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Możliwość chłodzenia i zamrażania, czyli zapewnienie „zimna”, to jeden z istotnych aspektów funkcjonowania nowoczesnego spo łeczeństwa. Bez tego dostawy żywności,
lekarstw i gromadzenie danych w tej postaci,
jaką znamy, uległyby załamaniu.
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z głową…
Pod presją przepisów i wymagań ekonomicznych łańcuch zimna został rozszerzony.
Coraz więcej towarów wymaga transportu
i przechowywania w temperaturach kontrolowanych. Dlatego większego znaczenia nabiera prawidłowa konfiguracja chłodni do
realizowanych zadań.
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użytkowych – trendy
W okresie od jesieni do wiosny ogrzewanie
stacjonarne jest niezbędnym wyposażeniem
samochodów ciężarowych, których kierowcy
odpoczywają w kabinach. Jest to też przydatne
rozwiązanie w innych pojazdach użytkowych,
takich jak autobusy miejskie, ciężarówki dystrybucyjne czy pojazdy komunalne.

58 Wielton otwiera Centrum
Badawczo-Rozwojowe
11 lutego br. Wielton SA – największy w Polsce i jeden z największych w Europie producent naczep i przyczep – otworzył Centrum
Badawczo-Rozwojowe (CBR) w Wieluniu. To
jedyny taki ośrodek badawczy w Polsce i drugi
w Europie.

93 Nowy VW Caddy Alltrack
– samochód dla każdego
W lutym zostaliśmy zaproszeni na prezentację nowego Volkswagena Caddy Alltrack,
modelu będącego kontynuacją linii kombivanów. Może on być traktowany jako auto rodzinne lub narzędzie pracy. Jednym słowem
jest to samochód dla każdego.
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Menedżer
potrzebny od zaraz
Zdrowy rozsądek podpowiada, że zakres obowiązków
menedżera floty będzie ewoluować w stronę pozycji
korporacyjnej wysokiego szczebla.

W

ierzę, że tak będzie, ponieważ zarządzanie
flotą wymaga współpracy z różnymi grupami
specjalnościowymi (np. kierowcy, mechanicy),
obracania setkami tysięcy złotych aktywów
firmowych, współpracy w złożonych inicjatywach technologicznych i bycia kluczowym
czynnikiem wpływu podnoszącym wydajność
pracowników. Działania te zwiększają rolę
menedżera floty.
Integracja zarządzania flotą w codziennych działaniach firmy transportowej wymaga
obecnie nowych umiejętności. W rezultacie
przyszli kandydaci na menedżerów flot mogą
wywodzić się niekoniecznie z tradycyjnych
działów – nietrudno sobie wyobrazić na tym
stanowisku kogoś z doświadczeniem informatycznym czy informacyjnym.
Oprócz przenikliwości technologicznej zarządzający flotą powinien mieć doświadczenie
w pracy z zespołami wielozadaniowymi. Niemal
w każdej większej flocie wewnętrzne stanowisko kierownika (menedżera) floty oznacza kontakty ze wszystkimi grupami wielozadaniowymi: prawnikami, działem spraw osobowych
(HR), zarządzania ryzykiem, zaopatrzeniem
i sprzedażą. W konsekwencji zarządzanie
nowoczesną flotą powinno być atrakcyjnym
miejscem pracy dla młodych menedżerów ze
względu na różnorodne otoczenie biznesowe
i możliwości wszechstronnego rozwoju.
W przyszłości decyzje o działaniach floty
podejmowane w oparciu o analizę danych będą
czymś normalnym. Zarządzanie flotą stanie się
w większym zakresie niż obecnie związane
z analizą spływających informacji i konieczne
będzie dysponowanie zespołem umiejącym te
dane w odpowiedni sposób przetworzyć i wy-

ciągnąć wnioski umożliwiające podejmowanie
decyzji operacyjnych. Wzrośnie znaczenie kluczowych kompetencji w analityce i analizie
danych. Być może analitycy specjalizujący się
w przetwarzaniu dużych zbiorów danych
(tzw. Big Data Analytics) uznają zarządzanie
transportem za ciekawe miejsce pracy.
Podobnie wraz z wejściem na rynek pracy
młodych kierowców możliwością dotarcia do
tej grupy zawodowej staną się aplikacje mobilne i inne technologie IT. Umiejętności menedżera w zakresie wykorzystania tych nowoczesnych technologii komunikacyjnych mogą
się okazać kluczowe w podnoszeniu umiejętności kierowców i egzekwowaniu przestrzegania obowiązujących przepisów.
Działalność floty jest jedną z najważniejszych pozycji kosztowych w wydatkach dużych
firm – korporacji logistycznych. Stąd też menedżerowie będą ostatecznie ponosić odpowiedzialność za zredukowanie wydatków przeznaczanych na mobilną obsługę klientów. Bez
łącznika – jakim może być sprawnie działający
menedżer floty – pomiędzy działami odpowiadającymi za zaopatrzenie, utrzymanie techniczne, obsługę prawną i zarządzanie ryzykiem
nie da się stworzyć efektywnie działającej
floty transportowej.
Wbrew temu, co mogą powiedzieć cynicy,
teraz jest najlepszy czas, aby dostać się do zarządzania flotą. Duże floty są na korporacyjnym skrzyżowaniu technologii, zrównoważonego rozwoju, zarządzania łańcuchem
dostaw oraz bezpieczeństwa.
Ciekawe, co Wy o tym myślicie.

Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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„SAMOCHODY SPECJALNE” W JURY
KONKURSU TRAILER INNOVATION

INTER CARS MA JUŻ
200 FILII W POLSCE
irma ostatnio rozwija się wyjątkowo intensywnie. W ciągu pierwszego kwartału
2016 r. uruchomiono 18 nowych filii, a do
końca roku ma powstać kolejnych 20. Tytuł dwusetnej filii Inter Cars w Polsce przypadł placówce
w Gostyninie, w której rozpoczęto sprzedaż 23 marca
br. „Towar do klientów z całego Gostynina i powiatu
gostynińskiego dowozimy trzy razy dziennie” – mówi
Arkadiusz Cichocki, kierownik filii. W asortymencie oddziału znajdziemy części do samochodów
osobowych i ciężarowych, a wkrótce w ofercie
znajdą się również opony i akcesoria.

Niemiecki Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
(VDA). Udział w konkursie stał się niekwestionowanym wyróżnieniem dla jego laureatów,
a ceremonia wręczenia nagród Trailer Innovation jest integralną częścią imprez odbywających
się podczas targów pojazdów użytkowych IAA
w Hanowerze.
przyjemnością informujemy, że „Samochody Specjalne” są jednym z 12 magazynów branży transportowej, których
redaktorzy naczelni wchodzą w skład międzynarodowego jury konkursu Trailer Innovation 2017.
Konkurs ten jest organizowany od 2002 r., a jego
ideą jest uhonorowanie innowacyjności europejskiej branży producentów naczep, przyczep
i współdziałających z nimi dostawców komponentów. Ważnego wsparcia organizatorom udziela

Z

F

Obecność „Samochodów Specjalnych” w jury
konkursu to niewątpliwie wyróżnienie dla naszego pisma i w pewnym sensie dowód uznania za uwagę, jaką na naszych łamach poświęcamy szeroko rozumianej branży naczepowej
i nadwoziowej. O zasadach konkursu napiszemy
szerzej w kolejnym numerze, a tymczasem jego
potencjalnych uczestników zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji.
(DP)

„Można powiedzieć, że zrobiłem sobie prezent
na 20-lecie mojej pracy w grupie Inter Cars, bo rzeczywiście tak się złożyło, że dwusetna filia spółki
otwarta została w roku, kiedy obchodzę ten zawodowy jubileusz” – przyznaje Krzysztof Sielczak, dyrektor Grupy Filialnej Płock. – Pomysł na nową filię
był mój, ale realizacją projektu zajął się nasz wspaniały zespół, za co bardzo mu dziękuję” – dodaje.
Inne niedawno otwarte punkty Inter Cars znajdują
się m.in. w Starowej Górze, Grodzisku Wielkopolskim,
Warszawie, Łowiczu i Ostrowi Mazowieckiej. (KW)

© Volvo Trucks

PARTNERSTWO WIELTON I SAF-HOLLAND

KONWÓJ TO PRZYSZŁOŚĆ
he European Truck Platooning Challenge to akcja promująca jazdę kilku
pojazdów ciężarowych w jednym konwoju. Angielskie określenie na taki konwój brzmi
„truck platooning” i nie doczekało się jeszcze
polskiego odpowiednika. Konwój składa się
z dwóch-trzech samochodów, które jadą blisko
siebie, jeden za drugim. Ciężarówka na czele
konwoju jest „liderem”. Odległość między nią
a pozostałymi samochodami jest regulowana
automatycznie.

T

Platooning sprawia, że transport jest bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny i efektywny.
Bezpieczny – ponieważ czas reakcji przy automatycznym hamowaniu jest krótszy niż czas
reakcji człowieka. Ekologiczny – ponieważ rów-

nomierna jazda, redukująca hamowanie i przyspieszanie, obniża zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla o ok. 10%. Efektywna – ponieważ
wpływa na zmniejszenie korków i lepsze wykorzystanie dróg.
W ramach The European Truck Platooning Challenge konwoje częściowo zautomatyzowanych
samochodów przejechały po publicznych drogach
różnych miast Europy, by spotkać się 6 kwietnia
w Rotterdamie. W akcji wzięła udział szóstka najważniejszych producentów: DAF Trucks, Daimler Trucks, Iveco, MAN Truck & Bus, Scania and
Volvo Group. W ten sposób demonstrowali oni,
jak ważne dla przyszłości transportu jest tworzenie jednolitych europejskich reguł umożliwiających automatyzację pojazdów.
(KW)
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ramach podpisanej 16 marca br.
umowy o współpracy SAF-Holland
będzie dostarczał Wieltonowi osie
oraz inne komponenty do budowy przyczep i naczep wszystkich marek grupy (Wielton, Fruehauf,
Merker, Viberti, Cardi).

W

„Partnerstwo z innymi firmami ułatwia funkcjonowanie organizacji, usprawnia pracę i sprawia,
że działamy szybciej i dokładniej” – powiedział Mariusz Golec, prezes zarządu Wieltonu. „W systemach zawieszeń SAF-Holland wykorzystywane
są nowoczesne technologie, co przekłada się bezpośrednio na wysoką jakość produktu i jego żywotność – dodał Bartosz Strugacz, dyrektor ds. zaopatrzenia w Wielton SA.
Obie firmy zadeklarowały współpracę w dziedzinach rozwoju i testowania produktów, a także serwisu, rozwoju produktów oraz promocji. Dodatkowo
SAF-Holland będzie wspierał swoim doświadczeniem analitycznym Centrum Badawczo-Rozwojowe
Wieltonu. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy
wynosi ok. 69 mln euro.
(KW)
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SETNY ACTROS W FIRMIE EPO-TRANS
marca br. Piotr Ozimek, prezes
śląskiej firmy Epo-Trans, odebrał
kluczyki do setnego Actrosa,
który zasili flotę przedsiębiorstwa. Na uroczyste
przekazanie pojazdu zaproszono go wraz z grupą
pracowników do Centrum Obsługi Klienta przy

© Inter Cars

22

GALA MISTRZÓW
WARSZTATU

„Nawet bardzo doświadczeni kierowcy w naszej firmie przyznali, że aby wydobyć potencjał
drzemiący w takim pojeździe jak Actros niezbędne jest szkolenie z ekonomicznej jazdy.
Wymaga tego stopień zaawansowania technologicznego, który bez odpowiedniej wiedzy nie

aką nazwę nosi konkurs, który Inter Cars
co roku organizuje dla swoich klientów –
warsztatów, sklepów z warsztatem i firm
transportowych. Za zakup produktów Inter Cars
firmy zdobywają punkty, a wygrywają te, które
uzyskają ich najwięcej.
Warto zalogować się na platformie www.myintercars.com i zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu – organizatorzy dołożyli starań,
by rywalizowały ze sobą firmy działające w takich
samych warunkach rynkowych i specyfice regionu. W serwisie znajdziemy też informacje dotyczące punktacji i aktualnego miejsca w rankingu. Przedstawiciele firm, które osiągną najlepsze
wyniki, zostaną zaproszeni do hotelu Gołębiewski w Karpaczu na dwudniową Galę Biesiadną.
W piątek 7 października wystąpią dla nich znane
i lubiane kabarety: Paranienormalni, Abelard Giza
i Kabaret pod Wyrwigroszem. Z kolei sobota to
czas na wyjątkową wieczorną galę. „Oznacza to
świetną muzykę, superatmosferę i pyszne jedzenie, czyli mistrzowską zabawę dla mistrzów warsztatu. Oczywiście kulminacyjnym punktem będzie
przyznanie nagród tym, którzy osiągnęli najlepsze
wyniki w rankingach” – zapewnia Agnieszka Kubiak-Falęcka z Inter Cars. Łączna pula wszystkich
nagród w konkursie wynosi 2 mln zł.
(KW)

© Mercedes-Benz
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Piotr Ozimek, prezes Epo-Trans z Renate Brunner, szefową Centrum Obsługi Klienta w Wörth
zakładzie montażowym Mercedes-Benz w Wörth.
Pojazd czekał na nowego właściciela przyozdobiony okolicznościową tabliczką rejestracyjną
z numerem 100.
„Nie jesteśmy wielką firmą, mamy obecnie ponad 230 samochodów ciężarowych. Jednak
większość to pojazdy Mercedes-Benz. Użytkujemy nowego Actrosa od czasu, gdy pojawił się
na rynku” – powiedział podczas spotkania prezes Epo-Trans, Piotr Ozimek.

WAWRZASZEK EKPORTUJE NA POTĘGĘ
irma WISS – Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych została wyróżniona tytułem Orły Eksportu Województwa Śląskiego. Doceniono ją m.in. za najwyższą
wartość kontraktów podpisanych z unijnymi
kontrahentami.

F

Od czterech lat spada wartość zamówień publicznych dokonywanych u polskich producentów
przez kraje Unii Europejskiej. W UE ogłaszanych
jest 178 tys. przetargów rocznie, z czego polskie

firmy zdobyły w ubiegłym roku 72 zamówienia na
niespełna 600 mln zł. Do firmy z Bielska-Białej, która
może pochwalić się kontraktami o najwyższej
wartości, trafiło 43% tej kwoty.
„Wyróżnienie Orłów Eksportu Województwa
Śląskiego jest ukoronowaniem wysiłku wszystkich
pracowników, którzy z oddaniem reprezentują
firmę” – powiedział Mariusz Rosa, prezes zarządu
WISS. – Wiedza, że eksperci i kontrahenci doceniają nasze starania, daje nam jeszcze większą
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zostanie wykorzystany. Z moich wyliczeń wynika, że to się po prostu opłaca: oszczędności,
które zyskuję rocznie dzięki właściwej eksploatacji nowych Actrosów, stanowią równowartość
trzech nowych ciągników” – dodał Piotr Ozimek.
Przy okazji przekazania pojazdu goście z Polski
zwiedzili z przewodnikiem zakład montażowy samochodów ciężarowych Mercedes-Benz Werke
Wörth.
(KW)

motywację do pracy i chęć dostarczania innowacyjnych rozwiązań oraz najwyższej jakości pojazdów” – dodał.
W sumie firma Wawrzaszek podpisała kontrakty
na kwotę ponad 127 mln euro. Jednym ze strategicznych dla spółki rynków jest Słowacja. WISS
dostarczył tam m.in. pojazdy służb ratowniczych
za 56 mln euro. „Kontrakt podpisany ze Słowacją
jest największym jednorazowym zamówieniem,
jakie realizowaliśmy. Wyprodukowaliśmy dla naszych południowych sąsiadów 550 samochodów
specjalnych” – mówi Mariusz Rosa.
(KW)
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JEDNOLITY
SYSTEM ŁADOWANIA
AUTOBUSÓW
ELEKTRYCZNYCH
W PRZYGOTOWANIU
roducenci autobusów: Volvo, Solaris, Irizar i VDL nawiązali współpracę, która
ma ułatwić wprowadzenie elektrycznych
autobusów do europejskich miast. Firmy wspólnie zleciły przygotowanie jednolitego interfejsu
do ładowania pojazdów elektrycznych.
Opracują go i dostarczą ABB, Heliox i Siemens.
Będzie on otwarty dla wszystkich uczestników
rynku. Ma umożliwić doraźne doładowywanie baterii autobusów na pętlach i przystankach poprzez
takie rozwiązania jak automatyczne ładowanie
pantografowe, komunikacja bezprzewodowa, płyty
kontaktowe czy infrastruktura łącząca pojazd z pantografem. Będzie również służył do ładowania baterii nocą w zajezdni. W tym przypadku rodzaj
wtyczki oraz sposób komunikacji między stacją
ładowania a pojazdem będzie bazować na systemie szybkiego ładowania, który został opracowany dla samochodów (CCS).
Interfejs ma być niezawodny, uniwersalny dla
różnych marek autobusów i systemów ładowania. Projekt wpisuje się w proces standardyzacji
transportu elektrycznego, który wdraża Unia Europejska. Nowe rozwiązania mają wejść w życie
w latach 2019–2020.
(KW)

© Volvo
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HYBRYDOWE VOLVO
JEDZIE DO BELGII
olvo dostarczy 11 elektrycznych autobusów hybrydowych oraz dwie stacje
ładowania do belgijskiej miejscowości
Namur. Władze miasta wraz z zarządem transportu publicznego i operatorem TEC zamówiły
system kompleksowy – oznacza to, że Volvo będzie odpowiedzialne także za serwisowanie pojazdów, konserwację akumulatorów oraz stacji ładujących wyprodukowanych przez ABB.
Rozpoczęcie przewozów planowane jest na
koniec 2016 r. Będzie to największe jak dotąd
zamówienie na systemy elektrycznych autobusów Volvo.

