcyjnej w Niepołomicach zjechała ciężarówka o numerze 90 000.
Jubileuszowy egzemplarz to ciągnik MAN TGS 18.420 4×2 BLS – TS, uroczyście
przekazany firmie Sachs Trans.

„Jesteśmy dumni, że marka MAN pojawia się we flocie tak dużego i znanego przewoźnika. Nasze relacje biznesowe wzmacnia fakt, że kilka dni wcześniej podpisaliśmy umowę o współpracy
serwisowej” – powiedział Piotr Stański, prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska.
Sachs Trans ma już w swojej flocie ok. 50 pojazdów MAN. Są to głównie ciągniki TGX EfficientLine3 18.460 i 18.500, ale również ciągniki do transportu ciężkiego MAN TGX 26.500 6×2/4 BLS. Ciągnik
o numerze 90 000 jest jednym z partii 80 pojazdów zamówionych w tym roku przez tę firmę. (KW)
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Ewolucja naczep
chłodniczych

Dariusz Piernikarski

Wraz ze zmieniającymi się realiami rynkowymi ewoluują oczekiwania
firm zajmujących się transportem ładunków w temperaturach
kontrolowanych. Reagując na potrzeby klientów, producenci
pojazdów chłodniczych modernizują swoje produkty.

o tak naprawdę ma znaczenie
w chłodniach? Czy przy ich zakupie najistotniejsze jest kryterium
cenowe? Jak w przyszłości będą konstruowane naczepy chłodnicze poruszające się po europejskich drogach? Czy
będą lżejsze, bardziej wytrzymałe i odporne na uszkodzenia, a jednocześnie
będą mieć doskonałe własności izolacyjne

w całym okresie eksploatacji? Czy nadal
wykorzystywane będą dotychczasowe materiały izolacyjne? A może klienci zwrócą
większą uwagę na wartość współczynnika przenikalności cieplnej, zwłaszcza
gdy rozważa się całkowity koszt eksploatacji pojazdu i związane z tym kwestie
ekologiczne? Co ze stabilnością skrzyni
i ogólnie – całej naczepy?

Lista pytań może być kontynuowana. Na razie nic nie wskazuje na to, aby
w pojazdach wykorzystywanych do transportu towarów w temperaturach kontrolowanych dojść miało do jakiejkolwiek
rewolucji. Spróbujmy zatem prześledzić
najważniejsze kierunki, którymi podąża
ewolucja tej grupy produktowej – skoncentrujemy się na naczepach chłodniczych.

© Schmitz Cargobull

Wraz z zakupem chłodni Schmitz Cargobull S.KO Executive klient otrzymuje
pełną umowę serwisową na agregat chłodniczy, telematyczny system
zarządzania flotą oraz serwis proaktywny
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Rozważania na temat ewolucji naczep chłodniczych komentują specjaliści: Andrzej Dziedzicki – dyrektor handlowy
firmy EWT Truck & Trailer Polska, generalnego przedstawiciela Schmitz Cargobull w Polsce oraz Tomasz Kujawa –
członek zarządu i dyrektor sprzedaży Pozkrone – wyłącznego
przedstawiciela Krone w Polsce. Serdecznie dziękujemy im za
cenne uwagi!

Wszystko z jednej ręki
Użytkownicy naczep chłodniczych, zwłaszcza duże floty,
coraz chętniej decydują się na wykorzystanie oferty całościowej, pochodzącej z jednego źródła. Prekursorem działań w tej
dziedzinie na rynku europejskim jest firma Schmitz Cargobull,
mogąca obecnie zaoferować swoją naczepę chłodniczą wraz
z agregatem chłodniczym własnej produkcji oraz dodatkowe
komponenty i bogatą ofertę usług. W pakiecie Schmitz Cargobull S.KO Executive znajduje się pełna umowa serwisowa
na agregat chłodniczy, telematyczny system zarządzania flotą
oraz serwis proaktywny. „Wpisuje się to w trend zwiększania
udogodnień i wygody klienta. W jednym miejscu, kontaktując
się z jedną osobą, nasi klienci otrzymują całościowy produkt,
którego rozliczenie jest ograniczone do jednego rachunku za
cały pakiet. Takiego produktu nie oferuje żaden inny producent w segmencie naczep chłodniczych” – tak o ofercie Cargobull S.KO Executive mówi Andrzej Dziedzicki.
Podobną strategię działania realizuje Krone. „W produkcji, o ile to możliwe, staramy się wykorzystywać wszystkie komponenty z jednego źródła. Korzystamy z osiągnięć techniki lotniczej i aerodynamiki i chcemy konstruować nasze chłodnie
w optymalny sposób także pod względem stylistycznym. Między innymi dlatego panele boczne i tylne chłodni Krone powstają w formach. To na dłuższych trasach zmniejsza opór powietrza i zużycie paliwa” – mówi Tomasz Kujawa.

Schmitz Cargobull TKM One i doposażonych w systemy telematyczne TrailerConnect, opracowane przez spółkę Cargobull
Telematics. TrailerConnect ma wszystkie niezbędne funkcje,
które umożliwiają monitoring parametrów naczepy oraz agregatu w czasie rzeczywistym. System dostarcza aktualne dane
na temat pozycji pojazdu, temperatury oraz parametrów naczepy, takich jak: stan hamulców, ciśnienia w oponach czy przebieg. Natomiast zaawansowany oraz intuicyjny portal pozwala na generowanie rozbudowanych raportów do analizy floty
pojazdów oraz na definiowanie grupy użytkowników, do których mają być wysyłane konkretne sygnały alarmowe w formie mailowej lub esemes.
„Dotychczas w Polsce TrailerConect był niszową usługą,
jednak w związku z rozwojem systemów telematycznych
i wprowadzeniem nowej generacji urządzeń przez Cargobull
Telematics planujemy ekspansję na polski rynek. W niedalekiej przyszłości większość naczep opuszczających fabrykę ma

reklama

Chłodnia na tablecie
Zmieniają się wymagania firm działających w transporcie
chłodniczym, a wraz z nimi same chłodnie. Jednym z najważniejszych zjawisk jest rosnące zainteresowanie systemami
telematycznymi pozwalającymi na zwiększenie niezawodności chłodni i agregatów chłodniczych oraz skrócenie i ułatwienie obsług serwisowych. Obowiązkowe staje się już nie tylko
wyposażenie ciągnika w elementy systemu zarządzania flotą,
wyraźnym trendem jest też dążenie do zdalnej obsługi chłodni
za pośrednictwem telematycznego systemu zarządzania.
Przewoźnicy coraz chętniej sięgają po dane przetwarzane
przez komputery sterujące pracą naczepy. Przykładem może
być kontrola temperatury: jej przebiegi, wymagania alarmowe
i dane dotyczące pracy agregatu chłodniczego mogą być stale
monitorowane, przekazywane i archiwizowane przez określony czas (np. 18 miesięcy). Operator systemu, kierowca lub
inne zaufane osoby mogą ustawiać i zmieniać parametry,
a tym samym zdalnie wpływać na przebieg łańcucha zimna,
również wtedy, gdy naczepa jest odłączona od ciągnika i np.
przewożona koleją.
O rosnącej popularności telematyki w transporcie chłodniczym może świadczyć kilka tysięcy naczep chłodniczych
jeżdżących po całej Europie, a wyposażonych w agregat
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Agregat naczepowy Thermo
King SLXi jest standardowo
wyposażony w dwukierunkowe możliwości wymiany
danych z systemem zarządzania flotą

© Thermo King

być wyposażona w telematykę, co z pewnością przełoży się na dostępność tej
usługi” – tak o najbliższych działaniach
EWT Truck & Trailer Polska na rzecz
popularyzacji systemu Cargobull Telematics w polskich flotach mówi nam
Andrzej Dziedzicki.
Integracja danych uzyskanych z naczepy z systemami zarządzania transportem oferowanymi przez producentów
samochodów ciężarowych jest nadal sporym problemem. „Mimo że nie ma jeszcze ostatecznych ustaleń w tym zakresie, Krone skłania się ku samodzielnemu
wykorzystaniu technologii przechowywania danych w chmurze – rozwiązania
takie są już dostępne do dyspozycji klientów. Jest to bardzo złożony problem.
Proponujemy wykorzystanie sieci WLAN
(WiFi) z różnymi opcjami i systemami dostępu. Główną zaletą jest możliwość obniżenia kosztów komunikacji, korzystne
jest również to, że proponowane rozwiązanie jest kompatybilne „w górę”, co
oznacza, że czujniki wykorzystywane
w przyszłości będą mogły przekazywać
dane do systemu telematycznego Krone
Telematics” – tak o rozwiązaniach telematycznych w chłodniach Krone mówi
Tomasz Kujawa.
Krone Telematics wykorzystuje certyfikowane czujniki temperatury, a zewnętrzny, oddzielny rejestrator temperatury jest zbędny. Zadanie utrzymania
i dokumentowania temperatury w chłodni przejmuje zintegrowany rejestrator

temperatury. Dane na temat przebiegu
temperatur mogą być przygotowywane
w indywidualnie definiowanych oknach
czasowych. Certyfikowane przebiegi temperatur w chłodniczym łańcuchu zimna
zostają przygotowane jako dokumenty
i są dostępne online i w wersji gotowej
do wydruku jeszcze przed przekazaniem
ładunku do magazynów klienta.

Klienci są coraz bardziej wymagający i świadomi, że z jednej
strony zwiększa się potrzeba stosowania różnych rozwiązań logistycznych, a z drugiej, że Schmitz Cargobull jest w stanie spełnić
oczekiwania dzięki posiadanym technologiom. Schmitz Cargobull
wsłuchuje się w sygnały dochodzące bezpośrednio od użytkowników i wykorzystując ponadsześćdziesięcioletnie doświadczenie
w wytwarzaniu pojazdów chłodniczych, jest w stanie jako lider
innowacyjności zaproponować odpowiednie rozwiązania.
Dział rozwoju produktu w Schmitz Cargobull prowadzi na bieżąco
prace nad zmianami technicznymi, innowacjami oraz ulepszeniami w swoim i tak już wysoko rozwiniętym technologicznie
produkcie. Schmitz stawia na zrównoważony rozwój, opracowując
i dopracowując poszczególne elementy naczepy.
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Monitoring pracy agregatu
Systemy zarządzania transportem
chłodniczym to nie tylko naczepa, to również monitoring pracy agregatów chłodniczych. Ich producenci również starają
się wzbogacać swoją ofertę w tym zakresie. Dobrym tego przykładem jest
pokazany przez Thermo King na ostatnich targach IAA agregat naczepowy
SLXi, który jest standardowo wyposażony w dwukierunkowe możliwości
wymiany danych z systemem zarządzania flotą.
Znakiem czasów jest możliwość zdalnego dostępu do funkcji agregatu –
właściwość od dawna wykorzystywana
w przypadku agregatów stosowanych
w chłodniach montowanych na podwoziach samochodowych, a niewykorzystywana w naczepach. W przypadku
rozwiązania Thermo King urządzenie
BlueBox gromadzi dane, które są później
dostępne za pośrednictwem aplikacji
w smartfonie, tablecie lub jakimkolwiek
innym urządzeniu obsługującym transmisję Bluetooth. Tym samym można
przeanalizować większość informacji –
począwszy od podziału wnętrza naczepy
na strefy termiczne, poprzez alarmy związane z pojawieniem się usterek, a na
ostrzeżeniach o niskim poziomie paliwa
skończywszy. Może również kontrolować zdalnie cykle odszraniania i nastawy
temperatur.
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Panele – podstawa izolacji
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Jakość izolacji chłodni ma niezwykłe
znacznie dla możliwości zachowania wymaganej temperatury przewożonych
produktów – im jest ona lepsza, tym
rzadziej i krócej będzie pracować agregat chłodniczy utrzymujący temperaturę we wnętrzu na zadanym poziomie.
W naczepach chłodniczych źródłem napędu agregatów są w większości silniki
Diesla, zatem im rzadziej będą one pracować, tym mniej cennego paliwa zostanie spalone.
Obecnie nadwozia chłodnicze konstruowane są z paneli izolacyjnych tworzących płyty wielowarstwowe. Typowo
są to panele z wypełnieniem ze spienionej pianki poliuretanowej z poszyciem z nierdzewnych blach stalowych lub
kompozytów wzmacnianych włóknem
szklanym. Wszystkie komponenty konstrukcyjne, w tym także pianka izolacyjna,
nadają nadwoziu odpowiednią wytrzy-

Ściana działowa Krone Isowall Plus
do naczep Cool Liner daje się łatwo
przemieszczać, a po zamocowaniu dzieli
ładownię na strefy różnego chłodzenia

Liczą się detale
bull

Schmitz Cargobull
izoluje swoje chłodnie, stosując panele Ferroplast wykonane
ze spienianej pianki poliuretanowej z obustronnym pokryciem ze stali nierdzewnej

małość i oczywiście wymagane właściwości izolacyjne, ograniczając przenikanie ciepła do wnętrza ładowni. Każdy
z liczących się producentów wykonuje
panele w nieco innej technologii, często
też to właśnie sposób produkcji paneli
decyduje ostatecznie o jakości całego
pojazdu i wpływa na popularność chłodni
danej marki.
Nieco upraszczając, można powiedzieć, że im grubsze ściany i lepszy materiał izolacyjny między poszyciem wewnętrznym a zewnętrznym, tym niższa
wartość współczynnika przenikalności
cieplnej będzie charakteryzować nadwozie. W najlepszych konstrukcjach współczynnik przenikalności cieplnej K jest
na poziomie 0,27–0,24 W/m2K (środki
transportu z izolacją wzmocnioną to takie, dla których współczynnik K jest nie
większy niż 0,4 W/m2K). Niestety zwykłe
zwiększenie grubości ścian powoduje

podwyższenie masy własnej pojazdu i tym
samym obniża jego ładowność. Skuteczniejszym sposobem poprawy własności
izolacyjnych nadwozi jest doskonalenie
materiałów (głównie pianek poliuretanowych) stosowanych w budowie paneli
izolacyjnych. Tak o jakości izolacji chłodni
Schmitz Cargobull mówi Andrzej Dziedzicki: „Preferencje klientów pozostają
niezmienne od lat. Pożądane są naczepy
chłodnicze wykonane w bardzo dobrej jakości, a co za tym idzie charakteryzujące
się odpowiednio wysoką izolacyjnością
zabudowy chłodniczej. Schmitz Cargobull od lat utrzymuje, a nawet zwiększa
jakość izolacji. Na ubiegłorocznych targach w Hanowerze zaprezentowana została naczepa chłodnicza w wariancie
S.KO Complete ze zwiększoną izolacyjnością, dzięki czemu uzyskujemy wymierne oszczędności w procesie użytkowania pojazdu”.

W transporcie chłodniczym kluczowym aspektem jest sama jakość i koszt
chłodzenia. Wpływ na to mają takie czynniki, jak jakość izolacji, efektywność
agregatu chłodniczego czy sposób rozdziału powietrza w ładowni. Nie bez znaczenia jest też właściwy dobór chłodni
do realizowanego zadania (jednotemperaturowa, wielotemperaturowa) oraz
osprzętu dodatkowego. Lista dodatkowych opcji jest tu obszerna, a ich wybór
powinien w każdym przypadku być poparty analizą kosztów i opłacalności.
„Coraz większy udział w ogólnej sprzedaży naczep chłodniczych stanowią pojazdy z systemem podwójnego załadunku
oraz naczepy dwutemperaturowe, w których ładownia naczepy wymaga podzielenia na dwie komory za pomocą ściany
działowej oraz zastosowania dodatkowego parownika w tylnej części nadwozia. Możliwe jest połączenie tych dwóch
rozwiązań w jednej naczepie” – wskazuje
Andrzej Dziedzicki. Trend ten potwierdza
również Tomasz Kujawa: „Coraz więcej
sprzedaje się zarówno chłodni dwutemperaturowych, jak i chłodni dwupodłogowych. Zmniejsza się liczba zapytań
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Nowe szyny systemu mocowania ładunku stosowane
w chłodniach S.KO Cool z załadunkiem dwupoziomowym zapobiegają skutecznie niekontrolowanemu przesuwaniu się towaru, a jednocześnie nie osłabiają
własności izolacyjnych nadwozia

© Schmitz Cargobull
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Schmitz Cargobull, doskonaląc konstrukcję swoich naczep, zdecydował się
na wykonywanie podłużnic ram w technologii walcowania – wkrótce
rozwiązanie to może być stosowane w chłodniach

dokonujemy znaczących zmian przyczyniających się do podniesienia efektywności oraz jakości obsługi naczepy chłodniczej” – mówi Andrzej Dziedzicki.
„Jeśli chodzi o wnętrze, zdobywamy
punkty dzięki naszej ścianie działowej
Isowall Plus do naczep Cool Liner, która
daje się łatwo przemieszczać i pozycjonować, dzieląc ładownię na strefy różnego
chłodzenia” – tak o interesujących detalach wyposażenia chłodni Krone wypowiada się Tomasz Kujawa.

Przykładem działań pozwalających
na spełnienie wyżej nakreślonych wymagań mogą być ostatnie innowacje Schmitz
Cargobull – w ramach swoich naczep
kurtynowych producent używa podłużnic
wykonywanych w technologii walcowania
na zimno, zastępując nimi profile spawane.
Wkrótce rozwiązanie to zacznie być stosowane również w chłodniach.
W transporcie żywności różnego rodzaju środków spożywczych w powietrzu mogą się pojawić grzyby i bakterie.
Można je usunąć dzięki innowacyjnym
rozwiązaniom zabudowy chłodniczej.
Przykładem innowacyjnego działania
pozwalającego na zwalczanie bakterii
i grzybów jest stosowany w chłodniach
Krone nowy system sterylizacji – jest to
kanał wylotu powietrza ze zintegrowaną
lampą UV-C. Schładzane powietrze wlotowe przepływa wzdłuż lampy UV-C i dzięki zachodzącym reakcjom fotochemicznym ilość grzybów w powietrzu zostaje
zredukowana o ok. 80%, a bakterii nawet o 99%. Jest to prawdziwa innowacja w branży transportowej, za to stosowana powszechnie np. w szpitalach.

Miejsce na innowacje

Elektryczne agregaty chłodnicze

W dalszym ciągu ważnym zagadnieniem jest masa własna pojazdu. Naczepa
chłodnicza musi być wytrzymałą, niezawodną strukturą, a jednocześnie konstrukcją zoptymalizowaną pod kątem
uzyskania maksymalnej ładowności. Nie
bez znaczenia jest także łatwość wykonywania napraw.

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości podstawowym źródłem napędu
agregatów chłodniczych będzie energia
elektryczna. Silniki elektryczne będą zasilane z akumulatorów ładowanych na
różne sposoby – także za pośrednictwem
baterii ogniw słonecznych. Agregaty z napędem elektrycznym nie są niczym no-

© Krone

W kanale wlotowym
chłodni Krone może
być stosowany system sterylizacji UV-C
– powietrze zostaje
naświetlone przez
lampę UV-C, co skutecznie likwiduje
znajdujące się
w nim bakterie
i grzyby

o standardowe chłodnie. Jest to związane
z coraz większymi wymaganiami rynku
i większą elastycznością przewoźników”.
Nowa generacja systemu podwójnego załadunku oferowana w chłodniach
Schmitz Cargobull pozwala na załadunek 66 europalet. Nowe szyny systemu
są cieńsze od tych ze starej wersji, więc
w ścianach bocznych pozostaje więcej
materiału izolacyjnego. Belki nośne mają
zintegrowaną funkcję zabezpieczania ładunku, zapobiegając niekontrolowanemu
przesuwaniu się towaru. Producent zapowiada, że w ofercie wyposażenia chłodni
wkrótce pojawi się skonstruowana na
nowo para szyn w ścianach bocznych
służących do zabezpieczania ładunku,
pozwalająca stosować drążki blokujące
ładunek co 4 cm na długości szyny. Szyny
mają uniwersalne otwory służące do stosowania różnych typów drążków i blokad oraz wyposażone są w kanaliki do odprowadzania wody. „Małymi krokami

14 | KWIECIEŃ 2017 | Transport – Technika – Biznes

| TRANSPORT |

© Krone

wym – rozwiązanie to jest stosowane
od dawna, głównie jako urządzenia pomocnicze wykorzystywane podczas postoju
(zasilanie zewnętrzne) lub jako rezerwowe jednostki uruchamiane w przypadku
awarii głównego agregatu z silnikiem
Diesla. Występują zarówno w wersjach
mono-, jak i wielotemperaturowych.
Wszystkie komponenty elektryczne otrzymują zasilanie z generatora prądu (napędzanego przez zoptymalizowany silnik
spalinowy) lub z zewnętrznego zasilania
infrastrukturalnego. Koszt prądu jest
znacznie niższy niż oleju napędowego,
mniejsza jest również ilość czynności
obsługowych.
Najtrudniejszym obecnie problemem
do przezwyciężenia jest zagwarantowanie odpowiednich i bezpiecznych w obsłudze punktów zasilania wszędzie tam,
gdzie stoją naczepy chłodnicze (parkingi

Krone SmartScan to inteligentny system monitoringu wnętrza naczep pozwalający na określenie
objętości i lokalizacji wolnej przestrzeni

Krone w programie produkcyjnym ma cztery typy pojazdów
chłodniczych. Pojazdy te zostały zaprojektowane wspólnie z logistykami działającymi w branży. Podstawę stanowią standardowe naczepy Cool Liner, są też wersje wielotemperaturowe,
naczepy do przewozu półtusz (tzw. hakówki) oraz chłodnie przystosowane do załadunku dwupoziomowego. Do każdego rodzaju
naczep dostępne jest również wyposażenie opcjonalne. Każdy
pojazd zapewnia chłodzenie odpowiednie dla danego rodzaju
ładunku: żywności, roślin i leków.
Szczególnej ewolucji wymagań klientów zamawiających w Pozkrone naczepy chłodnicze nie zauważam. Są oczywiście różne
bardzo szczegółowe zapytania, ale najczęściej to cena decyduje
o obcięciu wszelkich dodatkowych elementów wyposażenia, choć
i to też nie jest regułą. Bardzo specjalistyczne firmy mają ustaloną
sztywno specyfikację pojazdu i nie może być tam żadnych odstępstw, zwłaszcza jeśli chodzi o przewóz bardzo drogich towarów.
Utrzymująca się tendencja jest próbą zjednoczenia pozornych
przeciwieństw: z jednej strony klienci oczekują, aby pojazd był
bardzo solidny, a z drugiej – lekki.

przy drogach, place w pobliżu magazynów u odbiorców i nadawców itp.). Producenci agregatów, wychodząc naprzeciw
potrzebom rynku, mają już w swoich
ofertach różne warianty agregatów z zasilaniem elektrycznym, są np. wersje z zasilaniem stacjonarnym 230 V, 70 A, ale
także 460 V, 40 lub 60 A.

Panele słoneczne coraz częściej są
stosowane jako źródło energii elektrycznej do zasilania urządzeń pomocniczych
i doładowywania obecnych na pokładzie
różnych akumulatorów. Ze „słonecznego”
prądu korzystają np. tylne podesty załadowcze, systemy uruchamiające drzwi
roletowe, elektryczne wózki paletowe,

© Carrier Transicold
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ne

Tomasz Kujawa

,
członek zarządu i dyrektor
sprzedaży Pozkrone – wyłącznego
przedstawiciela Krone w Polsce

instalacje oświetleniowe, część energii
może być również oddawana do instalacji elektrycznej w ciągniku, gdzie będzie
wykorzystana do np. zasilenia układu
przewietrzania i wentylacji. Oczywiście
wykorzystanie paneli słonecznych wymaga określenia potrzeb energetycznych pojazdu i potencjalnych możliwości
uzyskiwana energii elektrycznej (warunki pogodowe). Ważny jest też odpowiedni dobór paneli i ich umiejscowienie
tak, aby nie były narażone na przypadkowe uszkodzenia, a jednocześnie nie
wpływały niekorzystnie na właściwości
aerodynamiczne zestawu.

Agregat Carrier Vector 8100 to całkowicie
elektryczne urządzenie o pojemności chłodniczej
o 4% większej niż poprzedni model. Urządzenie
pracuje bez emisji hałasu, toksycznych składników spalin i nie zużywa paliwa tak jak klasyczne
agregaty napędzane silnikami Diesla
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Panele słoneczne montowane na dachu naczepy
mogą być wykorzystywane jako dodatkowe źródło
energii elektrycznej do ładowania akumulatorów
agregatu chłodniczego

© Carrier Transicold

szerszym rozpowszechnieniu mówić jeszcze nie można. Warto zauważyć, że chociaż rozwiązania różnych producentów
mogą wydawać się do siebie podobne,
to w tym przypadku o ich skuteczności
decydują szczegóły, takie jak np. profile przejścia pomiędzy płaszczyznami.
W efekcie oszczędności paliwowe mogą
się różnić nawet kilkakrotnie.
Wydaje się, że firmy transportowe
w dalszym ciągu dość sceptycznie podchodzą do tych rozwiązań, obawiając się
dodatkowych kosztów związanych z naprawą uszkodzonych spoilerów. Decydujące wydaje się tu lepsze uświadomienie
samych kierowców o korzyściach płynących z obniżenia oporów aerodynamicznych – mając to na względzie, mogą oni
bardziej uważnie obsługiwać swoje pojazdy, zwracając uwagę na to, by nie
uszkodzić przypadkowo dodatkowego
wyposażenia aerodynamicznego.

Poprawa własności
aerodynamicznych
Opór powietrza jest proporcjonalny
do kwadratu prędkości jazdy – zatem
poprawa własności aerodynamicznych
naczepy i całego zestawu ma szczególnie sens w transporcie dalekobieżnym,
gdy większość tras pokonywana jest podczas jazdy po autostradach i drogach
szybkiego ruchu. Przy prędkości rzędu
85 km/h niemal 50% mocy silnika jest

wykorzystywane do pokonania oporów
powietrza, co oznacza zwiększone zużycie paliwa i emisję CO2.
O ile nowoczesne ciągniki siodłowe
są dość dobrze dopracowane pod kątem
minimalizacji współczynnika oporu aerodynamicznego, to o naczepach tego już
nie można powiedzieć. Oczywiście spotykamy na rynku rozwiązania poprawiające aerodynamikę naczep, takie jak
np. spoilery boczne (np. Wabco OptiFlow)
czy spoilery tylne lub montowane od
spodu przed podwoziem, jednak o ich

© Wabco

Summary

Spoilery boczne (np. Wabco OptiFlow) czy spoilery tylne choć są dostępne
na rynku, to jeszcze nie weszły do powszechnego wykorzystania
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One of the most important trend are
complex offers from one producer.
They include the refrigeration unit,
the trailer and telematic system – all
paid on one bill. Very trendy are also
the technologies originating from
aviation and aerodynamics, the reefers are even designed in that style.
There is a growing interest in telematic systems to increase the reliability of refrigerated trailers and cooling machines and to shorten and
facilitate service and maintenance
processes.
It is also important to choose the
right reefer and its accessories for
the given transportation task. The
list of options is extensive, their
choice should in any case be supported by the analysis of cost and
effectiveness.

| PROMOCJA |

Oświetlenie
ostrzegawcze Trucklight
W bogatej ofercie Inter Cars jest szeroki wybór oświetlenia
ostrzegawczego Trucklight, przeznaczonego do pojazdów użytkowych.

ółte światła pulsacyjne ostrzegają przed
zagrożeniami. Ich użycie – na pojeździe
i w ruchu ulicznym – jest dopuszczalne
wyłącznie w sytuacji ostrzegania przed miejscami pracy lub wypadku, przed poruszającą się
w wolnym tempie kolumną pojazdów, a także
pojazdami, których wymiary przekraczają dopuszczalną szerokość lub długość albo wiozącymi
ładunek ponadnormatywny.
W jedno lub kilka świateł ostrzegawczych pulsacyjnych w kolorze żółtym mogą zostać wyposażone:
• pojazdy drogowe przeznaczone do budowy,
konserwacji i czyszczenia dróg czy instalacji
drogowych lub komunalne służące do zbioru
odpadów, jeżeli są oznakowane znakami
ostrzegawczymi w kolorze czerwono-białym
(oznakowanie ostrzegawcze) zgodnie z polską normą (PN-ISO 12509:1997),

Przykładowe indeksy
w IC Katalogu Online:

Lampa
sygnalizująca
BL-UN025

•

•

Lampa
sygnalizująca
BL-UN009
•

pojazdy pomocy drogowej, zarówno te użytkowane przez kluby motorowe i związki podmiotów transportowych, jak i ubezpieczalnie
samochodowe,
pojazdy cechujące się nietypową szerokością lub długością, lub przewożące ponadnormatywny ładunek, jeżeli organy władzy wydające zezwolenie nakazały zamocowanie
świateł ostrzegawczych,
pojazdy pilotujące, które ze względu na zamontowane wyposażenie stosuje się jako pojazdy towarzyszące transportom ciężkim i ponadgabarytowym. Inne pojazdy towarzyszące
mogą zostać wyposażone w demontowalne
światła ostrzegawcze, jeżeli wydano dla nich
zezwolenie.
Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia: © Inter Cars

• BL-UN002 – lampa sygnalizująca
(kogut, pomarańczowa, 12/24 V,
LED, mocowanie 3-punktowe)
• BL-UN009 – lampa sygnalizująca
(kogut, pomarańczowa, 12/24 V,
LED, nasadka rurowa)
• BL-UN016 – lampa sygnalizująca
(kogut, pomarańczowa, 12/24 V,
H1, mocowanie 3-punktowe)
• BL-UN021 – lampa sygnalizująca
(kogut, pomarańczowa, 12/24 V,
H1, mocowanie magnetyczne)
• BL-UN025 – lampa sygnalizująca
(kogut, pomarańczowa, 12/24 V,
H1, nasadka rurowa, pasek)
• BL-UN026 – lampa sygnalizująca
(kogut, pomarańczowa, 12/24 V,
H1, nasadka rurowa)
• BL-UN028 – lampa sygnalizująca
(kogut, pomarańczowa, 12/24 V,
Xenon, mocowanie 3-punktowe)
• BL-UN029 – lampa sygnalizująca
(kogut, pomarańczowa, 12/24 V,
Xenon, mocowanie magnetyczne)
• BL-UN031 – lampa sygnalizująca
(kogut, pomarańczowa, 12/24 V,
Xenon, nasadka rurowa)
• BL-UN033 – lampa sygnalizująca
(kogut, pomarańczowa, 12/24 V, H1,
mocowanie 1-punktowe, pasek)
• BL-UN034 – mocowanie lampy sygnalizującej (trzpień gwintowany)
• BL-UN035 – mocowanie lampy sygnalizującej (trzpień z listwą boczną)
• BL-UN040 – sygnał cofania (12/24 V,
107 dB(A))
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Wszystkie ogniwa są ważne.
Zarządzanie w transporcie chłodniczym
Marek Rutka
W przypadku realizacji przewozów ładunków
w temperaturach kontrolowanych zwykło się używać
określenia łańcuch chłodniczy. Tak jak w przypadku
każdego łańcucha, także i tu obowiązuje zasada,
że aby właściwie spełniał swoje zadanie, każde jego
pojedyncze ogniwo nie może zawieść.

© Mercedes-Benz

Dysponowanie
zestawem przyczepowym pozwala na elastyczne dopasowanie
się do wielkości realizowanego zlecenia
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dwołując się do popularnych definicji, łańcuch chłodniczy to nic
innego jak procedura zachowania
stałości warunków, w jakich mają przebywać głęboko mrożone lub chłodzone
produkty żywnościowe. Inaczej mówiąc
chodzi o to, aby od momentu opuszczenia taśmy produkcyjnej poprzez składowanie, transport i dystrybucję aż do
spożycia przez klienta pierwotnie zamrożony produkt miał stałą określoną dla
niego temperaturę. Doprowadzenie do
sytuacji, że produkt znajdzie się poza
zakresem określonych temperatur w którymś z ogniw łańcucha chłodniczego,
może wywołać obniżenie jego jakości
(np. obniżenie walorów smakowo-zapachowych czy konsystencji), a w skrajnym
wypadku doprowadzić do tego, że jego
spożycie będzie wręcz niebezpieczne.
Ta ostatnia uwaga dotyczy przede wszystkim ładunków mrożonych, w przypadku
których doprowadzenie do wzrostu temperatury powodującej jego rozmrożenie
dyskwalifikuje produkt z dalszego obiegu w łańcuchu chłodniczym. Dzieje się
tak na skutek zwiększonego ryzyka rozmnożenia drobnoustrojów, co prowadzi
do możliwości wywołania zatrucia pokarmowego.
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Największe ryzyko przerwania łańcucha chłodniczego występuje podczas
operacji przeładunku, stąd też przyjmuje
się, że nie powinny one zajmować więcej
niż 30 minut. Sytuacje, które potencjalnie narażają na możliwość przerwania
ciągłości utrzymania właściwej temperatury, określane są mianem punktów
krytycznych łańcucha chłodniczego.

Operacje
przeładunkowe
to potencjalne ryzyko
przerwania łańcucha
chłodniczego

Spośród dostaw wszystkich rodzajów artykułów spożywczych najbardziej
wymagająca i zarazem najdroższa w realizacji jest dystrybucja produktów o obniżonej temperaturze. Są to m.in. produkty zaliczane do kategorii świeżych,
jak np. warzywa, owoce, wędliny, mięso
(ich temperatura nie może przekroczyć
6°C), a które mogą być przewożone w samochodach z zabudowami izotermicznymi (izotermach). Do grupy wymagających specjalnych warunków transportu
zaliczane są towary, których temperatury

© Haccpvis

Wysokie wymagania

wynoszą od 0°C do –18°C, i które przewożone są w zabudowach chłodniczych.
Najbardziej wymagającą grupę towarów
stanowią te, którym należy zapewnić
temperaturę poniżej –18°C. W tym przypadku do ich transportu wykorzystuje się
zabudowy mroźnicze, tzw. mroźnie.

reklama

Spełnienie w całym łańcuchu chłodniczym wymagań określonych przez producenta żywości narzuca konieczność
wykorzystania odpowiednich środków
transportu i przeładunku oraz zapewnienia właściwych standardów magazynowania.
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przeładunkowych i transportowych system HACCP odnosi się nie tylko do zapewnienia przewidzianej przez producenta żywności temperatury, ale obejmuje
także kwestie związane z wymogami sanitarnymi tych elementów, które mają
kontakt z przewożonym ładunkiem (mycie, dezynfekcja).

W trosce o jakość
W przypadku transportu chłodniczego system HACCP należy traktować
jako absolutne minimum, bez którego
spełnienia realizacja usługi zgodnie z prawem nie jest możliwa. Coraz więcej zlecających usługę transportu (producentów lub nabywców towaru) oczekuje
czegoś więcej jak np. spełniania norm
ISO. Przykładem jednej z nich jest norma ISO 22 000:2005 przeznaczona dla
wszystkich organizacji, które w ramach

swojej działalności zajmują się produkcją,
przetwarzaniem, magazynowaniem,
transportowaniem i handlem żywnością.
Jeśli chodzi o produkty spożywcze,
zarówno produkcja, jak i logistyka są
najdroższe w przypadku wyrobów chłodzonych i mrożonych. Z tego też względu
szczególnie wiele uwagi należy poświęcić odpowiedniemu zaplanowaniu całego
zadania logistycznego, mając na uwadze
wszystkie punkty krytyczne łańcucha
chłodniczego.
W przypadku transportu dystrybucyjnego produktów chłodzonych i mrożonych o wiele większego znaczenia niż
w przypadku innych produktów spożywczych nabiera zaplanowanie realizacji
zamówień. Chodzi przede wszystkim
o to, że wszelkiego rodzaju operacje przeładunkowe nie mogą narażać przewożonego towaru na możliwość przerwania
łańcucha chłodniczego. Realizacja prze-

© Haccpcontrol

Wymagania te regulują odpowiednie przepisy, normy, standardy i wytyczne [1]. Fakt spełniania przez każde
ogniwo łańcucha chłodniczego owych
szczegółowo określonych warunków najczęściej potwierdzany jest odpowiednim certyfikatem. W przypadku branży
chłodniczej powszechnie obowiązującym
dokumentem jest certyfikat HACCP
(ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń
i Krytycznych Punktów Kontroli. Dzięki
wdrożeniu systemu HACCP możliwa jest
analiza zagrożeń i kontrola punktów krytycznych, co ułatwia wyeliminowanie
miejsc potencjalnego zagrożenia skażenia lub zanieczyszczenia żywności niebezpiecznych dla konsumenta.
Warto przy tym podkreślić, że zgodnie z wymaganiami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia
28 października 2006 r. (Dz.U. 2006
Nr 171 Poz.1225) każda firma będąca
elementem „łańcucha żywnościowego”
– od gospodarstwa rolnego, przez przetwórcę, transport, aż do stołu konsumenta – zobowiązana jest do wdrożenia
systemu HACCP. W przypadku zadań

Wykorzystanie lekkich jednoosiowych naczep chłodniczych
w transporcie dystrybucyjnym to sposób na optymalne
wykorzystanie przestrzeni ładunkowej

© Scania

Kontrola wszystkich ogniw łańcucha chłodniczego
to podstawowe
zadanie systemu
HACCP
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Chcąc do minimum ograniczyć ryzyko przerwania łańcucha chłodniczego,
przewoźnicy często używają pojazdu rezerwowego, gdy dojdzie do awarii samochodu realizującego zadanie. Co prawda
rozwiązanie takie generuje koszty, ale
ostatecznie może pozwolić na uratowanie towaru i tym samym realizację zamówienia.

Opłacalna optymalizacja

Najbardziej wymagające produkty
spożywcze muszą być transportowane w temperaturze poniżej –18°C

wozów tego rodzaju ładunków pociąga
za sobą konieczność znacznie większej
dbałości o stan techniczny floty transportowej niż w przypadku mniej wymagających produktów spożywczych (dbałość
o niezawodność floty porównywalna
bywa do transportu gotowych mieszanek
betonowych betonomieszarkami).

reklama

Mając świadomość, że zorganizowanie i utrzymanie sprawnie funkcjonującego łańcucha chłodniczego jest kosztowne, coraz więcej zwolenników zyskują
rozwiązania pozwalające optymalizować
te koszty. Jednym z nich jest ECR (ang.
Efficient Consumer Response), czyli strategia Efektywnej Obsługi Klienta, której
celem jest zbudowanie systemu współpracy jak największej liczby uczestników łańcucha chłodniczego. Do systemu
ECR na bieżąco wprowadzane są – przez
producentów, dystrybutorów i odbiorców
– zlecenia na transport chłodniczy. Po
przetworzeniu informacji system generuje następnie trasy przejazdu ze wska-
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ograniczenie ryzyka przerwania łańcucha chłodniczego podczas operacji przeładunkowych – otwierana jest tylko ta
komora, do której w danym momencie
jest potrzebny dostęp (nie bez znaczenia jest także mniejsze zapotrzebowanie
na energię w porównaniu z typowymi
jednokomorowymi zabudowami kontenerowymi).

zaniem konkretnego pojazdu chłodniczego. Pozwala to z jednej strony w jak
największym stopniu wykorzystać możliwości transportowe pojazdu, a z drugiej
sprawnie zrealizować rzeczywiste zapotrzebowanie odbiorców.
Cechą charakterystyczną systemu
ECR jest współpraca wielu uczestników
łańcucha chłodniczego – często konkurencyjnych firm. Warto podkreślić, że
ECR pozwala ograniczyć koszty nie tylko
na etapie transportu, ale również składowania i przeładunku. Trzeba pamiętać,
że koszty magazynowania w chłodniach
stanowią istotny składnik kosztów całkowitych łańcucha chłodniczego. Koncepcja systemu ECR umożliwia również
organizacje ładunków powrotnych na
podobnych zasadach.
Co prawda większość transportu dystrybucyjnego produktów chłodzonych
i mrożonych realizowana jest samochodami ciężarowymi z zabudowami kontenerowymi, jednak systematycznie rośnie zainteresowanie także mniejszymi
pojazdami.
Rosnąca popularność tego rodzaju
samochodów wynika przede wszystkim
ze względów praktycznych i ekonomicznych. Wykorzystywanie zbyt dużego pojazdu do transportu niewielkiej partii
towaru chłodzonego lub zamrożonego
pociąga za sobą nie tylko koszt paliwa
na przejazd, ale także wydatki na energię potrzebną do zapewnienia wymaganej temperatury w jego ładowni. Nie należy zapominać, że w celu osiągnięcia
odpowiednio niskiej temperatury w za-

Dla ograniczenia
strat energii podczas
operacji przeładunkowych
nadwozie chłodnicze wyposażono w dodatkową
parę bocznych drzwi

pełnionej w niewielkim stopniu ładowni
zużycie energii może być większe niż
wtedy, gdy przestrzeń ładunkowa jest
całkowicie wykorzystana. Ponadto użycie
pojazdu o dużej ładowności, masie i wymiarach zewnętrznych w gęstej zabudowie centrów miast czasami może okazać się zwyczajnie niemożliwe.
Decyzja o uzupełnieniu floty ciężarówek chłodniczych mniejszymi pojazdami
często wynika z analizy danych z systemu
ECR, który umożliwia generowanie danych odnośnie do zrealizowanych tras
i stopnia zapełnienia pojazdów.
Biorąc pod uwagę specyfikę działalności, własne doświadczenie i raporty
z systemów wspomagających zarzą dzanie, jak np. ECR, wiele firm zajmujących się dystrybucją towarów o obniżonej temperaturze decyduje się na
zakup wielokomorowych mroźni. Zabudowy tego typu najczęściej instalowane
są na pod woziach samochodów dostawczych i lekkich ciężarówek o dmc.
do 6 t. W zabudowach tego typu dostęp
do poszczególnych komór o oddzielnie
regulowanej temperaturze (może być ich
nawet 14–16) możliwy jest przez boczne
indywidualne drzwi. Do zalet wielokomorowych mroźni zaliczyć należy także
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Przypisy:
[1] Warunki termiczne, w jakich mają przebywać artykuły spożywcze na każdym
etapie swojej drogi – od wytworzenia do
stołu konsumenta – muszą spełniać obowiązujące w Polsce i krajach UE stosowne
przepisy, w tym m.in. Rozporządzenie
WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,
powołujące Europejski urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające
procedury w zakresie bezpieczeństwa
żywności (Dz.Urz. WE L 31 z 1.02.2002).
Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie higieny
środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139
z 30.04.2004)

Summary
Among all the foodstuff supplies,
the most demanding and the most
expensive implementation is the distribution of low temperature and
frozen products. The fulfillment of
the requirements of food manufacturer throughout the supply chain
demands the use of appropriate
means of transport, handling and
the provision of appropriate storage
standards.
Therefore solutions enabling optimization of these costs are becoming more and more popular. One
of them is the Efficient Consumer Response (ECR) strategy, which aims to
build a system of cooperation of the
largest number of participants in the
refrigeration chain.
ECR allows reduction of costs not
only during transport but also in storage and handling. The concept of
ECR system also allows to organize
return cargo on similar terms.
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Ładunek dobrze umocowany
Transport ładunków wielkogabarytowych niejednokrotnie wymaga zastosowania
specjalistycznych zabezpieczeń. Wysoką skuteczność wykazują odciągi łańcuchowe,
potocznie zwane napinaczami łańcuchowymi.

odpowiedzi na potrzeby klientów
firma Inter Cars wprowadziła do
swojej oferty odciągi łańcuchowe
o wysokich parametrach technicznych oraz wytrzymałościowych. To pewny sposób na solidne
i bezpieczne zamocowanie nawet najcięższego
i największego ładunku. Napinacze są łatwe
w obsłudze dzięki płynnej regulacji długości, a ich
główny atut, czyli odporność na uszkodzenia,
przecięcia, przetarcia i zgniecenia, gwarantuje
użytkownikowi długi czas eksploatacji. Zastosowano w nich łańcuch zawiesiowy w nowym pokryciu powstałym w technologii E-coat (zgodne
z normą EN 818-2), która zwiększyła odporność
antykorozyjną w komorze solnej do 650 godzin oraz
znacznie poprawiła odporność na ścieranie i obijanie pokrycia.
Napinacz transportowy grzechotkowy typ C3,
zgodny z wymaganiami normy EN 12195-3 (norma „Mocowanie ładunków, bezpieczeństwo,
część 3: Odciągi łańcuchowe”), zyskał nową konstrukcję: haki skracające z utwardzanymi zabezpieczeniami, zębatkę wykonaną w technologii CNC, pogrubione ogniwa, rurę nośną i śruby
z uchem. Ponadto w rozmiarze 8 wydłużono rączkę napinającą. Z kolei nowe haki końcowe (zgodne z normą EN1677-2) mają kute zapadki o ulepszonych parametrach i zmienionym wyglądzie,
a także nowe, odkuwane zabezpieczenie mocowane wielowarstwową tulejką rozprężną. Dołączone są do nich również przywieszki z informacją
w 3 językach.

©

Inter

Cars

Przykładowe indeksy w IC Katalogu Online:
GM-O-G8 FI8 3500 – odciąg łańcuchowy dwuczęściowy
do mocowania ładunku (zabezpieczenie antykorozyjne E-coat) LC=4
GM-O-G8 FI10 3500 – odciąg łańcuchowy dwuczęściowy
do mocowania ładunku (zabezpieczenie antykorozyjne E-coat) LC=6,3
GM-O-G8 FI13 3500 – odciąg łańcuchowy dwuczęściowy
do mocowania ładunku (zabezpieczenie antykorozyjne E-coat) LC=10
GM-OJ-G8 FI8 3500 – odciąg łańcuchowy jednoczęściowy
do mocowania ładunku (zabezpieczenie antykorozyjne E-coat) LC=4
GM-OJ-G8 FI10 3500 – odciąg łańcuchowy jednoczęściowy
do mocowania ładunku (zabezpieczenie antykorozyjne E-coat) LC=6,3
GM-OJ-G8 FI13 3500 – odciąg łańcuchowy jednoczęściowy
do mocowania ładunku (zabezpieczenie antykorozyjne E-coat) LC=10
GM-8NT 8MM – napinacz łańcuchowy LC=40
GM-8NT 10MM – napinacz łańcuchowy LC=63
GM-8NT 13MM – napinacz łańcuchowy LC=100
GM-LO-G8 FI8 3500 – łańcuch odciągowy
(zabezpieczenie antykorozyjne E-coat) LC=4
GM-LO-G8 FI10 3500 – łańcuch odciągowy
(zabezpieczenie antykorozyjne E-coat) LC=6,3
GM-LO-G8 FI13 3500 – łańcuch odciągowy
(zabezpieczenie antykorozyjne E-coat) LC=10

Opracowała Katarzyna Biskupska
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Zimne trendy

Dariusz Piernikarski

ednym z najważniejszych zagadnień w rozwoju agregatów chłodniczych jest minimalizacja zużycia
paliwa, jako że w drogowym transporcie ładunków w temperaturach kontrolowanych głów nym źródłem napędu
agregatów pozostają silniki Diesla. Obniżanie spalania ma wymiar głównie ekonomiczny (koszty), jednak nie zapominajmy, że mniej spalonego paliwa to
mniej wyemitowanego CO2 i substancji
toksycznych. Ważne jest też ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
naturalne wyrażające się nie tylko niskim
poziomem emisji CO2, ale także ograniczeniem ilości stosowanego czynnika
chłodniczego i minimalizacją jego potencjału tworzenia efektu cieplarnianego GWP (Global Warming Potential).
Konieczne jest również znalezienie kompromisowego rozwiązania w zakresie
wymaganej mocy chłodniczej agregatu
i dopuszczalnego poziomu emitowanego
przez niego hałasu.

Ekologia przede wszystkim
W rozważaniach na temat przyszłości
transportu chłodniczego warto zapytać
o to, co sama branża może zdziałać na
rzecz zrównoważonego rozwoju i ekologii. Nie zapominajmy, że jest to działal-

© D. Piernikarski

Agregaty chłodnicze ewoluują: stają się bardziej ekologiczne i ekonomiczne,
lżejsze i cichsze, wzrasta też ich wydajność chłodnicza. Coraz chętniej stosowane
są urządzenia kriogeniczne, w których środkiem chłodniczym jest CO2.

Jak na razie negatywny wpływ agregatów chłodniczych na środowisko naturalne nie jest
w jakiś istotny sposób brany pod uwagę – nie ma żadnych wątpliwości, że wiele z nich to
urządzenia starszego typu, nieproporcjonalnie nieekologiczne, a jest jedynie kwestią
czasu, kiedy i w łańcuchu zimna wymogi ekologiczne staną się priorytetowe

ność zdecydowanie komercyjna – zarówno po stronie producentów sprzętu
(nadwozi, agregatów), jak i samych firm
transportowych. Regułą jest to, że jeśli
innowacja ma się stać czymś powszechnie wykorzystywanym, to musi być wymuszona przez przepisy związane z bezpieczeństwem lub ekologią albo musi
się użytkownikom opłacać – niekoniecznie doraźnie – bo przecież w większości
przypadków następuje wzrost ceny produktu, ale długofalowo w ujęciu minimalizacji całkowitego kosztu własności
i użytkowania.
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W walce z HFC i GWP
Warto bliżej przyjrzeć się rozwiązaniom w agregatach chłodniczych (transporcie chłodniczym), które są jakby u progu
swojej seryjnej kariery. Nadal źródłem
napędu (przynajmniej częściowo) pozostaje silnik Diesla, natomiast proekologiczny wymiar ma zastosowanie czynników chłodniczych o znacznie niższym
potencjale tworzenia efektu GWP niż
jeszcze do niedawna powszechnie używane czynniki z grupy HFC (hydrofluorowęglowodory), jak np. R404A.

© Carrier Transicold

| TRANSPORT |

Największe perspektywy zastosowania ma „zwykły” CO2 – czyli czynnik R744.
Porównując oba czynniki, zauważmy, że
GWP dla R404A to aż 3922, w przypadku R744 jest to zaledwie 1 (jeden).
Wykorzystanie alternatywnych czynników
chłodniczych jest w pewnym sensie już
wymuszone przepisami: od początku
2015 r. obowiązuje bowiem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie fluorowanych gazów
cieplarnianych (tzw. rozporządzenie F-gazowe). Rozporządzenie wprowadza tzw.
stopniowe wycofanie hydrofluorowęglowodorów HFC. W praktyce wymusza to
na branży chłodniczej i klimatyzacyjnej
znaczne ograniczanie dostaw czynników
typu HFC, w szczególności tych o stosunkowo wysokim współczynniku ocieplenia
globalnego. Stanowi to wyraźną zachętę
do inwestowania w urządzenia wykorzystujące gazy o możliwie najmniejszym
wpływie na GWP, takie jak węglowodory, amoniak i dwutlenek węgla.
Od 2020 r. stosowanie gazów cieplarnianych o bardzo dużym wpływie
na globalne ocieplenie nie będzie już
dozwolone w niektórych urządzeniach
chłodniczych.

CO2 w natarciu
O wykorzystaniu czynników o niskich
współczynnikach GWP (w tym R744)
w agregatach chłodniczych pisaliśmy
Carrier Transicold: agregat z czynnikiem CO2 został wyróżniony nagrodą
Trailer Innovation 2017

© Carrier Transicold

Po udanym wprowadzeniu do chłodnictwa stacjonarnego pierwsze próby wykorzystania dwutlenku
węgla w transporcie to agregaty kontenerowe z rodziny Carrier Transicold NaturaLINE

już obszernie w „Samochodach Specjalnych” – m.in. w numerze 4/2015. Czynnik R744 pojawia się w coraz większej
liczbie różnych modeli agregatów różnych producentów. Wagę tego trendu
doceniło jury konkursu Trailer Innovation 2017, przyznając w ubiegłym roku
tę prestiżową nagrodę w kategorii ekologia firmie Carrier Transicold za agregat naczepowy, w którym czynnikiem
chłodniczym jest CO2.
Agregaty chłodnicze, w których czynnikiem roboczym był dwutlenek węgla,
wykorzystywane były dotychczas w układach stacjonarnych. Było to spowodowane tym, że w porównaniu z uszkadzającymi powłokę ozonową czynnikami
chłodniczymi neutralny środowiskowo

Schemat agregatu Vector z napędem
E-Drive, napełnionego czynnikiem R-744

CO2 jako czynnik chłodniczy musi pracować z ponadczterokrotnie wyższymi
ciśnieniami roboczymi. Ponieważ agregaty mobilne muszą spełniać bardzo wysokie wymagania w zakresie szczelności,
zastosowanie w nich CO2 oznaczało dotychczas znacznie wyższe nakłady techniczne i koszty przygotowania.
Firma Carrier Transicold podjęła wyzwanie i przygotowała naczepowy agregat chłodniczy, w którym, krążąc w obiegu
zamkniętym, czynnikiem roboczym jest
dwutlenek węgla. W agregacie wykorzystano rozwiązania technologiczne wypróbowane w agregatach kontenerowych
z rodziny Carrier Transicold NaturaLINE,
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Agregaty CryoTech Thermo King wykorzystują do chłodzenia dwutlenek węgla
w ciekłej postaci (czynnik R-744); testy potwierdziły, że parowniki CryoTech
zapewniają znacznie większą wydajność chłodzenia niż ich odpowiedniki napędzane silnikami wysokoprężnymi – obniżenie temperatury pustej skrzyni ładunkowej z użyciem R-744 trwa do czterech razy krócej, co sprawia, że rozwiązanie to sprawdza się bardzo dobrze podczas dystrybucji wymagającej częstego
otwierania drzwi

natomiast obudowa i elektryczny napęd
E-Drive to sprawdzone rozwiązania stosowane w agregatach Vector. Agregat ten
sprawdzano już w rzeczywistych warunkach eksploatacji w naczepach eksploatowanych przez brytyjską firmę Sainsbury, a od jesieni ub. r. agregaty te na
kontynencie testuje w swoich chłodniach
niemiecka sieć supermarketów Netto.
Również drugi z agregatowych gigantów, firma Thermo King, od 2010 r.
ma do zaoferowania agregaty napełnione
czynnikiem R744 – są to modele z rodziny CT CryoTech dostępne do ciężarówek i naczep oraz zastosowań jednoi wielotemperaturowych.

Zanim nadejdzie R744
Niekorzystnym aspektem związanym
z wykorzystaniem CO2 jako czynnika
chłodniczego jest to, że do jego skroplenia wymagana jest energia. Jeśli jej
pobór następuje w niewłaściwych godzinach, pojawia się pytanie o opłacalność całego bilansu energetycznego.
Jeśli natomiast do produkcji energii wykorzystywane są surowce odnawialne,
możliwe staje się utrzymanie zamkniętego bilansu energii bez dodatkowej
emisji CO2 do atmosfery.
Zanim zatem powszechne stanie się
wykorzystywanie R744 (CO2) jako czynnika chłodniczego, wielu producentów
agregatów rozpoczęło seryjne stosowanie w nowo produkowanych urządzeniach
czynnika R452A, zalecanego również jako
opcja do wykorzystania w agregatach
już eksploatowanych (retrofit). R452A
ma taką samą pojemność chłodniczą,
jego stosowanie nie zwiększa zużycia
paliwa i nie pogarsza niezawodności
agregatu, a wymagana do napełnienia
ilość czynnika jest identyczna jak w przypadku R404A. Konwersja nie wymaga
zmian w konstrukcji agregatu i może

zostać przeprowadzona w warunkach
warsztatowych. Najważniejsze jest to,
że R542A charakteryzuje się współczynnikiem GWP na poziomie 2140, czyli
niższym o 45% od R404A.
Alternatywy w stosunku do klasycznych agregatów napędzanych silnikami
Diesla są bardzo interesujące, jednak
mimo ewidentnych korzyści w postaci
eliminacji szkodliwych emisji i ograniczenia efektu cieplarnianego powodowanego przez gazy HFC są to jeszcze rozwiązania wciąż czekające na produkcję
seryjną. Firmy realizujące transport chłodniczy muszą realnie oceniać korzyści
płynące z wykorzystywanych rozwiązań
i brać pod uwagę np. wartość rezydualną
pojazdów, dostępność standardowych
części zamiennych i możliwości ich serwisowania. Dlatego w dalszym ciągu
preferowane są sprawdzone rozwiązania
standardowe.
Co zatem można polecić? Oczywiście przede wszystkim przyjrzymy się
ofercie dwóch największych producentów
agregatów chłodniczych wykorzystywanych w transporcie – mowa zatem o firmach Carrier Transicold i Thermo King.
Obaj producenci modernizują swoje produkty, stale podnosząc ich efektywność
i ograniczając negatywny wpływ na środowisko, a co ważne – działania te dotyczą również stosowanych w agregatach
silników Diesla. Nadal niewykorzystana
w pełni przez użytkowników jest możli-
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wość napędzania agregatów podczas
postoju z dostępnych źródeł energii elektrycznej. Wiele urządzeń bowiem takie
możliwości ma.
Równie interesującym rozwiązaniem
są agregaty określane jako hybrydowe,
w których silnik spalinowy napędza sprężarkę oraz alternator. Dysponowanie alternatywnym napędem elektrycznym
zasilanym z własnego źródła zwiększa
bezpieczeństwo przewożonych produktów głęboko mrożonych lub wymagających stałej cyrkulacji powietrza (np.
warzywa, kwiaty).

Hybrydowe chłodnie
Mimo że koncepcja hybrydowego napędu agregatów chłodniczych znana jest
już od kilku lat, to wciąż są niejasności
dotyczące tego, czym są lub jak działają.
Doskonale znana jest hybrydowa technologia w napędzie samochodów osobowych czy pojazdów użytkowych. W tym
przypadku napęd hybrydowy definiujemy jako system składający się z jednego lub więcej źródeł napędu o różnych
zasadach działania, pracujących we wzajemnym połączeniu. Agregaty chłodnicze z napędem hybrydowym napędzane są przez silnik Diesla podczas jazdy,
a podczas postoju korzystają z zasilania elektrycznego. Źródłem energii elektrycznej jest w tym przypadku sieć zewnętrzna.

Chłodnie z agregatami hybrydowymi
dają użytkownikom flotowym wiele korzyści, które nie są możliwe do uzyskania
w przypadku stosowanych w naczepach
dużych agregatów konwencjonalnych,
napędzanych wyłącznie silnikami Diesla.
Wśród najważniejszych zalet technologii
hybrydowych należy wymienić energooszczędność, czyli mniejsze zużycie paliwa,
cichszą pracę oraz zmniejszony zakres
czynności obsługowych. Inne korzyści
związane z wykorzystaniem agregatów
o napędzie hybrydowym to uproszczenie elektrycznej architektury systemu
w porównaniu z konwencjonalnymi systemami mechanicznymi z napędem paskowym i systemami półelektrycznymi.
Wyeliminowanie części mechanicznych,
takich jak paski, wały wentylatorów,
koła pasowe, sprzęgła i tłumiki drgań,
które przecież podlegają zużyciu eksploatacyjnemu i wymagają okresowej
obsługi i wymiany w przypadku zużycia,
zmniejsza zapotrzebowanie na usługi
serwisowe i obniża koszty eksploatacji.
Zastosowanie agregatów hybrydowych to duże oszczędności w zakresie
zużycia paliwa. Agregaty hybrydowe są
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Wszystkie produkty Thermo King dostarczane są standardowo z czynnikiem chłodniczym R-452A w ramach oferty produktów
Ingersoll Rand EcoWise, zaprojektowanych
tak, aby ograniczać wpływ na środowisko
przez zastosowanie najnowszej generacji
czynników chłodniczych o niskim potencjale
tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)
i wysokiej sprawności
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Agregat Thermo
King SLXi 300 wyposażono w hybrydowy napęd Enviro
Drive FRIGOBLOCK
– możliwe jest wykorzystanie zarówno alternatora,
jak i własnego niezależnego silnika
wysokoprężnego

nawet o 26% oszczędniejsze niż konwencjonalne, mając jednocześnie większą
wydajność chłodniczą i mniejsze zapotrzebowanie na moc do jej uzyskania
(nawet od 5% do 30% mniej). Możliwość zasilania z zewnętrznej sieci elektrycznej pozwala na pracę systemu także
podczas za- i rozładunku lub gdy kierowca musi zrobić sobie obowiązkową
przerwę. Niższy koszt energii elektrycznej w porównaniu z olejem napędowym
oznacza, że koszty operacyjne można
obniżyć nawet o 70%. Podczas postoju

czas pracy silnika spalinowego zostaje
zredukowany, co pozwala na wydłużenie
okresu między kolejnymi przeglądami
i obniżenie związanych z tym kosztów.
Z perspektywy kierowcy praktycznie
nie ma istotnej różnicy w obsłudze agregatu hybrydowego (takiego jak np. Carrier
Vector 8500) w porównaniu z urządzeniami z napędem pasowym. Floty chcące
wykorzystać zaletę zasilania zewnętrznego muszą jednak przygotować odpowiednią infrastrukturę w centrach dystrybucyjnych – a więc gniazda zasilające

przy rampach załadunkowych, śluzach
i parkingach. Należy przy tym pamiętać,
że prąd pobierany przez agregaty chłodni
nie jest przecież za darmo, ale ogólnie
jest to energia znacznie tańsza niż olej
napędowy. Poza tym użytkownicy pojazdów z agregatami hybrydowymi oszczędzają dzięki temu, że okresy między przeglądami, wynoszące typowo od 3 do 4 tys.
roboczogodzin, zostają wydłużone zawsze, gdy agregat pracuje w trybie zasilania elektrycznego.
Agregaty chłodnicze zasilane energią
elektryczną mają swoje niedoskonałości.
Największym ich mankamentem jest to,
że czas niezbędny do schłodzenia ładowni
jest dłuższy niż w przypadku zastosowania agregatu dieslowskiego. Rozwiązaniem w pewnym sensie niwelującym
ten problem jest wykorzystanie szybkoobrotowego silnika Diesla do napędu
agregatu w okresie schładzania ładowni
– po osiągnięciu zadanej temperatury
następuje automatyczne przejście na zasilanie elektryczne.

Summary
One of the most important issues in
the development of cooling machines is the minimization of fuel consumption, as the Diesel engines remain the main source of power in the
road transport applications.
It is also important to reduce the
negative impact on the environment
not only by low GHG emissions –
related to fuel consumption but also,
and above all by reducing the amount of refrigerant used and minimizing its global warming potential
(GWP). It is also necessary to find
a compromise solution for the required cooling capacity and the permissible level of emitted noise.
If any of innovative solutions in refrigeration units are to become commonly used, they must be enforced
by safety or environmental regulations or must simply pay for themselves – not necessarily on a temporary basis – because in most cases
the price of a product increases, but
in the long run minimizes the total
cost of ownership.
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Nowe akcesoria Alcoa Wheels

© Alcoa

Felgi aluminiowe Alcoa Wheels to idealne rozwiązanie dla firm transportowych.
Są lżejsze i bardziej wytrzymałe od stalowych, pasują do wszystkich typów
pojazdów i spisują się znakomicie we wszystkich warunkach, dlatego ich
użytkowanie obniża koszty eksploatacji flot.

by mieć pewność, że felgi będą spełniały swe zadanie, warto zainwestować
w akcesoria przedłużające żywotność
felg Alcoa Wheels oraz pozwalające utrzymać je
w jak najlepszym stanie. Firma Alcoa wzbogaciła
portfolio produktów do konserwacji felg o nowe
akcesoria, wśród których znajdują się m.in. specjalne środki czyszczące, smary do otworów piast
i zaworów, a także nakładki na nakrętki. Jednym
słowem wszystko, czego potrzeba do utrzymania
obręczy w odpowiednim stanie i nadania im niepowtarzalnego wyglądu.

Po prostu wash... and go!
Preparat do mycia felg Dura-Bright Wheel Wash
jest produktem, który całkiem niedawno pojawił się w ofercie akcesoriów Alcoa. Zgodnie z nazwą środek ten powstał z myślą o pielęgnacji felg
w wykończeniu Dura-Bright. Płyn zapobiega gromadzeniu się pyłu hamulcowego i powstawaniu
miedzianego nalotu na powierzchni felg. Jest
łatwy w użyciu, nie trzeba go rozcieńczać i można
bezpiecznie stosować do cotygodniowego mycia
felg. Preparat Dura-Bright Wheel Wash, to jedyny środek, którego formuła została opracowana
w ścisłej współpracy z Alcoa Wheels. Jest on do
nabycia u oficjalnych dystrybutorów produktów
Alcoa. Do pierwszego użycia producent proponuje
zestaw startowy składający się z litrowej butelki
Dura-Bright Wheel Wash i szczotki ALbrush. Do
regularnej częstej pielęgnacji felg najodpowiedniejszy jest kanister o pojemności 5 lub 25 l.

Kto nie smaruje…
Oprócz środków do mycia felg firma Alcoa wprowadziła do swojej oferty 2 nowe smary: VALVEgrease i HUBgrease. Pierwszy z nich jest smarem
litowym, który działa jak inhibitor korozji i jest używany podczas montażu lub wymiany zaworów.
Smar nie wpływa niszcząco na gumową uszczelkę
zaworu i zapobiega powstawaniu nieszczelności.
Gwarancją skuteczności smaru może być to, że
jest on stosowany również w fabryce Alcoa podczas wstępnego smarowania zaworów i otworów zaworu.
Drugi produkt natomiast jest nowym smarem na
bazie oleju mineralnego do stosowania przy montażu felg Alcoa Wheels. Smar pomaga zapobiegać korozji i nie pozostawia śladów na powierzchni
felg. Spokojnie można zapomnieć o problemach
związanych z demontażem koła i przywieraniem
felg do piast, a także oksydacją otworu centralnego felgi! Nowe smary są dostępne u dystrybutorów produktów Alcoa w puszkach o pojemności 1 kg.
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Wisienka na torcie
Firma Alcoa ma w ofercie również produkt ekstra, a mianowicie nowe nakładki na nakrętki kół
ALcovers – wysokiej jakości, lśniące nakładki na
nakrętki kół ze stali nierdzewnej z wytłoczonym
logo Alcoa. To doskonały wybór, który wspaniale
komponuje się z felgami Dura-Bright. Nakładki
nie uszkadzają powierzchni felg jak ich tanie zamienniki, ponieważ nie dotykają powierzchni obręczy. Produkt jest dostępny w 2 wersjach: ze stali
nierdzewnej i z chromowanego plastiku, w opakowaniu po 20 sztuk.

Zachęcamy do kontaktu
Felgi Alcoa można zamówić, kontaktując się z dystrybutorem produktów firmy Alcoa na Polskę, tj.
z firmą Krysgum (+48 512 725 686, k.piotrowska@krysgum.com.pl, www.felgikrysgum.pl)
lub spółką RI-FA Handel Częściami Samochodowymi (+48 602 196 125, rifa.kaluza@rinnen.pl).
Więcej informacji na stronie www.alcoawheelseurope.com.
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Agregaty chłodnicze:
mozaika nowości
Lepsza wydajność chłodnicza, ekologia, niższe koszty eksploatacji
i łatwiejsza obsługa – to tylko niektóre z ważnych cech, jakie muszą mieć
nowoczesne agregaty chłodnicze. Zapraszamy na przegląd nowości
produktowych, które ostatnio pojawiły się na rynku.

Carrier
Na ubiegłorocznych targach IAA w Hanowerze firma Carrier Transicold przedstawiła nową generację modułów napędowych TRS ECO-DRIVE GenSet, które
stały się częścią oferty producenta z chwilą
przejęcia w styczniu 2016 r. holenderskiej firmy TRS Transportkoeling b.v.
Moduły te zapewniają elektrohydrauliczne zasilanie agregatów od silnika pojazdu. Napęd agregatów od silnika pojazdu pozwala na ograniczenie kosztów
obsługi i zmniejszenie zużycia paliwa.
Technologia firmy TRS jest ponadto wyjątkowo cicha i zgodna z normą PIEK, co
oznacza, że poziom natężenia dźwięku
pracującego urządzenia nie przekracza
60 dB, zatem doskonale nadaje się do
nocnych dostaw na terenie miast. ECODRIVE GenSet jest bardzo cichy i prosty w obsłudze. Może być stosowany we
wszystkich niemal typach podwozi samochodów ciężarowych oraz w ciągnikach siodłowych, co znacznie poszerza
grono potencjalnych odbiorców.
Zamontowany w pojeździe moduł
TRS ECO-DRIVE GenSet jest zasilany
od silnika pojazdu przez przystawkę odbioru mocy. Sercem modułu jest pompa

Stosowane w agregatach Carrier
Transicold moduły napędowe TRS
ECO-DRIVE GenSet zapewniają elektrohydrauliczne zasilanie agregatów
od silnika pojazdu

hydrauliczna, która napędza generator,
a ten z kolei wytwarza prąd elektryczny
dla agregatu Carrier Transicold, który
nie musi mieć własnego silnika wysokoprężnego. Częścią układu hydraulicznego jest system kontrolny utrzymujący
stałą prędkość obrotową generatora, co
zapewnia niezmienne zasilanie, również
gdy silnik samochodu ciężarowego pracuje na biegu jałowym (np. gdy pojazd
stoi w korku). Kierowca nie musi chwilowo zwiększać obrotów silnika pojazdu,
aby zapewnić agregatowi wystarczającą
wydajność chłodniczą.
W ofercie Carrier Transicold pojawiła
się również najnowsza gama parowników do agregatów Supra i Vector. Nowe
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© Carrier Transicold

parowniki wyróżniają się odświeżonym
wyglądem i są przystosowane do współpracy z agregatami wielotemperaturowymi. Występują w wersjach o szerokości od 700 do 2200 mm. Udoskonalone
odszranianie oraz lepsze odprowadzanie
skroplin eliminują ryzyko ochlapania wodą
transportowanego ładunku. Ponadto
nowe parowniki można łatwo zamontować zarówno w nadwoziach chłodniczych,
jak i naczepach. System szybkiego demontażu pomaga przeprowadzać prace
konserwacyjne i naprawcze w całym
okresie eksploatacji.

.eu

W ubiegłym roku do oferty Carrier Transicold wraz z nowymi parownikami wprowadzony został najnowszy agregat
Supra do ciężarówek, wyposażony w pakiet Low Emissions,
ograniczający wpływ urządzenia na środowisko. Główne elementy pakietu Low Emissions to silnik Diesla wydzielający
o połowę mniej cząstek stałych w porównaniu ze standardowym oraz opcjonalny zestaw wyciszający. Zmniejsza on poziom hałasu, co sprzyja stosowaniu agregatu w rejonach silnie zurbanizowanych oraz podczas nocnych dostaw. Supra
występuje także w zgodnej z normą PIEK wersji City: emitowany hałas nie przekracza 60 dB. W pakiecie Low Emissions
czynnikiem chłodniczym jest R-452A, który jest równie wydajny, trwały i łatwy w obsłudze jak standardowy R-404A, lecz
jego GWP (ang. Global Warming Potential – potencjał tworzenia
efektu cieplarnianego) jest niższy o 45%. Warto dodać, że czynnik R-452A jest oferowany opcjonalnie zamiast R-404A w całej
gamie agregatów Vector, Supra i Pulsor.
Uzupełnieniem nowej Carrier jest wielotemperaturowy
agregat Vector 1950 MT z czynnikiem R-452A. Przy wydajności chłodniczej 18 875 W Vector 1950 MT może precyzyjnie utrzymywać zadaną temperaturę i zapewnia bardzo dobre
warunki transportu wrażliwych produktów w ruchu dystrybucyjnym, połączonym z częstym otwieraniem drzwi. Umożliwia przewóz różnych artykułów w kilku komorach o odmiennej temperaturze, a wentylacja o wydajności 5700 m3/h wraz
z równomiernym rozprowadzaniem powietrza i bardzo krótkim czasem schładzania doskonale chronią ładunek.
Ciekawą propozycją Carrier Transicold są także agregaty
Pulsor przeznaczone do samochodów dostawczych – wydajne
urządzenia chłodnicze, doskonale dopasowane do wymagań
transportu farmaceutycznego. Pulsory wyróżniają się zdolnością
osiągania pełnej wydajności chłodniczej już przy niskiej prędkości obrotowej silnika pojazdu, nawet 1000 obr/min. Oznacza to, że zachowują ciągłość łańcucha chłodniczego w każdych
warunkach, także podczas dostaw w zatłoczonych centrach
miast. Urządzenia te mogą jednocześnie chłodzić i ogrzewać
osobne komory, zapewniając temperaturę od –25 do 30°C przy
temperaturze otoczenia od –25 do 50°C. Godna uwagi jest również precyzja ustawiania temperatury z dokładnością do 0,8°C.