V

„Przewozimy ponad 250 milionów pasażerów
rocznie. Naszą społeczną odpowiedzialnością
jest rozwijanie zrównoważonych rozwiązań
transportowych. Elektryczna hybryda Volvo
7900 spełnia nasze wymogi. Cicha praca pojazdów polepszy jakość życia mieszkańców
Namur” – powiedział Vincent Peremans, prezes zarządu Grupy TEC.
Elektryczna hybryda Volvo 7900 pracuje cicho
i bezemisyjnie na odcinku około 7 km. W porównaniu z pojazdem z silnikiem Diesla całkowite
zużycie energii jest niższe o 60%, a emisja CO2
aż o 75–90%. Akumulatory są szybko ładowane
(w ciągu zaledwie kilku minut) na końcowych
przystankach trasy, a także za każdym razem,
gdy pojazd hamuje. Dodatkowe wyposażenie autobusu stanowi niewielki silnik Diesla. (KW)

ZF ZADOWOLONE
PO PRZEJĘCIU TRW
2015 r. koncern ZF Friedrichshafen AG wygenerował zysk ze
sprzedaży na poziomie 29,2 mld euro, w tym 8,9 mld euro od
spółki ZF TRW, która 15 maja 2015 r. została włączona do struktur grupy jako dywizja Aktywnych i Pasywnych Technologii Bezpieczeństwa.
„Rok 2015 był znakomity dla naszej firmy. Świętowaliśmy 100-lecie działalności i pomyślne zakończenie najważniejszego przejęcia w historii spółki. Jestem dumny, że udało nam się stworzyć podstawę do dalszego zrównoważonego rozwoju w nadchodzących latach. Intensywnie pracujemy nad
integracją układów mechanicznych z jednostkami sterującymi oraz czujnikami. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy w stanie jeszcze skuteczniej
wpływać na kształtowanie trendów w zakresie bezpieczeństwa, wydajności oraz autonomicznego prowadzenia pojazdów” – powiedział dr Stefan
Sommer, dyrektor generalny ZF.
Dzięki połączeniu z TRW dystrybucja regionalna Grupy ZF jest bardziej zrównoważona: udział sprzedaży w Ameryce Północnej zwiększył się z 20 do 28%,
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© ZF

W

podczas gdy w Europie zmniejszył się z 56 do 47%. Region Azji i Pacyfiku
wygenerował 22% sprzedaży (w 2014 r. było to 20%).
Jakie plany ma koncern na bieżący rok? „W 2016 roku będziemy konsekwentnie kontynuować dążenie do pełnej integracji ZF TRW. Będziemy koncentrować się na rozwijaniu innowacyjnych produktów, które pozwalają
nam w pełni wykorzystać nasze bogate doświadczenie w dziedzinie inteligentnych systemów mechanicznych” – dodał Sommer.
(KW)

Dariusz Piernikarski

„Zimna” gospodarka
Możliwość chłodzenia i zamrażania, czyli zapewnienie „zimna”, to jeden z istotnych
aspektów funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa. Bez tego dostawy żywności,
lekarstw i gromadzenie danych w tej postaci, jaką znamy, uległyby załamaniu.

porównaniu z energią elektryczną, transportem i dostawami ciepła, problemom
chłodzenia i zamrażania poświęca się
stosunkowo mało uwagi w ogólnospołecznej debacie energetycznej. Wymaga
to zmiany, ponieważ chłodzenie jest procesem wysoce energochłonnym i bardzo
zanieczyszczającym, ponadto zapotrzebowanie na chłodzenie i zamrażanie
stale rośnie, stąd też pojawia się pilna
potrzeba, aby chłodzenie – „zimno” stało
się bardziej zrównoważone.
Chłodzenie jest podstawą wielu aspektów współczesnego życia: klimatyzacja, centra przetwarzania danych, nadprzewodniki, farmacja, przemysł i być
może najważniejszy w tym „łańcuch
chłodniczy” w magazynach – chłodniach
i pojazdach niezbędnych do konserwowania żywności w drodze „z pola do
konsumenta”.

Marnotrawstwo żywności
W skali globalnej ok. 1,3 mld ton
żywności lub co najmniej 1/3 żywności
produkowanej na potrzeby konsumpcji
przez człowieka nie dociera do ludzkiego
żołądka, podczas gdy ok. 800 mln ludzi
na Ziemi żyje w głodzie. Żywność jest
tracona w systemie dostaw, ulegając zepsuciu przede wszystkim w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z produktami i niedostatecznej infrastruktury lub
jest odrzucana na rynku lub w gospodarstwach domowych jako odpady w wyniku
określonych zachowań społecznych i konsumpcyjnych. Przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności wymaga głębokich
zmian społecznych i kulturowych, natomiast zmniejszanie strat w produkcji
w większości przypadków to zastosowanie względnie prostych technik i metod
zarządzania. Zmniejszenie marnotrawie-
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nia pozwoliłoby również na zaoszczędzenie ogromnej ilości produkcji rolnej potrzebnej do wyprodukowania żywności,
która nigdy nie zostaje skonsumowana.
Ocenia się, że w krajach rozwijających się nawet połowa łatwo psujących
się produktów żywnościowych ulega zepsuciu jeszcze przed ostatecznym dotarciem na rynek detaliczny – głównym
powodem jest brak tzw. łańcucha zimna.
Gdyby zgromadzono zepsutą w ciągu
roku żywność w jednym miejscu, to zajęłaby ona obszar odpowiadający powierzchni Meksyku (!!!). Globalnie wiąże
się z tym roczne zużycie 250 km3 (kilometrów sześciennych) wody – jest to
trzykrotnie więcej wody niż ma Jezioro
Genewskie. Psująca się żywność generuje 3,3 mld t gazów cieplarnianych – co
czyni z niej trzeciego emitenta CO2 na
świecie po USA i Chinach. Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa szacuje, że
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produktu i zwiększenia dochodu dla producentów. Po pierwszym etapie produkty
są składowane w niskich temperaturach,
a następnie transportowane w izotermicznych lub chłodniczych jednostkach
ładunkowych do miejsca przeznaczenia:
sklepów, restauracji itp. lub bezpośrednio do gospodarstw domowych.

©iStock Photos

Rysunek 1: Etapy tworzące ciągły łańcuch
zimna w wytwarzaniu łatwo psujących się
produktów żywnościowych

W skali globalnej marnuje się ok. 1,3 mld ton
żywności lub co najmniej 1/3 żywności produkowanej na potrzeby konsumpcji przez
człowieka

gdyby kraje rozwijające się miały taki sam
poziom wyposażenia chłodniczego jak
kraje rozwinięte, to co roku można by
uratować ok. 200 mln ton żywności łatwo
psującej się, zwiększając tym samym
podaż żywności o 14%. Brak łańcucha
zimna ogranicza także skuteczność dystrybucji szczepionek, do których dostęp
pozwoliłby na uratowanie ponad 2 milionów ludzi w krajach trzeciego świata
umierających corocznie wskutek chorób.

© Institution of Mechanical Engineers

Konieczne utrzymanie pełnej integralności łańcucha zimna w większości
przypadków oznacza, że wszystkie procesy związane, tj. chłodzenie wstępne,
schładzanie, mrożenie, przechowywanie
w niskich temperaturach oraz transport
chłodniczy, są zależne od pewnych źródeł energii. Do schładzania i przechowywania w niskich temperaturach wykorzystywane są przeważnie agregaty
chłodnicze zasilane elektrycznie (ok.

Termin łańcuch zimna (łańcuch chłodniczy) odnosi się do ciągłego procesu
wytwarzania, pakowania i dystrybucji
produktów wrażliwych na działanie temperatury. Działanie łańcucha zimna można podzielić na 3 podstawowe etapy
(rysunek 1):
1. chłodzenie wstępne, a następnie
schładzanie/zamrażanie,
2. przechowywanie w niskich temperaturach,
3. transport chłodniczy.
Procesy chłodzenia wstępnego i schładzania lub zamrażania wykonane u źródła
pozwalają na zachowanie większej ilości
oryginalnych składników odżywczych
i wydłużenie o kilka dni trwałości produktu, przyczyniając się do zmniejszenia strat żywności, podniesienia bezpieczeństwa żywności, poprawy jakości

© Carrier Transicold

Łańcuch zimna

Agregaty chłodnicze w kontenerach morskich zasilane są energią
elektryczną przez generatory z silnikami spalinowymi
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W warunkach
europejskich większość
ładunków wymagających
transportu w temperaturach
kontrolowanych przewozi
się w naczepach
chłodniczych

© Schmitz Cargobull

15% elektryczności wytwarzanej w krajach rozwiniętych zostaje zużyte na chłodzenie i klimatyzację). Przy braku dostępu
do niezawodnej sieci energetycznej alternatywę stanowią generatory prądu napędzane silnikami Diesla – w nich paliwem jest olej napędowy. W transporcie
ładunków w temperaturach kontrolowanych (zarówno drogowym, kolejowym, jak i morskim) wykorzystywane są
agregaty chłodnicze w większości napędzane przez silniki wysokoprężne. Silnik Diesla napędzający agregat typowej
chłodni zamontowanej na samochodzie
ciężarowym spala ok. 20% paliwa zużywanego przez pojazd. Zwiększa to oczywiście sumaryczną emisję gazów cieplarnianych, cząstek stałych i tlenków
azotu oraz hałasu.

Etap 3. Transport chłodniczy
Transport chłodniczy jest kluczowym
elementem pozwalającym na zachowanie ciągłości łańcucha zimna pomiędzy
producentem a konsumentem żywności.
W tabeli 1 pokazano stosowane obecnie
rozwiązania. W niektórych przypadkach
niewielkie ilości schłodzonych (zamrożonych) wstępnie produktów mogą być
przewożone na krótkich dystansach przy
wykorzystaniu technologii pasywnych
(tylko izolacja) minimalizujących wymianę
ciepła z otoczeniem. Jednakże przeważnie łańcuch zimna łączący w efektywny
sposób producentów świeżej żywności
z konsumentami końcowymi wymaga
zastosowania metod aktywnych, czyli
chłodzonych przestrzeni (ładowni) w nad-

woziach chłodniczych pojazdów użytkowych o różnej wielkości – począwszy od
minivanów, a na naczepach skończywszy. W przypadku transportu na większe
odległości stosowane są morskie kontenery chłodnicze.

„Zimna” gospodarka
Jako „zimną” gospodarkę można zdefiniować wartości biznesowe i środowiskowe utworzone przez skuteczne włączenia łańcucha zimna do większego
systemu energetycznego. Najbardziej typowe cechy „zimnej” gospodarki obejmują:
• większe wykorzystanie (recykling)
energii odpadowej, w tym odpadowego zimna do zasilania łańcucha
zimna,

Koce
lub izolowane
plandeki
Samochód
lub naczepa
z nadwoziem
chłodniczym
(chłodnia)
Chłodnicze
kontenery
morskie
Chłodnicze
wagony
kolejowe

Wymagania technologiczne
Wymagają wstępnego schłodzenia ładunku
zanim zostanie on przykryty i zaizolowany
Sposób załadunku ma wpływ na efektywność i koszty chłodzenia; typowe chłodnie
nie mają agregatów o pojemności chłodniczej pozwalającej na chłodzenie – możliwe
jest jedynie utrzymanie zadanej temperatury; wprowadza się systemy z ciekłym
azotem pozwalające na bezpośrednie chłodzenie izolowanej przestrzeni ładowni
Sposób załadunku ma wpływ na efektywność i koszty chłodzenia; typowo są zasilane elektrycznie po podłączeniu do sieci energetycznej w porcie lub na statku
Sposób załadunku ma wpływ na efektywność i koszty chłodzenia;
w starszych konstrukcjach źródłem zimna były bloki lodu
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-----------------------------------------------------------------------------

Technologia
zapewnienia
zimna

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

Tabela. 1. Transport chłodniczy do miejsca zbytu lub dostawa bezpośrednio do konsumenta (etap 3. łańcucha zimna)

Wymagania infrastrukturalne
Wymagane źródło energii do chłodzenia wstępnego;
konieczność transportu powrotnego materiału izolacyjnego, aby możliwe było jego powtórne użycie
Zapewnienie podaży samochodów i naczep
chłodniczych; niezbędne źródło zasilania/napędu
agregatu chłodniczego

Zapewnienie podaży morskich kontenerów
chłodniczych; niezbędne źródło zasilania/napędu
agregatu chłodniczego
Dostępność chłodniczych wagonów kolejowych;
dobór tras i harmonogramów przewozu; niezbędne
źródło zasilania/napędu agregatu chłodniczego

© Carrier Transicold

Zwiększając poziom wsparcia dla klientów w celu utrzymania
i zabezpieczenia łańcucha chłodniczego, producenci agregatów proponują różne aplikacje, które np. pomagają znaleźć
i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym

Agregatowe dylematy
Transport chłodniczy jest obecnie całkowicie zdominowany przez samochody ciężarowe i naczepy
chłodnicze, chłodnicze kontenery morskie oraz chłodnicze wagony kolejowe. Wszystkie te jednostki ładunkowe w większości przypadków wykorzystują agregaty chłodnicze napędzane przez silniki wysokoprężne.
Mniejsze chłodnie na podwoziach samochodów ciężarowych, stosowane typowo na końcowych odcinkach
łańcucha dostaw (tzw. ostatnia mila) mają agregaty wyposażone w sprężarki napędzane od silnika pojazdu,
natomiast w większych ciężarówkach, w naczepach
i w kontenerach agregaty chłodnicze mają własne
silniki spalinowe. Są także rozwiązania alternatywne,
wykorzystujące np. energię słoneczną, płyty eutek-

reklama

• wykorzystanie do gromadzenia i dostarczania
zimna i mocy chłodniczej ciekłego (skroplonego)
powietrza i innych środków kriogenicznych jako
nośników energii,
• rozwój bardziej efektywnych technologii, materiałów i praktyk,
• analizę systemu energetycznego, zawierającą
przepływy zimna, w tym przestrzenne i czasowe
bilansowanie dynamicznych potrzeb.
Korzyści z wprowadzenia „zimnej” gospodarki
mogą obejmować zredukowanie emisji gazów cieplarnianych GHG i lokalną poprawę jakości powietrza, niższe koszty całkowite w procesach chłodzenia
i klimatyzacji oraz nowe możliwości gospodarcze
i miejsca pracy.

© D. Piernikarski
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Chłodnia Krone Cool Liner Duoplex Steel –
pojazd certyfikowany do przewozów farmaceutycznych

Zatem w skrócie: podczas gdy chłodzenie jest niezbędne i popyt na nie silnie wzrasta, pojawia się pilna potrzeba
zastąpienia konwencjonalnych technologii przez zrównoważone rozwiązania
alternatywne – zwłaszcza w odniesieniu
do rynków rozwiniętych. Na rynkach

gazynowania energii, które nie tylko
może zastąpić zasilanie spalinowe czy
elektryczne, ale pozwala również na zrezygnowanie ze stosowania konwencjonalnych czynników chłodniczych, niosących ze sobą zagrożenia zdrowotne
i obciążających ekosystem jako gazy cie-

© Thermo King

tyczne czy też zasilanie elektryczne, jednak ich obszar zastosowania jest dość
ograniczony.
Silniki spalinowe agregatów chłodniczych to jednostki stacjonarne, a więc
podlegają innym normom toksyczności
spalin niż silniki trakcyjne samochodów
ciężarowych. Silniki starszych agregatów
znajdujących się w bieżącej eksploatacji
(po 2007 r.) spełniają normy Stage IIIB,
w których ograniczenia łącznej emisji
NOx +HC wynoszą 7,5 g/kWh oraz dla
PM – 0,6 g/kWh (silniki o mocy od 19 do
37 kW). Najnowocześniejsze jednostki
muszą już spełniać wprowadzone od
2014 r. wymagania normy Stage IV,
która w przypadku silników stacjonarnych ogranicza emisję NOx do 0,4 g/kWh
i PM do 0,025 g/kWh (silniki o mocy od
56 do 130 kW). W przypadku obowiązującej od 2014 r. normy Euro VI dotyczącej
silników trakcyjnych limity te wynoszą
0,4 g/kWh dla NOx i 0,01 g/kWh dla PM).
Porównanie europejskich norm wskazuje na to, że silnik Diesla agregatu
chłodniczego chłodni zabudowanej na
podwoziu samochodu ciężarowego emituje dziesięciokrotnie więcej cząstek
stałych (PM) i dwukrotnie więcej tlenków azotu (NOx) niż silnik Euro VI tego
samochodu. W przypadku naczep chłodniczych porównanie to wypada jeszcze
mniej korzystnie. Chłodnicza jednostka
ładunkowa TRU (transport refrigeration
unit) naczepy chłodni emituje dwudziestodziewięciokrotnie więcej PM i sześciokrotnie więcej NOx niż zamontowany
w ciągniku siodłowym dużo przecież
większy silnik Euro VI.