© Thermo King
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Agregaty naczepowe Thermo King SLXi mają indywidualne profile robocze, które umożliwiają optymalizację
wydajności chłodniczej oraz oszczędność paliwa rzędu
10–20% w porównaniu z poprzednimi modelami

reklama

Thermo King
Wśród ubiegłorocznych nowości Thermo King na czoło wysuwa się zmodernizowana platforma agregatów naczepowych
SLXi przeznaczonych do zastosowań jedno- lub wielotemperaturowych, zaprojektowanych z myślą o bieżących wymaganiach dotyczących kontroli temperatury, oszczędności paliwa,
inteligentnych rozwiązań oraz łączności, co wpisuje się w ideę
zrównoważonego rozwoju.
Platforma SLXi oferuje możliwość dostosowania parametrów roboczych do potrzeb klienta, ich zastosowań oraz warunków otoczenia. Indywidualne profile robocze umożliwiają
optymalizację wydajności chłodniczej oraz oszczędność paliwa
rzędu 10–20% w porównaniu z poprzednimi modelami. W standardzie wyposażenia jest stała łączność telematyczna, a SLXi
to pierwszy w branży agregat naczepowy obsługujący wszystkie funkcje telematyki, dostarczające pełny obraz pracy agregatu oraz stanu ładunku za pomocą nowego urządzenia komunikacyjnego Thermo King TK BlueBox oraz łącza Bluetooth.
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W przypadku agregatów SLXi możliwe jest zdalne zarządzanie i dostęp do
danych: TK BlueBox gromadzi i przechowuje dane agregatu, do których dostęp
można uzyskać za pomocą bezpłatnej
aplikacji na smartfony lub inne urządzenia z łączem Bluetooth. Dwukierunkowa
komunikacja pozwala na zarządzanie
agregatem w czasie rzeczywistym oraz
dostęp do danych krytycznych. Użytkownicy mogą zdalnie zarządzać funkcjami odszraniania, sprawdzenia agregatu przed trasą, nastawami temperatury
oraz korzystać z alternatywnych trybów
pracy agregatu bez zawierania kontraktów i subskrypcji.
Wśród wprowadzonych modyfikacji
w stosunku do poprzednich modeli warto
wspomnieć o usprawnionej kontroli temperatury dzięki udoskonalonemu sterownikowi SR-3. Dokonywanie nastaw
i wyświetlanie wartości temperatury odbywa się teraz z dokładnością do 0,1°C.
Kontrola temperatury stała się skuteczniejsza oraz zoptymalizowane zostało
zużycie paliwa dzięki bardziej elastycznym i szerszym zakresom temperatury
w trybie Cycle-Sentry.
W agregatach wielotemperaturowych system precyzyjnej kontroli temperatury (PTC) zmniejsza wahania temperatury o 80% procent w porównaniu

z wcześniej stosowaną technologią, a także
– w zależności od warunków pracy – pozwala utrzymać temperaturę w komorze
chłodniczej z dokładnością ±0,15°C.
PTC zapewnia funkcję automatycznej

Agregat chłodniczy produkowany
przez Schmitz Cargobull pracuje już
w ponad 3000 S.KO Cool Executive
oraz S.KO Cool Complete
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W agregacie Schmitz
Cargobull zmodernizowano w ubiegłym roku
konstrukcję parownika,
dzięki czemu liczba
cykli odszraniania
została zredukowana
o 50%, a wysoka wydajność grzewcza
znacznie skraca czas
tej operacji

© Schmitz Cargobull

Thermo King SLXi to pierwszy w branży agregat naczepowy obsługujący wszystkie funkcje
telematyki, dostarczające pełny obraz pracy
agregatu oraz stanu ładunku za pomocą nowego urządzenia komunikacyjnego Thermo
King TK BlueBox oraz łącza Bluetooth

modulacji wydajności oraz kontroli temperatury, aby zapewnić optymalne warunki zarówno w przedniej, jak i w tylnej
komorze naczepy, gdzie 95% klientów
przewozi produkty świeże.
Nowe agregaty SLXi wyposażono
także w wiele funkcji, które pozwolą
znacznie ograniczyć wpływ na środowisko naturalne. Silnik spalinowy pracuje
teraz z mniejszą prędkością obrotową
i ma niższe zużycie paliwa dzięki wężownicy skraplacza większej o 27%. Zastosowany w agregacie czynnik chłodniczy
R-452A obniża potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP) o blisko połowę
w porównaniu z wcześniej stosowanym
R-404A.
Na IAA 2016 Thermo King po raz
pierwszy zaprezentował również hybrydowy napęd agregatu naczepowego.
Urządzenie łączy w sobie doświadczenie
i sprawdzone technologie Thermo King
i FRIGOBLOCK i będzie stanowić istotny
fragment nowej platformy agregatów
naczepowych SLXi. Koncepcja hybrydowego napędu agregatu naczepowego za-

© D. Piernikarski

© Thermo King
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Schmitz Cargobull
Agregat chłodniczy produkowany przez Schmitz
Cargobull pracuje już w ponad 3000 S.KO Cool
Executive oraz S.KO Cool Complete. W ubiegłym
roku zmodernizowano w nim konstrukcję parownika, dzięki czemu liczba cykli odszraniania została
zredukowana o 50%, a wysoka wydajność grzewcza
znacznie skraca czas tej operacji. Wytrzymały silnik stacjonarny z inteligentnym sterowaniem pracą w warunkach obciążeń częściowych (elektroniczna regulacja prędkości obrotowej oraz sprężarka z dezaktywacją
cylindrów) pozwala na obniżenie zużycia paliwa.
Części podlegające normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu dobrano tak, aby zapewnić długie interwały
między przeglądami – obecnie sięgają one 3000 godzin pracy. Ponadto łatwy dostęp do poszczególnych
komponentów oraz modułowa konstrukcja urządzenia minimalizują czas i nakłady związane z obsługą
i ewentualnymi naprawami.
W agregacie wykorzystano wyłącznie komponenty dostarczane przez renomowanych producentów, spełniające wysokie standardy jakościowe
Schmitz Cargobull. Z myślą o inteligentnym sterowaniu pracą agregatu chłodniczego przygotowano
specjalne oprogramowanie – dzięki temu kontrola
temperatury odbywa się w bardzo wąskich granicach
tolerancji, niezależnie od wymagań. W połączeniu ze
zoptymalizowaną konstrukcją naczepy chłodniczej
elektroniczny system sterujący gwarantuje jednorodny rozdział powietrza chłodzącego i stałą temperaturę w całym wnętrzu ładowni, co przy stałym
wykorzystaniu chłodni pozwala na obniżenie zużycia
paliwa. Niezależne sterowanie elektroniczne sprężarki,

reklama

pewnia dodatkową oszczędność paliwa i kosztów
eksploatacji, a także niski poziom emisji zanieczyszczeń i hałasu, dzięki czemu firmy przewozowe
mogą docierać do centrum miast i stref z ograniczonym dostępem dla środków transportu niespełniających norm środowiskowych.
Hybrydowy napęd Thermo King umożliwia pracę
naczepowego agregatu chłodniczego, sprzęgniętego
z ciągnikiem siodłowym przy użyciu napędu Enviro
Drive FRIGOBLOCK z falownikiem, w trybie zasilania elektrycznego. Dzięki temu agregat naczepowy
może wykorzystywać napęd hybrydowy, korzystający zarówno z alternatora, jak i własnego niezależnego
silnika wysokoprężnego. To innowacyjne rozwiązanie,
które łączy w sobie alternator i silnik wysokoprężny,
daje potencjalną oszczędność rzędu 5000 l paliwa
rocznie w firmach o dużych potrzebach w zakresie
dystrybucji towarów. Standardowy system telematyki TK BlueBox gromadzi i zapisuje dane oraz umożliwia dwukierunkową komunikację, zapewniając, że
ładunek jest zawsze chroniony, a funkcja rozpoznawania lokalizacji automatycznie przełącza zasilanie
z silnika wysokoprężnego na napęd Enviro Drive
ciągnika siodłowego, gdy jest to konieczne.
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ogrzewania i wentylacji pozwala na autonomiczną cyrkulację powietrza niezależnie od tego, czy agregat jest w trybie chłodzenia, grzania czy odszraniania.
Chcąc zwiększyć bezpieczeństwo ładunku w transporcie chłodniczym, firma
Schmitz Cargobull jeszcze we wrześniu
2016 r. wprowadziła panel sterujący
agregatu z dostępem zabezpieczanym
czterocyfrowym kodem PIN. Rozwiązanie to eliminuje dostęp osób nieupoważnionych do funkcji sterujących pracą

© Lumikko

Agregaty Lumikko L4 i L6 przeznaczone
są do stosowania w samochodach
ciężarowych o dmc. > 5,5 t

W agregatach
Lumikko L4 oraz L6
stosowana jest hybrydowa
sprężarka Bitzer wyposażona
w dwa oddzielne rodzaje napędu

agregatu. Zabezpieczenie kodem może
dotyczyć wybranych ustawień kontrolnych.
Po aktywacji kodu ustawienia takie jak
nastawy temperatury lub tryb pracy nie
mogą zostać zmienione bez odblokowania. Ta dodatkowa funkcja została wprowadzona jako wyposażenie standardowe
w odpowiedzi na oczekiwania użytkowników chłodni S.KO Cool Executive oraz
S.KO Cool Complete.

Lumikko
Założona w 1970 r. w Finlandii firma
Lumikko Technologies Oy produkuje innowacyjne i niezawodne systemy chłodnicze przeznaczone do samochodów
ciężarowych i naczep. Od końca 2012 r.
dział Lumikko zajmujący się opracowywaniem transportowych systemów
chłodniczych jest częścią Grupy Bitzer –
największego na świecie niezależnego
producenta kompresorów chłodniczych.
Na targach IAA 2016 firmy Bitzer
i Lumikko zaprezentowały dwa nowe
agregaty chłodnicze – modele L4 oraz L6
działające w technologii hybrydowej.
Jedną z najbardziej wyróżniających cech
obu agregatów jest zintegrowana w ich
konstrukcji hybrydowa sprężarka Bitzer
wyposażona w dwa oddzielne rodzaje
napędu. Pierwszy z nich to bezpośredni
napęd przekładnią pasową od silnika
Diesla, stanowiącego niezależne źródło

zasilania, drugi to silnik elektryczny.
Gdy źródłem napędu jest silnik wysokoprężny, silnik elektryczny pełni funkcję generatora prądu i zasila wszystkie
komponenty elektryczne hybrydowego
układu chłodzenia, takie jak wentylatory,
ogrzewanie czy sterowanie. Oznacza to,
że oddzielny generator – typowe rozwiązanie w innych systemach – jest w agregatach L4/L6 zbędnym urządzeniem.
Cały układ napędowy sprężarki tłokowej Bitzer jest wyjątkowo zwarty i ma
dużą moc. Niezależnie od tego, czy agregaty są napędzane przez silnik spalinowy,
czy elektryczny, uzyskują wysoką moc
chłodniczą – agregat L4 na poziomie 4 kW,
a L6 – 6 kW. Wydajność grzewcza wynosi ok. 4,5 kW nawet przy bardzo niskich
temperaturach zewnętrznych.
Agregat L6 charakteryzuje się bardzo
niską masą własną w porównaniu z rozwiązaniami o podobnych możliwościach
chłodniczych – waży zaledwie 460 kg.
Masa agregatu jest szczególnie ważna
w zastosowaniach mobilnych, gdyż pozwala na zwiększenie ładowności, a także
obniżenie zużycia paliwa, gdy pojazd porusza się bez ładunku. Tak jak większy
agregat model L4 jest również wyjątkowo
lekki – waży bowiem tylko 400 kg.
Oba agregaty L4 i L6 napełnione
mogą być czynnikiem chłodniczym
R452A lub czynnikami o GWP niższym
o 35%, takimi jak R449A lub R448A –
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w porównaniu ze stosowanym jeszcze
do niedawna powszechnie czynnikiem
R404A potencjał tworzenia efektu cieplarnianego jest mniejszy o 65%.
Interesującym dla użytkownika rozwiązaniem jest kolorowy wyświetlacz –
znacznie bardziej przejrzysty niż monochromatyczne wyświetlacze stosowane
przez innych producentów. Na szczególną uwagę zasługuje również łatwa
obsługa i naprawa kompresora i całego
agregatu – wszystkie newralgiczne komponenty są łatwo dostępne, wydłużone
zostały również okresy międzyprze glądowe, co obniża koszty użytkowania.
Sterownik agregatu opracowany został wspólnie przez firmy Lumikko, Bitzer i Lodam. Wśród dostępnych funkcji
znajduje się automatyczny start/stop,
sygnalizacja usterek oraz możliwość
połączenia z magistralami transmisji danych, np. CAN. Użytkownik może w łatwy
sposób zamocować panel sterujący na
desce rozdzielczej samochodu, co ułatwia obsługę urządzenia.
Agregaty Lumikko L4 i L6 zostały
zaprojektowane z myślą o zastosowaniach
w samochodach ciężarowych o dmc. powyżej 5,5 t, ich osiągi zoptymalizowano
pod kątem transportu produktów żywnościowych i farmaceutyków. Agregaty
Lumikko L4 oraz L6 to pierwsze urządzenia wyposażone w hybrydową technologię napędową. W przyszłości fiński
producent zamierza wykorzystać to rozwiązanie we wszystkich oferowanych
produktach.

Opracował Dariusz Piernikarski

| PROMOCJA |

Agregaty podpodłogowe Mitsubishi
Mitsubishi ma ponadstuletnie doświadczenie w produkcji chłodni, klimatyzacji
oraz innych urządzeń chłodniczych. Na rynkach azjatyckich jest w tym segmencie
zdecydowanie numerem jeden. Ważny element oferty stanowią agregaty z serii
TU przeznaczone do montażu pod podłogą chłodni.

Agregat montowany
pod nadwoziem
oznacza cichszą
pracę urządzenia,
łatwiejszą kontrolę
płynów eksploatacyjnych i lepszy rozkład
obciążenia pojazdu

jest z mniejszym zużyciem paliwa i redukcją emisji
CO2. Wymagają też stosunkowo niewielkich ilości
środka chłodniczego. Spełniają surowe kalifornijskie normy emisji EPA Tier 4 i są zgodne z rozporządzeniem UE w sprawie normy Stage IIIA.
Wiele pracy zostało włożone w uproszczenie
obsługi i ewentualnych napraw. Dlatego zredukowano zastosowanie elementów konstrukcyjnych wymagających intensywnej konserwacji,
takich jak np. pasy klinowe, a także zadbano o łatwy
dostęp do innych elementów agregatu.

Dwa modele do wyboru
Klienci mają możliwość wyboru. W samej serii TU
dostępne są dwa urządzenia o różnej mocy: TU85
o mocy chłodniczej 10 kW oraz TU100 o mocy
chłodniczej 11 kW, jest również agregat do wykorzystania w chłodniach wielokomorowych o 2–3
strefach temperaturowych. W przypadku przewozu ładunków schładzanych dopuszczalne objętości komory chłodniczej wynoszą do 84 m3,
a dla ładunków zamrożonych do 68 m3.
Firma Mitsubishi oferuje także agregaty naczepowe
(Pegasus), nadkabinowe (TNW) i agregaty zasi-
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oraz częściej transportowe agregaty chłodnicze montuje się nie nad kabiną kierowcy,
ale pod nadwoziem, między osiami samochodu. To rozwiązanie jest popularne zwłaszcza
w pojazdach Euro VI, w których kabina kierowcy
znajduje się wyżej niż w starszych modelach.
Takie umiejscowienie agregatu ma wiele zalet.
Przede wszystkim jest to lepszy rozkład obciążenia
pojazdu. Samowystarczalny transportowy agregat chłodniczy waży do 600 kg i umieszczony na
dachu utrudnia prowadzenie, a do tego mocno obciąża przednie opony. Montaż podpodłogowy likwiduje te problemy. Oprócz tego pozwala na lepsze wyciszenie pracy agregatu i łatwiejszą kontrolę
przez kierowcę stanu płynów eksploatacyjnych oraz
samego urządzenia.
Liderem rozwiązań technicznych w segmencie
agregatów podpodłogowych jest Mitsubishi. Japońskie urządzenia mają opinię długowiecznych,
wydajnych i bardzo wytrzymałych na skrajne warunki klimatyczne. Pozytywnie o nich wypowiadają
się zwłaszcza klienci z krajów o ekstremalnych
wymaganiach, takich jak Afryka Południowa,
Australia czy Rosja (firma Magnit).
Mitsubishi buduje swoje rozwiązania w zakresie
agregatów podpodłogowych od wielu lat. Japońscy inżynierowie dopracowali się więc niewielkich
wymiarów urządzeń (agregat z serii TU ma szerokość tylko 1589 mm), cichej pracy (56–69 dB(A))
oraz odporności na kurz, sól, wodę, wysokie temperatury – czyli tego, na co narażony jest agregat zamontowany pod podłogą.
Agregaty z serii TU wyróżniają się wysoką wartością współczynnika efektywności, co związane

lane z silnika pojazdu (TDJ/TDJS). W urządzeniach zasilanych z silnika pojazdu zastosowano opatentowany przez Mitsubishi zawór multifunkcyjny,
który oprócz funkcji ochronnych agregatu zapewnia ok. 70% wydajności chłodniczej przy pracy silnika na biegu jałowym, a pełną wydajność przy
prędkości obrotowej rzędu 1000/1500 obr/min
(w zależności od modelu agregatu). Ma to niebagatelne znaczenie w samochodach ciężarowych,
których silniki rzadko kiedy pracują z prędkościami powyżej 2000 obr/min, a także w pojazdach
wykorzystywanych w dystrybucji miejskiej.

Dystrybucja
Mitsubishi jest firmą przodującą w chłodniach
transportowych na rynkach azjatyckich i znaczącym
graczem w Europie. Generalnym importerem japońskich urządzeń jest niemiecka firma Heifo z siedzibą
w Osnabrück (więcej na: http://www.heifo.de).
W Polsce reprezentuje ją Chłodnictwo Samochodowe & Klimatyzacja z Grodziska Wielkopolskiego.
Szczegółowe informacje o przedstawicielstwie
i produktach na stronie www.chlodnictwotransportowe.pl.
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Przeszklony
dach modyfikuje
mikroklimat wnętrza
pojazdu, zwiększając
ilość promieniowania
słonecznego

W trosce o warunki
klimatyczne w kabinie
Piotr Muskała
Kierowcy zawodowi spędzają w swoich
pojazdach wiele godzin. Warunki
mikroklimatyczne panujące w kabinach
pojazdów mają istotny wpływ na
bezpieczeństwo i komfort ich pracy.
Wiosna to idealny czas na zajęcie się
problematyką ogrzewania i klimatyzacji.

asadę działania i typowe rozwiązania techniczne stosowane w klimatyzatorach i agregatach grzewczych
opisywaliśmy już na łamach „Samochodów Specjalnych” wielokrotnie. Tym razem więcej uwagi poświęcimy nowym
rozwiązaniom, a więc technologiom
związanym z klimatyzacją i ogrzewaniem
w pojazdach z napędem hybrydowym
i elektrycznym. Zaczniemy od komfortu
cieplnego jako czynnika wpływającego
na warunki oraz bezpieczeństwo pracy
kierowców.

Komfort termiczny
Komfort termiczny wiąże się ściśle
z pojęciem warunków biometeorologicznych, które należy rozumieć jako zestaw
bodźców meteorologicznych oddziałujących na organizm człowieka oraz uwarunkowań fizjologicznych związanych
z dostosowaniem się do tych bodźców.
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Sterowanie klimatyzacją powinno być
proste i czytelne

Warunki biometeorologiczne pokazują wpływ bieżącej pogody na funkcjonowanie i zdrowie człowieka oraz komfort życia i pracy. Decyduje o nich wiele
parametrów meteorologicznych, takich
jak temperatura powietrza, ilość promieniowania słonecznego docierająca
do powierzchni ciała, wilgotność oraz
prędkość wiatru określająca wielkość wymiany ciepła pomiędzy powietrzem a powierzchnią ciała (decydująca o tempie
wychładzania się organizmu). W przypadku tej ostatniej we wnętrzach kabin
samochodowych występuje wyłącznie wymuszony (przez dmuchawy lub otwarte
okna, klapy nawiewu) ruch powietrza.
Wpływ warunków biometeorologicznych na nasze życie najsilniej zaznacza
się w sytuacjach skrajnych, takich jak
silny stres z powodu gorąca czy chłodu.
Dochodzi wówczas do reakcji fizjologicznych kompensujących nadmierne
ogrzanie lub wychłodzenie organizmu.
W konsekwencji organizm poddany jest
silnemu obciążeniu, które w krańcowych
przypadkach może prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia.
Środowisko kabin samochodowych
jest specyficzne ze względu na duże
przeszklenie i niewielki poziom izolacyjności termicznej – w słoneczne dni
wnętrze szybko nagrzewa się do wysokich temperatur, z kolei w chłodne dni
szybko się wychładza. Temperatura powietrza wewnątrz nieklimatyzowanej
kabiny ciężarówki szybko może osiągnąć
45–50°C, a więc wartości nie tylko powodujące dyskomfort i dekoncentrację
kierowcy, ale również stanowiące zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.
W związku z powyższym skutecznie pracujący układ klimatyzacji i ogrzewania

mieści się w granicach 30–65%. Nie
mniej ważny jest też ruch powietrza
w kabinie. Niezbędne jest zapewnienie
stałego dopływu świeżego powietrza do
wnętrza gwarantujący prawidłowe odprowadzanie ciepła i potu z powierzchni
skóry osób przebywających w kabinie
pojazdu. Przyjmuje się, że odpowiedni
do spełnienia powyższych celów przepływ powietrza w kabinie mieści się
w zakresie od 0,07 do 1 m/s. Przepływ
powietrza powinien być zapewniony
przez dmuchawę, jednak ważne jest unikanie przeciągu oraz skierowania stru-

Agregat
ogrzewania
do pojazdów
elektrycznych
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wnętrza kabiny jest niezbędny dla bezpieczeństwa i zapewnienia właściwych
warunków pracy kierowcy.
Na jednostkowe odczucia związane
z komfortem cieplnym wpływają przede
wszystkim: metaboliczna produkcja ciepła
przez organizm zachodząca w konkretnych warunkach mikroklimatycznych,
częstotliwość tętna, intensywność oddychania oraz pocenia się – dlatego też
odczuwanie komfortu cieplnego przez
kierowcę jest sprawą wyjątkowo subiektywną. Mimo to określono pewne przeciętne wartości parametrów mikroklimatu kabiny, optymalne dla większości
ludzi. Podstawowym parametrem jest
oczywiście odczuwalna temperatura powietrza, która powinna mieścić się w granicach od 10 do 25°C w zależności od
pory roku, ubioru kierowcy i pasażerów,
ale również czasu przebywania w pojeździe, częstotliwości otwierania drzwi.
Oprócz temperatury istotny jest również
zakres wilgotności względnej. Odczucie
komfortu termicznego w kabinie samochodu jest zapewnione, gdy wilgotność
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to

mienia wtłaczanego przez wentylator
powietrza bezpośrednio na powierzchnię ciała kierowcy.

W kierunku elektrycznej rewolucji
Postępująca elektryczna rewolucja
w motoryzacji nie omija również agregatów grzewczych i klimatyzacji. Na
naszych drogach pracuje coraz więcej
elektrycznych i hybrydowych pojazdów
użytkowych. Najważniejszym wyzwaniem dla ich konstruktorów jest zapewnienie źródła energii do ogrzania bądź
schłodzenia kabiny pojazdu. W rozwiązaniach konwencjonalnych – w pojazdach z silnikami spalinowymi, jako nośnik ciepła do ogrzewania wykorzystuje
się ciecz chłodzącą, ogrzaną podczas pracy
silnika. Tymczasem w pojazdach z napędem elektrycznym nie ma źródła
ciepła, jakim jest pracujący silnik spalinowy. Podobnie w zaawansowanych samochodach hybrydowych (np. typu „plugin”) silnik spalinowy emituje zbyt małą
ilość ciepła do ogrzania wnętrza pojazdu.

.eu
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Od wielu lat
standardem w autokarach turystycznych są
indywidualne nawiewy
dla pasażerów

warstwa grzejna, w której konstrukcji nie
wykorzystano metali ziem rzadkich ani
ołowiu.
Nagrzewnica HVH jest instalowana
m.in. seryjnie przez Volvo. Wysokonapięciowy agregat grzewczy HVH wykorzystuje warstwowy element grzewczy
podgrzewający ciecz chłodzącą do temperatury ok. 90°C. Ponadto w układzie
pracuje pompa cyrkulacji cieczy roboczej
i nagrzewnica. Podgrzany czynnik może
również zostać wykorzystany do ogrzania akumulatorów trakcyjnych pojazdu,
tak aby zapewnić im optymalną temperaturę pracy, co przekłada się na po-

Klasyczny agregat
wodnego ogrzewania
stacjonarnego
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rspächer

Klasyczny klimatyzator
dachowy – tego typu rozwiązanie stosuje się w kabinach ciężarówek, autobusów,
maszyn budowlanych i pojazdów specjalnych

Zanik „naturalnego” źródła ciepła
wymusił konieczność opracowania nowych koncepcji ogrzewania pojazdów
elektrycznych i hybrydowych. Pierwszym
ze stosowanych rozwiązań i wydaje się,
że najprostszym, jest wykorzystanie
agregatów bazujących na spalinowym
ogrzewaniu postojowym. Takie rozwiązanie wiąże się jednak z emisją spalin,
co przeczy idei zeroemisyjności pojazdu
elektrycznego. Dlatego urządzenia te
stosowane są w pojazdach eksploatowanych w szczególnych warunkach, takich jak np. chłodny klimat czy obszary
górskie. Tradycyjne ogrzewanie elektryczne (z wykorzystaniem elementów

grzejnych w postaci np. spiral) jest energochłonne i niekorzystnie wpływa na
trwałość akumulatorów trakcyjnych.
Na rynku dostępne są już pierwsze
rozwiązania agregatów grzewczych
i klimatyzatorów zaprojektowanych
z uwzględnieniem specyfiki pojazdów
elektrycznych.

Elektryczne ogrzewanie postojowe
Jednym z przykładów jest ogrzewanie wysokonapięciowe Webasto HVH.
Urządzenie to może być zasilane z akumulatorów o napięciach w zakresie od
250 do 450 V, bez ograniczania ich wydajności. Sprawność agregatu sięga aż
95% dzięki zastosowaniu tzw. technologii warstwy. Element grzejny stanowi

prawę ich trwałości i wydajności. Dodatkową funkcją i jednocześnie zaletą
urządzenia jest ochrona akumulatorów
trakcyjnych pojazdu przed skokami napięcia związanymi m.in. z przełączaniem
trybu jazdy i rekuperacją energii. Precyzyjny regulator pracy warstwy grzewczej pozwala na kompensację krótkotrwałych skoków mocy, przekształcając
je bezpośrednio w ciepło. Ogrzewanie
HVH może być stosowane w samochodach osobowych i pojazdach użytkowych, w tym także w dużych samochodach ciężarowych i autobusach. Moc
grzewcza agregatów Webasto HVH wynosi od 0,2 do 10 kW.
Innym rozwiązaniem są dodatkowe
elektryczne układy ogrzewania powietrzem i wodą (tzw. dogrzewacze PTC).
Rozwiązanie takie ma w ofercie Eberspächer. Grzałki PTC można bez kłopotu
dopasować do indywidualnych potrzeb
klienta i montować także w różnych
miejscach w pojeździe. Oferta dogrzewaczy PTC obejmuje agregaty pracujące
przy różnych napięciach zasilania, maksymalnie do 500 V. Maksymalna moc
agregatów grzewczych to 7 kW. Dogrzewacze PTC mogą być stosowane
w pojazdach z napędem hybrydowym,
elektrycznym i wodorowym.

SAMOCHODY SPECJALNE | KWIECIEŃ 2017 | 39

| TECHNIKA |
Wiosna to okres serwisowania klimatyzacji –
od niedawna obowiązują
w tym zakresie nowe
wymogi dla warsztatów
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Stosunkowo łatwe rozwiązanie dotyczy z kolei samego ogrzewania postojowego. W przypadku pojazdów elektrycznych może być zasilane z tego
samego źródła, z którego podczas postoju
ładowane są akumulatory trakcyjne pojazdu, a więc ze stacji ładowania (ulokowanej zarówno w bazie przewoźnika,
jak i – przyszłościowo – w terenie, np. na

Podsumowanie

Elektryczne klimatyzatory
Podobne jak w przypadku ogrzewania problemy dotyczą klimatyzatorów.
Podstawową zmianą w porównaniu z pojazdami spalinowymi jest konieczność
zastosowania elektrycznej sprężarki.
Wiąże się to oczywiście z koniecznością
zapewnienia odpowiedniej ilości energii
elektrycznej, a więc podobnie jak w przypadku ogrzewania mamy do czynienia
z dodatkowym obciążeniem akumulatorów trakcyjnych. Zarówno producenci
klimatyzatorów, jak i ośrodki naukowe
prowadzą prace nad wsparciem zasilania klimatyzatorów w pojazdach przez
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Dobry klimat w kabinie samochodu
to również czyste
powietrze – warto
pamiętać o wymianie filtra kabinowego

stacjach benzynowych czy też parkingach i miejscach obsługi podróżnych).
Klasyczne elektryczne ogrzewanie postojowe dostępne jest w sprzedaży od wielu
lat, a popularność (m.in. w krajach skandynawskich) sprawia, że na rynku jest
duży wybór sprawdzonych rozwiązań.
Jedynym problemem technicznym jest
więc zapewnienie możliwości zasilania
takiego ogrzewania ze stacji ładowania
pojazdów elektrycznych.

W klimatyzatorach w pojazdach elektrycznych stosuje się czynnik chłodniczy
R-134A, do ich obsługi potrzebne są stacje spełniające wymagania normy SAE
J2788. Podobne do AC 136 AE rozwiązanie stworzył w kooperacji z kilkoma innymi podmiotami niemiecki Bosch w ramach projektu „Kompleksowa kontrola
temperatury w pojazdach elektrycznych”
(Ganzheitliches Thermomanagement im
E-Fahrzeug – GaTE). Opracowany w ramach projektu system kontroli temperatury dystrybuuje ciepło i zimno za pośrednictwem cieczy chłodzącej. Urządzenie
może mieć moc grzewczą od 2 do 3 kW,
osiągając dwukrotnie wyższą sprawność
niż tradycyjne nagrzewnice elektryczne.
Oprócz tego opracowany przez Boscha
system pozwala na wykorzystanie ciepła
odpadowego silnika elektrycznego.

energię elektryczną uzyskaną z kolektorów fotowoltaicznych umieszczonych
na dachu pojazdu.
Inne prace dotyczące rozwiązania
tego problemu skupiają się już na konstrukcji samych klimatyzatorów. Dobrym
przykładem jest kompleksowe urządzenie oferowane przez Eberspächer Sütrak
– AC 136 AE (All Electric). Jest to innowacyjny klimatyzator przeznaczony do
autobusów elektrycznych, zapewniający
zarówno możliwość schłodzenia, jak
i ogrzania powietrza w kabinie pojazdu.
W przypadku AC 136AE ogrzewanie pracuje na zasadzie „odwróconej klimatyzacji”. Czynnik chłodniczy zostaje skroplony w parowniku, a powstałe przy tym
ciepło ogrzewa powietrze, które wtłaczane jest do wnętrza pojazdu i w ten
sposób ciepło może zostać rozprowadzone przez wentylatory po autobusie.
Klimatyzator z elektryczną sprężarką
charakteryzuje się stałą mocą, niezależnie od pracy silnika pojazdu, a więc wydajność chłodzenia nie spada np. podczas
jazdy w korku, tak jak w pojazdach z silnikami spalinowymi, gdzie sprężarka
napędzana jest mechanicznie od silnika.
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Wraz z elektryczną rewolucją w motoryzacji pojawiły się całkiem nowe
wyzwania – również dla producentów
ogrzewania i klimatyzacji. Największym
problemem jest zasilanie agregatów
grzewczych i chłodniczych – pochłania
ono dużo energii, co w przypadku pojazdów z napędem elektrycznym przekłada
się na zmniejszenie zasięgu o kilkanaście,
a nawet kilkadziesiąt procent. Należy
wziąć pod uwagę to, że w naszym klimacie ogrzewanie kabiny samochodu (szczególnie w przypadku pojazdów użytkowych, pracujących często w godzinach
wieczornych, wczesnoporannych i nocą)
potrzebne jest przez ponad połowę roku.
Klimatyzacja wykorzystywana jest przez
kolejne dwa lub trzy miesiące. W przypadku pojazdów elektrycznych skutkuje to
zmniejszeniem zasięgu pojazdu o kilkanaście – kilkadziesiąt procent przez
niemal cały rok. Dlatego niezbędne są
nowe rozwiązania zapewniające z jednej
strony zasilanie agregatów, a z drugiej
znaczne zwiększenie sprawności agregatów grzewczych i chłodzących.
Literatura:
1. Kozicki R., Wojnar J., Klimatyzacja samochodowa (2), „Chłodnictwo i Klimatyzacja” 3/1999.
2. Materiały informacyjne projektu System
prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza
i warunków biometeorologicznych jako
element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL
(https://powietrze.uni.wroc.pl/base/) – dostęp 15.03.2017.
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Wszystkie dane o chłodni
w jednym urządzeniu
Bardzo dokładny, ale prosty w obsłudze, a do tego tani w eksploatacji radiowy
rejestrator temperatury Loggicar-R jest flagowym produktem firmy Mikster.
Ten polski producent jest najważniejszym krajowym specjalistą od urządzeń
do pomiaru temperatury i wilgotności w pomieszczeniach chłodniczych.

oggicar-R służy do monitorowania temperatur i wilgotności w chłodniach samochodowych. Inżynierowie Mikstera dopracowali każdy jego element. Z urządzeniem
można połączyć bezprzewodowo cztery czujniki
temperatury (np. wnętrze chłodni, wlot i wylot powietrza z parownika, produkt) oraz cztery sygnały dwustanowe (otwarcie drzwi bocznych, tylnych, rozmrażanie, praca agregatu).
Od momentu uruchomienia termograf nieustannie rejestruje zadane parametry. Ma zasilanie bateryjne, można więc wyłączyć silnik samochodu
nawet na 72 godziny bez wpływu na jakość pomiarów. Jako dowód dla odbiorcy towaru lub
kontroli drogowej można w każdej chwili przedłożyć

raport, który drukuje się na wbudowanej drukarce
(z możliwością wprowadzenia nagłówka i stopki
na wydruku). Papier do drukarki to jedyny koszt
eksploatacyjny Loggicara-R.
Urządzenie jest mobilne, można je bez problemu
przekładać z samochodu do samochodu. Instalacja polega jedynie na rozmieszczeniu czujników
w przestrzeni ładunkowej i włączeniu Loggicara-R. To wszystko trwa najwyżej pięć minut.
Istnieje też wersja stacjonarna rejestratora – Loggicar C, jedyną różnicą jest kablowe połączenie
z czujnikami temperatura−wilgotność.
Oba termografy spełniają wymagania rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie monitorowania temperatur w środkach transportu
(WE Nr 37/2005).

Siedziba producenta znajduje się w Czeladzi (woj.
śląskie). Firma Mikster zaczynała jako dostawca
sterowników mikroprocesorowych stosowanych
w przemyśle mięsnym. Obecnie jest największym
polskim producentem takich urządzeń, a oprócz
tego wyspecjalizowała się w systemach monitoringu temperatury i wilgotności. Produkuje i sprzedaje m.in. rejestratory cyfrowe, czujniki wilgotności
i sterowniki programowalne.
Opracowała Katarzyna Wachowiak
Zdjęcie: © Mikster

Cztery czujniki bezprzewodowo
przekazują wysokość temperatury
w chłodni do czytnika. Ten wyposażony jest w oprogramowanie
Loggisoft LC, które umożliwia nie
tylko odczyt aktualnych temperatur
i wydruk danych, ale też przeglądanie
historii i sporządzanie raportów
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Zimno pod kontrolą.

Marek Rutka

Bezpieczeństwo ładunków
w transporcie chłodniczym

przypadku przewozów ładunków chłodniczych z punktu widzenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego kluczowe jest
utrzymanie stałej – określonej przez producenta żywności – temperatury. Niedotrzymanie tego wymogu może spowodować namnożenie drobnoustrojów,
a w konsekwencji, po spożyciu takiego
artykułu, doprowadzić do wywołania zatrucia pokarmowego.
Do najbardziej wrażliwych grup artykułów spożywczych, które muszą być
transportowane w obniżonej i kontrolowanej temperaturze, zaliczyć należy
mięso, podroby jadalne, ryby, skorupiaki,
produkty mleczarskie (jogurty, kefiry,
śmietana, mleko spożywcze, twarogi,
sery dojrzewające, masło, lody), jaja ptasie, warzywa, owoce, świeże grzyby.
Największe ryzyko przerwania łańcucha chłodniczego niosą ze sobą operacje przeładunkowe, stąd też tak ważne
jest, aby przebiegały sprawnie i w od-

© MAN

Ładunki chłodzone lub głęboko mrożone stanowią najbardziej wymagającą
grupę spośród wszystkich towarów spożywczych przewożonych pojazdami.
Od tego, w jakich warunkach towar ten będzie przewożony, zależy nie
tylko jego jakość, ale także zdrowie konsumentów.

Właściwa eksploatacja i regularne przeglądy agregatu to jeden
z warunków zapewnienia ciągłości łańcucha chłodniczego

powiednich warunkach (przyjmuje się,
że czas przeładunku nie powinien przekraczać 30 minut).
Warto podkreślić, że w przypadku
towarów chłodniczych istnieje ustawowy
obowiązek stosowania się do wymagań
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systemu HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Points) – Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów
Kontroli. Uczestnicy łańcucha chłodniczego dysponujący certyfikatem HACCP
zobowiązani są m.in. do dokonywania
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Kontrola utrzymania właściwej temperatury podczas operacji przeładunku
dokonywana jest typowo za pomocą
termometrów bagnetowych

pomiarów na każdym jego etapie, czyli
np. podczas procesu produkcji, operacji
przeładunkowych, transportu czy składowania i ekspozycji w miejscu sprzedaży.
Szczegółowe wymagania odnośnie
do kontrolowania tych parametrów zawarte są w Rozporządzeniu Komisji Unii
Europejskiej (WE) nr 37/2005 z dnia 12
stycznia 2005 r. w sprawie monitorowania temperatur w środkach transportu,
podczas magazynowania oraz składowania głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez
ludzi, mający znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W artykule 2 ust. 1 tego rozporządzenia mowa jest o tym, że środki transportu,
a także środki służące do magazynowania i składowania głęboko mrożonych
środków spożywczych muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia rejestrujące, służące do monitorowania w czę-

stych i regularnych odstępach czasu
temperatury, w jakiej znajdują się głęboko mrożone środki spożywcze. Warto
wspomnieć, że wymienione rozporządzenie obowiązuje już od 1 stycznia 2006 r.
i wyraźnie nakazuje, aby wszystkie przyrządy pomiarowe używane w celu monitorowania temperatur przewidziane
w ust. 1 były zgodne z normami EN
12830, EN 13485 i EN 13486. Przepis
ten nakazuje także, aby przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego przechowywały przez co najmniej rok wyniki
wszystkich pomiarów temperatury produktów głęboko mrożonych.

Jasne zasady
Przedstawione wymagania systemu
HACCP i Rozporządzenie Komisji Unii
Europejskiej to nie jedyne unormowania
prawne dotyczące przewozu środkami

transportu drogowego szybko psujących
się artykułów żywnościowych. Zapisy
odnoszące się do tego rodzaju transportu
znajdują się także w Ustawie o transporcie drogowym i Umowie ATP. Ustawa
o transporcie drogowym reguluje kwestie związane z wymaganymi dokumentami, jakimi powinni się legitymować
kierowcy wykonujący transport drogowy,
w tym również produktów spożywczych.
Umowa ATP, która opracowana została
w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, to spis zasad i zaleceń dotyczących międzynarodowych przewozów
szybko psujących się artykułów żywnościowych i wymogów, jakim powinny
odpowiadać środki ich transportu. W umowie ATP określono warunki, których zachowanie pozwala na utrzymanie podczas
przewozu (tj. od momentu załadunku do
czasu wyładunku) odpowiedniej jakości,
walorów smakowych i zdrowotnych szybko psujących się artykułów spożywczych.
Zapisy umowy ATP zawierają dokładny
wykaz grup produktów, jak np. ryby,
tłuszcze, mięsa, produkty mleczarskie,
warzywa i owoce, z podaniem wymaganej temperatury podczas ich transportu.
Zawarte w dokumencie ATP regulacje
obejmują również warunki badań pojazdów oraz sposoby ich oznaczania właściwymi znakami identyfikacyjnymi. Wy-
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mogi umowy ATP nie ograniczają się
jedynie do furgonowych czy kontenerowych nadwozi izotermicznych, chłodni
czy lodowni, ale obejmują również cysterny do przewozu płynnych artykułów
żywnościowych oraz ogrzewanych środków transportu. Obecnie sygnatariuszami
umowy ATP są praktycznie wszystkie
kraje naszego kontynentu – Polska ratyfikowała tę umowę w 1984 r.

Szczegółowe pomiary

temperatura produktu), a także zbierają
informacje z czujników dwustanowych,
tj. dotyczących otwarcia drzwi bocznych, tylnych, rozmrażania, odszraniania i pracy agregatu.
Są jeszcze w użyciu pojazdy, których
zabudowy wyposażone są w termografy
analogowe zapisujące dane na – podobnej do tachografu – tarczy, jednak standardem są już urządzenia, w których
stosowany jest zapis cyfrowy. Większość
nawet podstawowych modeli termografów wyposażona jest we własną drukarkę umożliwiającą wydruk informacji
o wartościach temperatury ładowni w danym okresie. Na wydrukach oprócz takich
podstawowych informacji jak temperatura i czas jej pomiaru można umieścić

urządzeń rejestrujących temperaturę
podczas transportu, magazynowania
i przechowywania zamrożonych produktów przeznaczonych do konsumpcji
przez ludzi jest Dyrektywa 92/1/EEC. Przepis ten nakłada obowiązek, aby urządzenie rejestrowało temperaturę w sposób
automatyczny w określonych odstępach
czasu (urządzenie takie nosi nazwę termografu). Dyrektywa ta określa jasno, że
termograf ma być oddzielnym urządzeniem pomiarowym niezwiązanym konstrukcyjnie z agregatem chłodniczym
(chodzi o to, aby mógł pracować niezależnie od agregatu). Podstawowe rodzaje termografów dokonują pomiaru
temperatury i wilgotności (np. chłodnia, wlot i wylot powietrza z parownika,

Informacje o bieżących parametrach pracy
agregatu, temperaturze i wilgotności panującej w ładowni mogą być przesyłane zarówno
na smartfony, jak i ekrany komputerów

© Mik

ster

© Carrier Transicold

Zgodnie z wymaganiami ATP agregat chłodzący musi zapewniać nie tylko
obniżenie, ale i utrzymanie na stabilnym
poziomie żądanej temperatury wewnątrz
nadwozia przez cały czas transportu. Zapisy umowy ATP ściśle określają również
warunki techniczne pomiarów i kontroli
właściwości izotermicznych nadwozi –
testy takie muszą się odbywać w specjalistycznych certyfikowanych komorach badawczych.

Dokonywanie pomiarów temperatury przewożonego ładunku to nie tylko
wymóg norm obowiązujących na terenie
UE, ale także sposób zabezpieczenia się
przed ewentualnymi roszczeniami zleceniodawcy usługi transportowej w przypadku zniszczenia towaru na skutek przerwania łańcucha chłodniczego. W tym
kontekście nie mniej istotną niż ewentualna strata finansowa jest możliwość
nadszarpnięcia lub utraty wiarygodności
przewoźnika.
Do sprawnego monitorowania zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego
niezbędne jest wyposażenie środków
transportu w odpowiednie urządzenia
kontrolno-pomiarowe. W krajach UE dokumentem obligującym do montażu

Termografy Loggicar firmy Mikster mogą
dokonywać pomiarów temperatury od –40
do +85°C i wilgotności od 0 do 99%

Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pojazdy z zabudowami chłodniczymi nie są przeznaczone do zamrażania przewożonych
nimi ładunków, a jedynie zapewnienia
im odpowiedniej, zgodnie z wymaganiami, temperatury podczas transportu.
Obowiązkiem przewoźnika natomiast
jest schłodzenie ładowni do wymaganej
temperatury przed załadunkiem schłodzonego lub zamrożonego towaru.
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również dane dotyczące otwarcia drzwi,
pracy agregatu chłodniczego, nazwy
przewoźnika czy zleceniodawcy. Zakres
pomiaru temperatur termografów jest
bardzo szeroki, dla przykładu: urządzenie
Loggicar-C firmy Mikster może dokonywać pomiarów temperatury od –40 do
+85°C i wilgotności od 0 do 99%.
Aby ograniczyć nieporozumienia
i ewentualne reklamacje co do temperatury odbieranego lub zdawanego ładunku, coraz częstszą praktyką jest wy-
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Aplikacja TRU-Tech firmy Carrier Transicold umożliwia bieżący
monitoring temperatur panujących w nadwoziach całej floty
pojazdów kompatybilnych z tym systemem

reklama

posażanie kierowców w termometry
bagnetowe, które pozwalają zmierzyć
temperaturę wewnętrzną towaru i dokonać stosownej adnotacji w liście przewozowym. Najbardziej zaawansowane
modele zarówno agregatów, jak i termografów mogą współpracować z systemami GPS/GPRS, dzięki którym możliwe
jest przesyłanie informacji o wszystkich
wymaganych parametrach do operatora
floty pojazdów, klienta, nadawcy/odbiorcy lub ubezpieczyciela ładunku. Przykładem takiego rozwiązania jest system
telematyczny DataCold firmy Carrier
Transicold, który umożliwia zdalne monitorowanie pracy agregatu i panującej
w ładowni temperatury. Klient otrzymuje
informacje o panujących temperaturach,
wydajności agregatu chłodniczego oraz
lokalizacji pojazdu za pośrednictwem
wiadomości e-mail, powiadomień SMS
lub w zakładce na stronie internetowej
(np. aplikacja TRU-Tech firmy Carrier
Transicold). Zbliżone systemy oferują
także inni liczący się producenci agregatów chłodniczych, jak np. Thermo
King czy Mitsubishi.

| PROMOCJA |

Europart – o klimatyzacji
wiemy wszystko
Zapewne wielu kierowców pamięta jeszcze czasy, gdy klimatyzacja była
luksusem. Dziś to podstawowe wyposażenie każdego samochodu. O czym więc
trzeba pamiętać, by działała sprawnie i bezawaryjnie?

ednym z podstawowych elementów układu klimatyzacji jest skraplacz (zwany także
chłodnicą klimatyzacji) umieszczony z przodu
pojazdu przy wlocie powietrza w okolicach atrapy
i przedniego zderzaka. Kolejnym jest zawór rozprężny, umieszczony w komorze silnika przy przegrodzie oddzielającej ją od kabiny – tam dochodzi do rozprężenia czynnika. Parownik umieszczony
jest wewnątrz pojazdu. To do niego przez zawór
rozprężny trafia czynnik chłodzący – gaz o niskiej
temperaturze – a następnie przez kompresor zasysany jest do skraplacza, gdzie ze stanu lotnego
zamienia się w ciekły.

Urządzenie serwisowe instalacji klimatyzacji w ofercie Europart – model Konfort 760 R 2 GAS READY –
przeznaczone do obsługi układów
na czynnik R134a w samochodach
ciężarowych, małych autobusach
oraz pojazdach hybrydowych

Wziernik diagnostyczny w ofercie
Europart służy do wzrokowej kontroli
proporcji mieszania czynnika chłodniczego z olejem i kontrastem. Ułatwia
analizę chłodziwa i jego jakości w danym pojeździe oraz pobranie próbki
do dalszej analizy
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Na temat klimatyzacji krążą w sieci
różne teorie. Które są prawdziwe,
a które fałszywe? Rozwiewamy
5 najpopularniejszych mitów
z nią związanych.
Klimatyzacja jest
bezobsługowa – MIT
Niestety, klimatyzacja nie jest bezobsługowa i należy ją regularnie serwisować i przynajmniej raz w roku dokonywać jej przeglądu. Niezwykle ważny dla prawidłowego
funkcjonowania klimatyzacji jest właściwy
poziom czynnika chłodzącego. Trzeba pamiętać, że nawet 10% czynnika ulatnia się
każdego roku nawet ze sprawnie działającego układu i właśnie dlatego należy go raz
na dwa lata uzupełnić lub nawet wymienić. Regularnie serwisowana klimatyzacja
wpływa również na zmniejszenie zużycia
paliwa.
Klimatyzacja jest przyczyną
przeziębień – MIT
Niezwykle istotne jest zachowanie zdrowego rozsądku, sterując temperaturą wnętrza kabiny. Ważne, aby temperatura w klimatyzowanym samochodzie nie była niższa
od temperatury na zewnątrz o więcej niż
5–8°C. Przykładowo: przyjmując, że na
dworze jest 31°C, bezpieczna temperatura
w samochodzie, zwłaszcza w którym przebywają dzieci, powinna wynosić 26°C.
W tym przypadku ustawienie temperatury
poniżej 23°C jest już niebezpieczne dla naszego zdrowia i może spowodować przeziębienie.
Klimatyzację należy używać
tylko w lecie – MIT
Aby klimatyzacja działała sprawnie, powinno
się jej używać niezależnie od pory roku, gdyż
gdy jej nie używamy, zwiększa się ryzyko
awarii. Klimatyzacja chłodzi powietrze la-

Klimatyzacja także
wymaga obsługi
Jak każda część czy układ samochodu, także klimatyzacja musi być regularnie poddawana konserwacji. Warto przynajmniej raz w roku dokonać
przeglądu klimatyzacji w autoryzowanej stacji
bądź niezależnym serwisie, a co dwa lata uzupełnić
czynnik chłodzący. Ilość odczynnika w układzie
zmniejsza się z biegiem lat. W ciągu roku ze
sprawnego układu klimatyzacji ulatnia się około

tem, ale w chłodne i deszczowe dni usuwa
wilgoć i jest bezcenna w walce z zaparowanymi szybami. Warto jej używać latem,
gdyż jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na nasze bezpieczeństwo. Dlaczego? Otóż latem, gdy na zewnątrz temperatura sięga przykładowo 45°C,
przy jeździe bez klimatyzacji kierowcy jest
duszno i jest bardziej zmęczony. Po pewnym
czasie jego koncentracja spada, a reakcje ulegają spowolnieniu w podobny sposób jak po
spożyciu alkoholu. Zatem klimatyzacja i niższa
temperatura w samochodzie pozwalają zachować koncentrację i przyczyniają się do
bezpiecznej jazdy.
Alergicy nie mogą używać
klimatyzacji – MIT
W tym punkcie warto wrócić do pierwszego
mitu, gdyż bardzo ważne jest regularne serwisowanie, systematyczna wymiana filtrów
kabinowych i odgrzybianie klimatyzacji. Filtry stanowią skuteczną barierę dla znacznej
części naturalnych alergenów. Warunek jest
jeden – muszą być one utrzymane w należytym stanie. Zaniedbany filtr zamiast chronić alergika, jest dla niego zagrożeniem,
gdyż pogarsza się cyrkulacja w kabinie samochodu, a sam filtr staje się idealnym
miejscem do rozwoju szkodliwych drobnoustrojów i pasożytów.
Bardziej oszczędne jest otwarcie
okna niż użycie klimatyzacji – MIT
To również mit! To prawda, że korzystanie
z klimatyzacji wiąże się ze zwiększeniem
zużycia paliwa nawet o 2 l na 100 km. Jednak z ekonomicznego punktu widzenia korzystniejsze jest użycie klimatyzacji niż jazda
z otwartymi oknami. Strumień powietrza,
który wpada przez otwarte okna zwiększa
opór aerodynamiczny pojazdu, działając jak
hamulec. Aby utrzymać prędkość, wciskamy
gaz i zużywamy więcej paliwa.

10% czynnika. Powodem jest m.in. nieszczelność
węży czy starzenie się uszczelek. Warto także
pamiętać o kontrolowaniu ilości oleju smarującego
kompresor, gdyż ulatnianie się czynnika chłodzącego i niedostateczna ilość oleju może spowodować uszkodzenie kompresora. Co ważne, ilość
czynnika powinna być dokładnie taka, jaką zaleca
producent. Nie tylko niedobór czynnika zmniejsza
skuteczność klimatyzacji. Jego nadmiar także
utrudnia pracę sprężarki i powoduje, że może się
ona wyłączać.

Urządzenie serwisowe instalacji klimatyzacji od Europart, model AR700-R404 do serwisowania – odsysania, recyklingu, osuszania i napełniania – dużych układów
chłodniczych i klimatyzacji wykorzystujących czynniki takie jak R404

Nie ignoruj usterek
Wizyta w serwisie powinna rozpocząć się od
diagnostyki i kontroli, czy nie występują ewentualne
błędy związane z pracą klimatyzacji. Warto pamiętać, że wszelkie usterki klimatyzacji łączy
jedno: im dłużej zwlekamy z naprawą, tym więcej elementów wymaga wymiany lub regeneracji i tym wyższy jest koszt naprawy. Do typowych
usterek układu klimatyzacji należą m.in. spadek wydajności, nieprawidłowe działanie parownika czy
kompresora, który nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniego ciśnienia, wada skraplacza oraz osuszacza. Pamiętaj o dezynfekcji. Wilgoć powstająca
na parowniku klimatyzacji, który znajduje się między komorą silnika a kabiną pasażerską wraz z kurzem i brudem tworzą idealne podłoże dla rozwoju
grzybów i bakterii. Nieprzyjemny zapach wydostający się z otworów nawiewowych powinien
wzbudzić naszą czujność. Jedną z najskuteczniejszych metod usuwania przykrego zapachu i eliminacji mikroorganizmów jest ozonowanie – proces bezinwazyjny i bezpieczny, ponieważ ozon
zwalcza bakterie, grzyby i roztocza, likwiduje dym
papierosowy i zapachy zwierzęce. Po tym procesie
zapach jest świeży, a powietrze czyste.

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia: © Europart
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Z supermarketu do domu

Dariusz Piernikarski

Przewozy towarów w niskich temperaturach powinny się odbywać w warunkach
zapewniających maksymalną ich trwałość. Szczególne znaczenie ma tutaj
prawidłowa dystrybucja lokalna realizowana w łańcuchu dostaw: producent –
hurtownia – detaliczna sieć sprzedaży. Wykorzystywane są do tego najczęściej
samochody dostawcze z zabudowami chłodniczymi.

oraz więcej dużych sieci handlowych, takich jak np. Tesco, oferuje
możliwość wykonywania zakupów bez wychodzenia z domu. Zakupy
online są następnie dostarczane pod
wskazany adres. Dodatkowy koszt dostawy, jaki kupujący musi ponieść, bywa
często do zaakceptowania ze względu na
wielkość zamówienia lub po prostu wygodę klienta. Dla firm realizujących tego
typu usługi problem organizacji systemu dostaw, doboru floty pojazdów czy

wreszcie minimalizacji kosztów dostaw
jest znacznym wyzwaniem, ale – jak pokazuje chociażby przykład Tesco – to
aktualnie bardzo opłacalna część działalności (w wielkiej Brytanii w 2015 r. sieć
Tesco zarobiła na dostawach zakupów
online ok. 127 mln funtów).
Nic zatem dziwnego, że producenci,
odpowiadając na potrzeby rynku, stale
modernizują i rozszerzają swoją ofertę
samochodów i zabudów przystosowanych
do transportu produktów żywnościo-
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wych – najczęściej przewożonych w temperaturach kontrolowanych. Dominującym środkiem transportu są oczywiście samochody dostawcze zarówno te
duże, jak i mniejsze – minivany.

Izoterma lub chłodnia
W zależności od szczegółowych wymagań przewóz artykułów spożywczych
w niskich i kontrolowanych temperaturach wykonywać będą samochody, któ-

.eu
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Coraz więcej sieci handlowych oferuje usługę zakupów przez internet i dostawę towarów
pod wskazany adres – niezbędne są do tego samochody dostawcze wyposażone w specjalistyczne zabudowy z możliwością utrzymania niskich temperatur przynajmniej w części ładowni

miejskiej), zapotrzebowanie na zimno
w komorze chłodni wzrośnie – konieczny
jest zatem bardzo precyzyjny dobór wydajności agregatu chłodniczego.
W przypadku zabudowy typu kontenerowego, mocowanej klasycznie do podwozia za pośrednictwem ramy pośredniej, niezwykle ważna jest jakość tego
połączenia. Im więcej nierówności drogi
zostanie przeniesionych na zabudowę
wskutek zbyt sztywnego zamocowania
ramy pośredniej do ramy podwozia, tym
większe prawdopodobieństwo uszkodzenia skrzyni chłodni. Jakość zabudowy pozostaje zatem zawsze w ścisłym związku
ze sposobem jej połączenia z podwoziem.
Typowe izotermiczne i chłodnicze nadwozia kontenerowe wykonuje się z paneli wielowarstwowych, w których głów-

Typowe izotermiczne i chłodnicze nadwozia kontenerowe wykonuje się z paneli wielowarstwowych,
w których głównym materiałem izolacyjnym jest
pianka poliuretanowa

rych ładownie można zakwalifikować do
jednej z trzech kategorii: izotermy (zabudowy izotermiczne), zapewniające zakres temperatur wnętrza przestrzeni
ładunkowej zazwyczaj powyżej 0 ° C,
chłodnie (zabudowy chłodnicze) z regulacją temperatury wnętrza w zakresie od
0°C do –18°C oraz mroźnie (zabudowy
mroźnicze) z regulacją temperatury wnętrza w zakresie poniżej –18°C.
Przestrzeń ładunkowa izotermy lub
chłodni powinna cechować się odpowiednimi własnościami izolacyjnymi.
Szczegółowo określają to oczywiście
przepisy umowy ATP dotyczące jakości
izolacji termicznej ścian, określanej wartościami współczynnika przenikalności
cieplnej K. W przypadku przewozów
świeżej żywności: K < 0,7 W/m2K, dla
zamrażania K < 0,4 W/m2K.
Decydując się na wybór konkretnego
rodzaju zabudowy – chłodni bądź izotermy i zakup tak przygotowanego samochodu dostawczego, warto wiedzieć,

Nagrodzony na targach Solutrans system firmy Gruau składa się z wózków, na których
ustawiane są skrzynki z tworzywa sztucznego. Dzięki temu nie trzeba ręcznie i pojedynczo ładować każdej skrzynki do zabudowy. Puste skrzynki po wypakowaniu towarów umieszczane są z przodu zabudowy, dzięki czemu nie zastawiają pełnych skrzynek, które łatwo można wyjmować tylnymi drzwiami. Takie rozwiązanie przyśpiesza
załadunek towarów z magazynu i ich rozładunek u klienta, przy jednoczesnym
utrzymaniu odpowiednich temperatur przewożonych produktów

jakiego rodzaju towary będą przewożone
i w jakich typowych opakowaniach. O ile
w przypadku nadwozi chłodniczych budowanych na podwoziach samochodów
dostawczych kształt opakowania jest
sprawą drugorzędną, gdyż wnętrze to po
prostu prostopadłościan, to w przypadku
zabudowanych nadwozi integralnych
(w popularnych „blaszakach” lub midii minivanach) wystające do środka elementy, np. wnęki na koła, mogą utrudnić
optymalne rozmieszczenie ładunku i pełne
wykorzystanie przestrzeni ładunkowej.
Jeśli z charakteru przewozów wynika konieczność częstego dostępu do komory chłodniczej (tak jak w dystrybucji

nym materiałem izolacyjnym jest pianka
poliuretanowa. Poszycie zewnętrzne to
najczęściej laminat poliestrowy, który
od wewnątrz bywa dodatkowo wzmacniany i klejony na sklejce wodoodpornej.
Wnętrze ładowni wykańcza się również
typowo: izolowana podłoga ma szorstką
wylewkę poliestrową (ewentualnie z ryflowanej blachy aluminiowej), krawędzie
zabezpiecza się profilami aluminiowymi,
standardem jest również przypodłogowa
listwa chroniąca ściany przed uszkodzeniami podczas załadunku. Ściana przednia jest dodatkowo wzmacniana w miejscach, gdzie będzie zamontowany agregat
chłodniczy.

SAMOCHODY SPECJALNE | KWIECIEŃ 2017 | 49

| TECHNIKA |

Produkowany przez firmę PolyPan zestaw DistriCool dostępny jest do powszechnie
produkowanych furgonów dostawczych. Jest to bezszwowa, błyszcząca, wodoodporna,
higieniczna, łatwa do czyszczenia zabudowa, odpowiednia do transportu zamrożonych
produktów do konsumpcji

© utilitaires-occasions.fr

W przypadku zabudowy mniejszych
dostawczaków – minivanów – kluczową
sprawą dla uzyskania maksymalnej jakości zabudowy chłodniczej jest idealne
dopasowanie prefabrykowanych elementów tworzących izolację wnętrza do
wewnętrznego konturu samochodu. Te
gotowe prefabrykaty wykonywane są
najczęściej z twardego poliuretanu. Typowe grubości wynoszą od 60 do 90 mm,
w najbardziej wrażliwych miejscach – jak
np. dach – stosuje się nawet panele o grubości do 150 mm) pokrytego z zewnątrz
szczelną okładziną z ABS lub utwardzanego PU. Niezależnie od użytego materiału pokrycie wewnętrzne musi być
trudnościeralne i mieć wysoką odporność
na uderzenia. Istotne jest, aby wszystkie materiały użyte do budowy wnętrza
odpowiadały aktualnie obowiązującym

© PolyPan

Decyduje jakość zabudowy

© MGR zabudowy

Chłodnia zbudowana na bazie minivana musi być nie tylko funkcjonalna
i efektywna, powinna być również estetycznie wykonana, a cały samochód
powinien tworzyć harmonijną całość wraz z agregatem

Wiele firm specjalizuje się w zabudowach minivanów – we wnętrzu montowane są prefabrykowane elementy ściśle dopasowane do modelu pojazdu

normom w zakresie kontaktu z żywnością (atest PZH) i były łatwe w utrzymaniu czystości. Łączenie poszczególnych
elementów izolacyjnych we wnętrzu odbywa się zazwyczaj przez klejenie – powstaje konstrukcja bez szwów. Producenci
unikają nitów i połączeń skręcanych jako
potencjalnych mostków zimna. Wykorzystanie klejenia i szybkowiążących klejów dwuskładnikowych na bazie poliuretanu nie obniża własności izolacyjnych,
a znacznie przyspiesza montaż.
W przypadku podłogi najczęściej stosuje się blachę aluminiową spawaną wodoszczelnie – zapewnia to długą żywotność zabudowy. Wprowadzenie elementów

prefabrykowanych o dużej sztywności
własnej i kształtach dopasowanych do
konkretnego modelu pojazdu pozwala
na uniknięcie stosowania dodatkowych
elementów montażowych, takich jak stalowe czy aluminiowe ramy. Zmniejsza to
ciężar zabudowy i obniża ryzyko powstawania mostków zimna. Ponieważ dostawy miejskie to częste otwieranie drzwi,
większość producentów decyduje się na
poprawę wydajności izolacji przez stosowanie podwójnych uszczelek drzwi ładowni. Elementem obowiązkowym jest
zamykany otwór odpływowy (syfon) w podłodze samochodu do odprowadzania wody,
np. podczas mycia wnętrza.
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Większość producentów w przypadku
zabudów wewnętrznych montowanych
w samochodach dostawczych ma bardzo
zindywidualizowane podejście do wszystkich odbiorców końcowych: dostawców
ryb i nabiału, lokalnych zaopatrzeniowców,
kwiaciarzy, rzeźników, kupców handlujących serem. W zależności od wymagań w środku ładowni mogą być instalowane różnego rodzaju szyny mocujące,
dolne listwy odbojowe na ścianach, przodzie i drzwiach, wzmocnienia pod regały,
ściany działowe czy kuweta dla jednostki chłodzącej. Nadkola dostosowywane
są do podwójnych kół, a wśród innych
opcji znajdziemy np. jednostronne, dwustronne drzwi boczne lub opcję bez
drzwi, a także szeroki zakres możliwych
wykończeń powierzchni podłogi, również
z pokrywą koła zapasowego.
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Bogactwo wyboru
Oferta rynkowa w zakresie możliwości przystosowania samochodu dostawczego do przewozu ładunków w temperaturach kontrolowanych jest bardzo
bogata i zróżnicowana. Firmy oferują
gotowe panele izolacyjne przeznaczone
do zabudowy w określonym rodzaju samochodu, jak i skrzynie chłodnicze, połączone z ramą pośrednią i gotowe do montażu na podwoziu dowolnego rodzaju.

ciażby pneumatycznie lub elektrycznie
uruchamiane drzwi roletowe lub przestrzeń ładunkowa z podziałem na kilka
komór chłodniczych za pomocą sztywnych lub ruchomych ścianek działowych.
Nie są także rzadkością np. drzwi boczne,
izolowane pomosty załadunkowe, podnoszone pomosty robocze. Producenci
oczywiście starają się w maksymalnym
zakresie spełniać oczekiwania klientów
– w większości przypadków wszystko
jest jedynie kwestią ceny.

© MGR zabudowy

Dwukomorowa zabudowa
Frigobox produkowana
przez portugalską firmę
Basreal jest doskonałym
rozwiązaniem do przewożenia produktów mlecznych, owoców, warzyw,
przygotowanych posiłków,
świeżej ryby w lodzie
– tu na zdjęciu kontener
Frigobox zamontowany
na podwoziu Toyoty Hilux

może być mniej estetyczna – jest skuteczniejsza od zabudów opartych na markowych elementach znanych europejskich producentów. Warunek: musi być
wyprodukowana bardzo starannie i bez
pozostawiania mostków cieplnych, czyli
nieizolowanych elementów blaszanych,
przez które ciepło przenika do wnętrza.
Wiele firm specjalizujących się w produkcji paneli izolacyjnych oferuje swoje
zestawy do zabudowy jako tzw. kit-boxy
– są one dostarczane jako komplety do
samodzielnego montażu przez firmy wykonujące konwersje i przebudowy samochodów dostawczych. Zestawy te są
starannie pakowane oraz dostarczane
w taki sposób, aby maksymalnie uprościć i skrócić montaż. Do zestawu dołączana jest – niczym do mebli kupionych
w sklepie znanego szwedzkiego producenta – dokładna instrukcja montażu
wraz z klejami i niekiedy narzędziami.
Dla wymagającego klienta najważniejszym miernikiem jakości wyrobu powinna pozostawać metalowa tabliczka
umieszczona na obudowie chłodni, ozna-

Coraz większy udział w rynku przewozów dystrybucyjnych, w tym także
produktów spożywczych, zajmują przewozy realizowane bezpośrednio do domów. Wiele z tych towarów w trakcie
transportu musi być (powinno być) przechowywanych w obniżonych, kontrolowanych temperaturach. Optymalizacja
łańcucha dostaw często wymusza przewóz ładunków o różnych wymaganiach
temperaturowych tym samym środkiem
transportu (samochodem dostawczym).
Rozwiązaniem tego problemu jest wyposażenie pojazdu w dwie komory, z których zazwyczaj jedna jest komorą chłodniczą pozwalającą na uzyskanie ujemnych
temperatur (nawet do –20°C), druga
pełni funkcję izotermy i jest zarezerwowana dla produktów suchych, nie wymagających w transporcie ujemnych
temperatur.
W bardzo chłonnym sektorze dystrybucji miejskiej klienci często żądają
bardzo wyspecjalizowanych rozwiązań
dodatkowych, wykraczających poza standardowe wyposażenie. Mogą to być cho-

© Basreal

Typowo podłoga jest wykonywana
z ryflowanej blachy aluminiowej

Zabudowy chłodnicze wykonywane
są w różnych technologiach i po bardzo
zróżnicowanych cenach. Wśród klientów największe zaufanie wzbudzają zabudowy integralne produkowane specjalnie do danego typu nadwozia – typu
pojazdu, jednak ich zasadniczą wadą
jest zdecydowanie wyższa cena. Na polskim rynku działa wciąż spora grupa producentów oferujących zabudowy chłodnicze, które wykonywane są metodami
wręcz „chałupniczymi”, o produkcji seryjnej w tym przypadku mowy być nie
może. Trzeba jednak przyznać, że wykonana przez nich zabudowa – mimo że

czająca uzyskanie przez producenta certyfikatu ATP na dany rodzaj zabudowy.
Wiąże się to jednak z koniecznością zlecenia odpowiednich, dość kosztownych
badań certyfikujących. Pamiętać także
należy, że nie zawsze wykonanie chłodni
zgodnie z wymogami umowy ATP jest
tożsame z uzyskaniem takiego certyfikatu.
Sam fakt posiadania atestu PZH także nie
oznacza jakości produktu – atesty te
stwierdzają bowiem jedynie to, że zastosowane do budowy chłodni materiały
mogą mieć kontakt z żywnością. Wśród
polskich producentów certyfikowanie wyrobów nie jest jeszcze regułą.
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Naprawa sprzęgła
krok po kroku
Zdiagnozowany problem: „szarpanie”
sprzęgła podczas załączania biegów
w Actrosie 1861 4×2 z silnikiem OM 542.
Jak za pomocą zestawu naprawczego
LuK poradzić sobie z usterką?
Eksperci Schaeffler pokazują, jak to
zrobić krok po kroku.

o przeprowadzenia naprawy wykorzystano
następujące części: zestaw naprawczy
sprzęgła (numer artykułu 643 3316 00),
oryginalne koło zamachowe i śruby montażowe,
oryginalny pierścień uszczelniający wału korbowego oraz oryginalną dźwignię wysprzęglającą.
Narzędzia specjalne wymagane do wykonania
naprawy to klucz dynamometryczny, narzędzie
do centrowania tarczy sprzęgła, a także wciągarka
z podnośnikiem skrzyni biegów.
Zanim przystąpimy do naprawy, należy usunąć
z kabiny wszystkie nieprzymocowane przedmioty,
ponieważ do jej przeprowadzenia kabinę należy
podnieść. W przypadku ciągników siodłowych na
ogół nie ma potrzeby demontażu silnika razem ze
skrzynią biegów, gdyż nie ma na nich nadwozia
(skrzyni ładunkowej, kontenera). Demontaż tych
elementów jest wymagany w przypadku pojazdów
z nadwoziem.

Instrukcja krok po kroku
Naprawę rozpoczynamy od odkręcenia wału napędowego po stronie skrzyni biegów. Nie ma potrzeby wymontowania wału napędowego – na
czas naprawy można go przymocować do ramy.
W przypadku naprawianego Actrosa 1861 4×2
(model z retarderem) retarder należy wymontować, gdyż jest sprzężony ze skrzynią biegów.
Po zdemontowaniu retardera należy podstawić
podnośnik pod skrzynię biegów i przymocować ją
za pomocą pasów do platformy podnośnika. Następnie odkręcamy śruby z poduszek zawieszenia skrzyni biegów i lekko unosimy zespół skrzynia biegów–silnik, co pozwoli na zamocowanie
podparcia pod kolektorami wydechowymi. Dzięki
temu podczas demontażu skrzyni silnik pozostanie nieruchomy. Następnie trzeba odkręcić śruby
mocujące skrzynię biegów z silnikiem i ją wyjąć.
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Zestaw
naprawczy
sprzęgła LuK

Po wyjęciu skrzyni wymontować należy dotychczas wykorzystywany zestaw sprzęgła, koło zamachowe, uszczelniacz wału korbowego i łożysko
podporowe wałka sprzęgłowego. W opisywanym
pojeździe koło zamachowe było zużyte, jego powierzchnia cierna lekko stożkowa i nierówna, dlatego należało je wymienić. Inna możliwość naprawy to przetoczenie koła zamachowego – w tym
przypadku zdecydowano się jednak na jego wymianę (zdjęcie 1).
Następnie należy zamontować wszystkie elementy, wykonując wymienione czynności w odwrotnej kolejności. Trzeba sprawdzić, czy wszystkie elementy są czyste, po czym włożyć nowy
pierścień uszczelniający wału korbowego za pomocą odpowiedniego narzędzia. Po sprawdzeniu
czystości części montujemy nowe koło zamachowe oraz łożysko podporowe wałka sprzęgłowego. Do przykręcenia koła zamachowego sto-

| PROMOCJA |

Zdjęcie 1. W przypadku omawianej
naprawy zdecydowano się na wymianę koła zamachowego

Na tym etapie można zamocować docisk za
pomocą śrub. Na początku należy je wkręcać
w wolne otwory, a następnie w miejsce wykręconych szpilek. Po ręcznym dokręceniu wszystkich śrub na krzyż wyjmujemy narzędzie do centrowania. Następnie dokręcamy śruby na krzyż
momentem o wartości 55 Nm.
W tym konkretnym przypadku mamy do czynienia ze sprzęgłem ciągnionym, w którym łożysko
oporowe jest wmontowane w docisk sprzęgła
(zdjęcie 3). Kołek ustalający łożyska oporowego
sprawia, że dźwignia sprzęgła (popularnie zwana
łapą) z łożyskiem pozostają w odpowiednim
położeniu względem siebie.

sujemy nowe śruby i dokręcamy je na krzyż momentem, który wynosi 210 Nm + 90°. Po zamontowaniu należy oczyścić powierzchnię cierną
koła zamachowego.

Montujemy sprzęgło
Montaż sprzęgła rozpoczyna się od ustawienia tarczy odpowiednią stroną do koła zamachowego
(opis na piaście – flywheel side) oraz jej ustawienia
w osi wału korbowego za pomocą odpowiedniego narzędzia (zdjęcie 2). Następnie dobieramy
rozmiar narzędzia do centrowania stosownie do
wymiarów łożyska pilotującego (podporowego)
oraz piasty tarczy sprzęgła. Po ustawieniu tarczy
sprzęgła w prawidłowej pozycji montujemy docisk
sprzęgła. Warto wykorzystać 2–4 szpilki prowadzące, ustalające docisk sprzęgła, aby nie
uszkodzić tarczy sprzęgła.

Zdjęcie 2. Ustawienie tarczy odpowiednią stroną do koła zamachowego oraz jej ustawienia w osi
wału korbowego za pomocą odpowiedniego narzędzia rozpoczyna
proces montażu sprzęgła

Zdjęcie 3. W opisywanym przypadku mamy
do czynienia ze sprzęgłem
ciągnionym, w którym łożysko
oporowe jest wmontowane
w docisk sprzęgła

kompletnej dźwigni, ponieważ elementy te nie są
dostępne osobno. Co ważne, nie należy smarować żadnych elementów zestawu sprzęgła.