Agregaty CryoTech Thermo King wykorzystują do chłodzenia dwutlenek węgla w ciekłej postaci
(tzw. czynnik R-744). Korzystanie z agregatów CryoTech nie powoduje więc dodatkowej emisji
dwutlenku węgla, a także nie wymaga stosowania konwencjonalnych czynników chłodniczych,
co czyni je najbardziej ekologicznym rozwiązaniem w chłodnictwie transportowym

wschodzących konieczne jest zaadaptowanie najbardziej zrównoważonych rozwiązań w zakresie „zimnej” gospodarki.

Zimno alternatywne
Jedną z obiecujących opcji w zakresie zapewnienia ciągłości łańcucha zimna
jest wykorzystanie kriogenicznego ma-
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plarniane. Najtańsza forma kriogenicznego magazynowana energii bazuje na
zastosowaniu ciekłego powietrza. Skroplone powietrze staje się gotowym do
wykorzystania źródłem zimna w procesach chłodzenia wstępnego, zamrażania
i przechowywania w niskich temperaturach, a więc na wszystkich etapach łańcucha zimna. Skroplone powietrze może
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turę skraplania, transportu i magazynowania ciekłego gazu i niewystarczający
poziom środków pomocowych natury
ekonomicznej, które skłaniałyby użytkowników do sięgnięcia po ten sposób
chłodzenia.

© Krone
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Już w 2008 r. Krone przedstawiło chłodnię Cool Liner z instalacją chłodzącą ecoFridge, w której
czynnikiem chłodniczym był azot. W rozwiązaniu tym zrezygnowano z tradycyjnego agregatu chłodniczego, który zastąpiono zbiornikiem z ciekłym azotem. Chłodnia pracuje bezgłośnie, nie emituje
CO2 oraz składników toksycznych, nie zużywa oleju napędowego, ma również znacznie uproszczone czynności obsługowe. Ciekły azot ze zbiornika (temperatura krytyczna –147°C) odparowuje
i już jako gaz wtłaczany jest do wnętrza chłodni. Jego zapas wystarcza na ok. 40 h pracy pojazdu
w standardowych warunkach. Instalacja chłodnicza wyposażona jest w system bezpieczeństwa,
chroniący kierowcę przez ryzykiem związanym z wejściem do ubogiego w tlen wnętrza chłodni

© Frigoblock

być również źródłem energii zasilającej
proste kriogeniczne silniki tłokowe, stosowane w bezemisyjnych jednostkach
chłodniczych w pojazdach. Jest to szczególnie przydatne podejście, ponieważ
tradycyjne agregaty chłodnicze napędzane przez silniki Diesla emitują spaliny zawierające gazy cieplarniane oraz
związki toksyczne.
Jednym z alternatywnych rozwiązań
proponowanych już od dość dawna jest
zastosowanie ciekłego azotu. Chłodzenie
może odbywać się np. poprzez bezpośrednie dostarczenie skroplonego gazu
do wnętrza ładowni (kontenera), gdzie
azot, parując, odbierze ciepło od po-

wietrza i ładunku. Inną możliwością jest
wykorzystanie ciekłego azotu w wymienniku ciepła – powietrze w ładowni
jest chłodzone pośrednio. Oba rozwiązania nie wymagają wykonania jakiejkolwiek pracy. Systemy te są ciche, nie
generują szkodliwych emisji w miejscu
zastosowania, choć trzeba zauważyć, że
potencjał tworzenia efektu cieplarnianego wiąże się z technologią wykorzystaną we wcześniejszym procesie skraplania azotu (zazwyczaj niezbędna energia
pochodzi niestety ze spalenia paliw kopalnych). Zakres wykorzystania ciekłego
azotu do chłodzenia jest silnie ograniczony przez słabo rozwiniętą infrastrukJuż w 2006 r. firma
Frigoblok oferowała
bardzo ekologiczny
jak na owe czasy na
rynku agregat HD 25
z napędem hybrydowym, w którym
sprężarkę napędzał
silnik elektryczny zasilany przez alternator, ten zaś napędzany był przez silnik
Diesla o pojemności
skokowej zaledwie
800 cm3

Summary
Refrigeration is the basis of many aspects of modern life: air conditioning, data centers, superconductors,
pharmacy, industry, and perhaps the
most important – „cold chain” in
cooling warehouses and vehicles necessary for the preservation of food
in the road „from the field to the
consumer”. Bad utilisation of the
cold chain in the food distribution is
one of the reasons that on a global
scale approx. 1.3 billion tons of food,
or at least 1/3 of the food produced
for consumption by humans does
not reach the human stomach, while
approx. 800 million people on Earth
live in hunger.
Refrigerated transport is a key element to ensure continuity of the cold
chain between producer and consumer of food. Mostly, cold chain connecting in an effective way manufacturers of fresh food with final
consumers requires the use of active
methods, namely refrigerated space
in the refrigerated bodies of vehicles of all sizes – from minivans, and
ending on trailers.
One of promising options for ensuring the continuity of the cold chain
is the use of cryogenic energy storage, which not only can replace diesel or electric power, but also allows
to dispense with the use of conventional refrigerants, which carry health
risks and aggravating ecosystem as
greenhouse gases.
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Chłodnia?
Kupujemy i wozimy z głową...
Dariusz Piernikarski
Pod presją przepisów i wymagań ekonomicznych łańcuch zimna został rozszerzony.
Coraz więcej towarów wymaga transportu i przechowywania w temperaturach
kontrolowanych. Dlatego większego znaczenia nabiera prawidłowa konfiguracja
chłodni do realizowanych zadań.

menedżerom flot na wybór wartości temperatury i wilgotności odrębnie dla poszczególnych stref, aby spełnić warunki
przewożenia określonego ładunku.
Można również zwiększyć bezpieczeństwo przewożonego towaru, montując dodatkowe agregaty chłodnicze,
które zagwarantują optymalne tempe-

raturowe warunki transportu, nawet jeśli
główny agregat ulegnie awarii. Inne rozwiązania stosowane w celu podniesienia
bezpieczeństwa ładunku w transporcie
to np. ultradźwiękowe czujniki poziomu
paliwa montowane w zbiornikach agregatu, dające precyzyjną informację na temat ilości pozostałego oleju napędowego.

Nowoczesna technologia i rozwiązania informatyczne z jednej strony, użytkownik i jego wieloletnie przyzwyczajenia z drugiej… Przed zakupem należy
ocenić, co się zmieniło w dostępnej technologii nadwozi chłodniczych od poprzedniego zakupu, co można by zmienić w wyposażeniu

© D. Piernikarski

peratorzy flotowi mają obecnie
do dyspozycji rozwiązania pozwalające na transport ładunków
w temperaturach kontrolowanych w sposób bardziej efektywny, niezawodny i elastyczny niż to było jeszcze dekadę temu.
Przykładowo: konstruowane obecnie agregaty chłodnicze pozwalają na precyzyjną
regulację temperatury, przepływu powietrza i wybór trybów pracy najodpowiedniejszych dla rodzaju przewożonego
ładunku. Wykorzystanie chłodni i agregatów wielotemperaturowych pozwala
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Samochody chłodnicze spełniają swoje
podstawowe zadanie niezależnie od tego,
co jest aktualnie przewożonym ładunkiem:
mięso, owoce morza, mrożone warzywa,
lody czy kwiaty – utrzymują te produkty
w dokładnie takiej temperaturze, która
jest akceptowalna dla odbiorcy. Gdyby
było inaczej, sytuacja ta stałaby się rujnująca zarówno dla przewoźnika, jak i jego
klienta. Niezachowanie reżimu temperaturowego może być powodem odmowy
przyjęcia ładunku przez odbiorcę. Wynik:
niezadowoleni klienci, zmarnowane produkty i dodatkowe kursy po towar do magazynu – wszystko to generuje dodatkowe
koszty operacyjne i obniża wiarygodność poszczególnych uczestników łańcucha dostaw.
Gdy do stracenia jest aż tak dużo, czy
menedżerowie flot mogą chronić reputację swoich firm i ich zyski? Nowoczesna technologia i rozwiązania informatyczne z jednej strony – użytkownik
i jego wieloletnie przyzwyczajenia z drugiej… Być może pomocne mogą się okazać nasze proste wskazówki mówiące
o kilku podstawowych błędach, jakie
można lub nie powinno się popełnić, konfigurując zamówienia na nowe samochody
chłodnicze. Wśród nich do najbardziej typowych należą:
1. Niedocenienie wpływu izolacji zabudowy na wymiary wewnętrzne ładowni.
2. Wybór niewłaściwego rodzaju drzwi
tylnych w stosunku do planowanego
wykorzystania.

Podesty załadowcze typu kolumnowego mogą niekiedy kolidować z odchylanymi do boków
skrzydłami drzwi portalowych – zamknięcie roletowe rozwiązuje problem

Izolacja a wymiary chłodni

3. Niezamontowanie przełączników –
przerywaczy zasilania agregatu.
4. Niedopasowanie konfiguracji podwozia do wymagań związanych z nadwoziem.
5. Zaniedbanie znaczenia prawidłowego
przepływu powietrza w ładowni.
6. Braki w konstrukcji i wyposażeniu
nadwozia wynikające z chęci redukcji kosztów.

© D. Piernikarski

Przyzwyczajenie drugą naturą
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Coraz częściej stosowane są również
nowoczesne rozwiązania w zakresie sterowania pracą chłodni i agregatu – dzięki
temu możliwa jest zdalna kontrola i diagnostyka floty. Wykorzystując transmisję
sieci telefonii komórkowej (GPRS), dysponuje się bieżącą informacją na temat
warunków panujących we wnętrzu każdej chłodni we flocie, tak aby utrzymać
wymagane warunki transportu. Bezpieczeństwo transportu w temperaturach
kontrolowanych można również zwiększyć, stosując takie rozwiązania jak np.
geo-fencing, czyli monitoring położenia
pojazdu – menedżer floty i/lub kierowca
są informowani, gdy pojazd opuści określony wcześniej obszar przed zaplanowanym terminem.

Klasyczne drzwi portalowe wyposażone
w zamki drążkowe i wielowargowe uszczelki
wytrzymują trudy eksploatacji, nie tracąc własności izolacyjnych wraz z upływem czasu

Standardowe nadwozie samochodu
dostawczego wykonane z paneli wielowarstwowych typu plywood o długości
7,31 m może mieć od strony wewnętrznej długość 7,23 m. W przypadku nadwozia chłodniczego długość wewnętrzna
może wynosić już tylko 7 m. Ostateczne
wymiary wewnętrzne zależą od rodzaju
zastosowanych paneli izolacyjnych, drzwi
tylnych wraz z całym portalem oraz innych cech charakterystycznych dla danego pojazdu.
Zatem jeśli potrzebujemy samochodu
z nadwoziem, do którego będzie można
ładować spaletyzowane towary, korzystając z wózka widłowego, konieczne staje
się zweryfikowanie szerokości wewnętrznej ładowni. Może się bowiem okazać, że
ze względu na grubość paneli izolacyjnych, z których wykonano ściany boczne
– a typowo jest to ok. 60 mm (dla izoterm kwiatowych 45 mm) – ustawienie
obok siebie dwóch europalet nie będzie
możliwe. Z kolei przy zamówieniu nadwozia ze ścianami o nieco cieńszej izolacji – pozwalającej na swobodne ustawienie palet obok siebie – może się
okazać, że jego własności izolacyjne będą
niewystarczające. W efekcie konieczne
będzie częstsze uruchamianie agregatu
chłodniczego po to, by utrzymać zadaną
temperaturę, co oczywiście odbywa się
kosztem dodatkowego spalanego paliwa
(przez silnik agregatu lub pojazdu).
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Drzwi tylne a charakterystyka
dystrybucji
Chcąc maksymalnie ułatwić dostęp
do wnętrza ładowni i obsługę przewożonego ładunku, można zdecydować się
na zamontowanie unoszonych do góry
drzwi roletowych zamiast tradycyjnych
dwuskrzydłowych drzwi portalowych na
zawiasach. Nie zawsze jednak bierze się
przy tym pod uwagę postępującą z czasem utratę szczelności i właściwości izolacyjnych drzwi roletowych. W efekcie
pojawią się wyższe koszty operacyjne
związane z koniecznością kontrolowania
temperatury, zwłaszcza jeśli agregat
chłodniczy dobrano bez zapasu w za-

dostarczane do jednego kontrahenta itp.
Przy częstych otwarciach lepiej zdecydować się na drzwi z zawiasami – mniej
zimnego powietrza ucieknie z wnętrza
ładowni i tym samym mniejsze będzie
obciążenie agregatu usiłującego przywrócić zadaną temperaturę w czasie jazdy
między kolejnymi zatrzymaniami. Z kolei przy dostawach z punktu A do B i pełnym rozładunku drzwi roletowe rzeczywiście mogą ułatwić obsługę.
Jeśli samochód będzie wyposażony
w tylny podest załadowczy, rodzaj drzwi
warto również wziąć pod uwagę. Gdy zalub rozładunek często odbywa się po podjechaniu do rampy, warto zaopatrzyć się
w podest składany pod ramą podwozia.

Niekiedy użytkownicy decydują się na
podesty załadowcze typu kolumnowego
(platforma podnoszona w górę w pionowych prowadnicach zewnętrznych,
rozwiązanie bardzo popularne na rynku
północnoamerykańskim) – mogą one niekiedy kolidować z odchylanymi do boków
skrzydłami drzwi portalowych – w tym
przypadku roleta rozwiązuje problem.
Pamiętajmy też, że o ile w zabudowach
typu furgon podest załadowczy podnoszony na ścianę tylną skutecznie zamyka
dostęp do wnętrza ładowni, o tyle w przypadku chłodni konieczne są drzwi, gdyż
platforma podestu nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej izolacji cieplnej.

Przerywacz zasilania agregatu
Za każdym razem, gdy otwarte zostają drzwi chłodni, działająca dmuchawa
powoduje ucieczkę zimnego powietrza
– na jego miejsce napływa ciepłe i wilgotne powietrze z zewnątrz. Powoduje
to spadek wydajności chłodzenia, który
nie tylko zwiększa obciążenie agregatu,
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Tylny podest załadowczy podnoszony na ścianę skutecznie zamyka dostęp do wnętrza ładowni,
w chłodniach niezbędne są drzwi,
gdyż platforma podestu nie jest
w stanie zapewnić odpowiedniej
izolacji cieplnej

kresie wydajności chłodniczej, pozwalającego na skompensowanie pogarszających się własności izolacyjnych. Klasyczne
drzwi portalowe wyposażone w wielowargowe uszczelki zdecydowanie lepiej
wytrzymują trudy eksploatacji, nie tracąc własności izolacyjnych wraz z upływem czasu.
Decydując się na konkretny rodzaj zamknięcia tylnego, warto przeanalizować
charakterystyczne cechy realizowanej dystrybucji: wielokrotne zatrzymania, stopniowe rozładowywanie pojazdu u różnych odbiorców, ładunki całopojazdowe

Tylny podest
załadowczy montowany jest jako
ostatni – jego
rodzaj musi być
dopasowany
do zastosowania,
ale również konieczne jest
uwzględnienie np.
wysokości ramy
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W warunkach polskich współpraca między
dostawcami podwozi a firmami wykonującymi zabudowę jest na tyle dobra, że
problemy z właściwym dopasowaniem zabudowy
są sporadyczne

Podwozie niedopasowane
do nadwozia
Krytycznym błędem, jaki można popełnić, zamawiając podwozie pod zabudowę, jest niezweryfikowanie wysokości
ramy samochodu w jego części tylnej.