Montaż skrzyni biegów
W trakcie montażu skrzyni biegów należy obowiązkowo sprawdzać i kontrolować dystans pomiędzy silnikiem a obudową skrzyni biegów. Wałek sprzęgłowy musi wejść do wielowypustów
tarczy sprzęgła bez używania siły. Podczas montażu należy obowiązkowo utrzymywać tuleję
centrującą w prawidłowym położeniu, czyli na
tzw. godzinie 3 w łożysku. Niestosowanie się
do tego zalecenia uniemożliwia montaż skrzyni
biegów. Gdy nie ma już szczeliny pomiędzy silnikiem a skrzynią, można dokręcić śruby montażowe
skrzyni biegów.
Po dokręceniu wszystkich śrub należy lekko unieść
cały silnik wraz ze skrzynią biegów, aby wyjąć podpórki spod kolektorów wydechowych. Następnie wkładamy śruby do górnych uchwytów skrzyni
biegów i dokręcamy. W kolejnym kroku dokręcamy wał napędowy, siłownik sprzęgła do skrzyni
biegów oraz podłączamy wszystkie węże i złączki
elektryczne.
Więcej informacji i filmów instruktażowych można
znaleźć na stronie www.repxpert.pl

Zdjęcie 4. W kolejnych
krokach naprawy należy
także skontrolować stan
wielowypustu wałka
sprzęgłowego skrzyni
biegów – w tym przypadku nie trzeba było
go wymieniać

Następnie należy zająć się układem wysprzęglającym znajdującym się w obudowie skrzyni
biegów, a w szczególności dźwignią wysprzęglającą i tuleją prowadzącą. W analizowanym przypadku tuleja nie była zużyta, więc jego wymiana
nie była wymagana. Stwierdzono za to niewielki
luz w łożysku dźwigni wysprzęglającej i ją wymieniono.
Przy okazji naprawy warto wyczyścić obudowę
skrzyni biegów i tuleję prowadzącą (w tym przypadku tuleja prowadząca nie miała śladów zużycia kwalifikujących ją do wymiany). Należy także
skontrolować stan wielowypustu wałka sprzęgłowego skrzyni biegów, który w tym przypadku nie
kwalifikował się do wymiany (zdjęcie 4).
W opisywanym przypadku wymiana elementów
dźwigni sprzęgła sprowadziła się do wymiany

O Schaeffler
Grupa Schaeffler jest wiodącym dostawcą części
zamiennych do pojazdów użytkowych i urządzeń
przemysłowych na całym świecie. Dział Automotive Aftermarket dostarcza nowoczesne rozwiązania naprawcze w jakości części produkowanych na pierwszy montaż, a także szeroką
gamę usług dla warsztatów. Oferta produktowa
marek LuK, INA, FAG i Ruville obejmuje systemy sprzęgła, systemy wysprzęglające, elementy silnika, skrzyń biegów oraz zawieszenia.
Portal REPXPERT oferuje pakiet usług dla warsztatów związanych z produktami oraz zestawami
naprawczymi Schaeffler.
Zdjęcia: © Schaeffler
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Nadwozia furgonowe
– trendy konstrukcyjne

© Krone

Arkadiusz Gawron

Nadwozia furgonowe mają bardzo szerokie zastosowanie w transporcie
na różne odległości i w różnych branżach. Występują w wielu
odmianach i wersjach. Przyjrzymy się rozwiązaniom technicznym,
które czynią te nadwozia tak uniwersalnymi.

od pojęciem furgon rozumiemy
nadwozie o sztywnych ścianach
i suficie, wyposażone w sztywne
drzwi najczęściej na ścianie tylnej i/lub
bocznej. W ramy tak określonej kategorii
wpisują się także tradycyjne „blaszaki”
wśród samochodów dostawczych. Niniejszy artykuł dotyczyć jednak będzie
zabudów furgonowych montowanych na
podwoziach samochodów ciężarowych,
przyczepach lub naczepach. Są to niemal
w całości nadwozia wykonywane i montowane przez firmy zabudowujące, a nie
producenta podwozia.
Często, lecz błędnie, taki typ nadwozia określa się mianem kontenera. To nie
jest prawidłowe systematyzowanie, po-

nieważ kontener to jednostka ładunkowa
wielokrotnego użycia umożliwiająca przewóz wieloma środkami transportu bez
konieczności przeładowywania ładunku,
który jest nim transportowany.

Obszary wykorzystania
Cechy charakterystyczne furgonów to
przede wszystkim szeroko rozumiane
bezpieczeństwo, uniwersalność oraz zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.
Bezpieczeństwo może być rozpatrywane w kilku aspektach. Po pierwsze,
niepowołane osoby trzecie nie są w stanie dostać się do wnętrza ładowni tak
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łatwo jak przez rozcięcie plandeki np.
w „firanie”. Po drugie, sztywne ściany
znacznie lepiej zabezpieczają ładunek
w czasie jazdy po nierównościach czy
na zakrętach – wie o tym każdy kierowca, który niewłaściwie zabezpieczył
ładunek i musiał wykonać gwałtowny
manewr skrętu, często z dodatkowym
ostrym hamowaniem. Ładunek potrafi
z impetem wyłamać poziome deskowanie „firany” i rozedrzeć plandekę. W furgonie takie uszkodzenie jest o wiele
mniej prawdopodobne, a w praktyce
w zasadzie niemożliwe, co oczywiście
nie zwalnia kierowcy z prawidłowego
zabezpieczenia ładunku. Sztywne stałe
ściany pomagają także przy rozładunku.
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Do budowy nadwozi kontenerowych stosuje się różne materiały i technologie. Na zdjęciu pokazano fragment panelu ściennego typu plaster
miodu, z jakiego wykonano ściany nadwozia widocznego w tle, który
nie ulega żadnym uszkodzeniom pomimo wielokrotnego udarowego
opuszczenia kilogramowej kuli na to samo miejsce płytki

© A. Gawron

Typowy przedstawiciel „napojówki” bardzo popularny na terenie Niemiec. Zwraca uwagę
lekkie podwozie trzyosiowe
(MAN TGM) oraz nadwozie z poziomo otwieranymi ścianami
za pomocą siłowników elektrycznych. Tylna ściana nadwozia
jest zamknięta podestem

Kiedy już dojdzie do przemieszczenia wiezionego towaru, który „oparł” się o burtę,
rozładunek jest bezpieczniejszy dla przeprowadzającej go osoby. Przy nadwoziu
z opończą brak stałych sztywnych ścian
może uniemożliwiać podjęcie rozładunku bez zagrożenia wypadnięcia różnych
elementów bocznego poszycia lub samego towaru.
Uniwersalność zabudów furgonowych
opiera się na możliwości wykorzystania
ich do przewozu bardzo różnych towarów na krótkie, średnie i dalekie dystanse
w wielu branżach, gdzie doskonale się
sprawdzają i są rozwiązaniem optymalnym do transportu określonych towarów.
Jakie towary wozi się furgonami? Najczęściej kojarzymy furgony z branżą dys-

© Plandex

© A. Gawron

Furgony występują we wszelkich rozmiarach, jako małe,
średnie i duże nadwozia. Z reguły ich wielkość odzwierciedla
to, na jakie odległości transportuje się nimi towary

trybucyjną, czyli produktami szybkozbywalnymi (szybkorotującymi, tzw. FMCG
– fast moving consumer goods). Przykładami dóbr z tej branży są artykuły spożywcze czy środki czystości. Furgony
bardzo dobrze wpisały się w branżę kurierską i są również wykorzystywane
przez pocztę. Świetnie nadają się do
transportu napojów zarówno w puszkach,
jak i butelkach czy bańkach. Zabudowami
furgonowymi transportuje się także sprzęt
AGD, papier, meble, ubrania (także te na
wieszakach), papierosy, pieczywo, kwiaty

(cięte na niewielkie odległości lub doniczkowe znacznie dalej), narzędzia,
urządzenia i maszyny dla przemysłu oraz
wszelkie drogie dobra konsumpcyjne,
w tym nawet drogie samochody osobowe.
Niektóre z wymienionych ładunków są
przewożone na znaczne odległości, dlatego wykorzystuje się do tego celu furgony o największych pojemnościach,
zabudowanych na naczepach, przyczepach i podwoziach ciężarówek tworzących „pełnowymiarowe” zestawy dalekodystansowe.
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Furgon, nawet ten największy, wcale nie musi
być pozbawiony bocznych
otworów drzwiowych.
Przykład tej naczepy pokazuje, że może być wręcz
odwrotnie. Boczny załadunek jest możliwy praktycznie na całej długości nadwozia furgonu, otwarte
drzwi zajmują zalewie
kilkadziesiąt centymetrów długości

© Krone

Perforowane blachy
wewnątrz to znakomity sposób przewożenia ubrań
na wieszakach
i możliwość dodatkowego zabezpieczenia ładunku

Cechy konstrukcyjne
Tradycyjny furgon to leżący na najwęższej ścianie prostopadłościan o sztywnych
ścianach i dachu bez ociepliny, zamknięty od tyłu dwuskrzydłowymi drzwiami,
drzwiami rolowanymi lub podestem załadowczym. W specjalnych wersjach ma
drzwi boczne na dowolnej ścianie i w dowolnym miejscu.
W celu ochrony wnętrza przed uszkodzeniami montuje się przypodłogową
listwę oraz przynajmniej jeden system

Przykład pionowego
zabezpieczenia ładunku za pomocą belek mocowanych
w odpowiednich listwach

mocowania ładunku. Najczęściej są to
boczne wzdłużne listwy na ścianach
mniej więcej w połowie wysokości, z mocowaniami do poziomego zabezpieczania
ładunku przed przesuwaniem wzdłużnym za pomocą poprzecznych belek.
Oczywiście stosowane są także pionowe
zabezpieczenia belkowe, punktowe miejsca zaczepiania pasów oraz systemy autorskie opracowane przez konkretnego
producenta zabudowy, oferujące zindywidualizowane sposoby unieruchamiania towaru.
W zależności od materiału, z jakiego zostały wykonane panele tworzące
ściany, można dokonać podziału nadwozi furgonowych na kilka podstawowych grup:
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Dobra ochrona towarów przed wszelkimi czynnikami atmosferycznymi (poza
zmianami temperatury) jest najbardziej
pożądaną cechą furgonów, a ich główną
zaletą jest zapewnienie „suchości”. Właśnie brak wilgoci wewnątrz ładowni jest
czynnikiem determinującym do wykorzystania tego typu nadwozi w transporcie tak szerokiej palety towarów.

• nadwozia typu Plywood – sklejka
drewniana
• nadwozia ze ścianami z paneli aluminiowych
• nadwozia z rdzeniem „plaster miodu”
z warstwami laminatowymi od zewnątrz i wewnątrz
• nadwozia z rdzeniem z płyty XPS
z warstwami laminatu od zewnątrz
i wewnątrz
• nadwozia z rdzeniem z płyty XPS
obłożone blachą od zewnątrz i wewnątrz.
Podłogi zwykle wykonywane są z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej o parametrach dostosowanych do wielkości
i ładowności pojazdu. W pojazdach realizujących dostawy w godzinach nocnych

© A. Gawron
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Furgony to także bardzo szeroka grupa pojazdów specjalistycznych. Tu przykład pojazdu
ekspozycyjno-szkoleniowego

podłoga może być wyposażona w powierzchnię zapobiegającą wytwarzaniu
nadmiernego hałasu – jest to tzw. podłoga PIEK. Dachy to najczęściej lekkie
konstrukcje laminatowe o dużej przepuszczalności światła, umożliwiające
dobre doświetlenie wnętrza naturalnym
światłem, co ogranicza konieczność wykorzystania wewnętrznego oświetlenia
w dzień.
W dobie oszczędności paliwowej
warto wspomnieć, że nadwozia furgonowe najlepiej nadają się do tworzenia
aerodynamicznych ulepszeń dzięki temu,
że sztywne ściany i dach można łatwiej
formować niż nadwozia z opończą w celu
uzyskania optymalnych kształtów. Pożądane kształty związane są z integracją
nadwozia z kabiną kierowcy, uzyskaniem
wypukłego profilu dachu lub zwężających się ku tyłowi boków. Bardzo ważną
cechą tych nadwozi jest właśnie sztywność ścian i dachu, a przez to, że nie odkształcają się w trakcie jazdy, rzadziej dochodzi do oderwania strugi opływającego
powietrza.

Wersje i odmiany
Na bazie furgonów powstaje wiele
różnego rodzaju odmian, wersji, typów,
nadwozi do specjalnych zastosowań.

Furgony są doskonałą bazą do tworzenia pojazdów kurierskich z możliwością
przejścia między kabiną kierowcy i ładownią wyposażoną w półki na paczki.
Budowane są specjalne koniowozy i to
różnej wielkości, pojazdy serwisowe, wyprawowe i kampery. Zabudowy do wożenia ubrań na wieszakach są wyposażone
w perforowane ściany, gdzie w dowolnym miejscu można bezpiecznie włożyć
poprzeczną belkę z zawieszonymi ubraniami lub specjalny uchwyt na pas do zabezpieczenia ładunku.
Odmiany do wożenia napojów mają
najczęściej boczne ściany otwierane poziomo w całości, często wraz z połową
dachu. Otwarcie obu połówek dzięki mechanizmowi dźwigniowo-linkowemu odbywa się jednocześnie, przy czym kierowca otwiera ręcznie tylko dolną część
ściany. Okładziny filcowe lub wykończenie wnętrza pasami ze sklejki stosowane są do przewozu mebli. Furgony to
także wozy gastronomiczne i mobilne
sklepy, mobilne garaże z najazdami do
przewozu drogich samochodów osobowych (sportowych lub starych odrestaurowanych).
Nadwozia lotniskowe to najczęściej
średniej wielkości furgony wyposażone
m.in. w podest kolumnowy (poruszający
się pionowo wzdłuż całej wysokości tylnego portalu nadwozia), służący do pokonania znacznej różnicy wysokości między poziomem ładowni a poziomem
rozładunku/załadunku na pokład samolotu. Tak m.in. odbiera się lub dostarcza

bagaże podróżnych czy jedzenie w specjalnych lotniczych wózkach. Podest
kolumnowy może podejmować ładunki
z poziomu drogi. Wersje dla cukierni czy
piekarni wyposażone są w półki o odpowiedniej konstrukcji.
Istnieje dość duża grupa pojazdów
z nadwoziami furgonowymi, które należy
zakwalifikować jako pojazdy specjalnego
przeznaczenia. Są wśród nich takie odmiany jak: pojazdy ekspozycyjne (targowe),
sale szkoleniowe (często zabudowywane
na podwoziach naczep, można wtedy
dodatkowo powiększyć powierzchnię
przez rozkładane/wysuwane segmenty
nadwozia furgonowego), wozy transmisyjne TV, laboratoria, w których dokonywane są na bieżąco różne pomiary lub
badani są ludzie. Coraz chętniej z nadwozi o sztywnych ścianach korzysta wojsko, które zabudowuje na nich swoją aparaturę lub urządzenia (np. nasłuchowe).

Podsumowanie
Nadwozia furgonowe tworzą bardzo
dużą grupę pojazdów do najróżniejszych
zastosowań. Dwie podstawowe cechy:
sztywna konstrukcja i suche środowisko wnętrza to największe zalety tego rodzaju nadwozi i mają kluczowy wpływ
na trzecią równie istotną cechę: uniwersalność. Połączenie tych trzech czynników w jednym produkcie daje olbrzymie możliwości, z czego chyba nie
zdawaliśmy sobie sprawy, traktując furgony jako zwykłe pudełka.
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Wprowadzając
na rynek nadwozie
V.KO DRY, firma Schmitz
Cargobull pojawia się w nowym dla siebie segmencie
samochodów dostawczych
o dmc. od 3,5 do 6 t

© Schmitz Cargobull

Schmitz Cargobull
na ostatniej mili
Dariusz Piernikarski
Schmitz Cargobull wprowadza na rynek
zabudowę typu furgon przeznaczoną
do montażu na podwoziach samochodów
dostawczych. Nadwozie V.KO DRY – bo tak
się nazywa nowy produkt – zostało po raz
pierwszy zaprezentowane dziennikarzom
na początku marca.
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raz z wprowadzeniem na rynek zabudowy V.KO DRY
firma Schmitz Cargobull pojawia się w nowym dla siebie segmencie samochodów dostawczych o dmc. od
3,5 do 6 t. Tym samym producent ma
obecnie do zaoferowania pojazdy i nadwozia spełniające potrzeby uczestników
kompletnego łańcucha dostaw w zakresie od 3,5 do 44 t.
„Segment nadwozi samochodów dostawczych będzie się silnie rozwijać wraz
z rozwojem internetowej sprzedaży detalicznej. Wejście w ten segment rozszerza ofertę produktową Schmitz Cargobull o samochody dostawcze. Zabudowa
furgonowa (van box) V.KO DRY oferowana jest w dwóch standardowych rozmiarach i może być w optymalny sposób
przystosowana do wymagań producentów samochodów. Nowa linia produkcyjna w naszej fabryce w Berlinie jest
obecnie przystosowywana do produkcji
na poziomie 7500 nadwozi rocznie” – tak
podczas premiery działania firmy komentował Andreas Schmitz, przewodniczący zarządu Schmitz Cargobull AG.

.eu
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Najważniejsze
elementy składowe tworzące nadwozie typu furgon
V.KO DRY

© Schmitz Cargobull

Walka o udziały w „ostatniej mili”
Schmitz Cargobull V.KO DRY
Długość nadwozia
Szerokość nadwozia
Wysokość nadwozia
Ściana czołowa
i ściany boczne
Dach

Portal tylny

Podłoga

Wyposażenie
standardowe

Kolorystyka
zabudowy
Wyposażenie
opcjonalne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stały wzrost handlu detalicznego online ze względu na zmianę zachowań
konsumpcyjnych klientów stawia nowe
wyzwania dla dostawców i usługodawców w ramach łańcucha dostaw. Dotyczy to zarówno sektora produktów spożywczych, jak i pozostałych artykułów
konsumpcyjnych. Powodem tego jest
coraz powszechniejsze wygodne i oszczędzające czas zamawianie produktów za
pośrednictwem komputerów PC lub urządzeń mobilnych wraz z dążeniem klientów do szybkiej dostawy. Urbanizacja,
zwiększona świadomość jakości ze strony
odbiorców detalicznych (sklepów) i konsumentów końcowych oraz szerokie możliwości sieciowego wykorzystywania danych to jedne z czynników zmieniających
cały sektor logistyczny. Wyzwania „ostatniej mili logistyki”, czyli ostatniego etapu
dostawy, są i nadal będą związane z łączeniem pojedynczych przesyłek – paczek, oszczędnym i efektywnym planowaniem trasy w odpowiednich obszarach
dostaw oraz osiągnięciem zoptymalizowanych kosztów transportu lub dostawy.
Dla tego rodzaju dostaw muszą być spełnione pewne warunki przez dostawcę
jednostek transportowych montowanych
na pojazdach.

Zależy od rozstawu osi podwozia
2100/2200 mm
2100/2300 mm
Płyta wielowarstwowa typu sandwich z obustronnym
pokryciem laminatowym (GRP), grubość 20 mm, przypodłogowy
pas ochronny z aluminium, wysokość 150 mm
Półprzezroczysty lub z płyty wielowarstwowej, oświetlenie LED
z czujnikiem ruchu
Aluminowy ze stalową listwą przypodłogową, drzwi tylne
dwuskrzydłowe z płyty wielowarstwowej 25 mm, zamek zatrzaskowy po prawej stronie, uchwyt do blokady drzwi na ścianach
zewnętrznych; opcjonalnie – klapa domykająca nad podestem
załadowczym (wysokość zależna od rodzaju podestu)
Samonośna płyta podłogowa ze wspornikami do montażu
(zależnie od rodzaju podwozia)
Zintegrowane światła obrysowe z przodu i z tyłu, dodatkowe
światło stop, szyny mocujące typu lotniczego zintegrowane
na całej długości przy krawędzi zewnętrznej, listwy do mocowania ładunku: pojedyncza na wysokości 900 mm lub podwójna
na wysokości 600 oraz 1200 mm
Arctic White MB9147, Pure White RAL 9010
lub Candy White B9A
Tylny podest załadowczy, dodatkowe oświetlenie LED
z czujnikiem ruchu, drabinka wejściowa, drzwi boczne
po prawej stronie, kamera cofania, uchwyty dla obsługi
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Schmitz Cargobull odpowiada na te
wyzwania, stając się dostawcą wysokiej
jakości funkcjonalnych nadwozi przeznaczonych do lekkich pojazdów użytkowych – samochodów dostawczych. Firma
domyka lukę w swoim programie produkcyjnym – nadwozia furgonowe samochodów w zakresie od 3,5 do 6 t dmc.
uzupełniają dotychczasową ofertę w zakresie rozwiązań stosowanych w transporcie dystrybucyjnym i dalekobieżnym.
Nadwozia te będą oferowane jako zestawy do montażu (tzw. kit) lub jako gotowe kompletne zabudowy. Wprowadzając linię produktów V.KO, firma Schmitz
Cargobull zamierza stać się partnerem

Nadwozie V.KO DRY
Pierwszym rodzajem nadwozia furgonowego z nowej oferty produktowej
Schmitz Cargobull jest V.KO DRY w wersji do samodzielnego montażu (kit). Klient
korzysta ze standardów producenta w zakresie wysokiej niezawodności i niskiego
kosztu użytkowania oraz olbrzymiego
doświadczenia w konstruowaniu furgonowych nadwozi pojazdów.
Zestaw V.KO DRY składa się ze specjalnie opracowanych paneli wielowarstwowych typu sandwich z poszyciem
laminatowym (GRP). Panele są produkowane w przystosowanym do tego celu

wać fabrykę do produkcji zestawów
V.KO DRY, zainwestowano 6,5 mln euro,
a cały koszt przygotowania nowego projektu to 12,5 mln euro.
Panele o grubości 20 mm w środku
wypełnia sztywna pianka poliuretanowa
(PU), a więc są lekkie i wytrzymałe. Standardowo zestaw V.KO DRY wyposaża
się w półprzezroczysty dach oraz dwuskrzydłowe drzwi tylne. W tylnym module zintegrowane są łatwe w obsłudze
uchwyty do zamykania, opcjonalnie
w fabryce można w nim umieścić drabinkę wejściową. Ściany boczne, w tym
także wysokiej jakości narożne profile
aluminiowe, dostępne są w różnych od-

Kompletny zestaw do montażu na podwoziu
samochodu dostawczego firma Schmitz Cargobull dostarczy w ciągu 14 dni roboczych, wykonanie zabudowy zajmuje 2 przeszkolonym pracownikom poniżej 2 godzin

Rama pośrednia
i konsole do połączenia z podwoziem
to elementy indywidualnie konfigurowane w fabryce
w zależności od rodzaju podwozia

producentów na europejskim poziomie.
Modułowe nadwozia zaprojektowane do
wykorzystania w szybko rozwijającym się
sektorze handlu internetowego są tym
właściwym rozwiązaniem technicznym.
Dostęp do dobrze rozwiniętej sieci
serwisowej Schmitz Cargobull, liczącej
1300 partnerów serwisowych, zapewnia
szybką reakcję w przypadku koniecznych
napraw. Sieć ta gwarantuje również dostęp do oryginalnych części zamiennych
i pełnej dokumentacji technicznej oraz
pełny program obsługi posprzedażnej.
Producent gwarantuje dostawę części
zamiennych w ciągu 24 h po zamówieniu ich online przez portal EPOS. W przypadku udzielania gwarancji na wykonaną zabudowę oraz przeprowadzania
szkoleń w zakresie montażu i obsługi
zabudowy do dyspozycji są specjaliści
z działu nadwozi Schmitz Cargobull Van
Bodies i spółki podległej Schmitz Cargobull Parts & Services.
Schmitz Cargobull deklaruje, że zamówienia na nadwozia V.KO DRY będą
realizowane w ciągu 14 dni roboczych.
Tym samym możliwe będzie precyzyjne
określenie harmonogramu montażu i terminu odbioru pojazdu z zabudową.

© Schmitz Cargobull

© D. Piernikarski

zakładzie produkcyjnym w Berlinie. W latach 1978–2016 produkowano tam panele izolacyjne Ferroplast (do 320 tys. m2
rocznie). Po modernizacji linii produkcyjnych i przystosowaniu ich do produkcji
paneli wielowarstwowych 51 pracowników na powierzchni 6124 m2 (całkowita powierzchnia zakładu to 10 612 m2)
może wytwarzać do 7500 kompletnych
zestawów V.KO DRY. Aby przystoso-
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cieniach koloru białego. Światła obrysowe z przodu i z tyłu oraz dodatkowe
światło stop są zintegrowane w profilu.
Cała instalacja elektryczna jest przygotowywana w fabryce, także znajdujące
się w ładowni oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.
Nadwozie furgonowe V.KO DRY dostarczane jest przez Schmitz Cargobull
do firmy wykonującej zabudowę jako

© Schmitz Cargobull
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Schmitz Cargobull,
współpracując z Volkswagen Samochody
Użytkowe, będzie
dostarczać nadwozie
V.KO DRY do fabrycznego montażu na podwoziach nowego
Craftera

kompletny zestaw gotowy do montażu.
Ściany są wcześniej przygotowane – ze
wszystkimi punktami łączenia i profilami narożnymi i bocznymi. Zaawansowana technologia łączenia przez klejenie z użyciem kleju przemysłowego
nanoszonego ze specjalnego dozownika

oraz przez skręcanie pozwala na szybki
montaż poszczególnych elementów w gotową całość. Wsporniki – konsole oraz
podłużnice ramy pośredniej (profil typu
podwójne T) zostały fabrycznie przygotowane z uwzględnieniem zależnej od
marki specyfiki podwozia, na którym

reklama

mają się znaleźć. Na całość konstrukcji
uzyskano już odpowiednie certyfikaty
zgodności lub są one w fazie przygotowania.
Poszczególne moduły tworzące zabudowę V.KO DRY są ze sobą łączone
w specjalnie opracowanych połączeniach

© Schmitz Cargobull
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kształtowych (profilach), które gwarantują, że siły działające na zabudowę będą
absorbowane w optymalny sposób. Masa
własna zabudowy została zoptymalizowana, co pozwala na pełne obciążanie
jednolitej płyty podłogowej na jej całej
powierzchni. Innowacyjna metoda konstrukcyjna pozwala na uzyskanie ładowności pojazdu powyżej 1 t – w zależności
od zastosowanego wyposażenia i konfiguracji – tym samym użytkownik dysponuje ładownością o 10% większą w porównaniu z zabudowami wykonywanymi
z paneli przekładkowych, bez pogorszenia nośności i trwałości konstrukcji.
Pełna integracja profili połączeniowych w strukturze ścian obniża masę
własną zabudowy i pozwala na uzyskanie sztywności strukturalnej spełniającej wymagania normy DIN-EN 12642
Code XL. Nadwozie może być obciążane
ładunkiem na całej powierzchni podłogi
oraz do pełnej wysokości ścian.
W zabudowie V.KO DRY przewidziano kilka wariantów zabezpieczania ładunku. Przy krawędziach bocznych podłogi znajdują się standardowo montowane
szyny mocujące typu lotniczego. Z zabudową można również zintegrować
inne typowe elementy służące do mocowania ładunku, takie jak szyny w ścianach bocznych, w wersji pojedynczej na
wysokości 900 mm lub podwójnej na
wysokości 600 i 1200 mm. Podobne wyposażenie może znaleźć się również na
ścianie czołowej. Tym samym uzyskuje
się optymalną kombinację pasów i drążków zabezpieczających do każdego rodzaju przewożonego ładunku. Można
również zamówić płytę ochronną o wy-

Światła obrysowe przednie i tylne,
dodatkowe światło stop, oświetlenie
wnętrza LED z czujnikiem ruchu oraz
wszystkie wiązki elektryczne zostały
zintegrowane w zabudowie

sokości 150 mm na całym obwodzie
ładowni, co skutecznie zabezpieczy ściany przed przypadkowym uszkodzeniem,
np. przez wózek widłowy.
Ponieważ nadwozie w standardzie
jest przykryte półprzezroczystym dachem,
uzyskuje się równomierne oświetlenie
wnętrza światłem dziennym. Lekka krzywizna dachu ułatwia odprowadzanie wody
deszczowej, a odpowiednia faktura powierzchni zewnętrznej utrudnia osadzanie się zabrudzeń. We wnętrzu jest standardowo montowany bardzo wydajny,
energooszczędny punkt świetlny LED
z czujnikiem ruchu. Opcjonalnie w suficie może być zainstalowane dodatkowe
światło LED, również z czujnikiem ruchu.
Samo nadwozie może zostać bezpiecznie i łatwo zmontowane u dostawcy
samochodu – 2 przeszkolonych pracowników potrzebuje na to mniej niż 2 godziny. Całe nadwozie Schmitz Cargobull V.KO DRY dostarczane jest jako
zestaw do montażu – w jego skład wchodzi maksymalnie 7 prefabrykowanych
elementów.

Volkswagen Crafter
z fabryczną zabudową
Volkswagen Samochody Użytkowe,
chcąc w maksymalnym zakresie wyjść
naprzeciw oczekiwaniom klientów, zde-
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cydował się maksymalnie usprawnić procesy związane z konfiguracją i wykonaniem zabudowy na podwoziu. Służy temu
zautomatyzowana procedura, która pozwala na przeprowadzenie procesu konfiguracji i zamówienia zabudowy zintegrowanego z samym zakupem samochodu
– odbywa się to u tej samej osoby (odpowiedzialnej również za gwarancję i obsługę), a rozliczenie następuje na jednej
fakturze.
Partnerem biznesowym VW Samochody Użytkowe w zakresie zabudów
typu furgon stanie się Schmitz Cargobull,
dostarczając zestawy V.KO DRY. Kooperacja Volkswagena i Schmitza przyniesie wiele korzyści – obie firmy dysponują silnymi organizacjami sprzedaży
i obsługi na terenie całej Europy. Zarówno proces produkcji komponentów
nadwozia, jak i jego ostateczny montaż
na podwoziu VW Craftera są dobrze zaplanowanymi procesami technologicznymi. Taki sposób działania eliminuje
błędy mogące powstać w procesie składania zamówienia, upraszcza również
procesy logistyczne po stronie producentów i odbiorców. Obsługa posprzedażna
nadwozia zostaje zintegrowana w systemach producenta podwozia – Volkswagen Samochody Użytkowe. Pierwsze
Craftery z zabudową V.KO DRY zaczną opuszczać fabrykę Volkswagena od
czerwca 2017 r.
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Nowa zabudowa kopalniana KH-kipper
© KH-kipper

Rosnące koszty transportu powodują, że użytkownicy oczekują nowych rozwiązań
mających na celu zwiększenie ładowności pojazdu. Zabudowa kopalniana W1MV
zaprojektowana przez KH-kipper jest odpowiedzią na te oczekiwania.

abudowa W1MV została zaprojektowana
do pracy w najtrudniejszych warunkach
eksploatacyjnych w kopalniach. Może być
wykorzystywana do transportu urobku z miejsca
wydobycia do kruszarki, a po odpowiednim przygotowaniu drogi transportowej może też pełnić
funkcję wozidła.

Projekt, czyli klucz do sukcesu
W tradycyjnych zabudowach kopalnianych podłoga
jest przeważnie wzmocniona podłużnicami, poprzeczkami lub dodatkowymi przegięciami. Charakterystyczną cechą nowej zabudowy W1MV
jest to, że podłoga nie ma zbędnych wzmocnień.
Podłoga w nowej zabudowie W1MV wykonana
jest wyłącznie z trudnościeralnej stali Hardox
HB 450 mającej dwa gięcia. W porównaniu z poprzednim modelem, w którym podłoga była wykonana z trzech warstw (stali i gumy amortyzującej), nowy model ma podłogę wykonaną tylko
z jednej warstwy stali. Dzięki wyeliminowaniu
zbędnych elementów konstrukcji uzyskano efekt
sprężystości zwiększający trwałość skrzyni.
Blacha burt bocznych nowej zabudowy kopalnianej jest usztywniona jedynie profilem górnym,
opaską tylną i ścianą przednią. Właściwości mechaniczne stali Hardox HB 450, z której wykonane
są burty boczne, zapewniają skuteczną ochronę
przed uszkodzeniem.
Z powodu trudnych warunków eksploatacyjnych,
na które skrzynia zabudowy jest narażona w trakcie transportu urobku kopalnianego, główna konstrukcja wykonana jest ze sprężystej i odpornej na
ścieranie stali Hardox HB 450 (podłoga 10–15 mm
i burty boczne 6–10 mm), a konstrukcyjne elementy
nośne z wytrzymałej stali Strenx 700. Energia ki-

Nowa zabudowa kopalniana W1MV zaprojektowana przez KH-kipper
netyczna uderzenia, nawet przy załadunku odłamków
skalnych o dużej frakcji, jest doskonale rozpraszana.
Po specjalnym przygotowaniu z użyciem stali Toolox
zabudowa może być stosowana do transportu
gorącej szlaki o temperaturze 500°C. Właściwości stali Toolox nadają jej wytrzymałość na
zużycie i wysokie temperatury.
Dzięki nowej półoktagonalnej konstrukcji skrzyni
i pochylonej ścianie przedniej wyładowywany materiał nie zalega w rogach skrzyni. Podniesiona
w tylnej części skrzyni podłoga stanowi zabezpieczenie przed wypadaniem materiału w czasie jazdy
po pochyłym terenie – szczególnie materiału małej
frakcji. Duży dach zamontowano w sposób gwarantujący zabezpieczenie profilu górnego ściany
przedniej przed elementami spadającymi z góry
w czasie załadunku. Zabudowa została objęta
prawną ochroną patentową jako wzór użytkowy.