W pojazdach chłodniczych zimne
powietrze omywa od góry schładzany
ładunek, następnie po ogrzaniu
wraca dołem do agregatu
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ale także może zagrozić utrzymaniu przewożonego produktu w wymaganej temperaturze. Dodatkowym niepożądanym
efektem jest osadzanie się szronu na elementach agregatu chłodniczego, co po
jakimś czasie powoduje konieczność rozmrażania (odszraniania) – odbywa się
to najczęściej poprzez podgrzanie przewodów. Jeśli odszranianie zostanie uruchomione na trasie i niezakończone przed
zatrzymaniem, to kierowca może odnieść
wrażenie, że agregat chłodniczy nie pracuje prawidłowo.
Zainstalowanie wyłącznika – przerywacza zasilania agregatu zmniejsza ten
problem. Każdorazowe otwarcie i uchylenie drzwi ładowni powoduje odcięcie
zasilania. Zimne powietrze pozostaje we
wnętrzu, ciepłe ma ograniczone możliwości do przeniknięcia do środka ładowni.
Tym samym utrzymanie zadanej temperatury jest łatwiejsze, a odszranianie
agregatu odbywa się rzadziej. Dodatkowym elementem wyposażenia chłodni
pozwalającym na zmniejszenie intensywności napływu ciepłego i ucieczki
zimnego powietrza po otwarciu drzwi są
różnego rodzaju elastyczne lub sztywne
kurtyny i ścianki działowe.

Firma zabudowująca nie będzie w stanie zamontować nadwozia chłodniczego,
zwłaszcza gdy ma ono być zamontowane
na podwoziu dostawczym lub lekkim
dystrybucyjnym, ponieważ w większości
przypadków skrzynie wykonywane są
jako kompletne zestawy (tzw. kity) do
montażu.
W sytuacji błędnie określonej wysokości ramy może dojść do przekroczenia
maksymalnej wysokości przewidzianej
dla danego typu pojazdu. Trudności mogą
wystąpić również przy montażu tylnego
podestu załadowczego – jego zasięg roboczy może być niewystarczający do prawidłowego działania po zamontowaniu

na wysokiej ramie: po opuszczeniu na
ziemię podest może być ustawiony pod
zbyt dużym kątem, co utrudni wjazd na
platformę.
Trzeba jednak przyznać, że w warunkach polskich w większości przypadków współpraca pomiędzy dostawcą
podwozia i firmą wykonującą zabudowę
jest na tyle dobra, że problemy tego typu
zdarzają się bardzo sporadycznie. Inaczej
sprawa wygląda, gdy dokonywana jest
warsztatowa konwersja lub wymiana nadwozia na samochodzie używanym.

Zaniedbanie przepływu powietrza
W chłodni bardzo istotne jest prawidłowe rozmieszczenie ładunku zapewniające skuteczne jego „omywanie”
przez zimne powietrze. Jeśli dojdzie do
zaburzeń prawidłowego przepływu powietrza, efektem może być nierówno-
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Listwy w ścianach bocznych,
otwory w podłodze na słupki
mocujące to przykłady rozwiązań
ułatwiających właściwe rozlokowanie i bezpieczne zamocowanie ładunku

mierne chłodzenie lub nawet uszkodzenie ładunku. W przypadku niektórych
produktów określanych jako wrażliwe
niezbędne jest również utrzymanie kontrolowanej pod względem składu atmosfery (nie tylko pod względem temperatury). Spełnienie tego warunku pozwala
na zwiększenie trwałości przewożonych
produktów. Utrzymanie kontrolowanej
atmosfery polega najczęściej na regularnej wymianie powietrza, choćby po to,
by uzupełniać poziom tlenu, który jest
zużywany np. przez dojrzewające owoce
czy kwiaty. Zadanie to ułatwia prawidłowa
dystrybucja powietrza schładzanego w parowniku, a następnie tłoczonego przez
wentylatory. Utrzymanie kontrolowanej
atmosfery w ładowni, oprócz opóźnienia
procesu starzenia (dojrzewania) i związanych z tym zmian w produktach, zmniejsza także tempo utraty wilgotności (a więc
i masy). W efekcie transport może trwać
dłużej – ładunek można przewozić na
większe odległości.
W związku z powyższym, zamawiając
nadwozie chłodnicze wraz z agregatem,
koniecznie trzeba zwrócić uwagę na zapewnienie właściwego przepływu powietrza wokół umieszczonych we wnętrzu towarów. Okazuje się, że kluczową
sprawą – oprócz wydajności wentylatorów agregatu – jest sposób rozmieszenia ładunku. Ważne jest, aby pomiędzy
poszczególnymi opakowaniami (paletami,
skrzynkami, pudełkami czy kontenerkami itp.) istniały wzdłużnie rozmieszczone kanały. Jeśli ładunek przewożony

jest na kilku poziomach, konieczne jest
umożliwienie niczym nieskrępowanej
pionowej cyrkulacji powietrza.
Dystrybucję powietrza wspomagają
specjalne rozwiązania konstrukcyjne,
takie jak kierownice czy rękawy (kanały)
nawiewowe. Podłogę można również
wyposażyć w specjalne szyny lub otwory
pozwalające na łatwe instalowanie drążków mocujących ładunek (podobnie jak
listwy na ścianach bocznych) – to też
ułatwia jego optymalne rozmieszczenie
we wnętrzu.

Niedoposażenie konstrukcji
i wyposażenia
Obniżenie kosztów zakupu przez zrezygnowanie z pewnych elementów (cech)
konstrukcyjnych czy też wyposażenia
samochodu chłodniczego jest bardzo kuszące, jednak właściwe postępowanie
powinno obejmować analizę sposobu
eksploatacji pojazdu i rodzaj przewożonych ładunków. Zmniejszenie grubości
ścian czy dobór mniejszego, mniej wydajnego agregatu chłodniczego (zazwyczaj tańszego) z pewnością obniży cenę
pojazdu, jednak podniesie koszty jego
eksploatacji, wynikające chociażby z paliwa spalanego przez często pracujący
agregat.
Kluczem do uniknięcia tak podstawowych błędów jest stałe uzupełnianie
wiedzy na temat wyposażenia dostępnego w chłodniach i odpowiednie do-
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Producenci naczep (tu Schmitz Cargobull
S.KO Cool) w swoich chłodniach stosują różne
kombinacje kanałów nawiewowych

stosowanie – modyfikacja specyfikacji
technicznych zamawianych pojazdów.
Zakup nowego pojazdu nie powinien być
wydarzeniem jednorazowym, należy się
do niego przygotować, zbierając wcześniej potrzebne informacje.
Operator powinien zadać sobie pytanie: co się zmieniło w dostępnej technologii nadwozi chłodniczych od poprzedniego zakupu, co można by zmienić
w wyposażeniu? Oczywiście pomocą
w analizie problemu powinni służyć handlowcy – przedstawiciele firm zabudowujących i producentów podwozi. Wprowadzone modyfikacje powinny pozwolić
na zwiększenie rentowności wykorzystania taboru, poprawić konkurencyjność
firmy lub umożliwić zaoferowanie nowych usług.

Zimno pod kontrolą.
Marek Rutka
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Eksploatacja i naprawa chłodni
Specyfika nadwozi chłodniczych sprawia, że jakikolwiek defekt skutkujący
obniżeniem parametrów cieplnych ładowni może narazić przewoźnika na dotkliwe
konsekwencje finansowe. Z tego też względu dbałość o stan techniczny zabudów
chłodniczych jest szczególnie ważna.

ostatnich latach sprzedaż naczep chłodni stanowiła w Polsce od 10 do 17% całego rynku
naczep. Duża ich część wykorzystywana
jest w międzynarodowym transporcie
dalekobieżnym, w którym niezawodność
tego rodzaju zabudów jest szczególnie istotna (często pojedyncze kursy trwają po
kilka dni). To jednak, że naczepa jest
nowa lub zaledwie paroletnia, nie oznacza, że nie może zawieść. O tym, czy tak
się stanie, decyduje nie tylko jakość wykonania, użyte komponenty czy rozwiązania techniczne zastosowane w produkcji, ale w dużej mierze także sposób
eksploatacji.
Oprócz sprawnego agregatu chłodniczego najważniejszym czynnikiem
wpływającym na utrzymanie odpowiednich parametrów termicznych w ładowni

jest szczelność nadwozia eliminująca powstawanie tzw. mostków ciepła (zimna),
przez które do wnętrza wnika ciepło.
Z kolei o szczelności decydują takie elementy, jak np. stan uszczelnienia drzwi
oraz połączeń elementów struktury nadwozia. Nieszczelności tych elementów
mogą być spowodowane zarówno naturalnym zużyciem eksploatacyjnym, jak
i uszkodzeniem wywołanym niewłaściwym użytkowaniem.
Te ostatnie mogą powstać np. podczas zamykania tylnych drzwi dwuskrzydłowych, gdy obciążona ładunkiem
naczepa stoi na pełnej wykrotów zniszczonej nawierzchni. Zamykanie drzwi
w takich warunkach może doprowadzić
do nieprawidłowego ułożenia się ciasno
spasowanych uszczelek, co może skutkować ich naderwaniem, a w konsekwen-
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cji nieszczelnością ładowni. Aby ograniczyć ryzyko powstawania takich sytuacji, producenci starają się wykonywać
bardzo sztywne ramy otworu drzwiowego, jednak takie rozwiązanie może
powodować powstawanie rozszczelnień
pomiędzy tą ramą (ościeżnicą) a bocznymi panelami nadwozia i dachem.

Kiepskie drogi nie służą nadwoziu
W związku z drastycznym ograniczeniem przewozów żywności z krajów
Unii Europejskiej do Rosji na rynku pojawiła się znaczna podaż używanych naczep chłodni. Niestety rozważając zakup
naczep, które były intensywnie eksploatowane na drogach o kiepskim stanie
nawierzchni, należy być szczególnie
ostrożnym. Nie chodzi tu jedynie o stan
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Odpowiednia obsługa agregatów chłodniczych to jeden z podstawowych warunków ich bezawaryjnej pracy

układu jezdnego, jako że jego remont,
nawet poważny, nie nastręcza większych
trudności. Zdecydowanie więcej uwagi
powinno się poświęcić dokładnemu zbadaniu kondycji nadwozia. Z punktu widzenia zachowania szczelności termicznej nadwozia bardzo niekorzystne są
sytuacje, w których jego struktura nośna
ulega tzw. wykrzyżowaniu (dochodzi do
chwilowego przemieszczenia pionowego
przekątnych narożników nadwozia). Siły,
jakie wówczas powstają, w skrajnych

przypadkach mogą doprowadzić do uszkodzenia zarówno miejsc łączenia, jak i samych paneli izolacyjnych nadwozia.
Do takich sytuacji dochodzi najczęściej podczas jazdy po drogach o głębokich ubytkach nawierzchni i po nierównych drogach gruntowych. Oczywiście
jest mało prawdopodobne, aby do podobnych uszkodzeń doszło na skutek
sporadycznej eksploatacji w takich warunkach, ale gdy stają się one codziennością, struktura nośna nadwozia ulega
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stopniowemu osłabieniu, a w następstwie uszkodzeniu (nadwozia naczep
chłodniczych używanych w przewozach
w głąb Rosji czy Kazachstanu kilkakrotnie częściej ulegają uszkodzeniom struktury niż te wykorzystywane na drogach
Europy Zachodniej).
Warto podkreślić, że szczególnie niekorzystne z punktu widzenia trwałości
nadwozia i zachowania jego parametrów
izolacji termicznej (rozumianych np. jako
całkowity współczynnik przewodzenia
ciepła) jest wykorzystywanie naczepy
chłodniczej do przewozu tusz i półtusz
podwieszonych na hakach pod dachem.
Ładunek kilkunastu ton zawieszonych
pod dachem stale się przemieszcza, co
dodatkowo potęguje dynamiczne oddziaływanie sił na strukturę nośną (np.
podczas gwałtownego hamowania powstają znaczne siły ścinające, a podczas
pokonywania poprzecznych nierówności
– siły zrywające. Gdy konstrukcja nośna
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© Chemnitz Polizei

Jeśli stan techniczny naczepy
przed wypadkiem był dobry,
jej naprawa może być jeszcze
opłacalna

© FoodCo

Naczepy przeznaczone do przewozu półtusz mają specjalnie
wzmacniane sufity, jednak i one ulegają uszkodzeniu

dachu jest uszkodzona na skutek intensywnej eksploatacji lub zaniedbań naprawczych, zarwanie się takiego dachu
jest tylko kwestią czasu.
Warto podkreślić, że podwieszony
pod dachem naczep chłodniczych ładunek wymaga od kierowcy zachowania
ostrożności podczas pokonywania łuków
i gwałtownych zmian pasa ruchu, ponieważ wysoko umieszczony środek ciężkości może łatwo doprowadzić do utraty
stateczności pojazdu (do przewrócenia
się na luku drogi zestawu naczepowego
wiozącego półtusze doszło w marcu w Radzyniu w województwie lubuskim).

Trudne warunki w logistyce
Specyfika transportu dystrybucyjnego
sprawia, że pojazdy pokonują relatywnie krótkie odległości z wieloma postojami, w których ładownia jest otwierana.
Częste otwieranie ładowni to nie tylko
wyzwanie dla agregatu chłodniczego, ale
także uszczelnień, zawiasów, drzwi, za-

mknięć itp. Do tego dochodzi poruszanie
się po drogach o nienajlepszym stanie
nawierzchni, pokonywanie krawężników
itp. Warto wspomnieć również o tym, że
częste operacje za- i wyładunku sprawiają, że rośnie ryzyko uszkodzenia ścian
i podłogi ładowni. Jak wykazuje praktyka, także nieodpowiednio zabezpieczony ładunek – szczególnie ten na paletach – w wolnej przestrzeni ładowni
może łatwo naruszyć panele nadwozia.
Operacje za- i wyładunku, zwłaszcza
te przy użyciu wózków paletowych i widłowych, istotnie przyczyniają się do zużycia, a niekiedy i uszkodzeń powierzchni
podłogi. Warto w tym miejscu podkreślić, że podłogi w nadwoziach chłodniczych
wykonywane są w standardzie przeciwślizgowym (mają zwiększoną przyczepność ze względu na często zalegającą
na podłodze wodę lub kawałki lodu),
który w kontakcie z kołami i rolkami
wózków paletowych lub widłowych ulega
szybszemu zużyciu niż w typowych naczepach furgonowych czy plandekowych.
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Przepisy sanitarne i ochrony środowiska nakazują, aby ładownia chłodni zapewniała szczelność i uniemożliwiała niekontrolowane wydostanie się odcieków
z przewożonego ładunku na zewnątrz
(podłoga stanowi szczelną, wykonaną
z arkusza blachy wannę, której krawędzie zachodzą na ściany boczne i przednią). Jednym z warunków zapewnienia
szczelności jest dbałość o odpowiedni
stan podłogi, stąd też jej renowacje należą do jednego z najczęściej przeprowadzanych zabiegów naprawczych w zabudowach chłodniczych.

Pracochłonne naprawy
Wysokie ceny nowych zabudów chłodniczych sprawiają, że nawet w razie poważnych uszkodzeń powstałych w wyniku
wypadków lub niewłaściwej eksploatacji dokonywane są naprawy. W Polsce ze
względu na sporą grupę wykwalifikowanych specjalistów i niższe niż w Europie Zachodniej ceny usług funkcjonuje
wiele firm wyspecjalizowanych w naprawach nadwozi chłodniczych zarówno
dla klientów krajowych, jak i zagranicznych (m.in. Igloocar, Klimator, Sosbud,
Izobox, Tramp). Zakres świadczonych
przez te firmy usług jest szeroki i obej-
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Szczelność
otworu drzwiowego
uzależniona jest
od stanu uszczelek
i odpowiednich
parametrów
ościeżnicy

© Krone

© Kentrecovery

Naprawa poszycia
z wykorzystaniem
maty poliestrowo-szklanej

muje m.in. odbudowę ścian, sufitów,
drzwi, naprawę szyn sufitowych i przyściennych, odnawianie przeciwpoślizgowych wylewek podłogowych, a także
remont poszycia wewnętrznego i zewnętrznego. Bardzo często zabiegom
dotyczącym nadwozi towarzyszą remonty,
modernizacje lub wymiany agregatów
chłodniczych. Najczęściej przeprowadzane naprawy dotyczą jednak typowych
uszkodzeń, jak rozdarcie zewnętrznych
powłok ścian bocznych czy górnych krawędzi zabudowy. Uszkodzenia tego typu

powstają najczęściej podczas manewrowania, wymijania się z innymi pojazdami oraz przez konary drzew rosnących
w skrajni.
Podkreślić należy, że najbardziej doświadczone w remontach i naprawach
firmy są w stanie dokonać takich modernizacji, których efektem będzie podniesienie trwałość i niezawodności nadwozia. W ramach przeprowadzanych
prac możliwe jest również uwzględnienie specyficznych wymagań klientów
dotyczących np. montażu dodatkowych
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bocznych drzwi czy zmiany sposobu bądź
miejsca instalacji agregatu chłodniczego.
Oferowane na europejskim rynku
naczepy charakteryzują się współczynnikiem przenikania ciepła K=0,32 do
0,37 W/m2K, chociaż są takie firmy, jak
np. belgijski VéDéCar, którego naczepy
szczycą się współczynnikiem K=0,29
W/m2K. Aby po dokonanej naprawie stopień izolacji termicznej nie uległ pogorszeniu, niezbędna jest znajomość technologii i materiałów zastosowanych
przez producentów zabudów.
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Telematyka

Dariusz Piernikarski

w transporcie chłodniczym
Co dzieje się aktualnie z ładunkiem, gdzie, kiedy i dlaczego doszło do awarii,
jakie działania można podjąć, zanim łatwo psujące się towary zostaną uszkodzone
lub zepsute? Odpowiedzi na te pytania udzielają systemy telematyczne stosowane
w transporcie chłodniczym.

© SevenTelematics

onsumenci nowej ery chcą kupować żywność najwyższej jakości,
w dodatku oczekują, że znajdą ją
tam, gdzie zazwyczaj robią zakupy, czyli
w lokalnych supermarketach. Firmy logistyczne podejmują się realizacji trudnych zadań, aby spełnić oczekiwania
konsumentów końcowych. Jednym z podstawowych wymagań jest to, aby towary
żywnościowe znajdowały się w dokładnie określonych, właściwych temperaturach w całym ciągu chłodniczego łańcucha dostaw.
Potraktowanie żywności – niezależnie
od jej rodzaju – jako towaru łatwo psującego się jest kluczem do sukcesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw w każdej
firmie logistycznej. Problemy pojawiają
się z różnych powodów: wielkość terytorialna i gęstość zaludnienia kraju, w którym realizowane są dostawy, różne grupy
kulturowe i wynikające z tego preferencje żywieniowe, słabo rozwinięta infrastruktura – drogi złej jakości, brak
łączności pomiędzy centrami produkcyjnymi i punktami sprzedaży detalicznej, braki w wyposażeniu chłodniczego
łańcucha dostaw: pojazdów chłodniczych

Podstawowe składniki sprzętowe systemu telematycznego (przykład: Transcan
Trailer brytyjskiej firmy
SevenTelematics): A – kompletny moduł kontrolny,
B – moduł sterujący instalowany w kabinie lub w naczepie, C – wiązki elektryczne do podłączenia
zasilania, D – szyna do podłączenia czujników i przełączników, E, G – czujniki
temperatury, F – zestaw
kabli połączeniowych

czy magazynów itd. Z tego względu trwa
stały rozwój produktów pozwalających
na bardziej skuteczną ochronę żywności
w każdym z krytycznych punktów kontroli łańcucha logistycznego. Jednym
z bardziej skutecznych rozwiązań są chłodnicze systemy telematyczne.
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W trosce o ładunek
Każda ciężarówka czy naczepa przewożąca żywność w kontrolowanych temperaturach może narazić reputację firmy
transportowej na szwank. Czy przewoźnik jest w stanie zagwarantować, że

© Schmitz Cargobull
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Stosowany w chłodniach Schmitz Cargobull system
telematyczny TrailerConnect spełnia wymagania
normy DIN EN 12830 określającej sposób dokumentowania warunków transportu towarów w temperaturach kontrolowanych

Thermo King proponuje użytkownikom swoich agregatów system TracKing, który
oprócz funkcji typowych dla systemów zarządzania flotą (np. lokalizacja pojazdu,
geofencing) ma możliwość również zdalnego odczytu temperatur w chłodni

żywność pozostanie świeża aż do momentu dostarczenia do miejsca przeznaczenia? Jeśli agregat chłodniczy czy sama
chłodnia ulegną awarii podczas transportu i żywność na pokładzie ulegnie
zepsuciu, może ucierpieć wiarygodność
i wizerunek firmy, a nawet grozi to utratą
klienta i spadkiem liczby przyjmowanych
zleceń, nie mówiąc o różnego rodzaju karach umownych czy nawet administracyjnych. Jeszcze bardziej wymagający
jest rynek przewozów produktów farmaceutycznych, medycznych i leków –
tam o jakichkolwiek rozbieżnościach,
awariach czy nawet pomyłkach mowy
być nie może…
Nadal zdecydowana większość pojazdów wyposażonych w agregaty chłodnicze nie dysponuje możliwościami zdalnego monitoringu i kontroli. Bez informacji
uzyskiwanych w czasie rzeczywistym zarządzający flotami muszą metodą prób
i błędów diagnozować przyczyny niesprawności agregatów czy chłodni, zamiast identyfikować problemy na bieżąco i równie szybko stosować działania

zapobiegawcze. Obecnie duże firmy zajmujące się zarządzaniem chłodniczymi
łańcuchami dostaw wykorzystują najlepsze praktyki – sposoby postępowania,
korzystając przy tym z bardzo bogatej
oferty rynkowej w zakresie rozwiązań telematycznych. Obejmuje to m.in. takie
działania, jak:
• zarządzanie organizacją transportu
ładunków w temperaturach kontrolowanych od początku do końca łańcucha dostaw,
• monitoring warunków przechowywania poprzez zdalny nadzór i obsługę miejsc przechowywania w temperaturach kontrolowanych, takich
jak np. apteki, szpitale i magazyny
chłodnicze,
• monitoring środków transportu poprzez śledzenie ich położenia i stanu,
w jakim znajdują się samochody
chłodnie.
Wykorzystanie telematyki w zarządzaniu chłodniczym łańcuchem dostaw
pozwala menedżerom na uzyskanie pełniejszej kontroli nad nadzorowanymi

flotami poprzez śledzenie aktualnego
położenia pojazdów. Z kolei ich kierowcy
na bieżąco mają możliwość precyzyjnego monitorowania temperatur ładunku przewożonego w chłodniach, co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów.
Dopasowane do potrzeb użytkownika
rozwiązania związane z monitoringiem
chłodniczego łańcucha dostaw dostarczają również historię zmian temperatury produktu nawet w obrębie najbardziej złożonych łańcuchów dostaw,
obejmujących produkcję, magazynowanie w niskich temperaturach, dystrybucję intermodalną różnymi środkami
transportu i przechowywanie w punkcie
końcowym.

Sprzęt na pokładzie
Optymalnym rozwiązaniem w przypadku transportu chłodniczego jest dysponowanie systemem telematycznym
instalowanym fabrycznie przez producentów pojazdów – chłodni lub dostawców agregatów chłodniczych. Najczęściej
systemy te wyposażane są w podstawowe funkcje, takie jak lokalizacja pojazdu (GPS), transmisja i analiza danych
przesyłanych przez czujniki zamontowane w pojeździe. Ważną wartością dodaną każdego z systemów jest jego odporność na braki w łączności i zakłócenia
oraz typowe zagrożenia sieciowe. Roz-
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COLDTrans to funkcja
komunikacji GPRS zawarta
w rejestratorze DataCOLD
oferowanym przez Carrier
Transicold, która umożliwia
zdalne zarządzanie
w czasie rzeczywistym
ciężarówkami i naczepami
chłodniczymi

© Carrier Transicold

© Schmitz Cargobull

© Carrier Transicold

wiązaniem jest np. transmisja w czterech
pasmach, wykorzystanie bezpiecznych
łączy i szyfrowania danych.
Biorąc pod uwagę sprzęt instalowany
w samochodzie czy naczepie, warto pamiętać, że będzie on pracować w trudnych
warunkach – zmienność temperatur może
leżeć w zakresie od –40 do +85°C, konieczne jest również zagwarantowanie
długotrwałego zasilania zarówno czujników, jak i modułów transmisyjnych –
wykorzystywane są w tym celu przeważnie baterie akumulatorów doładowywane
z sieci elektrycznej pojazdu, ale zdolne
również zapewnić zasilanie przez długi
czas przy braku zasilania naczepy.

System Trailer Connect może
służyć do pełnego sterowania
pracą agregatu chłodniczego
Schmitz Cargobull

Moduły telematyczne wpięte są również w pokładową sieć CAN, skąd uzyskują dodatkowe dane, np. z układu hamulcowego EBS naczepy, na temat przebiegu,
obciążeń osi, zużycia hamulców itp. Połączenie z agregatem chłodniczym pozwala
z kolei na odczyt kodów błędu, zarejestrowanego czasu pracy, temperatur itp.
Stosowane typowo w agregatach
chłodniczych rejestratory pozwalają na
zapis temperatur w różnych punktach ładowni w ciągu całej podróży, ale nie jest
to monitoring w czasie rzeczywistym.
Aby zwiększyć możliwości kontrolowania i sterowania temperaturą, konieczne
jest dysponowanie systemem działającym w czasie rzeczywistym i pozwalającym na dwukierunkowy przepływ
informacji, tj. odczyt danych temperaturowych z chłodni i sterowanie nastawami regulacyjnymi kontrolera temperatury w agregacie chłodniczym.

W transporcie chłodniczym wykorzystywane są zarówno chłodnie jednokomorowe, jak i mulititemperaturowe, obsługiwane przez pojedyncze lub podwójne
agregaty chłodnicze. Zróżnicowanie temperatur pozwala na optymalizację warunków transportu towarów różnego rodzaju.
Precyzyjne określenie panujących we wnętrzu ładowni warunków temperaturowych – zwłaszcza w przypadku dużych naczep – oznacza konieczność wykorzystania
odczytów z kilku czujników umieszczonych w różnych miejscach chłodni.
Dane temperaturowe są zbierane
przez pokładowy sterownik systemu telematycznego (zazwyczaj pojedynczy, niekiedy zdublowany w przewozach wielotemperaturowych z kilkoma agregatami
na pokładzie) i następnie przesyłane (wraz
z innymi informacjami) za pośrednictwem sieci GPRS na główny serwer systemu z zaprogramowaną wcześniej częs-
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totliwością. Częstotliwości te ustalane są
w zależności od rodzaju przewożonego
ładunku. Obecnie bezdyskusyjnym wymogiem jest dostępność do interfejsu
użytkownika z poziomu nie tylko komputera – serwera w bazie firmy, ale również mobilnie z tabletu czy smartfonu.

Telematyka dedykowana logistyce
przewozów chłodniczych
Jak każdy z systemów zarządzania
flotą również systemy stosowane w przewozach chłodniczych mają możliwość
lokalizacji pojazdu, optymalizacji tras
dostaw, ograniczania pola (geofencing),
przetwarzania w czasie rzeczywistym danych nadsyłanych przez czujniki. W efekcie przedsiębiorstwo transportowe poprawia swoją jakość dostaw, niezawodność
i bezpieczeństwo.
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Istotną funkcją systemów telematycznych wykorzystywanych w transporcie chłodniczym są tzw. inteligentne
alarmy. Po wcześniejszym zdefiniowaniu
wartości granicznych – dotyczących np.
temperatury we wnętrzu chłodni – alarmy
pojawiają się w postaci komunikatów
tekstowych na ekranach lub esemesów.
Dotyczyć mogą np. wystąpienia różnicy
temperatur pomiędzy wartościami zadanymi a zmierzonymi w ładowni, nieudanego uruchomienia agregatu, jazdy
z niezamkniętymi drzwiami czy otwar-

© Krone

© Krone

Naczepa chłodnicza Krone Cool Liner w wersji High Security wykorzystywana
w transporcie farmaceutyków jest wyposażona w zamknięcie odblokowywane po wprowadzeniu kodu dostępu przez kierowcę i zdalnie przez
operatora systemu telematycznego – jest to część
systemu Door Protect High Security

Ważnym aspektem funkcjonalnym
każdego systemu telematycznego – w przypadku przewozów w temperaturach kontrolowanych jest to jeszcze bardziej istotne
– jest możliwość generowania zestawień
danych dla określonego przedziału czasowego. Menedżerom flot ułatwia to zarządzanie: można na podstawie takich

downi daje dokładną historię składowania mrożonej (chłodzonej) żywności i innych towarów – pozwala to na zarządzanie jakością transportowanego ładunku
z dokładnością porównywalną do tej, jaka
jest do dyspozycji podczas przechowywania stacjonarnego w magazynach.

Kilka słów podsumowania

© TomTom

Nie tylko producenci naczep
czy agregatów chłodniczych
oferują systemy telematyczne – także dostawcy
niezależni mają tu sporo
do powiedzenia; przykład:
opracowany przez firmę
TomTom system ColdChain
do monitoringu temperatur
w transporcie chłodniczym
bazujący na firmowym
systemie Webfleet

cia drzwi poza autoryzowanym obszarem czy wreszcie detekcji ruchu pojazdu,
gdy teoretycznie powinien on znajdować się w spoczynku. Dysponując informacjami alarmowymi, osoby odpowiedzialne za nadzorowanie pracy sytemu
telematycznego mogą koordynować działania z kierowcami pojazdów – korzystając np. z komunikatów tekstowych wysyłanych za pośrednictwem systemu –
do identyfikacji i eliminacji sygnalizowanego problemu.

raportów śledzić trasy poszczególnych
pojazdów, optymalizować wykorzystanie
poszczególnych samochodów, analizować
wykorzystanie ładowności i udział przejazdów bez ładunków. Podobne raporty
można przedstawiać również klientom,
zestawiwszy np. czasy za- i rozładunku,
temperatury w ładowni, sygnalizacje
otwarcia drzwi itp.).
Wiedza uzyskana dzięki raportom na
temat przebiegu temperatury w czasie
transportu oraz ilości otwarć drzwi ła-

Telematyka to narzędzie do ciągłego
doskonalenia i podnoszenia ogólnej efektywności zadań realizowanych w ramach
chłodniczego łańcucha dostaw, sprzyjająca podnoszeniu jakości produktu i poziomu satysfakcji klienta. Pozwala na
zdiagnozowanie anomalii i usterek, późniejsze zapisanie wyników, określenie,
czy temperatura danego produktu znajduje się w przedziale temperatur idealnych – w dowolnej chwili. To pozwala
na zidentyfikowanie punktów w łańcuchu dostaw w temperaturach kontrolowanych, w których konieczna jest poprawa jakości.
Dysponowanie rozwiązaniami telematyczymi zastępuje inspekcje wizualne
i tradycyjne metody inwentarzowe, pozwala na pomiar i udokumentowanie
wpływu temperatury na produkt. Monitoring ma charakter ciągły – począwszy
od pola, poprzez pakowanie, transport,
dystrybucję i finalnie sklep. Obsługa
chłodniczego łańcucha dostaw to zadanie żmudne, ale dzięki telematyce absolutnie wykonalne.
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Kolejny krok naprzód
w chłodzeniu
Schmitz Cargobull rozszerza swoją paletę produktów o transportowy agregat
chłodniczy MultiTemp z dodatkowym parownikiem, pozwalający na uzyskanie
do 3 stref temperaturowych w ładowni.

żadnym innym rodzaju transportu
wymagania dotyczące warunków
przewozu nie są tak wyśrubowane
jak w transporcie chłodniczym. Firmy spedycyjne,
przewoźnicy oraz klienci oczekują bezkompromisowego bezpieczeństwa przewożonego ładunku
oraz udokumentowania tego, że wymagania dotyczące warunków przewozu zostały dokładnie
spełnione. Niezależnie od tego, czy jest to świeża,
czy głęboko zamrożona żywność, farmaceutyki,
plazma krwi, kwiaty czy preparaty chemiczne
wrażliwe na działanie temperatur, łańcuch zimna
nie ma prawa ulec przerwaniu. Decydującym warunkiem pozwalającym na bezwzględne spełnienie tego założenia jest gruntowna wiedza na temat sposobów postępowania w poszczególnych

etapach realizacji logistycznego łańcucha zimna.
Dopiero opanowanie wszystkich etapów pozwala
na zaoferowanie niezawodnych usług.
Wspomniane uwarunkowania stanowią motywację działania dla konstruktorów pracujących
w Schmitz Cargobull, którzy stale rozwijają rozwiązania technologiczne, pojazdy i ich komponenty, tak aby wszystkie ogniwa łańcucha zimna
stały się niezawodne.