Główne zmiany
Dzięki wprowadzonym zmianom zabudowa jest
mniej podatna na uszkodzenia spowodowane
załadunkiem dużych odłamków skalnych. Oprócz
tego inżynierowie KH-kipper obniżyli środek ciężkości zabudowy, co wpłynęło na zachowanie
większej stabilności przy wyładunku materiału ze
skrzyni. Zmniejszenie liczby niezbędnych do wykonania skrzyni elementów i uproszczenie ich
kształtów w znacznym stopniu skróciło proces
produkcji i zapotrzebowanie na materiały.
Z kolei obniżenie masy własnej zabudowy znacznie zwiększyło jej ładowność. Można przewieźć
w tym samym czasie więcej ładunku. Mniejsza
masa zabudowy to także mniejsze zużycie paliwa i obniżenie kosztów napraw dzięki mniejszej
ilości części zamiennych.
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Coraz większe samoloty –
jak ten Airbus A380 –
wymagają specjalistycznych
pojazdów gwarantujących
sprawną obsługę naziemną

© Mallaghan

Marek Rutka

Bez nich nic nie poleci.
Pojazdy do obsługi samolotów
Funkcjonowanie żadnego lotniska nie byłoby możliwe bez specjalistycznych
pojazdów obsługi naziemnej. Wiele z nich to pojazdy tak nietypowe, że nie
spotkamy ich nigdzie poza lotniskami.

pecjalistyczne pojazdy obsługi
naziemnej na lotniskach wykorzystywane są m.in. do przewozu
pasażerów, transportu bagażu, ładunków cargo, paliwa i wszystkiego co jest
potrzebne na pokładzie podczas lotu.
Według danych Międzynarodowej
Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
w ostatnich dwóch latach zanotowano
ponadsześcioprocentowy wzrost liczby
przewozów lotniczych. Prognozy firmy
Boeing zakładają jednak, że w ciągu najbliższych 15 lat nastąpi trzykrotny wzrost

przewozów tym rodzajem transportu.
Tak dynamiczny rozwój oznacza nie tylko,
że przybędzie wiele nowych samolotów,
ale też, że niezbędna będzie rozbudowa
już istniejącej infrastruktury oraz budowa nowych portów lotniczych. Zarówno
modernizowane, jak i nowe lotniska będą
wymagały wyposażenia w specjalistyczne pojazdy do obsługi naziemnej.
Co istotne, kierunek rozwoju konstrukcji zarówno samolotów pasażerskich, jak i cargo wskazuje, że najwięcej
przybywać będzie samolotów wielkopo-
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jemnych, np. takich jak Airbus A380,
mogących pomieścić nawet ponad 600
pasażerów. Tak duże maszyny oraz dążenie do skrócenia do niezbędnego minimum czasu postoju samolotu na lotnisku
sprawia, że coraz wyższe wymagania stawiane są pojazdom obsługi naziemnej.
Pojazdy tego typu muszą umożliwiać
zrealizowanie szybkiej, sprawnej i bezpiecznej obsługi coraz większej liczbie
i coraz większych samolotów. O tym, jak
duże jest to wyzwanie, może posłużyć
przykład lotniska im. Fryderyka Cho-
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Mercedes-Benz
Econic należy do najczęściej wybieranych
modeli ciężarówek
pod zabudowy
autocystern

Wydajnie i bezpiecznie
Ze względów bezpieczeństwa największej uwagi wymagają operacje związanie z dostarczeniem i przepompowaniem paliwa do zbiorników samolotu.
Najczęściej do tego celu wykorzystywane są specjalne lotniskowe odmiany
autocystern. W zależności od wielkości
lotniska i obsługiwanych na nim samolotów są to cysterny zabudowywane na
podwoziach ciężarówek oraz zestawy
naczepowe lub przyczepowe. Pojemność
najmniejszych cystern przeznaczonych
do obsługi awionetek i niewielkich tzw.
dyspozycyjnych samolotów pasażerskich
nie przekracza 6–8 tys. l. W przypadku
większych cystern instalowanych na

podwoziach trzyosiowych ciężarówek
pojemność to około 15–20 tys. l, a zestawów naczepowych i przyczepowych
dochodzi do 40 tys. l. Największą, bo
przekraczającą 50 tys. l pojemnością
charakteryzują się zestawy naczepowe
współpracujące dodatkowo z przyczepą.
Warto wspomnieć, że pojemność
zbiorników paliwa największych samolotów, takich jak np. Airbus A380, wynosi ponad 300 tys. l (ponad 250 t) i aby
całkowicie je zatankować, potrzeba kilku
największych zestawów autocystern.
Taka operacja jest nie tylko dość skomplikowana logistycznie, ale też, biorąc
pod uwagę natężenie ruchu na płycie
lotniska, może generować niebezpieczne
sytuacje. Z tego względu na najwięk-

© Mercedes-Benz

pina w Warszawie – średniego jak na warunki europejskie portu lotniczego, który
codziennie obsługuje ponad 400 operacji startów i lądowań. Każdego dnia na
tym lotnisku przepompowywanych jest
kilkaset ton paliwa, dziesiątki ton wody
i ścieków, przeładowuje się też wiele ton
cateringu. Do wszystkich tych operacji
wykorzystuje się pojazdy specjalistyczne.
Warto wspomnieć, że większość pojazdów wykorzystywanych bezpośrednio
do obsługi samolotów i zabezpieczenia
samego lotniska, np. pługi odśnieżne,
oczyszczarki, samochody pożarnicze, autocysterny, nie jest przeznaczona do eksploatacji poza jego terenem i nie podlegają one ograniczeniom wynikającym
z przepisów ruchu drogowego. Chodzi
zarówno o wymiary zewnętrzne – szerokość, długość i wysokość, jak i naciski na
osie i masę całkowitą. W praktyce parametry użytkowe pojazdów ograniczone

© Mercedes-Benz

Oprócz wysokowydajnych pomp pojazdy
wyposażone są także w układ filtrowania
i pomiaru podawanego paliwa

Cysterny lotniskowe wyposażone są
w wysokowydajne pompy podawcze
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są jedynie możliwościami technicznymi podwozi i warunkami eksploatacji
(w przypadku niektórych pojazdów, np.
ciągników balastowych do samolotów,
istotnym ograniczeniem jest maksymalna wysokość).
O tym, jak wielka jest skala zadań
obsługowych na lotniskach, niech świadczy to, że Swissport – największa na
świecie firma tej branży – obsługuje 280
portów lotniczych w 48 krajach. Swissport zatrudnia ponad 62 tys. pracowników i ma w swojej flocie kilka tysięcy
różnego rodzaju pojazdów, w tym wiele
bardzo specjalistycznych.
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jak i ciągników siodłowych do naczep. Na
polskich lotniskach użytkowanych jest
obecnie kilka pojazdów Mercedes-Benz
Econic 1824LL z naczepami cysternami
o pojemności 36 tys. l i układem pomp
paliwa o łącznej wydajności 1300 l/min.
Ze względów bezpieczeństwa prędkość
cystern lotniskowych jest ograniczona do
ok. 50 km/h.

Do wody i ścieków
Innym rodzajem autocystern wykorzystywanych do obsługi samolotów są
pojazdy przeznaczone do zaopatrzenia
w wodę i odbiór ścieków, tzw. TST (Toilet Service Truck). Ze względów sanitarnych i epidemiologicznych woda dostarczana na pokład samolotów tego rodzajami
cysternami nie jest przeznaczona do spożycia (do tego wykorzystuje się wodę
butelkowaną). Woda z autocystern wy-

korzystywana jest do spłukiwania toalety
i mycia rąk. Pojemność zbiorników na
wodę największego samolotu pasażerskiego, tj. Airbusa A380, wynosi w wersji
standardowej 1700 l, a w specjalnej
2270 l, stąd też autocysterny wykorzystywane na lotniskach nie imponują
wielkością i parametrami. Najmniejsze
autocysterny typu TST instalowane są na
podwoziach samochodów dostawczych,
takich jak Fiat Ducato czy Mercedes-Benz
Sprinter. Przykładem tej wielkości autocystern serwisu sanitarnego jest model TSU1000 firmy Mallaghan, którego
zbiorniki mieszczą 700 l wody i 300 l
ścieków. Największe pojazdy typu TST
wyposażone są w zbiorniki mogące pomieścić około 3000–4000 l wody i do
2500 l ścieków.
Autocysterny serwisu sanitarnego
muszą podjechać bezpośrednio pod zawory spustowe zbiorników ścieków,
© Stobart

szych i najnowocześniejszych lotniskach
coraz częściej instalowane są podziemne
rurociągi paliwowe, które dostarczają paliwo bezpośrednio na miejsce postoju samolotu na płycie. Do wykonania operacji tankowania potrzeba wówczas jedynie
samochodu wyposażonego w zestaw
przewodów przyłączeniowych z wysokowydajną pompą z układem pomiarowym. Tego rodzaju zabudowa instalowana jest na podwoziu samochodu
ciężarowego, który dodatkowo wyposażony jest w hydraulicznie podnoszony
podest umożliwiający operatorowi podłączenie przewodu paliwowego do każdego rodzaju i wielkości samolotu (przyłącza paliwowe znajdują się zazwyczaj
u nasady skrzydeł). W podobne hydraulicznie podnoszone podesty robocze wyposażone są także typowe autocysterny
lotniskowe. W zależności od przyjętego
rozwiązania podesty są umieszczone
bezpośrednio za kabiną pojazdu lub na
końcu za nadwoziem cysterny. Jako że zarówno autocysterny, jak i pojazdy do przepompowywania paliwa operują w bezpośrednim sąsiedztwie lub (w przypadku

Mercedes-Benz Sprinter
wyposażony w zbiornik
na wodę czystą o pojemności 700 l i ścieki o pojemności 300 l

Przeznaczona do obsługi największych samolotów zabudowa wyposażona w kontener o dwóch
poziomach ładowni

© Mallaghan

MAN TGL z zabudową przeznaczoną do przepompowywania paliwa z rurociągu umieszczonego
pod płytą lotniska do zbiorników samolotu
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większych samolotów) pod skrzydłami,
ważne jest ograniczenie całkowitej wysokości pojazdu. Stąd też w cysternach
lotniskowych stosuje się niskie zbiorniki cystern o przekroju elipsy i kabiny
w wersjach z maksymalnie obniżonym
dachem. Tam jednak, gdzie kabiny są
zbyt wysokie, wykorzystuje się modele
ciężarówek z kabinami umieszczonymi
przed przednią osią. Od wielu już lat
najbardziej popularną ciężarówką tego
typu jest Mercedes-Benz Econic i to zarówno w wersji pod zabudowy cystern,
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które znajdują się w dolnej części kadłuba samolotu, więc zabudowy takie muszą
charakteryzować się niewielką wysokością. Dla przykładu: autocysterna o całkowitej pojemności 4000 l zainstalowana
na podwoziu Mercedes-Benz Atego nie
przekracza wysokości 1,7 m. Ponieważ
samochody typu TST wykorzystywane są
do obsługi różnej wielkości samolotów,
to praktycznie standardem stało się montowanie w ich tylnej części niewielkiego
kolumnowego podnośnika koszowego,
dzięki któremu operator może podłączyć
przewód spustowy i którym na pokład zostanie dostarczona świeża woda – nawet
na wysokość ponad 3 m.

Nie tylko catering
Dążenie do maksymalnego skrócenia czasu postoju samolotu na płycie
lotniska sprawia, że wszystkie pojazdy
wykorzystywane do obsługi naziemnej
muszą charakteryzować się dużą wydajnością. Nie inaczej jest w przypadku
pojazdów przeznaczonych do obsługi towarowo-bagażowej i zaopatrzenia pokładowego. W zależności od przyjętego
rozwiązania i wielkości zabudowy są one
instalowane na podwoziach samochodów ciężarowych, jak Fuso Canter, Mercedes-Benz Econic, Atego, MAN TGL
lub specjalnie budowanych w tym celu
podwoziach.
Do obsługi samolotów, w których luki
bagażowe i zaopatrzeniowe umieszczone są na wysokości do około 2 m, wykorzystywane są pojazdy wyposażane
w taśmociągi. W przypadku samolotów
wielkości np. popularnego Boeinga 737,
w których luki załadowcze znajdują się
na wysokości ponad 3 m, wykorzystywane są już pojazdy wyposażone w podnoś-
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Maksymalna
wysokość podnoszenia największych tego
rodzaju pojazdów wynosi ponad 8 m

Do transportu i załadunku największych kontenerów lotniczych i nietypowych ładunków
wykorzystuje się samojezdne platformy wyposażone w podnośniki nożycowe

niki nożycowe. Należy jednak podkreślić, że najmniejsze podnośniki nożycowe
są w stanie obsługiwać luki załadowcze
znajdujące się na wysokości zaledwie
1,2 m, a te największe – wykorzystywane
do obsługi Boeinga 747 i Airbusa A380
– od wysokości 3 do 8,1 m. W zależności
od przeznaczenia są one wyposażone
w platformy z układem rolek lub nadwozia kontenerowe. Te pierwsze przeznaczone są do transportu i załadunku
lotniczych kontenerów transportowych
(w tym do bagaży) oraz większych przesyłek cargo umieszczonych na specjalnych lotniczych paletach.
W transporcie wykorzystywanych jest
sześć znormalizowanych (według standardów IATA) wielkości kontenerów lotniczych o wymiarach od 1190×1520×1620
mm (maksymalna masa 1225 kg), do
3170 ×2230 ×1600 mm (maksymalna
masa 4627 kg). W przypadku większych
ładunków cargo stosowane są dwa rodzaje palet lotniczych o wymiarach:
3170×2440×2440 mm o dopuszczalnym
ciężarze 6804 kg i 3170×1520×1600 mm
o maksymalnym ciężarze 3175 kg.

Pojazdy wyposażone w podnośniki
nożycowe i zabudowy kontenerowe przeznaczone są przede wszystkim do zaopatrzenia pokładowego samolotu, np.
cateringu umieszczonego w specjalnych
wózkach. Są jednak także specjalne osobowe odmiany tych pojazdów, dzięki
którym możliwy jest dostęp na pokład
samolotu osób niepełnosprawnych lub
chorych, którzy muszą podróżować w pozycji leżącej.
Nowością w dziedzinie pojazdów
z podnośnikami nożycowymi i zabudowami kontenerowymi jest model CT
6000D irlandzkiej firmy Mallaghan. Jest
to pierwsza na świecie konstrukcja podnoszonego nadwozia o dwóch pokładach
ładowni. Zabudowa instalowana na trzyosiowych podwoziach ciężarówek przeznaczona jest do transportu zaopa trzenia (głównie cateringu) na pokłady
największych samolotów pasażerskich.
Według danych firmy Mallaghan wykorzystanie dwupokładowego nadwozia
pozwala zredukować flotę pojazdów wykorzystywanych do zaopatrywania pokładów samolotów o ok. 35%.
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Barum

Goodyear

Firma Barum (marka należąca do Continental)
poszerzyła ofertę o trzy opony na oś naczepową
w ramach nowej serii 200 R. Opona BT 200 R
w rozmiarze 385/65 R22,5 charakteryzuje się solidnością i uniwersalnością – jest przeznaczona
(jak i pozostałe modele nowej serii) do transportu regionalnego i dalekobieżnego. Model ten
jest także dostępny w rozmiarze 385/55 R22,5.
Opona BT 200 R 385/55 R22,5 zapewnia długie
przebiegi i wysoki poziom bezpieczeństwa jazdy,
nawet na mokrej nawierzchni. Udoskonalony
skład mieszanki gumowej sprawia, że ogumienie
BT 200 R 385/55 R22,5 i BT 200 R 385/65 R22,5
jest również odporne na przecięcia. W połączeniu z zaprojektowanym od nowa wzorem bieżnika
i stabilnym karkasem zapewnia to oponom długi
okres eksploatacji.
Udoskonalona mieszanka gumowa oraz nowy
wzór bieżnika zostały wykorzystane także w modelu BT 200 R 445/45 R19,5. Oponę cechuje
duża nośność, niewielkie zużycie paliwa i optymalne przebiegi przy zachowaniu małej średnicy
produktu, co czyni ją szczególnie odpowiednią do
użytku w transporcie objętościowym.
Wszystkie opony na oś naczepową Barum z serii
200 R mają solidne karkasy ze wzmocnionymi
stopkami z kordem stalowym, co sprawia, że
nadają się do bieżnikowania.

Goodyear rozszerzył swoją ofertę do pojazdów
użytkowych o nowe ogumienie do naczep o zwiększonej ładowności. Osnowę opony Fuelmax T HL
385/65 R22,5 zaprojektowano w taki sposób,
aby przenosiła do 10 t obciążenia na oś, dzięki
czemu jej indeks nośności/prędkości wynosi
164K/158L. W rezultacie ogumienie to zapewnia
nie tylko zwiększenie ładowności użytkowej, lecz
także wykazuje większą trwałość. Ogumienie ma
też oznaczenie M+S, a w kategorii efektywności
paliwowej na unijnej etykiecie ocenę A.
Wprowadzenie Fuelmax T HL sprawiło, że Goodyear ma obecnie w swojej ofercie trzy opony do
naczep Fuelmax T wyróżniające się klasą A w zakresie efektywności paliwowej i są to: Fuelmax
T HL 385/65 R22,5, Fuelmax T 385/55 R22,5 i Fuelmax T 435/50 R19,5.
Nowa opona Goodyear Fuelmax T HL 385/65
R22,5 z klasą A w zakresie efektywności paliwowej zyskała notę C jeśli chodzi o przyczepność
na mokrej nawierzchni oraz symbol jednej fali
w zakresie hałasu zewnętrznego (69 dB(A)).
Oprócz opon Fuelmax T HL Goodyear wprowadza
na rynek opony EfficientGrip Cargo przeznaczone
do lekkich ciężarówek. Nowe ogumienie zastępuje gamę Goodyear Cargo Marathon i umożliwia
wydłużenie przebiegów flot nawet o 10 tys. km
(wyliczenia porównawcze w odniesieniu do poprzedniego modelu na podstawie wewnętrznych
testów Goodyeara zrealizowanych z wykorzystaniem samochodu Renault Master z oponami
215/65 R16C 109T). Wnioski wyciągnięto po
przejechaniu 38 407 km, szacowana ostateczna
różnica przebiegu między oponami Efficientgrip
Cargo i Cargo Marathon wyniosła 9323 km na osi
przedniej i 22 320 km na osi tylnej). Oprócz tego
nowe ogumienie przyczynia się do obniżenia
zużycia paliwa oraz oferuje lepszą przyczepność,
szczególnie na mokrych nawierzchniach.

Opony na wiosnę
W ostatnim czasie pojawiło się na rynku sporo
nowych modeli opon ciężarowych. Zachęcamy do
sprawdzenia najnowszej oferty – dzięki niej można
skutecznie zoptymalizować koszty prowadzonej
działalności transportowej.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Producenci
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Aby nowe opony mogły mieć dłuższe przebiegi,
producent zastosował w serii EfficientGrip Cargo
kilka innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich jest
np. wykorzystanie nowego rodzaju krzemionki
w mieszance gumowej bieżnika, co zwiększa odporność opony na zużycie i poprawia trakcję na
mokrych nawierzchniach. Innym jest zaprojektowany od nowa wzór bieżnika optymalizujący
sztywność opony i sprawiający, że ciśnienie w niej
rozkłada się bardziej równomiernie, co zapewnia
oponie lepszą styczność z drogą. Natomiast dzięki
zastosowaniu sztywniejszej mieszanki bazowej
i dodaniu specjalnej warstwy chłodzącej opona
wytwarza mniej ciepła niż poprzedni model, co
przekłada się na zmniejszenie oporów toczenia
o 18% (wyliczenia w oparciu o wyniki wewnętrznego testu oporów toczenia, względna
różnica osiągów między oponami 215/75 R16C
113/111R Goodyear Cargo G26 a Goodyear EfficientGrip Cargo).
„EfficientGrip Cargo daje flotom lekkich ciężarówek to, czego potrzebują najbardziej: efektywnej
kosztowo opony, która wystarcza na dłużej. Spędzając większość czasu w trasie, kierowcy tego
rodzaju pojazdów cenią długie przebiegi. Ponadto
biorąc pod uwagę długość kursów, bardzo ważna
jest również efektywność paliwowa, która pozwala
spełniać wymogi zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne” – powiedział Martijn de Jonge, dyrektor marek opon użytkowych Grupy Goodyear
w regionie EMEA.
Pierwsze rozmiary opon, jak 225/75 R16C i 225/75
R16C, zostały wprowadzone na rynek we wrześniu ub. r. Następne dołączały do oferty sukcesywnie w kolejnych miesiącach. Producent deklaruje, że do maja br. na rynku dostępnych będzie
28 rozmiarów, które pokryją 82% rynku opon.

Hankook
Firma Hankook ma w swojej ofercie całoroczne
opony do samochodów ciężarowych SmartFlex
AH35 na oś prowadzącą (istnieje również możliwość stosowania SmartFlex AH35 na wszystkich
osiach) i SmartFlex DH35 na oś napędową do
transportu regionalnego. Opony te otrzymały nagrodę Red Dot Design Award w 2016 r.
Dzięki SmartFlex AH35 i SmartFlex DH35 firmy
transportowe mogą zmniejszyć zużycie paliwa
i zyskać dłuższe przebiegi. Podczas gdy SmartFlex AH31 i SmartFlex DH31 przeznaczone są
przede wszystkim do większych rozmiarów obręczy, np. 22,5 cala, SmartFlex AH35 – wraz
z siostrzaną oponą na oś napędową SmartFlex
DH35 – są odpowiednie do mniejszych rozmiarów 17,5 i 19,5 cala.
Lamele multi 3D w bieżniku SmartFlex AH35
gwarantują bardzo dobre właściwości trakcyjne.
Połączenie prostych i falistych rowków usprawnia odprowadzanie wody i trwale zapobiega powstawaniu zjawiska aquaplaningu. Symbol M+S
oraz symbol płatka śniegu oznaczają, że opona na
oś prowadzącą jest optymalnie przystosowana
do różnorodnych warunków zimowych, takich
jak błoto, lód i śnieg, nie tracąc przy tym właściwości koniecznych w okresie letnim. Specjalny
wzór bieżnika dodatkowo zapewnia równomierne
zużycie opony, ograniczając koszty eksploatacji
dzięki poprawie trwałości opon. Zwiększona powierzchnia styku opony z nawierzchnią zapewnia długie przebiegi i wysoką wydajność.
Podobnie jak opona na oś prowadzącą model
SmartFlex DH35 na oś napędową jest również
opatrzona symbolem M+S i symbolem płatka
śniegu. Oprócz tego opona charakteryzuje się
szeroką powierzchnią styku z czterema zygzakowatymi rowkami przebiegającymi przez całą powierzchnię bieżnika, co wpływa na większy przebieg i bardzo dobrą przyczepność na różnych
nawierzchniach i w różnych warunkach drogowych. Dodatkowo lamele multi 3D zapewniają solidne właściwości trakcyjne i niskie opory toczenia, a innowacyjny układ lamel na powierzchni
bieżnika pozwala ograniczyć opór toczenia i wspomaga właściwości trakcyjne opony.

| KWIECIEŃ 2017 | 69

| TECHNIKA |

Sava

Matador
Kolejna marka należąca do Continental –
Matador – poszerzyła swoją ofertę o opony
F HR4 na oś kierowaną oraz D HR4 na oś napędową w rozmiarze 315/70 R22,5. Obie opony
przeznaczone są do zastosowania w pojazdach ciężarowych i autobusach w przewozach regionalnych. Nowe ogumienie charakteryzuje się obniżonymi oporami toczenia
oraz wydłużonym okresem eksploatacji.
Nowości na oś kierowaną i napędową w rozmiarze 315/70 R22,5 to uzupełnienie gamy
opon Matador serii F HR4 i D HR4 wprowadzonych na rynek w 2015 r. Dzięki nowej, zoptymalizowanej mieszance gumowej bieżnika
oraz specjalnej technologii lamel opony charakteryzują się bardzo dobrą trakcją i doskonałym prowadzeniem nawet na mokrej nawierzchni, co zapewnia bezpieczeństwo jazdy
i wpływa na przedłużenie okresu użytkowania opon.
Zarówno opona F HR4 na oś kierowaną, jak
i model D HR4 mają homologację M+S, natomiast opona D HR ma także symbol 3MPSF,
czyli uzyskuje lepsze osiągi na błocie i śniegu.
Wykorzystanie specjalnie opracowanej geometrii bieżnika w serii Matador HR4 znacznie
wydłuża okres eksploatacji opon i ogranicza
zużycie paliwa. Ponadto dzięki wzmocnionemu
kordowi opasania opony nowe Matadory cechuje duża wytrzymałość, co wpływa na
efektywność kosztową floty pojazdów.

Sava Tires (marka należąca do Goodyear) wprowadziła na rynek nową oponę na osie wleczone do naczep i przyczep Sava Cargo 4 HL.
Opona w rozmiarze 385/65 R22,5 164 (158)
HL (High Load) o zwiększonej nośności pozwala obciążyć oś ciężarem do 10 t.
„Możliwość optymalizacji ładowności użytkowej poprzez zwiększenie nośności do 10 t
na oś, oferowana przez nowe opony do naczep 385/65 R22,5 Sava Cargo 4 HL, w połączeniu z niskim zużyciem paliwa oznacza
większe zyski dla flot transportowych. Solidne
ogumienie zapewnia również długie przebiegi
i jest interesującym wyborem dla operatorów
flot, którzy poszukują produktu w europejskiej
jakości za atrakcyjną cenę. Oszczędność
kosztów operacyjnych jest jeszcze większa,
gdy weźmiemy pod uwagę możliwość bieżnikowania opony” – powiedział Benjamin Willot, dyrektor marketingu opon użytkowych
Grupy Goodyear w regionie EMEA.
Aby zapewnić długie przebiegi i dużą odporność na uszkodzenia, bieżnik opony wyposażono w 6 szerokich i solidnych żeber,
4 stalowe opasania oraz zygzakowaty wzór
rowków, który poprawia właściwości hamowania na mokrej i suchej nawierzchni. Sava
Cargo 4 HL ma też homologację M+S.
Opisywany model 385/65 R22,5 z indeksem
nośności 164K/158L uzyskał ocenę B w zakresie ekonomiki paliwowej na unijnej etykiecie oraz ocenę C pod względem przyczepności na mokrej nawierzchni. Sava Cargo
4 HL charakteryzuje się niskim poziomem
hałasu (69 dB (A)), który został oznaczony
symbolem jednej fali. Oponę do naczep Sava
Cargo 4 HL 385/65R22,5, która zastępuje
standardową wersję, można pogłębiać oraz
bieżnikować.

Semperit
Gama opon Semperit Runner (marka z portfolio firmy Continental) została uzupełniona
o oponę naczepową Runner T2 445/45 R19,5
przeznaczoną do transportu towarów objętościowych, gdzie niezbędna jest 3-metrowa
wysokość naczepy. Opona jest przeznaczona
do użytku w łączonym transporcie regionalnym i dalekobieżnym, a także w przewozach
długodystansowych przy nacisku na oś wynoszącym 9 t.
Nowa opona Semperit Runner T2 charakteryzuje się małą średnicą toczenia i dużymi
przebiegami. Dzięki wykorzystaniu ulepszonej mieszanki gumowej oraz nowej rzeźby
bieżnika model gwarantuje zoptymalizowane
opory toczenia. Ponadto opona zapewnia
długi okres eksploatacji i znaczną oszczędność paliwa, a także wysoki poziom bezpieczeństwa jazdy nawet na mokrej nawierzchni.
Semperit Runner T2 445/45 R19,5 zyskała
zarówno homologację M+S, jak i oznaczenie B na unijnej etykiecie w zakresie efektywności paliwowej. Model nadaje się do
bieżnikowania w tzw. technologii na zimno
oraz na gorąco.
Niskoprofilowa opona w rozmiarze 445/45
R19,5 jest szczególnie zalecana do naczep
mega, które oferują do 100 m3 przestrzeni
ładunkowej, gdzie nie można przekroczyć
całkowitej, dopuszczonej przepisami wysokości pojazdu.
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Yokohama

Uniroyal
Oferta opon Uniroyal (marka grupy Continental) do transportu regionalnego i długodystansowego została poszerzona o nowe rozmiary
opon na każdą oś pojazdu. Ogumienie Uniroyal
przeznaczone jest zarówno do autobusów,
jak i pojazdów ciężarowych. Opony te gwarantują długie przebiegi oraz wysoki poziom
trakcji, nawet na mokrej nawierzchni.
Rodzina opon Uniroyal została uzupełniona
o modele FH 40 na oś prowadzącą i DH 40 na
oś napędową w rozmiarze 315/70 R22,5, a także o nowy model opony TH 40 do naczep w rozmiarach 385/55 R22,5 i 385/65 R22,5.
Zarówno w oponie FH 40, jak i w modelu
DH 40 zastosowano nowy wzór bieżnika,
który gwarantuje bardzo dobrą przyczepność
i bezpieczne prowadzenie nawet w ulewnym
deszczu. Ponadto model FH 40 wyróżnia homologacja M+S, natomiast opona DH 40
oprócz oznaczenia M+S ma również symbol 3MPSF.
Z kolei opony TH 40 w rozmiarach 385/55
R22,5 i 385/65 R22,5 dzięki zoptymalizowanej mieszance gumowej są bardzo odporne na rozcięcia, a oprócz tego zapewniają
wysokie przebiegi i długi okres eksploatacji.
Należy dodać, że stopka karkasu w oponach
Uniroyal została wzmocniona w celu zwiększenia ich trwałości. Dzięki optymalnej gęstości kordu opony mogą wytrzymać zmienne
obciążenie, a specjalna warstwa wewnętrzna
zapobiega stopniowej utracie ciśnienia. Natomiast karkas, który można bieżnikować,
pozwala na wydłużenie okresu eksploatacji
opon, co wpływa na efektywność kosztową
przedsiębiorstwa transportowego.

Japoński producent opon Yokohama wprowadza na polski rynek nową oponę do pojazdów ciężarowych. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych model BluEarth 110L zwiększa bezpieczeństwo
i precyzję prowadzenia, zapewniając długotrwałą eksploatację na dalekich trasach.
Opona BluEarth 110L przeznaczona jest na
oś kierowaną pojazdów ciężarowych poruszających się po autostradach. Najnowszy
model zapewnia bardzo dobrą przyczepność
pojazdu, skracając drogę hamowania i zwiększając sterowalność, także na mokrej nawierzchni. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom
(m.in. technologii BluEarth wykorzystywanej
w produkcji opon do samochodów osobowych
i sportowych) opona 110L jest wyjątkowo
trwała i zużywa się w sposób równomierny,
uzyskując długie przebiegi.
Dodatkowo model BluEarth 110L wyróżnia
solidna konstrukcja – równe, bezzłączeniowe opasanie zwiększa wytrzymałość barku
opony, co zapobiega nierównomiernemu
zużyciu. Bieżnik opony zbudowany jest z opatentowanego układu rowków CPES (Contact Pressure Equaliser Sipe), dzięki którym uzyskuje optymalną powierzchnię styku
opony z nawierzchnią. Lepsze parametry powierzchni styku dodatkowo przekładają się
na dłuższą żywotność ogumienia. Opona jest
mniej podatna na mechaniczne uszkodzenia
dzięki falowanym nacięciom znajdującym się
w rowkach wzdłużnych. Dodatkowe mikronacięcia SC-SIPE (Stress-Wear Control Sipe)
zapobiegają nierównomiernemu zużyciu na
brzegach żeber bieżnika.
Opona BluEarth 110L dostępna jest w rozmiarach 355/50 R22,5 156L (parametry na
unijnej etykiecie: C w zakresie efektywności
paliwowej, C pod względem przyczepności
na mokrej nawierzchni, poziom hałasu zewnętrznego 2 fale (73 dB(A)) oraz 315/60
R22,5 154/148L (odpowiednio: C, B, 2 fale
(72 dB (A)).
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Rynek opon według
Continental
15 marca firma Continental zorganizowała konferencję prasową, na której
podzieliła się z zaproszonymi gośćmi refleksjami na temat kondycji rynku
opon ciężarowych w Polsce.

olskie firmy transportowe są liderem na europejskim rynku transportowym, co przekłada się na widoczny w statystykach wzrost sprzedaży
nowych pojazdów użytkowych (samochody ciężarowe, autobusy i naczepy) –
ponad 50 tys. sprzedanych jednostek
w 2016 r. w porównaniu z 12 tys. rejestracji w 2009 r.
Polscy przewoźnicy mają świadomość
opłacalności nowych inwestycji, stąd też
tak duże zainteresowanie nowymi pojazdami, które są bardziej oszczędne i bezpieczne. Dzięki nim przewoźnicy mogą
zapewnić sobie przewagę konkurencyjną
i lepsze zarządzanie flotą.
W 2016 r. sprzedaż samochodów
ciężarowych osiągnęła rekordowy poziom, co odzwierciedla rosnącą rolę przemysłu transportowego w polskiej gospodarce. W jaki sposób wpływa to na rynek
opon? Bazując na przesłankach logicznych, można by się spodziewać, że wraz
z rozwojem gospodarczym wzrośnie zużycie (zakup) nowych opon potrzebnych
do przewiezienia większej ilości towaru.
Niestety rynek opon rządzi się swoimi
prawami i relacja ta nie jest taka, jakiej
można by się spodziewać. Choć sprzedaż
opon (według danych ETRMA) w roku

2016 w porównaniu z rokiem 2009 była
wyższa o 10%, to w międzyczasie (lata
2010, 2011) odnotowywano już zdecydowanie wyższe wzrosty sprzedaży opon.

Opony bieżnikowane
W przypadku opon bieżnikowanych
w Polsce usługa bieżnikowania na gorąco
od kilku lat zyskuje na znaczeniu i rośnie
liczba klientów korzystających z tej opcji.
W przypadku bieżnikowania opon na
zimno widoczna jest tendencja spadkowa
– wpływ na to ma rosnący import opon
z rynków azjatyckich. „Jeszcze w 2009 r.
udział opon chińskich stanowił mały pro-

cent całego rynku, w 2016 r. było to już
80% sprzedaży opon w Europie. Obecnie prawie 40% opon sprzedawanych
w Polsce pochodzi z krajów azjatyckich”
– mówił w czasie konferencji Stanisław
Rosół, szef sprzedaży w dziale opon do
pojazdów użytkowych Continental Opony
Polska.

Sposób aplikacji
Poddając analizie sposób montażu
opon ze względu na umiejscowienie (oś
sterująca, napędowa, naczepowa), należy
powiedzieć, że wartości w 2016 r. w każdej kategorii były dość wyrównane. Można

W ubiegłym roku odsetek rzeczywistego importu opon z Chin kształtował się na stabilnym poziomie. Odnotowano za to wzrost zainteresowania oponami z Korei Południowej, Japonii i rynków amerykańskich, czyli Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
Po raz pierwszy odnotowano rekordową sprzedaż opon na rynki Europy zachodnio-centralnej z Wietnamu, podczas gdy zainteresowanie oponami importowanymi
z Tajlandii spadło. Markami importowanymi (producenci nie zrzeszeni w ETRMA) do
Europy są np. Kumho (Korea Południowa), Yokohama, Deestone (Tajlandia), Yokohama, Ohtsu, Toyo (Japonia) oraz Kama, Cordiant (Rosja).
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USA/Kanada/Meksyk
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71%
62%

66%
53%
51%
54%

Korea Południowa
Tajlandia
Japonia
USA/Kanada/Meksyk
Rosja
Indie
Indonezja
Wietnam

się zastanawiać, jak to możliwe, skoro
najwięcej sprzedaje się opon naczepowych (tych jest przecież najwięcej w zestawie ciężarowym). Wpływ na taki wynik mają znowu opony chińskie. „Z racji
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100%
100%
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Udział opon do samochodów ciężarowych
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Import opon do samochodów ciężarowych i autobusowych do Europy w 2016 r. –
dane zarówno dla rynku ETRMA, jak i producentów nie należących do organizacji
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–
+25%
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+20%
+8%
–
–
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tego, że producenci chińscy również najwięcej sprzedają opon naczepowych, to
wciąż liczba opon sterujących w rynku
europejskim pozostaje bliska 1/3” – wyjaśnił Stanisław Rosół.

reklama

W zakresie podziału opon według
aplikacji – podział na opony regionalne,
autostradowe, on/off road, zimowe, miejskie – w Polsce najwięcej sprzedaje się
opon regionalnych. Zjawisko to stoi w opozycji do działania wielu europejskich
flot, które wolą wyposażać swoje floty
w opony autostradowe, kierując się możliwością osiągania dodatkowych oszczędności ze względu na niższe opory toczenia i mniejsze zużycie paliwa. „Jak
widać, polscy klienci nie są przekonani
do takiego rozwiązania, więc takiego
przesunięcia w stronę opon autostradowych nie ma. Być może wpływ na to ma
również zdecydowanie lepsza jakość
obecnych opon regionalnych w porównaniu z produktami sprzed kilku lat” –
dodaje Stanisław Rosół.
Inną tendencją widoczną na polskim
rynku opon w ciągu ostatnich lat jest
wzrost sprzedaży ogumienia o profilu 70
(spada zakup opon o profilu 80). Sytuacja
ta jest efektem zakupu nowych pojazdów
ciężarowych o niższym zawieszeniu.

Opracowała Renata Pawliszko
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Opony bieżnikowane
w transporcie dalekobieżnym
Marek Wrażeń

W ciągu ostatnich lat polskie firmy
transportowe stały się jednym z europejskich
liderów przewozowych. Wiele z nich świadczy
usługi dla firm zagranicznych, stając się silną
konkurencją dla przedsiębiorstw
z innych krajów.
Nowe bieżniki
Ringtread
Blackline:
RTL FE (z lewej)
i RDL FE
informacji krążących w branży wynika, że
walka o udziały w rynku transportowym
będzie jeszcze bardziej zacięta. Tym samym coraz większego znaczenia nabiera profesjonalne zarządzanie kosztami we flocie, co jest
jednym z podstawowych elementów przewagi
konkurencyjnej.
W zakresie zarządzania ogumieniem firmy transportowe przechodzą coraz częściej od modelu
prostego zakupu opon do całkowitego powierzenia obsługi opon wyspecjalizowanym podmiotom. Jednym z elementów tego systemu jest
usługa bieżnikowania opon. Niestety wiele polskich
przedsiębiorstw operujących w transporcie międzynarodowym i dalekobieżnym rezygnuje z tej możliwości. Przyczyn jest wiele, a wśród nich m.in.
niski poziom zaufania do jakości procesu bieżnikowania, częsty brak profesjonalnej obsługi czy też nieaktualne przekonania na temat bieżnikowania.
Marangoni, globalny producent maszyn, technologii i materiałów do bieżnikowania, od kilku lat
obserwuje wzrost wymagań i zainteresowania
klientów bieżnikowanymi oponami klasy premium.
Z tego względu firma zaleca operatorom przewozowym korzystanie z wysokiej jakości nowych
opon, a następnie poddawanie ich bieżnikowaniu
w firmach dysponujących odpowiednią technologią bieżnikowania, w tym szerografami, tzn. najwyższej klasy urządzeniami do kontroli karkasów.

Nowe bieżniki Ringtread
Coraz więcej uwagi, oprócz niezawodności i wysokich przebiegów, firmy transportowe poświęcają aspektowi efektywności paliwowej eksploatowanych pojazdów. Jest to niezwykle ważne,
gdyż nawet z pozoru niewielkie oszczędności paliwa rzędu 2–3% przekładają się w skali roku na
duże pieniądze. Firma Marangoni od lat dostarcza swoim partnerom bieżniki o niskich oporach
toczenia. W tym roku na rynek europejski wprowadzone zostaną dwa wzory bieżników klasy premium dla transportu dalekobieżnego. Będzie to naczepowy bieżnik Ringtread Blackline RTL FE oraz
napędowy Ringtread Blackline RDL FE. Należy
dodać, że bieżniki Ringtread Blackline produkowane
są z najwyższej klasy surowców, jakimi dysponuje
obecnie branża oponiarska.
Bieżnik RTL FE to innowacyjny bieżnik naczepowy
o szerokich barkach, dwóch szerokich i dwóch
wąskich żebrach – a wszystko po to, by zapewnić
oponie optymalną powierzchnię styku z podłożem
i zredukować opory toczenia. Odpowiednia głębokość rowków, nowatorski wzór bieżnika oraz
mieszanka gumowa najnowszej generacji to cechy
opisywanego bieżnika. Testy wykazały, że zastosowanie bieżnika RTL FE w kombinacji z wysokiej
klasy karkasami o niskim oporze toczenia pozwoliło osiągnąć opór toczenia na poziomie kategorii
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A w klasyfikacji unijnej etykiety, co jest najlepszym
wynikiem, jaki mogą osiągnąć opony w tym zakresie. Bieżniki Ringtread Blackline RTL FE dostępne
są w sprzedaży u polskich partnerów w rozmiarach 385/55 R22,5 i 385/65 R22,5.
Z kolei bieżnik RDL FE to następca bieżnika Energeco, który przez wiele lat był stosowany przez
firmy transportowe w całej Europie jako bieżnik
napędowy przyczyniający się do obniżania oporów
toczenia w transporcie dalekobieżnym. Ten kierunkowy bieżnik o głębokości 16,5 mm cechuje
się częściowo otwartymi barkami, a także trzema
wąskimi środkowymi żebrami, których klocki są
podzielone specjalną konstrukcją lameli, co zapewnia optymalne przyleganie opony do nawierzchni
oraz niskie opory toczenia. Specjalna mieszanka
gumowa oraz innowacyjny wzór bieżnika sprawiają,
że opona uzyskała ocenę C w kategorii efektywności paliwowej. Oprócz tego ten mający dużą przyczepność bieżnik uzyskał homologację zimową
3PMSF. Ringtread Blackline RDL FE dostępny jest
u partnerów Marangoni w rozmiarach 296/60
R22,5, 315/60 R22,5 oraz 315/70 R22,5.

Zdjęcia: © Marangoni
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W grudnia ubiegłego roku Szkoła Jazdy Ekonomicznej Renault
Trucks wzbogaciła się o model T480 4×2 High Cab wyposażony w 13-litrowy silnik i zautomatyzowaną skrzynię biegów
Optidriver. Pojazd ma adaptacyjny tempomat najnowszej generacji w wersji Optivision z funkcją Optiroll i znający
topografię terenu. Płaska podłoga i „powiększona” nominalna przestrzeń wysokiej kabiny zmieniły tę Tetkę w małe biuro
szkoleniowe na kółkach

Katarzyna Biskupska

Mistrzowie ecodrivingu

Dzięki szkołom ecodrivingu zmieniła się świadomość przedsiębiorców transportowych,
a wiedza szkolonego kierowcy zyskała na znaczeniu w praktyce, gdyż ekonomicznie
i bezpiecznie jeżdżący kierowca przynosi firmie ogromne oszczędności.

Nowy pojazd
szkoleniowy T480
ze względu na swoje
zastosowanie został
zmodyfikowany –
w miejscu dolnej
leżanki umieszczono
3 fotele z trójpunktowymi pasami, co
umożliwia prowadzenie treningu z bezpiecznej jazdy dla
4 kierowców
jednocześnie

firmach transportowych coraz częściej pojawiają się
wewnętrzne systemy motywacyjne, według których kierowca jest
nagradzany finansowo za racjonalną
jazdę, dzięki której udaje mu się obniżyć
zużycie paliwa i koszty eksploatacji pojazdu, czyli jednym słowem przywieźć
zaoszczędzone pieniądze do firmy. Jako
że od kierowcy w największym stopniu
zależą koszty eksploatacji pojazdu, jest
on też jednocześnie najbardziej podatny
na błędy. Odpowiednie wyszkolenie kierowców powierza się zatem trenerom
ekonomicznej jazdy.
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„Nie jest sztuką jechać wolniej i zużyć
mniej paliwa. Szkoła Jazdy Ekonomicznej Renault Trucks uczy jeździć przynajmniej tak samo szybko, jeśli nie szybciej – bo w większości przypadków po
szkoleniu średnia prędkość wzrasta –
przy znacznym spadku średniego zużycia

Sławomir Chojnicki

paliwa” – przekonuje Łukasz Kurcbard,
menedżer ds. telematyki i szkoleń kierowców w Volvo Group Trucks. I tak dla
przykładu: w jednej z firm mającej w swojej flocie ponad 100 samochodów Renault
Trucks po systematycznym dokształcaniu
kierowców przez trenerów szkoły udało
się obniżyć zużycie paliwa o 1 l na 100 km,
co przy tak licznym taborze dało ogromne, wymierne korzyści finansowe.

,
instruktor doskonalenia techniki jazdy
Renault Trucks Polska

„Samochody Specjalne”: Wasza nowa Tetka szkoleniowa
została zmodyfikowana i dzięki dodatkowym fotelom możesz prowadzić szkolenie dla 4 kierowców jednocześnie.
Sławomir Chojnicki: Tak, zabieram w trasę 4 kierowców
i gdy instruuję jednego, to z założenia pozostali też z tej
wiedzy korzystają. Najpierw każdy uczestnik przejeżdża wyznaczoną trasę na swój codzienny sposób, po czym odczytywane są dane nt. jego stylu jazdy – korzystamy z możliwości systemu Infomax. Po przejechaniu tras wszystkich
kursantów następuje część teoretyczna i dyskusja nt. zasad
ekonomicznej jazdy. Następnie każdy uczestnik ponownie
przejeżdża trasę, ale już z moimi podpowiedziami i korektą
stylu jazdy, po której znów odczytujemy dane z Infomaxa.
Po zakończeniu uczestnicy szkolenia otrzymują dokładną
analizę swojej jazdy, dowiadują się, jaka jest różnica między obydwoma przejazdami, dlaczego na pierwszym kółku
zużyli więcej paliwa, a na drugim mniej, a także otrzymują
m.in. informacje nt. ilości dotknięć pedału hamulca. To, że
jedzie ich w kabinie więcej, daje im tylko dodatkowe możliwości nauki przewidywania i obserwacji, np. jak używać
tempomatu czy jak używać hamulca silnikowego.
Zainteresowanie szkoleniami ciągle wzrasta. Jak wyglądało to w ubiegłym roku?
W 2016 r. oprócz naszych kursów Szkoły Jazdy Ekonomicznej Renault Trucks – gdzie przeszkoliliśmy ponad
300 kierowców – prowadziliśmy też cykl szkoleń z programu Profesjonalni Kierowcy dla 100 kursantów. W tym
roku założyliśmy podwojenie tej liczby.
Wystartowaliśmy też z naszym flagowym konkursem Renault Trucks Optifuel Challenge 2017, gdzie każdy kierowca
może sprawdzić się w ekonomicznej jeździe, a przy okazji
wygrać cenne nagrody. Mimo wszystkich tych akcji naszym
celem jest jakość, nie ilość, bo nadal widzimy realną potrzebę szkoleń z ecodrivingu.
Z jakimi brakami najczęściej się spotykasz, co wymaga
poprawienia u kierowców?
Świadomy uczestnik szkoleń najpierw zapozna się z zasadami prawidłowej eksploatacji pojazdu. Niestety rzadko
się spotyka, aby kierowca znał specyfikę i zalety samochodu,
szczególnie jest to zauważalne u starszych stażem kie-
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rowców, którzy wpadli w rutynę i mało wykorzystują funkcje, które mają na pokładzie pojazdu, często nawet nie próbują ich poznać.
Nie obserwują terenu i sytuacji na drodze, nie przewidują
– to kolejny zauważalny brak. Jest to widoczne przy wykorzystaniu asystenta pasa ruchu i asystenta hamowania.
Funkcje te nie zwalniają kierowcy od obserwacji sytuacji na
drodze, bo gdy dopuści on do awaryjnego hamowania, to
musi mieć świadomość tego, że oczywiście pojazd wyhamuje,
ale co się wtedy stanie z towarem w naczepie. Wiele razy
widziałem w kabinie butlę do gotowania nie zamocowaną,
stojącą luzem…, czyli też brak wyobraźni dotyczący tego,
co się może zdarzyć w przypadku kolizji czy ostrego hamowania. Nadzieją napawają szkolenia młodszych kierowców,
którzy chcą się dużo dowiedzieć. Część z nich zmieni postrzeganie kierowcy, co też jest celem naszych szkoleń.

Co dają Wasze szkolenia?
To oczywiście oszczędność paliwa i mniejsze koszty eksploatacji pojazdu, bo szanujemy układ przeniesienia napędu, hamulcowy i resztę układów w ciężarówce. Do tego
kierowcy mają mniej siwych włosów i mniej zszarpane
nerwy, gdy jeżdżą zgodnie z zasadami ruchu drogowego,
z odpowiednią prędkością. Ważne jest, by minimalizować
agresję na drodze. Tak więc szkolenia nasze to dla przedsiębiorcy oszczędność paliwa i podzespołów w pojeździe,
a dla kierowcy spokojniejsza praca, mniej nerwów i zmęczenia. Pamiętajmy, że kierowca zmęczony jest potencjalnym zabójcą na drodze…
Twoja złota zasada ekonomicznej jazdy?
Po pierwsze, należy poznać swój pojazd, po drugie, dopasować się do tego, co się dzieje na drodze, po trzecie, wykorzystywać urządzenia i funkcje dostępne na pokładzie.
Nie znając auta, trudno mówić o oszczędzaniu. ABC dobrego
kierowcy to myślenie. W samochodzie na wyświetlaczu jest
jeden z najlepszych nauczycieli, a mianowicie chwilowe
zużycie paliwa. Należy więc patrzeć daleko, szacować sytuację na drodze, przewidywać jej rozwój oraz obserwować chwilowe zużycie paliwa, a także wykorzystywać rozpęd i hamować zwalniaczem lub hamulcem silnikowym.
To przekłada się na oszczędną jazdę.

.eu
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Optifuel Challenge 2017
Trend związany ze szkoleniem kierowców w wydajnej i bezpiecznej jeździe,
a przy tym ekonomicznej umacnia się,
dlatego też niezmienne pozostają stosowane od lat zasady konkursu Optifuel
Challenge, na podstawie których wybierany jest zwycięzca. Mistrzem ekonomicznej jazdy zostaje osoba, która
konkursową testową trasę pokona, uzyskując najniższe zużycie paliwa przy jednocześnie najwyższej średniej wielkości

jazdy. „Należy umieć znaleźć kompromis
podczas jazdy, oszacować drogę, umieć
ją przewidzieć, dostosować styl jazdy do
panujących warunków, tak aby na tym
danym odcinku testowym te dwie wartości połączyć: obniżyć zużycie paliwa,
a jednocześnie nie zapomnieć o średniej
prędkości jazdy” – skomentował zasady
konkursu Łukasz Kurcbard.
Tegoroczna, ósma już, edycja Optifuel Challenge to w sumie 11 eliminacji
lokalnych oraz Polski Finał, który 8 września br. wyłoni krajowego mistrza i jednocześnie reprezentanta do finału światowego, który odbędzie się w październiku
w Hiszpanii. To tam Polak wraz z 30
najlepszymi kierowcami z całego świata
powalczy o voucher o wartości 6000

Łukasz Kurcbard,
menedżer ds.
telematyki i szkoleń
kierowców w Volvo
Group Trucks

„Samochody Specjalne”: Co to znaczy, że transport jest
wydajny?
Łukasz Kurcbard: W naszym rozumieniu transport wydajny
to taki, który odbywa się przy najniższych kosztach – mówimy tu o paliwie i jednocześnie o najkrótszym czasie. Samochód ciężarowy ma dowieźć towar na miejsce szybko,
sprawnie, bezpiecznie, a jednocześnie tanio. Nasza legendarna formuła matematyczna łączy te dwie wielkości,
jakimi są średnie zużycie paliwa i prędkość.
Czym mierzyć zużycie paliwa i inne parametry?
Wyniki jazdy kierowców mierzone są za pomocą dwóch uzupełniających się narzędzi, służących do monitorowania
floty i stylu jazdy kierowców: Infomax i Optifleet. Zarówno
Optifleet w module „check”, jak i Infomax podają podstawowe parametry nt. stylu jazdy, czasu, stopnia wykorzystania funkcji Optiroll, średniego zużycia paliwa, stopnia
obciążenia silnika itp. Optifleet pozwala nam w czasie
rzeczywistym w ułamku sekundy sprawdzić podstawowe
parametry nt. stylu jazdy, zużycie paliwa itd. Natomiast
trudno wyszkolić kierowcę, nie mając głębszej wiedzy
nt. sposobu korzystania z silnika, a do tego służy Infomax.
W moim odczuciu każda firma powinna zacząć od wykorzystania systemu Optifleet: to jest telematyka dająca in-

euro dla siebie, a dla firmy transportowej, którą reprezentuje, o ciężarówkę
Renault Trucks T480 Optifuel. W tym
roku podczas eliminacji krajowych zawodnicy mają do dyspozycji trzy obciążone 22 tonami ładunku zestawy
z ciągnikiem Renault Trucks T480 z kabiną High Sleeper Cab – w tym roku
pierwszy raz będzie to model z silnikiem
13-litrowym. Pojazdy wyposażone są we
wszystkie rozwiązania obniżające koszty
eksploatacji, m.in. Optivision, Optibrake
i Optifleet. Ostatnie polskie eliminacje
kończą się 23 czerwca br.

Zdjęcia: © K. Biskupska

formacje, gdzie jest dana ciężarówka, co się z nią dzieje
i z grubsza jak jedzie. Można planować trasę transportu,
ściągać dane z tachografu.

Który system jest pomocny do oceny stylu jazdy kierowcy?
To funkcja Ecoscore dostępna w narzędziu Optifleet. Korzystający z niej właściciel firmy może po paru „kliknięciach” otrzymać automatyczną ocenę stylu jazdy kierowcy,
zobaczyć czy dobrze przewiduje, hamuje, wykorzystuje silnik w zielonym polu, a dzięki temu może kierowcę premiować za oszczędność paliwa.
Czy po doświadczeniach siedmiu edycji konkursu Optifuel
Challenge oraz po szkoleniach akcji Profesjonalni Kierowcy zmieniliście coś w systemie szkoleń?
Właściwie to jesteśmy w trakcie zmiany, doszedłem bowiem do wniosku, że bez przypilnowania po określonym
czasie kierowców – czy to po 2 tygodniach, czy po miesiącu, jakie ma wyniki i czy nadal pamięta, co było na szkoleniu i czy się do tego stosuje – nie będzie efektu. Potrzebny
jest tzw. follow up. Wiadomo, że kierowca zapomina i nie
jest to jego zła wola, tylko taka jest natura ludzka, że bez
systematycznego przypominania i zwracania uwagi najzwyczajniej tak się dzieje. Chciałbym, aby po naszym szkoleniu kierowca dostał takiego „anioła stróża”, który przez
jakiś czas będzie mu pomagał, monitorował za pomocą
Optifleet jego jazdę, kontaktował się i pomógł osiągnięte
podczas szkolenia wyniki utrzymać.
Twoje top 3 ekonomicznej jazdy?
Przewidujemy, toczymy się i nie zatrzymujemy. Jak to rozumieć? Nie możemy się toczyć nie przewidując, dlatego
przewidywanie jest nr 1, staramy się nie zatrzymać, no
chyba że przepisy mówią inaczej, dlatego jedziemy z poszanowaniem przepisów ruchu drogowego.
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Najgorętsze innowacje
polskich pożarników

Katarzyna Wachowiak

Polski przemysł budowy samochodów pożarniczych może być powodem
do narodowej dumy. Prezentujemy nowatorskie rozwiązania techniczne
kilku największych firm produkujących pojazdy dla straży pożarnej.

rzed rokiem 1989 polskie samochody strażackie były prostymi
zabudowami podwozi ciężarowych i przez pół wieku powstało zaledwie kilkanaście modeli. Mimo braku tradycji w ciągu minionych 25 lat Polsce
udało się zbudować od zera pozycję
ważnego gracza na światowym rynku.
Dzisiaj nasze pojazdy pożarnicze, produkowane przez firmy ze stuprocentowo
polskim kapitałem, służą na wszystkich
kontynentach i cieszą się dobrą opinią
użytkowników.

Ponieważ rynek samochodów pożarniczych, nawet ten światowy, jest stosunkowo niewielki, zazwyczaj każdy pojazd
projektuje się i buduje na zamówienie,
dostosowując go do najbardziej szczegółowych życzeń odbiorcy. Wariantów
zabudowy jest bardzo wiele, bo gaszenie pożarów to tylko około 30% zadań
strażaków. Zajmują się też oni ratownictwem technicznym, drogowym, kolejowym, chemicznym – dla każdego z tych
zadań buduje się wyspecjalizowany pojazd wyposażony w kilkaset narzędzi.
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A przy tym strażacy nie są jedynymi
klientami – swoje pojazdy zamawiają
lotniska i duże zakłady przemysłowe,
zwłaszcza rafineryjne czy chemiczne.
„Polskie firmy stanowią realną konkurencję dla renomowanych 150-letnich marek, takich jak austriacki Rosenbauer czy niemiecki Magirus” – uważa
Paweł Frątczak, rzecznik prasowy komendanta głównego PSP, autor licznych
artykułów i kilku książek o samochodach pożarniczych. – „Jakość polskich
pojazdów jest praktycznie taka sama jak
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np. niemieckich, a jednocześnie nasze
ceny są bardziej konkurencyjne. Nie wiadomo jednak, jak długo uda nam się taki
status utrzymać, bo z roku na rok ceny
te rosną i wkrótce będziemy mogli walczyć tylko jakością” – dodaje.
Dlatego specyfiką czołówki polskich
producentów pojazdów pożarniczych są
autorskie rozwiązania techniczne. Praktycznie każdy z nich współpracuje z uczelniami wyższymi oraz ośrodkami badawczymi. WISS (Wawrzaszek Inżynieria
Samochodów Specjalnych) w ubiegłym
roku rozpoczął budowę własnego centrum badawczo-rozwojowego. Dzięki takim inicjatywom powstają najbardziej
innowacyjne pomysły. Poprosiliśmy
przedstawicieli kilku największych firm:
P.S. Bocar, WISS, Szczęśniak Pojazdy
Specjalne oraz Moto-Truck o przedstawienie nowych, interesujących, wdrażanych właśnie rozwiązań.

P.S. Bocar
Firma testuje właśnie turbinę gaśniczą napędzaną silnikiem odrzutowym
i przygotowuje się do stworzenia prototypu elektrycznego samochodu pożarniczego, ale za źródło przyszłego sukcesu
na rynku uważa projekt modułowej kabiny dla załogi.
„Nie zadowalały nas seryjne kabiny
brygadowe oferowane przez wielkich
producentów. Praktycznie każda marka
ma swoje wady, długo się czeka na dostawę, a strażacy narzekają na brak
miejsca i słabą ergonomię. To nas zmotywowało, by opracować własne rozwiązanie” – mówi Maciej Radaszewski, dyrektor ds. technicznych firmy P.S. Bocar.
Pod koniec ubiegłego roku firma przekazała do użytku pierwszy w kraju ciężki
samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem 8 tys. l i zaprojektowaną oraz
wykonaną w P.S. Bocar kabiną brygadową, w której wygodnie mieszczą się
cztery osoby i wyposażenie podręczne.
„W tej konstrukcji na podwoziu samochodu Mercedes-Benz Arocs wykorzystaliśmy oryginalne drzwi Mercedesa.

Nie jest to, jak niektórzy twierdzą, brak
własnej inwencji, ale celowe ułatwienie
dla użytkowników pojazdu. Jeśli za kilka
lat będzie trzeba wymienić drzwi albo jakiś ich element – klamkę, podnośnik do
szyb – to bez problemu można to zrobić
w każdym serwisie” – wyjaśnia Maciej
Radaszewski.

© WISS

Na stronie obok: wygodna i ergonomiczna kabina brygadowa zaprojektowana i wykonana przez Bocar to odpowiedź na potrzeby użytkowników.
Strażacy narzekali na ciasnotę w fabrycznych kabinach

na 60 strukturach kompozytowych – ich
wyniki zaprezentowano w lutym tego
roku podczas 56. Sympozjonu „Modelowanie w Mechanice”.
Przeprowadzono m.in. testy wytrzymałościowe zgodnie z aktualnymi
normami i dokumentami: na zginanie
– PN-EN ISO 14125, na rozciąganie –

WISS zgłosił już
wniosek patentowy
na metodę wygłuszania
kabin samochodów
pożarniczych kompozytem korkowym

Ławka pokryta materiałem odpornym na zabrudzenia zapewnia komfortowy transport czterem strażakom – bez
ścisku czy obijania głową o skos w suficie, jak to bywa w fabrycznych kabinach. Jest nawet miejsce na podstawowe wyposażenie potrzebne od razu po
opuszczeniu pojazdu. Każde z anatomicznych siedzeń ma wbudowane mocowanie aparatu powietrznego i pasy
bezpieczeństwa. Kabina została wyposażona w klimatyzację i ogrzewanie postojowe, przy czym oba urządzenia mogą
działać niezależnie od pracy silnika.
„Jest też wyciszona i zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa” – twierdzi Maciej Radaszewski i dodaje: „Wiele
lat temu jako pierwsi w kraju zaczęliśmy seryjnie montować klimatyzację
we wszystkich pojazdach. Dziś jest ona
standardem w każdym przetargu. Podobnie jak gniazda ładowania akumulatorów
czy automatyczne skrzynie biegów, które
także my pierwsi zaproponowaliśmy polskim strażakom. Przewiduję, że tak będzie też z kabiną dla załogi. Myślę, że za
cztery-pięć lat będzie to rozwiązanie,
które wprowadzą do oferty wszyscy producenci pojazdów pożarniczych”.

WISS
Czołowy polski producent wprowadził właśnie nowy materiał do produkcji zabudów. Jest to kompozyt korkowy,
opracowany w trakcie intensywnych badań przeprowadzonych na zlecenie firmy

PN-EN ISO 527-4, a także badania palności materiałów kompozytowych według wymagań regulaminu EKG ONZ
nr 118 w zakresie palności poziomej, pionowej i topliwości. Wykonano też badania według wymagań R1 normy PN-EN
45545-2:2013, która dotyczy kolejnictwa
i jest znacznie bardziej rygorystyczna niż
normy dla pojazdów samochodowych.
Badania obejmowały następujące charakterystyki: badanie reakcji na ogień
(rozprzestrzenianie się ognia wg ISO
5658-2), badanie reakcji na ogień (badanie intensywności wydzielania ciepła, dymu i masowej szybkości spalania
według ISO 5660-1: 50 kWm2) oraz
badanie dymotwórczości materiałów
i toksyczności produktów ich spalania
(według ISO 5659-2: 50 kWm2 PN-EN-45545-2:2013 Annex C).
Kompozyt spełnia wszystkie wymagania normy, co pozwala na zastosowanie jego struktur w kolejnictwie, a także
w zabudowach pożarniczych jako element konstrukcyjny i wykończeniowy
dla wnętrz kabin załogowych.
Perspektywy są bardzo obiecujące.
Jak wynika z dotychczasowych testów,
korek redukuje masę zabudowy o 25%,
jest niepalny, zwiększa sztywność o 12%,
całkowicie eliminuje stosowanie przekładek syntetycznych oraz znacznie zwiększa izolację akustyczną kabin dla załogi.
Jako materiał przekładkowy charakteryzuje się również bardzo dobrymi właściwościami wygłuszającymi. A poprzez
eliminację dodatkowego montażu ma-
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© Szczęśniak PS

Zabudowę tego modelu Szczęśniak PS zaprojektował w oparciu
o system aluminiowych profili skręcanych – to ułatwia
proces produkcji
i montażu oraz zapewnia powtarzalność
kolejnych pojazdów

-pianowego w telefonie/tablecie oraz sterowanie nim z zewnątrz (można np. regulować ciśnienie autopompy, sterować
masztem oświetleniowym). Rozwiązanie
to stosowane jest również podczas szkoleń strażaków z obsługi pojazdu.

© Moto-Truck

Szczęśniak Pojazdy Specjalne

teriałów wygłuszających przyczynia się
do obniżenia masy całego pojazdu. WISS
opracował i zgłosił już wniosek patentowy na metodę wygłuszania kabin samochodów pożarniczych z wykorzystaniem tego materiału.

Moto-Truck – operator może sterować funkcjami pojazdu, stojąc na zewnątrz. Wystarczy,
że ściągnie odpowiednią aplikację na telefon.
Aplikacja jest szyfrowana, aby chronić dostęp
do tych funkcji przed hakerami

Moto-Truck

„Stosujemy to rozwiązanie od kilku
lat. Strażacy, początkowo nieufni, jednak
doceniają automatyzację. Po szkoleniu
przyznają, że wyświetlane komunikaty są
czytelne, praktyczne i pomocne w akcji.
Zadowoleni są wszyscy strażacy – zarówno z Państwowej, jak i z Ochotniczych
Straży Pożarnych” – opowiada Sylwester
Pardyka, twórca systemu, specjalizujący się
w elektronice dla pojazdów pożarniczych.
Nowością jest aplikacja na telefon
lub tablet pozwalająca na podgląd parametrów pojazdu oraz układu wodno-

Znakiem firmowym Moto-Truck jest
autorski system sterowania funkcjami
pojazdu. Najważniejsze z nich (m.in. autopompę, szperacz, zraszacze, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne) uruchamia się i zatrzymuje za pomocą przycisków
na panelu w kabinie, na którym również
wyświetlają się informacje dla kierowcy,
np. komunikat, że samochód wymaga zatankowania, dolania oleju albo uzupełnienia środka pianotwórczego.
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W ramach dofinansowanego projektu
„Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania”
firma od podstaw opracowała nową konstrukcję zabudowy pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Nowe rozwiązanie zakłada
zintegrowanie modułu centralnego z zabudowami bocznymi w jedną całość.
Zabudowę zaprojektowano w oparciu
o system aluminiowych profili skręcanych – to ułatwia proces produkcji i montażu oraz zapewnia powtarzalność kolejnych pojazdów.
„Istotne zmiany nastąpiły również
w wielkości poszczególnych przedziałów
sprzętowych, co ma wpływ na sposób rozmieszczenia sprzętu, a tym samym zwiększa ergonomię pracy strażaka” – mówi
prezes zarządu firmy Grzegorz Szczęśniak, dodając: „Obsługa autopompy może
odbywać się z poziomu terenu, nie ma konieczności wchodzenia na tylny podest.
Ta całkowicie zmieniona technologia wykonania zabudowy pozwoliła nam także
wyeliminować proces spawania”.
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2 × M – mocny duet
Katarzyna Biskupska
24 marca br. przed siedzibą Meiller Polska w Niepołomicach w szpalerze
ustawiono 20 nowych pojazdów Arocs 8×8 w wersji Grounder
z najnowszymi wywrotkami tylnozsypowymi half-pipe Meiller Kipper.
To pierwsza duża seria nowych wywrotek na podwoziu Mercedesa
przekazana polskiej firmie IMKOP z Ciecholew.

irma IMKOP to spółka rodzinna,
istniejąca w branży budowlanej od
1995 r. i zajmująca się transportem
ciężarowym oraz budową dróg i autostrad.
Najnowszy zakup właścicieli to 20 modeli Mercedes-Benz Arocs 4145 AK 8×8
w wersji Grounder zabudowanych naj-

nowszymi wywrotkami tylnozsypowymi
half-pipe firmy Meiller Kipper. „Wybraliśmy markę Mercedes-Benz, bo według
nas producent oferuje najlepsze podwozie w konfiguracji 8×8 do pracy w trudnych warunkach terenowych” – krótko
wyjaśnił Ireneusz Machuta, właściciel

IMKOP, i dodał, że wywrotki firmy Meiller Kipper kupował praktycznie od początku istnienia swojego przedsiębiorstwa, jeszcze bezpośrednio z Niemiec, bo
uważa, że ta marka jest najlepsza, wyróżnia się bezawaryjnością i, co ważne,
nie traci na wartości w odsprzedaży.

Tabor pojazdów firmy IMKOP liczy 100 samochodów i są to, oprócz nowo odebranych Arocsów, również ciągniki siodłowe
obsługujące trasy międzynarodowe w spółce transportowej firmy. Ponadto IMKOP ma ponad 250 maszyn budowlanych,
głównie wozideł, koparek, równiarek, spycharek, walców, czyli maszyn niezbędnych przy pracach drogowych, dzięki którym
firma ta w obsłudze flotowej placów budów jest samowystarczalna
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Według szacunków właścicieli firmy IMKOP ciężarówki na budowie wykonują 50 kursów i tym
samym 50 operacji rozładunku dziennie. Nową zabudowę Meiller Kipper wyróżnia szybkość
kiprowania (jest to 2 min szybciej od konkurencyjnych produktów), uzyskana dzięki zastosowaniu przez producenta własnej, zoptymalizowanej wysokociśnieniowej hydrauliki siłowej, siłowników, pomp tłoczkowych. Ta oszczędność czasu ma kolosalne znaczenie, gdy rozpatrujemy
pracę floty pojazdów w skali dnia, tygodnia, miesiąca

Symboliczne kluczyki
i pamiątkową miniaturę
modelu zakupionego
pojazdu z rąk Krzysztofa
Adamiuka, dyrektora
Meiller Polska(z prawej)
i Grzegorza Kowalewskiego, przedstawiciela
Mercedes-Benz
Sobiesław Zasada
Automotive (z lewej),
odebrał Bartłomiej Machuta, współwłaściciel
firmy IMKOP

Arocs idealny w teren
Zakupione pojazdy będą pracowały
przy realizacji kontraktu z firmą Budimex
na budowę dwóch odcinków trasy S17.
Do tego zadania nadają się idealnie, gdyż
właściciel bardzo precyzyjnie przygotowywał konfigurację pojazdu i decydował
o dobraniu najtrwalszych i najmocniejszych rozwiązań, jakie tylko mogą być za-

stosowane w Arocsie. Są to m.in.: napęd
czterech osi (8×8) z możliwością blokad
mechanizmu różnicowego na osiach
przednich, osie przednie o nośności 9-t,
16-tonowa oś tandem z tyłu, 13-litrowy
silnik OM 471 Euro VI o mocy 330 kW
(450 KM), dwutarczowe sprzęgło. Przełożenie tylnego mostu zostało tak dobrane, by samochód miał jak największą
mobilność w terenie. Zamontowano skrzy-
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nie automatyczne Power Shift 3, aby
kierowca pojazdem „nie szarpał” i tym
samym nie naruszył konstrukcji samochodów (urwanie wałów) czy nie zniszczył sprzęgła, co się czasem zdarza w przypadku użytkowania skrzyń manualnych
w samochodach eksploatowanych z tak
ciężkim ładunkiem. Maksymalna masa
całkowita Arocsa ograniczona została
do 42 t.

| TECHNIKA |
Dla kierowcy przy wyjściu z kabiny przewidziano specjalny stopień i uchwyt, by
mógł wygodnie nadzorować załadunek
pojazdu i operować plandeką bez schodzenia na ziemię z pojazdu

Nowe half-pipe Meillera
Do wzmocnionych 4-osiowych podwozi Arocs Grounder zamówione zostały mocne wywrotki tylnozsypowe –
modele half-pipe typ P436 mogące przewieźć 36 t ładunku. Na specjalne życzenie wzmocniono burty oraz zamontowano na tylnej ścianie rozwiązanie
umożliwiające precyzyjne regulowanie
przebiegiem rozładunku, tak aby pojazdy mogły być używane również pod
rozściełacz asfaltu.
Zakupiona wywrotka to nowy model, który zyskał ulepszony kształt muldy
oraz wzmocnioną podłogę. Przekrój nowo
opracowanej skrzyni half-pipe jest bardziej płaski i o ok. 100 mm niższy niż
w poprzedniej wersji. Wzmocniona pod-

reklama

łoga jest szersza o 30% w stosunku do
poprzedniej konstrukcji. A ponieważ
ściany boczne są teraz niemal pionowe,
ich grubość mogła zostać zredukowana
bez rezygnacji ze stabilności. Obie ściany
boczne oraz szersza blacha podłogi są
spawane na zakładkę, co jest dodatkowym wzmocnieniem sztywności skrzyni.
Przez obniżenie wysokości o 125 mm środek ciężkości oraz wysokość załadunku
są też znacznie obniżone. Przy okazji
można w ten sposób zredukować szkody
uderzeniowe muldy. Nowa skrzynia P436
jest lżejsza o 150 kg.
Przekonstruowana i zoptymalizowana wagowo została rama pomocnicza, dzięki czemu zabudowa została obniżona o 25 mm, a nowy stabilizator
wywrotu o trapezowym przekroju z tyłu
daje wywrotce o 30% większą odporność na skręcanie. W celu zwiększenia
stabilności przechylania stabilizator wywrotu przesunięto w kierunku środka
pojazdu, gdzie dłużej prowadzi muldę
przy przechylaniu.

Zdjęcia: © K.Biskupska
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Niezbędny na każdej budowie.
Transport betonu i cementu
Marek Rutka
Od czterech lat systematycznie rośnie w Polsce rynek betonu
towarowego. Wstępne wyniki za ubiegły rok mówią o ponad 20 mln m3
wyprodukowanego betonu towarowego. Osiągnięcie takiego rezultatu
nie byłoby możliwe bez sprawnego transportu, który realizowany jest
w dużym stopniu samochodami ciężarowymi.

zdecydowanej większości
realizowanych inwestycji budowlanych mieszanka betonowa dostarczana jest na miejsce ciężarówkami z zainstalowanymi na nich
betonomieszarkami.
Jedna z największych w Polsce operacji betonowania miała miejsce w Elektrowni Opole wiosną 2015 r. Wówczas
to zalewano płytę fundamentową o wymiarach 78×83 m, na co zużyto ponad
18 tys. m3 mieszanki betonowej. Do realizacji tego zadania, trwającego nieprzerwanie przez 110 godzin, zaangażowano
54 betonomieszarki.
Produkcja mieszanek betonowych odbywa się w węzłach betoniarskich, w których odmierzane i wstępnie wymieszane
są wszystkie komponenty tej mieszanki
(cement, kruszywo i inne dodatki ulepszające). Tak przygotowana mieszanka
jest następnie transportowana na plac

budowy. Ze względów technologicznych
i ekonomicznych przyjmuje się, że odległość od węzła betoniarskiego do placu
budowy nie powinna być większa niż
50–60 km. Warto pamiętać, że czas transportu plastycznych i półciekłych mieszanek nie powinien przekraczać 90 minut
przy temperaturze otoczenia 15°C i 30
minut, gdy temperatura wynosi ok. 30°C.

Każdy kilogram się liczy
Podobnie jak w przypadku innych
zabudów instalowanych na podwoziach
samochodów ciężarowych, konstruktorzy betonomieszarek także dążą do redukcji ich masy. Z jednej strony jest to
podyktowane chęcią zwiększenia możliwości transportowych, a z drugiej dążeniem do obniżenia zużycia paliwa (połowę przebiegu betonomieszarki stanowi
jazda bez ładunku).
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Obniżenie masy własnej zabudowy
(w porównaniu z zabudowami wcześniej oferowanymi) okazało się możliwe
dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań
konstrukcyjnych oraz materiałów – przede
wszystkim bardziej wytrzymałych, jednocześnie trudnościeralnych stali, np.
typu Hardox 400, 450, 500. Daje to korzyść nie tylko w postaci redukcji masy,
ale także dłuższej eksploatacji mieszalnika. Przykładem betonomieszarek, w których zastosowano rozwiązania ograniczające masę zabudowy, jest rodzina urządzeń
Putzmeister Intermix Ultra Light i Cifa
seria SLX. W porównaniu ze standardową konstrukcją masa całkowita wersji
lekkiej wykonanej ze stali Hardox jest od
10% do ok. 18% niższa.
Należy podkreślić, że znacznie bardziej od ścian wewnętrznych na ścieranie narażone są umieszczone w mieszalniku spirale mieszające. Zadaniem ich jest

.eu
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niu jak jego wydłużenie. Dla przykładu:
mieszalnik o pojemności nominalnej 6 m3
może być zapełniony w 49,4%, podczas
gdy ten o pojemności 12 m3 – aż w 59,2%.
Wspomnieć należy, że na pojemność nominalną wpływ ma także wysokość, na
której znajduje się otwór załadowczo-wyładowczy.
Obecnie do mieszalników o największej nominalnej pojemności, czyli takich,
które mogą zabrać ok. 12 m3 mieszanki
betonowej, należą Cifa SL12/SLA12 i Intermix IMI 12.1. Tej wielkości urządzenia instalowane są na podwoziach czteroosiowych o dmc. 32 t.
Należy podkreślić, że barierą w produkcji mieszalników o większej pojemności nie są względy techniczne lecz do-

mieszanie, a po zmianie kierunku obrotów mieszalnika wypychanie mieszanki
na zewnątrz. Z tego też względu spirale
mieszalnika wykonywane są z najbardziej odpornych na ścieranie stali chromowo-magnezowych.
Dodatkowo dla ochrony pozostałych
wewnętrznych elementów mających
kontakt z mieszanką betonową stosuje
się specjalne gumowe wykładziny. Zabezpieczona w ten sposób powierzchnia
jest kilkakrotnie bardziej trwała niż pozbawiona takiej ochrony.
Wysokowytrzymałe gatunki stali coraz szerzej wykorzystywane są także do
budowy ram pomocniczych w betonomieszarkach zabudowywanych na podwoziach ciężarówek i ram podwozi naczep betonomieszarek. Projektanci firmy
Baryval wykorzystali do tego celu stal
Domex o wysokiej wytrzymałości, co pozwoliło na redukcję masy własnej podwozia o 25%, czyli ponad pół tony. Biorąc
pod uwagę to, że wysokogatunkową stal
zastosowano także do budowy mieszalnika, masa własna kompletnej naczepy
obniżona została o 1,7 t (w porównaniu
z poprzednim modelem o zbliżonej wielkości). Warte podkreślenia jest to, że
wykorzystanie nowych materiałów odbyło się bez straty dla jej wytrzymałości
i trwałości, a poszerzona i odpowiednio
wyprofilowana rama podwozia pozwoliła
na obniżenie środka ciężkości i poprawę
stabilności naczepy na drodze.