Chłodnia S.KO Cool Executive
z agregatem chłodniczym własnej produkcji
– kompletne rozwiązanie w myśl idei
„Łańcuch chłodniczy z jednej ręki”
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Nowość: agregat Schmitz Cargobull
MultiTemp
Aby umożliwić dalsze podnoszenie wydajności,
firma Schmitz Cargobull rozbudowała swoją ofertę
proponowanych od połowy 2013 r. i cenionych na
rynku agregatów chłodniczych. Wykorzystując
nowo opracowaną koncepcję podsufitowego parownika, Schmitz Cargobull może obecnie zaproponować swoim klientom rozwiązania wielotemperaturowe. We wnętrzu naczepy, korzystając
z przestawnej ściany działowej i dodatkowego
parownika, można obecnie przewozić ładunki

| PROMOCJA |

Dużo korzyści dla użytkownika
Technicznie nowo opracowany agregat wielotemperaturowy jest zoptymalizowany pod kątem
zastosowania w naczepach chłodniczych z rodziny S.KO. Podział wnętrza naczepy jest możliwy
dzięki sprawdzonemu systemowi ścianek działowych. Przewody (czynnik chłodniczy i przewody
elektryczne) do maksymalnie dwóch parowników
sufitowych są ukryte w dachu. Specjalna konstrukcja
parownika agregatu i dodatkowego parownika
(zmniejszenie liczby żeber w części przedniej) sufitowego ogranicza intensywność oszronienia i tym
samym skrócone zostają cykle rozmrażania. Do-

W agregacie Schmitz Cargobull MultiTemp
zastosowano dodatkowy parownik sufitowy –
możliwe jest utworzenie w ładowni do 3 stref
o różnych temperaturach
w maksymalnie 3 strefach temperaturowych.
Nowo opracowany parownik sufitowy idealnie
pasuje do modułowego systemu konstrukcyjnego
stosowanego w pojazdach Schmitz Cargobull.
Jest on częściowo wpuszczony w dach naczepy,
tym samym nie ogranicza wysokości przejazdowej i maksymalnej wysokości załadunku. Dokładna
regulacja temperatury i inteligentne sterowanie
pracą przy obciążeniach częściowych odbywają
się z uwzględnieniem istnienia stref o różnych
temperaturach.

zależne urządzenia. Rozwijając swój agregat chłodniczy, inżynierowie Schmitz Cargobull dokonali
pełnej integracji danych dotyczących pracy tych
komponentów i udostępnili je zainteresowanym
stronom – spedytorom i klientom – za pośrednictwem portalu TrailerConnect lub odpowiedniego
oprogramowania mobilnego. Ten certyfikowany
sposób udokumentowania danych transportowych
może być w czasie rzeczywistym udostępniany
zgodnie z wymaganiami normy DIN EN 12830 za
pośrednictwem poczty elektronicznej w komputerach PC, na smartfonach i tabletach w momencie dostawy ładunku. Możliwe jest również
zdefiniowanie okresu przechowywania danych
archiwalnych. Tym samym nie jest konieczne po

Agregat chłodniczy Schmitz Cargobull MultiTemp – charakterystyka techniczna
•
•

•

Bezstopniowa regulacja obrotów – uzależniona od potrzeb (1250–1880 obr/min).
Bezstopniowa regulacja wydajności
chłodniczej między 1,5 a 9 kW przy
głębokim mrożeniu (bez strat wydajności), bez konieczności pracy w trybie
Start/Stop przy obciążeniach częściowych (niższe zużycie paliwa).
Odłączanie cylindrów sprężarki: w zależności od potrzeb wydajności 2 lub 4
pracujące cylindry.

Nowe rozwiązanie innowacyjnie rozszerza możliwości realizacji przewozów chłodniczych i stanowi
przykład konsekwentnej realizacji zasady „Łańcuch chłodzenia z jednej ręki”, będącej mottem
działania Schmitz Cargobull. Zgodnie z nią koncepcja nowego agregatu chłodniczego obejmuje
nie tylko dodatkowy parownik sufitowy. Jak dotąd
agregaty chłodnicze, rejestratory temperatury,
przetworniki pomiarowe oraz systemy telematyczne naczepy współpracowały ze sobą jako nie-

•
•

•
•
•

Przetaczanie powietrza niezależnie od
chłodzenia.
Parownik główny i dodatkowy sufitowy
konstrukcji Schmitz Cargobull ze zwiększonym rozstawem lamelek w pierwszym rzędzie obszaru zasysania, co ogranicza szronienie.
Duża powierzchnia parownika.
Grzałki zintegrowane bezpośrednio w parowniku, wydajność grzewcza do 9100 W.
Interwał serwisowy 3000 h.

dostarczeniu ładunku na miejsce sporządzanie
wydruków z rejestratora i dołączanie ich do dokumentów przewozowych. Ogólnie ujmując, zintegrowany system telematyczny połączony z cyfrowym rejestratorem temperatury TCI TailerConnect
obsługującym w wersji MultiTemp do 4 czujników
temperatury pozwala na stałe monitorowanie parametrów technicznych chłodni i jej agregatu oraz
przewożonego ładunku. Tym samym następuje obniżenie generowanych kosztów eksploatacyjnych.

Agregat chłodniczy Schmitz Cargobull w wersji
monotemperaturowej i multitemperaturowej
ma parametry techniczne stawiające go
na równi ze znanymi produktami konkurencji

datkowy parownik jest również idealnie dostosowany do załadunku dwupoziomowego. Montaż
agregatu MultiTemp w chłodni S.KO zapewnia
optymalny przepływ powietrza we wnętrzu ładowni
(bezstopniowa regulacja prędkości pracy agregatu), wysoką wydajność przewietrzania i chłodzenia, duże ułatwienia związane z konserwacją
całej instalacji (wszystkie części podlegające
zużyciu i okresowej wymianie są dostępne bez konieczności demontażu innych komponentów), innowacyjny sposób regulacji temperatury oraz –
co nie wyczerpuje listy zalet – odporne na zabrudzenia elementy obudowy. Optymalne zestrojenie agregatu i chłodni zostało szczegółowo
zweryfikowane i potwierdzone w centrum badawczym Cargobull Validation Center.
Zdjęcia: © Schmitz Cargobull
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Chłodnia w blaszaku
Tomasz Marszałek
Specjalizacja środków transportu nie omija branży dystrybucji żywności
i leków. I dotyczy nie tylko dużych, ciężkich pojazdów ciężarowych
i naczep, ale także samochodów dostawczych.

Ta zabudowa
na 3,5-tonowym
VW Crafterze powstała
w firmie Kerstner przy
współpracy z francuskim Lamberetem

zastosowaniach tych wymagany jest często przewóz ładunków w ściśle kontrolowanych warunkach termicznych, dlatego
firmy zajmujące się tego rodzaju działalnością muszą kupować pojazdy chłodnicze i izotermiczne. Co ciekawe, nie są
to jedynie podwozia zabudowane specjalistycznymi nadwoziami, tzw. kontenerowymi. Coraz częściej przedsiębiorcy
zamawiają chłodnie i izotermy wbudowane w fabryczne nadwozia blaszanych
furgonów – służą one m.in. do przewozu
żywności i półproduktów spożywczych.

W znakomitej większości są to towary
delikatne. Psują się przeważnie szybko,
dlatego ich transport musi być nie tylko
sprawny, ale także wykonywany z zachowaniem bardzo ostrych reżimów sanitarnych. Najważniejszymi warunkami,
jakie muszą spełnić przeznaczone do ich
przewożenia pojazdy, są możliwości zapewnienia czystości i zachowania przez
czas potrzebny na transport odpowiedniej temperatury.
Wzorcem do tworzenia konstrukcji
środków transportu przeznaczonych do
przewożenia żywności i półproduktów do
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© Volkswagen Samochody Użytkowe

jej wytwarzania jest międzynarodowa
konwencja ATP. Do osiągnięcia wymogów ATP producenci pojazdów zmierzają
różnymi drogami. Obecnie samochody
służące do przewozu towarów w kontrolowanych warunkach i temperaturze
są stosowane powszechnie, a oferta produktowa na rynku jest bardzo bogata. To,
że dzisiaj nikt nie odważy się podjechać
pod sklep liczącym kilkadziesiąt lat Starem 20 z plandeką i wyjąć z niego np.
skrzynki z mięsem, to w dużej mierze
zasługa odsądzanych często w Polsce od
czci i wiary hipermarketów. To one pierw-
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Duże wyzwanie dla konstruktorów stanowi dobre
spasowanie i szczelność
bocznych drzwi suwanych.
Na zdjęciu chłodnia zabudowana przez polski oddział
francuskiej firmy Gruau

© Gruau

Poza dużymi nadwoziami chłodnie
budowane są też wewnątrz fabrycznych
furgonów samochodów dostawczych i to
niezależnie od ich wielkości. Powstają zarówno we wnętrzach takich miniaturek,
jak np. Volkswagen Caddy i Renault
Kangoo, jak również w dysponujących
przestrzenią nawet 17 m3 ładowni Fiacie
Ducato, Iveco Daily, Mercedesie Sprinterze czy Volkswagenie Crafterze. W Polsce wytwarzaniem takich chłodni lub
izoterm zajmują się tylko niektórzy producenci specjalistycznych nadwozi. Powodów jest kilka: potrzebne jest nie
tylko doskonałe, kosztowne oprzyrządowanie, ale także współpraca z producentem samochodu, konieczna do idealnego wbudowania izolacji we wnętrze
furgonu. Osiągnięcie właściwego współczynnika przenikalności cieplnej ścian
jest tu znacznie trudniejsze niż przy konstruowaniu i budowie prostopadłościennego nadwozia („kontenera”) montowanego na podwoziu. Wynika to z tego,
że wewnątrz furgonu mamy wiele zakamarków – wystają tu wręgi, podłużnice
i inne wzmocnienia karoserii. Trzeba je
więc uwzględnić już w fazie projektowania zabudowy, a także w procesie produkcyjnym. Między wewnętrzną ścianą
chłodni (izotermy) a taką wręgą musi
znaleźć się odpowiednio gruba warstwa
materiału izolacyjnego, która zabezpie-

Podobnie jak
„kontenerowe” izotermy
i chłodnie, te zabudowane
wewnątrz też muszą spełniać
wysokie wymogi sanitarne.
Podłogi często wykonywane są
w formie szczelnej spawanej
wanny z ryflowanej blachy aluminiowej

© T. Marszałek

Produkować nie każdy może...

Konstruktorzy
Gruau mają wiele
ciekawych pomysłów – np. zamiast izolowania
drzwi przesuwnych
w tym Fiacie Ducato
zaproponowali znajdujące się za nimi
drzwi skrzydłowe
w zabudowie

© T. Marszałek

sze wymogły na swoich dostawcach europejskie standardy dostaw. Pieczywo
dociera do detalistów najczęściej w szczelnych zabudowach kontenerowych, izotermicznymi wozi się kwiaty i warzywa,
chłodniczymi nabiał, mięso, ryby itp.,
a wymagające ujemnej temperatury ładunki – lodowniami.

System szyn do mocowania belek unieruchamiających ładunek,
wbudowanych w izolację lub umieszczonych
na powierzchni ścian
wewnętrznych, jest mile
widziany przez wielu
użytkowników
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Agregat chłodniczy
– liczy się nie tylko wielkość, chociaż oczywiście
w samochodach dostawczych,
szczególnie zaś w mniejszych furgonach, rozmiar ma znaczenie...
Konstruktor musi również
idealnie dobrać jego wydajność i moc

© Gruau

W dużym furgonie może się też znaleźć rozwiązanie znane dotąd z naczep
chłodniczych – ściana termiczna
umożliwiająca przewóz dwóch ładunków o różnych wymaganiach temperaturowych (zabudowa Gruau)
Obsługa agregatu jest
sprowadzona do minimum. W zasadzie kierowca musi go tylko włączyć na panelu w kabinie.
Resztą, w tym także rejestrowaniem czasu pracy
i warunków temperaturowych w ładowni, zajmuje
się mikroprocesor
urządzenia

© T. Marszałek
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Wewnętrzne chłodnie produkuje m.in. firma
Carpol z podwarszawskiego Natolina. We wnętrze wbudowuje się chłodnię lub izotermę wykonaną w technologii wkładów laminatowych
izolowanych pianką poliuretanową o grubości
minimum 50 mm – na zdjęciu zabudowany Mercedes-Benz Citan. Wkłady izolowane są w Carpolu już w fazie projektowania przygotowywane
do konkretnych modeli samochodów, przez co
uzyskiwana jest wysoka jakość zabudowy,
a także eliminowane jest powstawanie mostków
cieplnych. Zabudowa składa się z kilku elementów (podłoga, przegroda, sufit, boki), które
można wymieniać w przypadku uszkodzenia izotermy lub napraw blacharsko-lakierniczych.
Zwraca uwagę wysoka estetyka i jakość wykonania laminatowych powierzchni. Zaletą izoterm
Carpolu jest modułowość oraz idealnie gładka
powierzchnia umożliwiająca łatwe utrzymanie
wnętrza w czystości. Podłoga jest standardowo
izolowana i pokryta warstwą antypoślizgową wykończoną kątownikiem aluminiowym lub powstaje jako szczelna wanna z aluminiowej blachy
ryflowanej. Zabudowy mają atest PZH. Do celów
chłodniczych pojazd może być wyposażony
w agregat Zanotti ZerO°35S z napędem od silnika pojazdu. To urządzenie o zwiększonej wydajności chłodniczej i zredukowanej masie (obudowy
są wykonane z tworzywa ABS). Ma niedużą ilość
czynnika chłodniczego, w kabinie samochodu
elektroniczny sterownik z licznikiem i zapisem
alarmów oraz płaski parownik w nieznaczny sposób ograniczający kubaturę ładowni.
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Citroën, zabudowany przez firmę A.S.O. Oźmiński z Bydgoszczy. Na nowoczesną zabudowę chłodniczą zaadaptowano 6 m3 ładowni. Dostęp do
jej wnętrza zapewniają drzwi otwierane na boki pod kątem maksymalnie
180°. Boczne drzwi suwane na stałe zablokowano.
Izolacja zrobiona została z pianki poliuretanowej o grubości od 50 mm do
70 mm. Znajduje się ona z każdej strony, także pod podłogą wykonaną z antypoślizgowej, aluminiowej blachy ryflowanej, którą obudowano również dolne
partie ścian i drzwi. Górne części ścian, drzwi (tylne izolowane dodatkowo
o +55 mm) i dachu od pianki poliuretanowej oddziela biały laminat o struktu-

czy takie miejsce przed powstaniem
mostka cieplnego, czyli słabego punktu,
przez który będzie następowała wymiana
ciepła między wnętrzem izotermy a światem na zewnątrz. Stwarza to więc wiele
problemów z odwzorowaniem w piance
poliuretanowej lub styrodurze czegoś
na kształt trójwymiarowego negatywu
ładowni.
Kłopoty piętrzą się też w fazie produkcji. Większość takich izolacji powstaje
metodą wyklejania, która w przypadku
zabudowy wewnętrznej jest bardziej
żmudna i czasochłonna, jednak umożliwia zapewnienie jednolitej gęstości izolacji. Przy pienieniu pianki, np. poliuretanowej, w przestrzeni zamkniętej ścianami
furgonu i wnętrza nie ma nad tym procesem pełnej kontroli. Możliwe jest powstawanie w piance, np. na skutek wahań temperatury, w której odbywa się
spienianie, dużych pęcherzy powietrza,
stanowiących później miejsce o zdecydowanie słabszych własnościach izolacyjnych.

Ważny drobiazg:
zarządzanie temperaturą
To oczywiście nie wszystko – niezbędna jest też wiedza i doświadczenie
potrzebne przy doborze właściwego i nie-

rze „lekki groszek”. Taka ładownia jest łatwa do utrzymania w czystości
i szczelna. Do utrzymywania żądanej temperatury zastosowano nieduży
agregat chłodniczy Carrier Neos 100. Osłona skraplacza (część dachowa)
o wysokości tylko 58 mm jest najniższa spośród agregatów dostępnych
na rynku. Może on pracować w trybie „praca silnik” i „praca silnik + sieć
230 V”. Zabudowę wyposażono też w opcję „grzania ciepłym gazem”. Umożliwia to, np. w okresie zimowym, utrzymanie dodatniej temperatury w nadwoziu,
nie pozwalając na przemrożenie towaru przy temperaturach zewnętrznych
poniżej zera.

zawodnego agregatu chłodniczego. Należy pamiętać, że większość produktów
spożywczych wymagających transportowania w chłodniach lubi chłód, ale
mrozu już niekoniecznie, a szczególnie
w przypadku niewielkich kubaturowo
nadwozi granicę tę łatwo jest przekroczyć. Toteż jeśli ktoś szuka tego rodzaju
pojazdu, powinien raczej nie oszczędzać
przy zakupie i decydować się na sprawdzonych dostawców. Najbardziej znane
u nas firmy oferujące te produkty to
francuski Gruau (produkuje w Polsce)
i niemiecki Kerstner, specjalizujący się
w zabudowywaniu aut Mercedesa. Od
paru lat dołączyły do nich też nasze rodzime firmy, takie jak warszawski Carpol czy oleśnicki Lamar.
Coraz wydajniejsze i bogatsze w funkcje są również niewielkie agregaty przeznaczone do mniejszych samochodów
ciężarowych i dostawczych. Mają niewielkie rozmiary i masę, która nie ogranicza drastycznie ładowności pojazdu.
Dzięki rozwojowi elektroniki pracują one
dzisiaj nie w sposób ciągły, ale wtedy,
kiedy jest to niezbędne. W zasadzie kierowca musi je tylko włączyć. Resztą, w tym
także rejestrowaniem czasu pracy i warunków temperaturowych w ładowni,
zajmuje się mikroprocesor agregatu. Ta
ostatnia funkcja jest coraz częściej wymagana przez zleceniodawców trans-

portu spożywczego. Jest też w przypadku ewentualnych uszkodzeń towaru
pewną gwarancją dla przewoźnika, że
nie są one skutkiem jego zaniedbania.
Wszystko jest do wydrukowania. Czarno
na białym. Wracając do agregatów: tu
mocno okopani na swoich pozycjach są
liderzy – Thermo King i Carrier, ale i inni
dostawcy mocno starają się o zdobycie
dla siebie kawałka rynkowego tortu (Zanotti, Cool Jet – marka firmy Kerstner,
Lumikko, Konvekta).