© FM Leżajsk

Betonomieszarki instalowane na podwoziach
8×4 to obecnie najbardziej popularne rozwiązanie w tej grupie zabudów budowlanych

W węzłach betoniarskich mieszanka jest wstępnie przygotowywana, natomiast
jej ostateczne wyrabianie następuje podczas transportu betonomieszarką

Popularne cztery osie
Specyficzny kształt i konstrukcja mieszalnika sprawiają, że objętość (nazywana także pojemnością geometryczną
lub wodną) mieszalnika nie jest tym samym co jej pojemność nominalna. Beton
poddawany w czasie transportu mieszaniu wypełnia w zależności od konkretnego modelu urządzenia od ok. 49%
do 65% jego pojemności geometrycznej,
co sprawia, że mieszalnik o pojemności
geometrycznej ok. 15 m3 ma pojemność
nominalną ok. 9 m3. Na pojemność nominalną duży wpływ ma kształt mieszalnika – wzrost średnicy nie zwiększa
pojemności nominalnej w tak dużym stop-

puszczalna masa całkowita pojazdu (1 m3
mieszanki betonowej ma masę ok. 2,3 t,
stąd też w przypadku największych betonomieszarek ich pełne możliwości transportowe można wykorzystać jedynie poza
drogami publicznymi).
Jako że dość rzadko zdarza się, aby
jednorazowe zamówienie dotyczyło mniejszej ilości niż 5–6 m3 mieszanki betonowej, dlatego większość taboru betonomieszarek stanowią pojazdy o pojemności
co najmniej 7–8 m3. Zabudowy tej wielkości instalowane są na podwoziach trzyosiowych, a większe i najbardziej popularne w branży betoniarskiej – o pojemności
co najmniej 8 m3 – na podwoziach czteroosiowych.

SAMOCHODY SPECJALNE | KWIECIEŃ 2017 | 85

| TECHNIKA |

© MAN

Coraz bardziej popularne rozwiązanie to betonomieszarki instalowane
na podwoziach
naczep

Mimo że największą grupę betonomieszarek stanowią zabudowy instalowane na podwoziach czteroosiowych, to
coraz większą popularność zyskują betonomieszarki zabudowywane na naczepach. Rozwiązanie takie ma dwie
podstawowe korzyści: pozwala na uzyskanie większej pojemności transportowej niż czteroosiowa betonomieszarka,
a także jest bardziej uniwersalne i umożliwia lepsze wykorzystanie posiadanego
taboru. W przypadku braku zleceń na
przewóz mieszanki betonowej taki zestaw naczepowy może być rozprzęgnięty,
a ciągnik i jego kierowca wykorzystany
do innych zadań.
Nominalna pojemność największych
mieszalników instalowanych na naczepach wynosi od 15 m3 – np. Baryval
SRH-15/111, do blisko 17 m3 – jak Liebherr HTM 1204. Zabudowana na podwoziu naczepy betonomieszarka – szczególnie gdy współpracuje z ciągnikiem
siodłowym o wszystkich osiach napędzanych – zdolnościami do pokonywania
terenu nie ustępuje betonomieszarkom
na podwoziach ciężarówek o układzie
napędowym 8×4.
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Praktyczne rozwiązanie

Koleba przeznaczona do transportu gotowej mieszanki betonowej
ma pojemność większą niż porównywalnej wielkości betonomieszarka

Koleba na większe budowy
W przypadku realizacji inwestycji
budowlanych, które wymagają dostaw
dużych ilości betonu, transport betonomieszarkami na znaczne odległości byłby
zarówno nieopłacalny, jak i niekorzystny
z technologicznego punktu widzenia.
W takich przypadkach bezpośrednio na
placu budowy lub w jego niewielkiej odległości instaluje się przewoźne węzły
betoniarskie. Są to modułowe konstrukcje, których parametry wydajności do-
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pasowywane są do wymogów konkretnej inwestycji budowlanej. Przyjmuje
się, że instalacja przewoźnego węzła betoniarskiego jest uzasadniana, gdy zapotrzebowanie na mieszankę betonową
wynosi co najmniej 25–30 tys. m3 (najczęściej instalowane są węzły o wydajności 80–350 m3/h). Do transportu mieszanki z węzła na docelowe miejsce na
placu budowy wykorzystuje się betonomieszarki, specjalne samojezdne koleby
lub koleby zabudowane na podwoziu
samochodu ciężarowego. Te ostatnie
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Dostawy cementu do węzłów
betoniarskich najczęściej
odbywają się zestawami
z naczepami silosami

rozwiązania są najbardziej praktyczne,
najtańsze i zapewniają największą wydajność. W porównaniu z typową betonomieszarką zainstalowaną na podwoziu ciężarówki koleba do przewozu
mieszanki betonowej ma pojemność o ok.
1/3 większą.

Sypki ładunek
Dla sprawnej pracy węzła betoniarskiego niezbędne jest zapewnienie dostaw kruszyw, dodatków ulepszających
i cementu. O ile dostawy kruszyw realizowane są typowymi wywrotkami, o tyle
te dwa ostatnie komponenty muszą być
dostarczane bardziej specjalistycznym
transportem.

Najbardziej popularnym sposobem
transportu cementu luzem jest wykorzystanie naczep silosów (popularnie
nazywanych silonaczepami). Do tego
celu – choć znacznie rzadziej – wykorzystuje się również zestawy przyczepowe
z silosami.
Ze względu na znaczną jednostkowo
masę cementu luzem (1 m3 to ok. 1,4 t)
pojemność najbardziej popularnych cementonaczep z reguły nie przekracza
32 m3. Pamiętać należy, że cementonaczepami mogą być transportowane także
inne sypkie ładunki masowe używane
w przemyśle budowlanym, takie jak wapno, piaski szklarskie, mączki wapienne,
zaprawy tynkarskie, kleje itp.

Dla wielu przewoźników cement nie
jest głównym ładunkiem transportowanym luzem, dlatego wykorzystują oni
znacznie bardziej uniwersalne i o większej pojemności silonaczepy. Do transportu lżejszych jednostkowo ładunków
sypkich, np. wapna palonego, stosowane
są naczepy o pojemności przekraczającej
nawet 40 m3 (1 m3 suchego palonego
wapna jest blisko dwukrotnie lżejszy niż
cementu). Warto jednak podkreślić, że
jeśli podstawowym transportowanym ładunkiem ma być cement, to najkorzystniejszy ekonomicznie jest zakup typowej
cementonaczepy. Takie rozwiązanie pozwala w pełni wykorzystać zarówno pojemność naczepy, jak i dopuszczalną
masę całkowitą zestawu.
Bez względu na to, jaki rodzaj sypkiego ładunku ma być transportowany,
jego załadunek zawsze odbywa się przez
górne włazy zasypowe. Rozładunek natomiast realizowany jest przez dolne leje
zsypowe, przy czym opróżnianie grawitacyjne wspomagane jest przez układ
wytwarzający w silosie nadciśnienie.
Kompresory tłoczące powietrze instalowane są na ciągniku siodłowym i napędzane z PTO pojazdu. Czas rozładunku
uzależniony jest od wydajności układu
tłoczącego powietrze oraz rodzaju ładunku i może wynosić od 40 minut do
blisko 2 godzin. Wyposażeniem dodatkowym wspomagającym rozładunek są
pneumatyczne układy wibracyjne zapobiegające zbrylaniu się i przywieraniu
ładunku do ścian silosu.
Na polskim rynku obecni są wszyscy
liczący się producenci cementonaczep
i uniwersalnych naczep silosów, m.in. Baryval, Kässböhrer, Feldbinder, O.ME.P.S.
i Spitzer.
Podobnie jak w przypadku innych
rodzajów zabudów, także producenci silosów starają się zredukować ich masę,
stąd też większość z obecnie oferowanych konstrukcji ma zbiorniki wykonane
z aluminium.
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Przegląd konstrukcji Zakładów
Sprzętu Motoryzacyjnego
w Tczewie z lat 1965–1970

Bogusław Postek

Zakład w Tczewie początkowo zajmował się techniczną obsługą rolnictwa, oferując
wypożyczanie sprzętu rolniczego, jego naprawy, a także produkcję. Po drugiej wojnie
światowej nastąpiła stopniowa zmiana profilu działalności – miejsce usług w coraz
większym zakresie zastępowała produkcja części zamiennych, początkowo tylko dla
rolnictwa, później również dla motoryzacji.

otoryzacyjny profil działalności
zakładu w Tczewie ukształtował się w drugiej połowie lat
50. ubiegłego wieku. Początkowo
była to produkcja kół zębatych i wałków
uzębionych oferowanych jako części
zamienne do 4-biegowych skrzyń przekładniowych A20 produkowanych w Starachowicach i stosowanych w samochodach ciężarowych Star 20. W tym czasie
po drogach Polski jeździło ok. 44 tys.
tych samochodów.

Skrzynie przekładniowe A20
Rodowód skrzyń A20 sięga lat przedwojennych, kiedy to w Państwowych
Zakładach Inżynierii w Warszawie powstał ciągnik artyleryjski PZInż 713.
Zdobyte wówczas doświadczenia umożliwiły szybkie opracowanie dokumentacji
konstrukcyjnej i zaprezentowanie pierwszego prototypu nowego samochodu ciężarowego Star 20 w czerwcu 1948 r., a pod

koniec tego samego roku przystąpienie
do uruchomienia jego seryjnej produkcji. Skrzynia biegów A20 (rys. 1) prezentowała obowiązujący wówczas standard konstrukcji takich wyrobów. Miała
cztery niesynchronizowane biegi do jazdy
do przodu i jeden bieg wsteczny. Biegi
pierwszy i drugi były włączane przez
przesuwanie podwójnego koła zębatego
umieszczonego na wałku głównym, z kolei trzeci i czwarty – za pomocą sprzęgła
zębatego, bieg wsteczny przez przesuwanie podwójnego koła pośredniego.
Najwyższy bieg był biegiem bezpośrednim. Prototypy skrzyni biegów A20 miały
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Rys. 1.
Skrzynia
przekładniowa
A20

obudowy aluminiowe, jednak po serii
badań stanowiskowych i trakcyjnych
zdecydowano się na wykonywanie ich
z żeliwa. Wprowadzono także zmiany
konstrukcyjne do mechanizmu zmiany
biegów, wyposażając go m.in. w sprężynowe zabezpieczenie przed włączeniem biegu wstecznego. Maksymalny
moment wejściowy skrzyni biegów wynosił 200 Nm. Przełożenia na poszczególnych biegach: 1-6,40; 2-3,24; 3-1,62;
4-1,00; R-8,70.
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Starachowice systematycznie modernizowały swój samochód, przygotowując
kolejne modele: docelowy 25 i przejściowy 21, w którym w 1957 r. pojawiła
się nowa 5-biegowa skrzynia przekładniowa A25. Uwolnienie mocy produkcyjnych w Starachowicach dla produkcji nowego wyrobu stało się przyczyną
przeniesienia w 1958 r. do Tczewa produkcji i montażu kompletnych skrzyń
biegów A20.

Skrzynie przekładniowe A80
Oprócz produkcji samochodów ciężarowych średniej ładowności w końcu lat
50. przystąpiono także do produkcji samochodów ciężarowych dużej ładowności – pierwsze Żubry A80 opuściły
bramy fabryki w Jelczu w 1959 r. W tym
przypadku zabrakło przedwojennych doświadczeń i tworząc nowy pojazd, popełniono sporo błędów. Konstrukcja skrzyni
przekładniowej A80 (rys. 2) wzorowana

miała wałek wejściowy współpracujący
z krótkim wałem przegubowym. Maksymalny moment wejściowy miał wartość
500 Nm. Przełożenia na poszczególnych
biegach wynosiły: 1-6,17; 2-3,40; 3-1,79;
4-1,00; 5-0,78; R-6,69. Początkowo skrzynie biegów A80 do samochodów Żubr
A80 dostarczały Zakłady Mechaniczne
URSUS, ale w 1961 r. pełna dokumentacja konstrukcyjna oraz oprzyrządowanie produkcyjne zostały przekazane
do Tczewa.
W 1958 r. w Starachowicach oprócz
samochodów szosowych Star 25 rozpoczęto seryjne wytwarzanie samochodów
terenowych Star 66. Wzrastająca produkcja obu rodzin samochodów ciężarowych spowodowała konieczność szukania możliwości wytwarzania niektórych
podzespołów poza Starachowicami. Również i tym razem wybór padł na zakład
w Tczewie, dokąd w 1964 r. przeniesiono
produkcję skrzyń biegów A25 i skrzyń
rozdzielczych A66.

Rys. 2.
Skrzynia
przekładniowa
A80

była na radzieckim produkcie JAZ/MAZ
200 wykorzystującym wcześniejsze rozwiązania amerykańskie. Miała pięć biegów do jazdy do przodu oraz jeden bieg
wsteczny. Bieg pierwszy i wsteczny
włączane były przez przesunięcie w odpowiednie położenie koła zębatego na
wałku wyjściowym, biegi od drugiego do
piątego włączane były synchronizatorami.
Koła na wałku wyjściowym osadzone
były za pośrednictwem łożysk ślizgowych, dlatego też dla zapewnienia właściwej ich pracy zainstalowano napędzaną
od wałka pośredniego olejową pompę
zębatą doprowadzającą olej poprzez magistralę olejową wykonaną w wałku wyjściowym. Skrzynia biegów miała żeliwne
obudowy i pokrywy. W pojeździe instalowana była jako oddzielona od silnika,
stąd zamiast klasycznego wałka napędowego współpracującego ze sprzęgłem
i podpartego w kole zamachowym silnika

Skrzynie przekładniowe A25
Skrzynie przekładniowe A25 bazowały
na konstrukcji A20. Zastosowano w nich
sugestie użytkowników ciężarówek Star
dotyczące wprowadzenia w układach
napędowych pojazdów eksploatowanych
w terenie górskim oraz pojazdów ciągnących przyczepy większego przełożenia
całkowitego. Wprowadzone zwiększone

przełożenie tylnego mostu wymusiło dodanie w skrzyni biegów piątego biegu
w postaci nadbiegu, umożliwiającego
pracę silnika w ekonomicznym zakresie
prędkości obrotowych przy zachowaniu
podobnych prędkości eksploatacyjnych
pojazdu. Było to szczególnie istotne w pojazdach eksploatowanych na dłuższych
trasach. Skrzynia A25 miała więc pięć
biegów do jazdy do przodu – prawdopodobnie ze względu na zachowanie niskich kosztów wyrobu nie zastosowano
synchronizatorów. Biegi: wsteczny, pierwszy, drugi i trzeci włączane były przez
przesuwanie dwóch kół zębatych umieszczonych na wałku głównym, biegi: czwarty i piąty za pomocą sprzęgła zębatego.
W stosunku do skrzyni A20 wprowadzono
korekcję do uzębień skutkującą podniesieniem trwałości kół zębatych, w szczególności kół zębatych pierwszego i wstecznego biegu, które w A20 charakteryzowały
się znaczną awaryjnością.
Skrzynie biegów miały obudowy i pokrywy żeliwne. Możliwe było instalowanie na nich przystawek odbioru mocy,
sprężarki i hamulca parkingowego. Skrzynia biegów w wersji do Stara 25 i Stara 66
miała obudowę sprzęgła, co pozwalało na
mocowanie jej bezpośrednio do obudowy koła zamachowego silnika, natomiast
w wersji do autobusu SAN 25 występowała jako oddzielona, zamykana od
przodu stożkową obudową z łożyskiem
podpierającym wałek wejściowy, napędzana krótkim wałem przegubowym.
Maksymalny moment wejściowy skrzyni
biegów wynosił 310 Nm. Przełożenia na
poszczególnych biegach: 1-6,14; 2-3,18;
3-1,68; 4-1,00; 5-0,78; R-5,75.

Skrzynie rozdzielcze A66
Chociaż produkowany w Starachowicach samochód terenowy Star 66 zewnętrznie całkowicie różnił się od szosowego Stara 25, to jednak miał te same

Rys. 3.
Skrzynia
rozdzielcza
A66
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główne zespoły napędowe: silnik, sprzęgło
i skrzynię biegów. Ze względu na konieczność napędzania kół osi przedniej
i kół dodatkowej osi tylnej, jak również
przeznaczenie do jazdy w trudnych warunkach terenowych koniecznością było
dodanie skrzyni rozdzielczej. Skrzynia
rozdzielcza A66 (rys. 3) miała trzy wałki
wyjściowe zakończone złączami do współpracy z trzema wałami przegubowymi.
Wewnątrz znajdowały się dwie pary i jedna
trójka kół zębatych oraz sprzęgło zębate
umożliwiające włączenie podczas postoju
pojazdu biegu szosowego o przełożeniu
1.41:1 lub terenowego o przełożeniu
2.72:1. Maksymalny moment wejściowy
skrzyni rozdzielczej wynosił 1900 Nm.
Układ sterowania dawał możliwość jazdy
szosowej z napędem tylko dwóch osi tylnych, jazdy szosowej z napędem trzech
osi i jazdy terenowej również z napędem
trzech osi. Włączenie napędu osi przedniej na biegu szosowym wymagało świadomego przestawienia dźwigni zmiany
biegów w odpowiednią pozycję, natomiast następowało samoczynnie podczas włączania biegu terenowego.

Rys. 5.
Skrzynia
przekładniowa
317

Skrzynie przekładniowe 315
Produkowany w Jelczu Żubr A80 był
samochodem niezwykle awaryjnym –
w silnikach S560 nagminnie urywały się
korbowody, koła osi przedniej wpadały
w trzepotanie, uniemożliwiając szybką,
bezpieczną jazdę. Jelcz na początku lat
60. ubiegłego wieku intensywnie pracował nad usunięciem obserwowanych
mankamentów. Poprawy wymagała także
skrzynia biegów A80. Stąd pierwszym
zadaniem konstruktorów w Tczewie
stało się przygotowanie dokumentacji
konstrukcyjnej, przebadanie i wdrożenie
do produkcji nowej skrzyni biegów, nazwanej 315 (rys. 4).

nie przełożenia – było to wynikiem przekonstruowania kół zębatych w celu podwyższenia ich trwałości.
Nadal skrzynia biegów instalowana
była w pojeździe jako oddzielona, zawieszona 3-punktowo w ramie pojazdu.
Do tego celu w przedniej części skrzyni
biegów umieszczona była na pokrywie
wałka napędowego tuleja gumowa z metalową osłoną, z tyłu natomiast zamiast
mocowanego w A80 do tylnej ściany
skrzyni biegów wspornika z poduszkami
gumowymi, stanowiącego jednocześnie
pokrywę tylną, zastosowano dwa zintegrowane z obudową główną nadlewy
z osadzonymi w nich tulejami stalowo-gumowymi. Maksymalny moment wejściowy skrzyni biegów wynosił 760 Nm.
Przełożenia na poszczególnych biegach:
1-5,62; 2-2,94; 3-1,60; 4-1,00; 5-0,70;
R-5,62.

Skrzynie przekładniowe 316 i 317
Rys. 4.
Skrzynia
przekładniowa
315

Powołanie biura konstrukcyjnego
Przejmując produkcję skrzyń przekładniowych A20, A25, A66 i A80 ze Starachowic oraz z Ursusa, zakład w Tczewie stał się wyłącznym producentem
skrzyń biegów do polskich samochodów
ciężarowych Star i Jelcz oraz autobusów SAN. Tak duży asortyment produktów i związany z tym szeroki zakres
prac projektowych i modernizacyjnych
stały się podstawą decyzji o powołaniu
w 1965 r. samodzielnego biura konstrukcyjnego.

Nowa skrzynia biegów zachowała
taką samą liczbę biegów i taki sam układ
konstrukcyjny jak jej poprzedniczka. Najpoważniejszą zmianą w stosunku do A80
było zastąpienie łożysk ślizgowych złożeniami igiełkowymi pod kołami zębatymi na wałku wyjściowym skrzyni biegów.
Umożliwiło to wyeliminowanie pompy
olejowej i zastosowanie prostego lecz
niezawodnego systemu smarowania rozbryzgowego. Przekonstruowano także
synchronizator 4–5 biegu, zwiększając
jego średnicę zewnętrzną, co znacznie
poprawiło jego trwałość. Zmodyfikowano
układ sterowania, chociaż nie wyeliminowało to spotykanego w niektórych egzemplarzach skrzyni biegów blokowania
się biegów. Zmieniono także nieznacz-
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Jelcz 315, który zastąpił Żubra A80,
okazał się dobrym samochodem, wykorzystywanym także w dalekim transporcie. Jednak zastosowanie ciągu przełożeń z nadbiegiem w 5-biegowej skrzyni
biegów użytkowanej w warunkach długotrwałej jazdy na najwyższym biegu
okazało się błędem skutkującym częstymi awariami kół zębatych nadbiegu.
Użytkownicy kwestionowali także zbyt
małą liczbę biegów uniemożliwiającą
wykorzystanie w pełni charakterystyki
nowego, licencyjnego silnika SW680.
To było podstawą do rozpoczęcia prac
konstrukcyjnych nad modernizacją skrzyni
biegów 315.
W założeniach konstrukcyjnych pojawiły się dwa ciągi przełożeń: bezpośredni i nadbiegowy o przełożeniu nadbiegu 0,79. W rezultacie prowadzonych
prac w nowym wyrobie – skrzyni biegów
316 wprowadzono następujące zmiany:
zastąpiono łożysko igiełkowe w wałku
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napędowym zdecydowanie mocniejszym
łożyskiem walcowym, wprowadzono korekty do układu sterowania zmniejszające ryzyko samoczynnego wyłączania
piątego biegu, zmieniono położenie osi
wałka pośredniego wymagające zastosowania nowych obudów, wprowadzono
szereg zmian materiałowych i technologicznych w częściach produkcyjnych,
jak też normalizacyjnych w celu unifikacji
z innymi produkowanymi skrzyniami biegów nie mających wpływu na zamienność części w stosunku do skrzyni 315.

Proponowana pierwotnie wartość nadbiegu różniła się od stosowanego w 315.
Prawdopodobnie o pozostawieniu niezmienionych przełożeń zadecydował Jelcz
dysponujący ograniczonymi możliwościami zmian przełożenia mostu oraz ogumienia, a także warunki obrotu częściami
zamiennymi, których w tym okresie
wiecznie brakowało. Taki sam ciąg przełożeń gwarantował możliwość dostarczania na części zamienne kół zębatych
z bieżącej produkcji. Pod koniec 1972 r.
nowa skrzynia biegów 316 została wdrożona do produkcji seryjnej. Produkcję
seryjną kontynuowano aż do połowy lat
90. Skrzynia biegów 316 oferowana była
z ciągami przełożeń: 1-7,13; 2-3,72;
3-2,02; 4-1,36; 5-1,00; R-7,13 oraz
1-5,62; 2-2,94; 3-1,60; 4-1,00; 5-0,70;
R-5,62. Maksymalny moment wejściowy
wynosił 900 Nm.
Problem zbyt małej liczby biegów
próbowano rozwiązać przez dodanie do
skrzyni biegów 316 szóstego biegu instalowanego w samodzielnej obudowie
przykręcanej do tylnej ściany obudowy
skrzyni podstawowej. Rozważano dwa
sposoby jego włączania – pneumatyczny
i mechaniczny. Tak powstała skrzynia biegów 317 (rys. 5). Konstruktorzy z Tczewa
przygotowali w 1970 r. dokumentację
dla wykonania prototypów. Skrzynia bie-

gów 317 miała ciąg przełożeń 1-7,13;
2-3,72; 3-2,02; 4-1,36; 5-1,00; 6-0,76;
R-7,13. Maksymalny moment wejściowy
wynosił 900 Nm.

Skrzynie przekładniowe T550
W latach 60. ubiegłego wieku zainicjowane zostały intensywne prace nad
nowym samochodem ciężarowym średniej ładowności. Prace prowadzone były
zarówno przez FSC Starachowice, jak
i PIMOT w Warszawie. Nowy samochód,
w którym planowano zastosować nowy
silnik 359, wymagał również nowej

Rys. 6.
Skrzynia
przekładniowa
T550

skrzyni biegów. Ta sama skrzynia biegów
miała też znaleźć zastosowanie w nowej
rodzinie autobusów z Sanoka. Docelowe
zapotrzebowanie na skrzynie biegów dla
tych dwóch grup pojazdów szacowano na
ok. 37,5 tys. w roku 1975. Tym razem
zdecydowano się skonstruować nowy
wyrób całkowicie od podstaw.
Prace konstrukcyjne ruszyły w 1966 r.
W ich rezultacie powstała nowoczesna
skrzynia o zwartej, przemyślanej budowie. Skrzynia biegów T550 (rys. 6) miała
pięć biegów do jazdy do przodu i jeden
bieg wsteczny. Zrezygnowano w niej
całkowicie z przesuwnych kół zębatych
– wszystkie współpracujące koła zębate
pozostawały ze sobą w stałym zazębieniu.
Włączanie biegu pierwszego i wstecznego odbywało się przez odpowiednie
przesunięcie sprzęgła zębatego, a pozostałych biegów za pośrednictwem
zwartych synchronizatorów bezwładnościowych z pierścieniem blokującym.
Układ sterowania umieszczony został
z boku, w narożu skrzyni biegów, tak by
ograniczyć jej wymiary gabarytowe.
Dla skrzyni biegów opracowano dwa
ciągi przełożeń – bezpośredni: 1-8,25;
2-4,62; 3-2,72; 4-1,65; 5-1,00; R-7,31

i nadbiegowy: 1-7,14; 2-3,61; 3-1,84;
4-1,00; 5-0,80; R-6,03. Maksymalny moment wejściowy wynosił 450 Nm.
Do roku 1970 wykonano kilkanaście
prototypów skrzyń biegów T550, które
poddano badaniom stanowiskowym w FPS
Tczew i COKBMot Warszawa oraz badaniom trakcyjnym w samochodach ciężarowych Star i autobusach SAN i Sanos.

Nieoczekiwany finał
W 1967 r. Zjednoczenie Przemysłu
Motoryzacyjnego zaczęło rozważać zakup
licencji na skrzynię biegów ZF AK/S670/3, której produkcja miała być ulokowana w Tczewie. Skrzynie biegów wraz
z produkowanymi w Polsce silnikami
SW400 miały być stosowane w samochodach ZIŁ 130. W 1968 r. tczewski
zakład zmienił nazwę na Fabryka Przekładni Samochodowych POLMO. W drugiej połowie 1969 r. Związek Radziecki
wycofał się z planów stosowania produkowanych w Polsce zespołów napędowych w swoich pojazdach. Idea szybkiego skoku technologicznego pozostała
jednak w umysłach decydentów. Nie zaniechano rozmów z firmą Zahnradfabrik
Friedrichshafen AG. Zaktualizowano
przedmiot licencji, decydując się na pozyskanie praw produkcji 5-biegowych
skrzyń biegów do średnich samochodów
ciężarowych ze Starachowic i 6-biegowych skrzyń biegów do ciężkich samochodów ciężarowych z Jelcza.
Umowa licencyjna podpisana 4 września 1970 r. przypieczętowała zakończenie prac rozwojowych nad własnymi
skrzyniami biegów T550 oraz 317.

Źródła:
1. Kroniki zakładowe Fabryki Przekładni
Samochodowych.
2. „Informator zakładowy – Fabryka Przekładni Samochodowych POLMO w Tczewie”, 1979.
3. Materiały archiwalne FPS – założenia
konstrukcyjne wyrobów, notatki służbowe, dokumentacja techniczna.
4. Kwiatkowski Z., Naprawa samochodu
Star 20, Wydawnictwa Komunikacyjne,
Warszawa 1957.
5. Naprawa samochodów FSC Star 25 i Star
27, WKŁ, Warszawa 1968.
6. Naprawa samochodów terenowych Star
66 i Star 660 M1, WKŁ, Warszawa 1968.
7. Jaśkiewicz Z., Mechaniczne skrzynki przekładniowe, WKŁ, Warszawa 1975.
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Stanisław Rosół

1 marca br. rada nadzorcza spółki Volkswagen Poznań powołała go
na stanowisko dyrektora Odlewni Volkswagen Poznań. Studiował
budowę maszyn na Uniwersytecie w Kassel. W 2000 r. otrzymał tytuł
doktora w dziedzinie wibroakustyki. W tym samym roku rozpoczął
pracę w koncernie Volkswagena jako inżynier w obszarze akustyki
pojazdów. Odpowiadał za akustykę podwozia w nowym modelu
Touarega. Następnie jako kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialny był za uruchomienie pierwszej linii montażowej automatycznych skrzyń biegów DSG. Od kwietnia 2008 r. pracował w Odlewni
Kassel – jako kierownik produkcji nadzorował produkcję odlewów
ciśnieniowych oraz obróbkę bloku silnika i obudowy skrzyń biegów,
a jako zastępca dyrektora odlewni odpowiadał za dział logistyki,
piaskowania i impregnacji. Jest żonaty, ma dwóch synów.
Wolny czas lubi spędzać w swoim gospodarstwie koło Kassel,
gra w tenisa i na gitarze.

Z początkiem roku został nowym szefem sprzedaży opon ciężarowych
w Continental Opony Polska. Z koncernem jest związany nieprzerwanie od 14 lat. Karierę rozpoczął w 2003 r. Pracował w dziale finansowym
w polskim oddziale Continental i w dziale kontrolingu w centrali Continental w Hanowerze. Następnie pełnił obowiązki dyrektora ds. operacyjnych w tureckiej placówce. W marcu 2014 r. wrócił do Polski, gdzie
do końca 2016 r. pełnił obowiązki kierownika ds. rozwoju sprzedaży
oraz odpowiadał za sprzedaż opon osobowych i ciężarowych na rynku
bułgarskim. Na nowym stanowisku będzie zarządzał sprzedażą opon
do pojazdów użytkowych w naszym kraju oraz koordynował politykę
cenową na rynkach w Polsce, na Ukrainie, Białorusi oraz w Kaliningradzie i krajach bałtyckich. Ukończył Szkołę Główną Handlową, a także
prestiżowy program dla managerów Ashridge Business School w Wielkiej Brytanii. Biegle mówi po niemiecku i angielsku, dobrze po turecku
i rosyjsku. Prywatnie jest wielkim miłośnikiem kolei i podróży.

Massimo Dodoni

Jarosław Michalak

W marcu objął stanowisko dyrektora zarządzającego ds. sprzedaży
pojazdów nowych i używanych oraz rynku posprzedażnego. W Kögel
pracuje od 2014 r. Początkowo pełnił obowiązki kierownika sprzedaży
w Europie Południowej, w kolejnym roku awansował na dyrektora
ds. sprzedaży międzynarodowej. Ma obszerną wiedzę branżową i produkcyjną w zakresie funkcjonowania na rynkach pojazdów użytkowych
i przewozu towarów. Przed przejściem do firmy Kögel był kierownikiem
sprzedaży w międzynarodowej firmie produkującej osie do naczep.
W poprzednich firmach, u wiodących dostawców podzespołów
do pojazdów użytkowych, również zajmował podobne stanowiska.

Został wybrany prezesem zarządu Polskiego Związku Przemysłu
Oponiarskiego na rok 2017. Funkcję tę pełni społecznie, a zawodowo
związany jest z koncernem Michelin. Ukończył studia ekonomiczne
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Karierę w Michelin
rozpoczął w dziale finansowym firmy w 1993 r. W 2002 r. objął
stanowisko dyrektora personalnego oraz członka zarządu. W latach
2008–2010 zarządzał produkcją w jednej z fabryk Michelin we Francji.
Po powrocie do Polski został dyrektorem Zakładu Opon Osobowych
w fabryce Michelin w Olsztynie, a dwa lata później ponownie członkiem zarządu Michelin Polska. Stanowisko dyrektora fabryki Michelin
w Olsztynie objął w roku 2014, a dyrektora generalnego i prezesa
zarządu Michelin Polska w 2016.
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zaprosili nas
Volkswagen Group Polska na konferencję prasową swoich marek.
MAN Truck & Bus Polska na prezentację autobusu Neoplan Skyliner oraz na polską premierę MAN TGE.
Meiller na uroczystość przekazania firmie
Imkop 20 naczep tylnozsypowych.
Tarco, wyłączny przedstawiciel Cifa, na otwarcie nowej siedziby i bazy serwisowej w Kotorzu Małym pod Opolem.

W KWIETNIU NA ANTENACH

DAF Trucks Polska na uroczyste przekazanie
600. pojazdu DAF firmie Regesta.
Nooteboom do swojej siedziby w Wijchen na
konferencję Nooteboom Transport Days oraz
zwiedzanie fabryki i pokazy pojazdów.
Wielton na konferencję prasową podsumowującą wyniki sprzedaży spółki w 2016 r. oraz prezentującą plany na rok bieżący.
Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich na konferencję prasową inaugurującą
Poznań Motor Show.

ORAZ

Będzie wiele przykładów świetnego tuningu ciężarówek i sporo amerykańskich informacji
z branży. Jak zwykle znajdzie się też miejsce na opowieści o problemach kierowców.
Przypominamy, że program „Na osi” dostępny jest na platformach: Cyfrowy Polsat i NC+
oraz w wielu sieciach kablowych na kanałach: Motowizja i Tele5. Audycję prowadzi Piotr Zelt.

Premiery w Motowizji w soboty o 19:20, a w Tele5 we wtorki o 22:25. Wszystkie godziny emisji
programu na obu antenach są dostępne na nowej stronie internetowej www.naosi.pl

sponsor
programu

1. odcinek kwietniowy
Zabudowane na różnych podwoziach
ciekawe autocysterny; jakie problemy
rozstrzyga stowarzyszenie
ponadnormatywni.pl; amerykańskie
sposoby na naciski osi; jak przebiegał
rozwój jednostek napędowych MAN-a.

2. odcinek kwietniowy
Iveco Eurocargo – lider w swojej klasie;
co bulwersuje przewoźników ponadgabarytów; półfinałowe zmagania XVIII
Olimpiady Techniki Samochodowej; jakich
stacji radiowych słucha amerykański
kierowca; pierwsze systemy elektroniczne
stosowane w ciężarówkach.

3. odcinek kwietniowy
Jak sprawuje się Mercedes Actros
ze znanym silnikiem OM 471;
co przewoźnicy sądzą o nowym Stralisie
XP; MAN zmieniony w groźnego owada;
niezwykłe, amerykańskie pojazdy
budowlane; elektronika dbająca
o bezpieczeństwo jazdy.

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
4. odcinek kwietniowy
Dodatnie i ujemne cechy Volvo FH
według kierowców tych aut; jakie
rozwiązania Continentala propaguje
Drabpol; najlepszy w DAF-ie z tytułem
„Dealer Roku”; amerykańskie metody
rejestracji czasu pracy kierowcy;
Scania T – ciężarówka kultowa.

5. odcinek kwietniowy
MAN TGX w różnych odsłonach; metoda
na pozbycie się złapanego na trasie kapcia;
Volvo stuningowane według dziecięcych
życzeń; podobieństwa i różnice między
transportem w USA i w Europie; pozycja
opolskiego zlotu „Master Truck” wśród
europejskich imprez.

Jeżeli nie zdążysz obejrzeć programu
w telewizji, archiwum odcinków dostępne jest
na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl
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