Nie kłują w oczy
Jeszcze niedawno na naszych drogach większość furgonów z wewnętrznymi zabudowami izotermicznymi lub
chłodniczymi miała zagraniczne pochodzenie. Było ich relatywnie niewiele z powodu znacznie wyższych cen w stosunku
do podwozi z prostopadłościenną „lodówką” typu kontenerowego. W ciągu
paru ostatnich lat popularność aut z wewnętrznymi izotermami wzrasta, zwłaszcza jeśli chodzi o pojazdy o dmc. od 3,3 t
do 3,5 t. Jednak nie tylko dlatego, że pojawiły się bardzo dobrze wykonane polskie zabudowy. Jedną z istotnych przyczyn nie jest cena czy też konstrukcyjne
i użytkowe zalety takich pojazdów. Jest
nią coś, co można określić jako „nierzucanie się w oczy”. Do tego, że to jeden
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z najważniejszych argumentów decydujących o takim wyborze, przyznaje się
trzech na czterech kupujących takie samochody. Chodzi tu nie tylko o zawistnych
sąsiadów czy konkurentów – chodzi również o Inspekcję Transportu Drogowego
i policję, które kilka lat temu ochoczo zabrały się za ważenie samochodów dostawczych. Z daleka blaszany furgon
rzuca się w oczy mniej niż tej samej
klasy samochód zabudowany pokaźnym
nadwoziem kontenerowym.
Można zapytać, czego boją się właściciele takich małych chłodni? Odpowiedź
jest banalnie prosta – kar za przeładowanie. W szczególności dotyczy to firm
zajmujących się produkcją mięsa i wędlin oraz nabiału. To, niestety, ciężkie towary, a skoro w pojeździe jest dużo
miejsca, to zawsze ktoś (kierowca, magazynier itd.) może pokusić się o wrzucenie dwóch skrzynek więcej. Bo po co
auto ma jechać w tym samym kierunku
drugi raz? A w razie spotkania patrolu
ITD problem gotowy...

© Kerstner

Założona w 1983 r. Kerstner GmbH specjalizuje
się w zakresie doposażenia pojazdów w urządzenia chłodnicze i zabudowy izotermiczne. Agregat
chłodniczy i izolacja powinny być do siebie dopasowane, dlatego firma proponuje kompleksowe
rozwiązanie. Jej inżynierowie stworzyli optymalne
połączenie chłodzenia i izolacji. Elementy z twardego poliuretanu o grubości do 150 mm są idealnie dopasowane do wewnętrznego konturu samochodu. Na bazie doświadczeń i odpowiedniego
doboru materiałów o najlepszej izolacyjności zapewnia wysoki współczynnik przenikalności cieplnej
– izolacje Kerstnera mają współczynnik przenikalności cieplnej K < 0,4 W/m2K. Wszystkie
użyte materiały odpowiadają aktualnym normom
oraz są łatwe w utrzymaniu czystości. Izolacja
i agregaty chłodnicze Kerstner przeszły pomyślnie ostre testy sprawdzające w Centrum ATP
w Monachium. Aluminiowa podłoga zespawana
jest wodoszczelnie, co zapewnia nie tylko długą
żywotność, ale i ekologię – ABS i aluminium dają
się w 100% odzyskiwać. Samonośne części pozwalają uniknąć stosowania drewnianych i metalowych ram, a agregaty chłodnicze i izolacja mają
certyfikat ATP (TÜV Monachium), spełniają wymagania HACCP i mają atest PZH.

Gruau Polska z powodzeniem oferuje na naszym rynku pełną gamę zabudów na pojazdach dostawczych. Zabudowy Gruau znajdują
zastosowanie w branżach dystrybucyjnej –
spożywczej i farmaceutycznej. Firma ma system zarządzania jakością ISO 9001:2000 certyfikowany przez Bureau Veritas Certification
Polska. Na zdjęciu jeden z jej najnowszych
produktów – wewnętrzna izoterma na bazie
furgonu Dacia Dokker

Izotermy i chłodnie Lamar Cool wykonane są z gotowych paneli typu sandwich, które wpasowują się w wewnętrzne poszycie furgonu. Zastosowana pianka poliuretanowa (PU) niweluje występowanie mostków cieplnych. Zastrzeżone patentowo rozwiązania, w połączeniu z precyzyjnym wykonaniem, dają rezultat w postaci bardzo niskiego współczynnika przenikalności cieplnej
K = 0,32 W/m2K. Precyzyjnie wykonana izolacja furgonu w połączeniu z odpowiednio
dobranym urządzeniem chłodniczym zapewnia pełne bezpieczeństwo przewożonego towaru,
nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych przez cały rok. Obecnie zabudowy
Lamar Cool to linia najwyższej jakości izoterm i chłodni do furgonów wszystkich wiodących
marek aut samochodów dostawczych sprzedawanych na polskim rynku
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Agregaty Rivacold w ofercie Frigocar
© Frigo

W Polsce produkty Rivacold znaleźć
można w ofercie Frigocar,
która zapewnia montaż
i serwis produktów oraz
24-miesięczną
gwarancję

lienci, którzy oczekują kompleksowej oferty
i obsługi, mogą również obecnie skorzystać ze współpracy Frigo z uznanym na rynku
europejskim włoskim producentem samochodowych agregatów chłodniczych Rivacold, który
świętuje właśnie 50-lecie założenia firmy.
Współpraca z Rivacold dotycząca chłodnictwa
transportowego rozwijana jest dynamicznie w całej
Europie od kilku lat, a wysokiej jakości solidne samochodowe agregaty chłodnicze przeznaczone są
do samochodów dostawczych o dmc. do 3,5 t.
W Polsce produkty Rivacold znaleźć można w ofercie Frigocar (więcej informacji na stronie www.frigocar.pl), która zapewnia montaż i serwis w całym
kraju oraz 24-miesięczną gwarancję.
Transport chłodniczy samochodów o kubaturze
przestrzeni ładunkowej do 8 m3 (do 0°C) oraz 5 m3
(do –20°C) dzięki jednowentylatorowym agregatom z napędem od alternatora (model BAT – battery units) może być jeszcze bardziej bezpieczny
i niezawodny. Rozwiązanie to charakteryzuje się
niezwykle prostym montażem, nie wymaga ingerencji w silnik pojazdu oraz nie wpływa na właści-

© Frigo

Do niedawna spółka Frigo istniała w świadomości klientów wyłącznie jako
dostawca i wykonawca instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych stacjonarnych,
m.in. w sieciach handlowych, stacjach paliw czy w przemyśle.

Dwuwentylatorowy agregat
chłodniczy z napędem bezpośrednim DDU
wości jezdne, dzięki czemu zdobywa coraz większą
popularność klientów. Urządzenia te występują
w różnych opcjach zasilania (12 V, 12/230 V) oraz
z dodatkową funkcją grzania.
Z kolei samochody dostawcze o kubaturze przestrzeni ładunkowej nieprzekraczającej 27 m3 (dla
0°C) oraz 20 m3 (dla –20°C) mogą być wyposażone
w dwuwentylatorowe agregaty chłodnicze z napędem bezpośrednim. Przykładem są agregaty
DDU (direct drive unit). Urządzenia występują
w różnych opcjach zasilania (12 V, 12/230 V oraz
12/400 V) z dodatkową funkcją grzania.
Warto zauważyć, iż agregaty chłodnicze samochodowe Rivacold zostały zaprojektowane i do-

pracowane z myślą o niezawodności działania
(wyposażone są w m.in. podzespoły Danfoss,
wymienniki Rivacold, których jakość została doceniona w ekstremalnych warunkach chłodnictwa
przemysłowego), jak również elastyczności przejawiającej się w postaci dowolnej konfiguracji montażu urządzenia na dachu lub ściance (bez dodatkowych przystawek). Każdy agregat pracujący
w oparciu o czynnik chłodniczy R-404A może zostać
wykorzystany jako urządzenie chłodnicze lub mroźnicze. Klienci doceniają solidność wykonania, w tym
miedziane rurki wymienników skraplacza oraz parownika, dzięki czemu serwis jest bardziej ekonomiczny i bezproblemowy.
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Klimatyzacja w pojazdach użytkowych
Choć warunki klimatyczne w Polsce dyktują potrzebę używania
klimatyzatorów przez co najwyżej kilkadziesiąt dni w roku, to jednak ze
względów bezpieczeństwa i komfortu w profesjonalnym transporcie
klimatyzacja staje się wyposażeniem obowiązkowym.

ierowcy samochodów użytkowych
są szczególnie narażeni na stres
z powodu gorąca. Pomijając negatywny wpływ na zdrowie, wielogodzinne przebywanie w temperaturze
rzędu 50, a nawet 60°C wydłuża czas
reakcji i może w istotny sposób zwiększyć ryzyko wypadku.

Szeroka gama
Wśród licznych producentów układów
klimatyzacji działających na rynku należy
wymienić kilku z tych, którzy, dostarczają klimatyzatory wiodącym producentom pojazdów użytkowych: Autoclima,
Eberspächer, Hispacold, Konvekta, Thermo King i Webasto.

Autoclima produkuje klimatyzatory
do wszystkich rodzajów pojazdów użytkowych: agregaty postojowe Fresco, klimatyzatory zintegrowane do pojazdów
dostawczych i małych ciężarówek dystrybucyjnych oraz kabin samochodów ciężarowych, klimatyzatory dachowe do autobusów i autokarów, pojazdów rolniczych
i wozideł. W ofercie Autoclimy znajdziemy
również klimatyzatory przeznaczone do
pojazdów wojskowych oraz szynowych.
Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że
włoski producent dostarcza również klimatyzatory do statków powietrznych.
W aktualnej ofercie Eberspächer Sütrak znajdziemy klimatyzatory do wszystkich typów autobusów, począwszy od
minibusów aż do autobusów piętrowych,
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a także klimatyzatory miejsca pracy kierowcy oraz przeznaczone do pojazdów
specjalnych. Eberspächer promuje się
jako jeden z niewielu producentów oferujących rozwiązania łączące klimatyzację z ogrzewaniem w jednym urządzeniu.
Kolejny producent – hiszpańska firma
z Sevilli Hispacold – produkuje klimatyzatory do autobusów, autokarów i pojazdów szynowych. Agregaty produkowane w hiszpańskiej Sevilli i w zakładach
w Meksyku przystosowane są do schładzania wnętrz wszystkich typów autobusów, także przegubowych i piętrowych.
Uzupełnieniem oferty są klimatyzatory do
pojazdów elektrycznych. Hispacold oferuje również urządzenia pracujące w temperaturze otoczenia przekraczającej 45°C.
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Klimatyzator dachowy do kabin pojazdów
specjalnych, maszyn roboczych i rolniczych – ich kierowcy należą do grupy
najbardziej narażonych na skutki oddziaływania wysokich temperatur

takiego wskaźnika jest średnia roczna
liczba dni gorących (z temperaturą maksymalną >25°C) oraz liczba dni upalnych (z temperaturą maksymalną >30°C).
Takie właśnie warunki można uznać za
wymagające użycia klimatyzatorów w pojazdach użytkowych. Przykładowo w po-

Tabela 1. Średnia temperatura oraz średnia liczba dni gorących i upalnych we Wrocławiu
w okresie od czerwca do września (Źródło: Biuletyn Meteorologiczny Obserwatorium
Meteorologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego)
Miesiąc
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień

Średnia dobowa
temperatura powietrza [°C]
13,8
16,7
18,3
17,7
13,3

Liczba dni gorących
[Tmax>25°C]
4
8
14
14
4

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

Na rynku występuje niezwykle dużo
różnych klimatyzatorów przeznaczonych
do pojazdów użytkowych. Agregaty te
mają zróżnicowane parametry techniczne
– ich moc oraz wydajność dobierana jest
głównie do wielkości pojazdów, w których
mają zostać zainstalowane. Co ciekawe,
profesjonalni producenci klimatyzatorów
we współpracy z producentami pojazdów
dobierają parametry klimatyzacji również
do warunków eksploatacji danego pojazdu. Decydującym o tych warunkach

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

Klimatyzacja skrojona na miarę

czynnikiem są parametry klimatyczne
występujące w docelowym miejscu eksploatacji pojazdu. Przy doborze właściwego klimatyzatora wykorzystuje się
wskaźniki bioklimatyczne, charakteryzujące dany region pod względem termicznym i solarnym. Prostym przykładem

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

W portfolio produktów Konvekty znajdziemy klimatyzatory do autobusów, pojazdów szynowych oraz klimatyzatory
kabinowe do pojazdów specjalnych, dostawczych itp.
Thermo King oferuje głównie agregaty chłodnicze do chłodni, ale również
klimatyzatory do autobusów i systemy
telematyczne. Zakres dostępnych modeli klimatyzatorów Thermo King obejmuje agregaty do wszystkich wielkości
autobusów z przegubowymi i piętrowymi oraz elektrycznymi włącznie.
Marka Webasto jest symbolem ogrzewania postojowego. Firma oferuje jednak
nie tylko agregaty grzewcze, ale pełną
gamę produktów, dla których wspólnym
mianownikiem jest zapewnienie „idealnego klimatu” we wnętrzu dowolnego
pojazdu. W zakresie klimatyzacji Webasto oferuje klimatyzatory do samochodów osobowych, pojazdów użytkowych
w tym pojazdów specjalnych, kamperów, maszyn roboczych, autobusów, pojazdów szynowych, a nawet łodzi.

© New Holland

Klimatyzator dachowy
przeznaczony do autobusów

Liczba dni upalnych
[Tmax>30°C]
0
2
3
3
0
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pojazdy poniżej 25 osób

50
2100
minibusy

1987/1250/261
70
1500
minibusy

łudniowo-zachodniej Polsce średnio w roku
występuje łącznie około 50 dni gorących
i upalnych, co oznacza potrzebę wykorzystania klimatyzacji przez co najmniej
15% roku. Dobrym wskaźnikiem uzupełniającym warunki termiczne jest też usłonecznienie, czyli czas operacji słonecznej
podawany w godzinach na dobę. Na warunki bioklimatyczne decydujące o konieczności użycia klimatyzacji wpływ ma
również to, czy pojazd wykorzystywany
jest w ruchu miejskim czy pozamiejskim. Pojazdy eksploatowane w miastach

11,7
930/1045/170
33,5
1100
minibusy

Eberspächer AC 420 III
13
1900/1200/190
60
2400
minibusy, klimat gorący

© Eberspächer

Nowoczesne
klimatyzatory kabiny
kierowcy pracują
wydajnie, cicho i bez
zbędnych wibracji

© P. Muskała

Zastosowanie, uwagi

52
2000

1484/1363/214

11

Webasto Smirne

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

Wydajność [m3/h]

1394/1268/230

12

Thermo King SR350

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

Masa [kg]

14,4

Konvekta KL 302 S

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

Długość/szerokość/wysokość [mm]

Autoclima RT 135

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

Moc [kW]

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

Tabela 2. Parametry techniczne wybranych klimatyzatorów do minibusów

Sterownik
klimatyzacji

Autobusy i autokary
wymagają wydajniejszych klimatyzatorów niż ich pozamiejskie odpowiedniki
ze względu na występowanie tzw. miejskiej wyspy ciepła, czyli podwyższenia
temperatury w centrum miasta (w stosunku do obszarów otaczających) związanego z gęstą zabudową oraz dodatkową
emisją ciepła (m.in. przez transport kołowy). Z kolei w pojazdach pozamiejskich (głównie ciężarówkach) ważne są
okresy odpoczynku kierowcy. W niektórych krajach południa Europy wprowa-

Masa [kg]
Wydajność

[m3/h]

Zastosowanie, uwagi

20
1850/1860/236
98
4200
midibusy
do 40 miejsc

Thermo King Athenia E
25
2930/1897/207
247
5010
wykorzystuje czynnik
chłodniczy R-407 C
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---------------------------------------

Długość/szerokość/wysokość [mm]

Autoclima RT 201

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

Moc [kW]

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

Tabela 3. Parametry techniczne wybranych klimatyzatorów do autobusów klasy midi

Klimatyzatory do autobusów i autokarów to najbardziej wymagające produkty w branży. Agregaty stosowane
w takich pojazdach muszą zapewnić wydajne chłodzenie dużych wnętrz, pozwalając na utrzymanie nie tylko stałej
temperatury, ale i innych parametrów
mikroklimatu kabiny pasażerskiej, jak wilgotność powietrza czy zawartość w nim
pyłu i innych szkodliwych składników.
W przypadku klimatyzatorów autobusowych ważne jest nawet samo umieszczenie agregatu. Zwykle montuje się go
na dachu pojazdu w jego środkowej części.
W rzeczywistości najkorzystniejszą z punktu widzenia dystrybucji zimnego powietHispacold 9NA
22
2878/1950/162
168
5250

autobusy o długości do 9 m,
temperatura zewnętrzna do 35°C

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

dzono nakaz montażu klimatyzacji postojowej w ciężarówkach. Na podwyższone
zagrożenie związane z wysoką temperaturą powietrza połączoną z zapyleniem narażeni są kierowcy pojazdów
budowlanych. W takich maszynach, podobnie jak w terenowych samochodach
ciężarowych i pojazdach wojskowych,
stosuje się często dodatkowe kabinowe
filtry powietrza, a czerpnia zasysająca powietrze z zewnątrz do wymiennika ciepła
w układzie klimatyzacji umiejscawiana
jest możliwie najwyżej (np. w okolicy
dachu pojazdu).

Eberspächer AC 520 II
20
2390/1770/198
118
4400
pojazdy
o długości 10 m
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We współczesnych autobusach klimatyzatory dachowe
montowane są tak, by
były niewidoczne

rza lokalizacją klimatyzatora jest przednia część dachu autobusu. Rozwiązanie
takie stosują jednak tylko niektórzy producenci autokarów. W niektórych autobusach z klimatyzatorami zamontowanymi w tylnej części dachu występują
problemy z efektywnym schłodzeniem
przedniej części. W minibusach klimatyzatory standardowo montuje się w tylnej części dachu. Rozprowadzenie zim-

nego powietrza po wnętrzu autobusu
odbywa się z wykorzystaniem układu
kanałów umiejscowionych w dachu lub
na półkach bagażowych. Rozwiązania
takie są często integralnym elementem
układu klimatyzacji i dostarczają je producenci klimatyzatorów. W tabelach zestawiono przegląd popularnych klimatyzatorów autobusowych dostępnych na
polskim rynku.

reklama

Klimatyzatory postojowe
Klimatyzatory postojowe służą poprawie warunków pracy kierowców samochodów ciężarowych odbierających
dobowe odpoczynki na parkingach. Konstrukcja kabin ciężarówek nie zapewnia praktycznie żadnej ochrony przed
niską ani wysoką temperaturą. Agregaty ogrzewania postojowego dostępne
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Zestawienie produktów
w zależności od rodzaju
pojazdu

POJAZDY
SPECJALNE

SAMOCHODY
CIĘŻAROWE

AUTOBUSY

MINIBUSY

SAMOCHODY
DOSTAWCZE

POJAZDY
SZYNOWE

Wydajność [m3/h]

Zastosowanie, uwagi

2930/2074/215
207
5100
pierwszy na rynku zestaw zawierający w jednej obudowie
klimatyzację miejsca pracy kierowcy i przestrzeni pasażerskiej

są w ciężarówkach w standardzie już od
wielu lat, jednak problem z upałami rozwiązano stosunkowo niedawno.
Zasada działania takich klimatyzatorów jest nieco inna niż klasycznych agregatów napędzanych od silnika. Klimatyzator postojowy musi pracować przy

45
b.d.
392
12 000
do autobusów 15–18 m,
w autobusach przegubowych stosuje się oddzielne
jednostki w każdym członie

wyłączonym silniku. Aby uzyskać taką
możliwość, stosuje się różne rozwiązania.
Jednym z nich jest wykorzystanie klasycznego układu ze sprężarką, której
napęd realizowany jest za pomocą silnika
elektrycznego zasilanego energią z dodatkowego akumulatora ładowanego pod-

Wydajność

[m3/h]

Maksymalny pobór prądu [A]

1
31
500
20

Eberspächer
SleepingWell 1000
0,95
18+5
b.d.
14,5
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---------------------------------

Masa [kg]

Webasto
CoolTop Vario

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

Moc [kW]

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

Tabela 5. Parametry techniczne wybranych klimatyzatorów postojowych
Waeco
CoolAir CA800
1
20
b.d.
18

Konvekta UL 700 CO2
32
2655/2083/215
159
6480
wykorzystuje czynnik
ziębniczy R-744, praca
w temp. zewnętrznej
do 43°C

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

Masa [kg]

35

Hispacold 20 NA

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

Długość/szerokość/wysokość [mm]

Thermo King Athenia D

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

Moc [kW]

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

Tabela 4. Parametry techniczne wybranych klimatyzatorów do dużych autobusów i autokarów
Eberspächer AC 136 AE
28
2480/2010/350
220
5800
do autobusów elektrycznych o długości
powyżej 12 m

czas jazdy. Inne rozwiązanie polega na
akumulacji „chłodu” w tzw. materiale
zmiennofazowym (PCM). Jest to substancja pozwalająca na absorbowanie, akumulację i uwalnianie dużej ilości energii
cieplnej pod postacią ciepła przemiany
fazowej. Akumulacja „chłodu” odbywa
się podczas jazdy, jego oddawanie – podczas postoju pojazdu. Systemy wykorzystujące PCM pozwalają na chłodzenie
kabiny ciężarówki przez co najmniej
kilka godzin nocą i nieco mniej przy operacji słonecznej w ciągu dnia. W tabeli
zestawiono podstawowe parametry techniczne wybranych, dostępnych na rynku,
agregatów klimatyzacji postojowej.
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Ekorewolucja w czynnikach
chłodniczych
Piotr Muskała
Czynnik chłodniczy, czyli substancja cyklicznie podlegająca procesom
termodynamicznym parowania i skraplania w celu schłodzenia wymiennika ciepła,
jest jednym z najważniejszych elementów każdego systemu klimatyzacji.

ziś nikt nie wyobraża sobie samochodu, zwłaszcza użytkowego, bez
układu klimatyzacji. Powszechność jej stosowania skutkuje koniecznością zwrócenia uwagi na wpływ czynników
chłodniczych na środowisko naturalne.
Dobry czynnik chłodniczy musi charakteryzować się nie tylko odpowiednimi
parametrami termodynamicznymi, ale
powinien również być obojętny dla środowiska. Ma to szczególne znaczenie
w kontekście historii związków stosowanych jako czynniki chłodnicze.
Początkowo były to freony (CFC), których emisja do atmosfery skutkowała
uszkadzaniem stratosferycznej warstwy
ozonowej, odpowiedzialnej za filtrowanie szkodliwego promieniowania UV.
Co ciekawe, same początki chłodnictwa
związane są z innym związkiem, a mianowicie powszechnie występującym dwutlenkiem węgla. Wiele lat temu czynniki
na bazie freonu zostały zastąpione sub-

stancjami niemającymi wpływu na redukcję warstwy ozonowej, tzw. czynnikami
trzeciej generacji, o zerowym wskaźniku ODP (Ozone Depleting Potential –
potencjał degradacji warstwy ozonowej).
Były to najczęściej hydrofluorowęglowodory (HFC), takie jak np. R-407. Sytuacja
wydawała się rozwiązana do momentu,
kiedy okazało się, że zastosowane nowe
czynniki mają bardzo wysoki potencjał
globalnego ocieplenia (ponad 1000 razy
większy niż CO2).

Rola czynnika chłodniczego

© P. Muskała

Urządzenie do czyszczenia układów klimatyzacji i wymiany czynnika chłodniczego

Czynnik chłodniczy pracuje w obiegu.
Za początek systemu można uznać miejsce,
gdzie w postaci gazowej pod niewielkim ciśnieniem dociera on do sprężarki,
która zwiększa jego ciśnienie. Wytwarzające się ciepło odprowadzane jest do
otoczenia przez wymiennik ciepła (chłodnicę klimatyzacji). Następnie czynnik
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chłodniczych dzieje się tak, że po wprowadzeniu nowej substancji spełniającej
wymagania termodynamiczne i ekonomiczne zwykle okazuje się, że ma ona
negatywny wpływ na środowisko. To
wszystko powoduje, że pomimo stałego
rozwoju branża chłodnicza wciąż jest de
facto na etapie poszukiwania idealnego
czynnika chłodniczego, a głównym motywem tych poszukiwań stały się względy ekologiczne.

© P. Muskała

R-134a

Klasyfikacja czynników chłodniczych

nych. Ponadto ze względów bezpieczeństwa czynnik chłodniczy powinien być
nietoksyczny, niepalny i niewybuchowy.
Dodatkowo jego cena powinna mieścić
się w granicach akceptowalnych z punktu widzenia masowego użytkownika,
a sam środek chłodniczy powinien być
obojętny dla środowiska naturalnego.
Niestety w historii rozwoju czynników

Masa cząsteczkowa [g/mol]
Temperatura wrzenia [°C]
Temperatura krytyczna [°C]
Palność w powietrzu [% obj.]
Temperatura samozapłonu [°C]
GWP
Ciepło parowania [kJ/kg]
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1,1,1,2-czterofluoroetan
102
–26,4
101,2
niepalny
770 (niepalny)
>1300
215,5

R-1234yf
2,3,3,3-tetrafluoropropen
114
–30
94,7
6,2–12,3
405 (łatwopalny)
4
180,1

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

Nazwa chemiczna

R-134a

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

Tabela 1. Podstawowe właściwości czynników chłodniczych R-134a, R-744 i R-1234yf
-----------------------------------------------------

chłodniczy trafia do skraplacza, z którego
wciąż pod wysokim ciśnieniem przemieszczany jest do zaworu rozprężnego.
Tam dochodzi do gwałtownego zmniejszenia ciśnienia. Podczas rozprężania
czynnik ochładza się, następnie przechodzi do parownika, gdzie ponownie
zmienia stan skupienia na gazowy, odbierając przy tym ciepło z wymiennika
ochładzającego powietrze tłoczone do
wnętrza pojazdu. Z parownika czynnik
w stanie gazowym ponownie trafia do
sprężarki. Efektywne przejście całego cyklu
przemian termodynamicznych w układzie klimatyzacji wymaga, aby czynnik
chłodniczy miał takie cechy fizykochemiczne, jak odpowiednia wartość temperatury wrzenia, duża wydajność objętościowa chłodzenia (wysokie ciepło
skraplania), stabilność chemiczna we
wszystkich temperaturach podczas cyklu
i obojętność chemiczna w stosunku do
materiałów, z których wykonuje się instalacje, oraz stosowanych środków smar-

Pod nazwą handlową R-134a znany
jest wciąż najpopularniejszy czynnik
chłodniczy: 1,1,1,2-tetrafluoroetan. Związku tego zaczęto używać powszechnie na
początku lat 90. XX w. Zastąpił on wykorzystywany wcześniej freon (R-12),
który wykazywał bardzo szkodliwe działanie na warstwę ozonową. Tetrafluoroetan również należy do grupy freonów, jednak w przeciwieństwie do R-12
charakteryzuje się pomijalnie małym
wpływem na warstwę ozonową. Wraz ze
wzrostem popularności klimatyzacji i powszechności wykorzystania tetrafluoroetanu wzrosła również jego emisja do
atmosfery. Na początku nie było to powodem do niepokoju, szybko jednak okazało się, że związek ten charakteryzuje
się potencjałem efektu cieplarnianego
(GWP – global warming potential) na
poziomie 1300. Oznacza to, że wpływ
R-134a na nasilenie efektu cieplarnianego jest 1300-razy wyższy niż dwutlenku węgla. Tetrafluoroetan uważany
jest za względnie bezpieczny czynnik
chłodniczy. Do największych zagrożeń
związanych z jego stosowaniem należy
zaliczyć ryzyko emisji toksycznych gazów
(fluorowodoru HF i fluorku karbonylu
COF2) przy kontakcie z ogniem lub po-

R-744
tlenek
węgla IV
44
–78
31,05
niepalny
niepalny
1
289,75
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Zasada działania
klimatyzacji i rola
czynnika chłodniczego

© M. Korzystka-Muskała

reklama
wierzchniami o temperaturze powyżej 250°C. Niewielkie jest
ryzyko zatrucia tetrafluoroetanem w razie rozszczelnienia instalacji oraz przy czynnościach serwisowych. Podobnie jak
w wypadku innych czynników chłodniczych także R-134a bardzo szybko się ochładza w razie nagłego opróżnienia zbiornika (nieszczelność), powodując ryzyko odmrożeń.
W związku z wejściem w życie Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 2006/40/EG do roku 2017 czynnik R-134a będzie musiał być całkowicie wycofany z układów klimatyzacji w nowych
pojazdach. Ma to związek z jego wysokim GWP. Na rynku najpopularniejsze są dwie substancje spełniające nowe normy środowiskowe stawiane czynnikom chłodniczym, które mają
szansę zastąpić R-134a. Są to R-1234yf oraz R-744. Mimo że
mocno forsowany przez produkujące go koncerny R-1234yf
trafia już do wielu seryjnie produkowanych układów klimatyzacji i stał się obecnie kandydatem do roli lidera rynku, jego
konkurent R-744 wciąż jeszcze ma szansę na zdobycie palmy
pierwszeństwa.

© Honywell

R-1234yf – ważny
kandydat na następcę
popularnego R-134a
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R-1234yf
R-744 wymaga
wysokociśnieniowych
sprężarek

© GEA

R-744
Obecnie trwa żywa dyskusja nad wykorzystaniem w roli czynnika chłodniczego CO2. W rzeczywistości byłby to powrót do przeszłości, gdyż był on stosowany
w chłodnictwie jeszcze w XIX w. Największą zaletą dwutlenku węgla jest to,
że jego negatywny wpływ na środowisko jest najmniejszy spośród wszystkich
dostępnych czynników chłodniczych.
CO2 jako czynnik chłodniczy oznaczany
jest symbolem handlowym R-744. Co
prawda nadmierna emisja dwutlenku
węgla jest obecnie powszechnie oskar-

żana o nasilanie efektu cieplarnianego
i globalne ocieplenie, jednak należy pamiętać, że indeks GWP dwutlenku węgla
wynosi 1, a więc wielokrotnie mniej niż
wszystkich pozostałych czynników chłodniczych, a suma emisji dwutlenku węgla
z układów klimatyzacji w porównaniu
z jego emisją ze spalania paliw jest pomijalnie mała.
Pozyskanie CO2 na potrzeby wykorzystania w roli czynnika chłodniczego
jest znacznie mniej energochłonne niż
np. R-1234yf. W odróżnieniu od syntetycznych czynników chłodniczych CO2
można również pozyskiwać jako produkt
© International Institute of Refrigeration

Czynnik R-1234yf promowany jest
przez producentów (np. Honeywell oraz
DuPont) jako naturalny następca R-134a.
R-1234yf to 2,3,3,3-tetrafluoropropen.
Pod względem parametrów termodynamicznych R-1234yf jest zbliżony do poprzednika, choć ma nieco gorsze z punktu widzenia chłodnictwa właściwości.
Poza niskim GWP na poziomie 3 wyróżniają go przede wszystkim… wielokrotnie wyższa cena i kontrowersje wokół zagrożenia pożarowego w razie wycieku.
Do zapłonu R-1234yf dochodzi przy temperaturze 405°C. Z badań przeprowadzonych przez koncern Daimler wynika,
że istnieje realne ryzyko zapłonu tetrafluoropropenu w razie wypadku drogowego. Badaniom tym zaprzeczają inne,
przeprowadzone przez Towarzystwo Inżynierów Motoryzacyjnych SAE, które
dowodzą, że R-1234yf jest całkowicie
bezpieczny. Zdaniem Komisji Europejskiej R-1234yf może być bezpiecznie
stosowany jako środek chłodniczy w motoryzacji, w związku z czym jest on rekomendowany jako zastępstwo R-134a. Wydajność chłodnicza R-1234yf jest o około
8–10% niższa niż R-134a. Jego cena
kształtuje się na poziomie 600–1000 zł za
kg i jest kilkakrotnie wyższa niż R-134a.

CO2 czy R-1234yf?
Popularny R-134a będzie wkrótce zastąpiony
przez nowy czynnik: R-1234yf lub R-744.
R-1234yf to środek syntetyczny o charakterystyce termodynamicznej zbliżonej do obecnie stosowanego R-134a, z kolei pod nazwą
R-744 kryje się naturalny dwutlenek węgla,
o dobrych użytecznie choć odbiegających od
R-134a parametrach termodynamicznych.
Obydwa czynniki mają znacznie niższy potencjał GWP (odpowiednio 3 i 1). Ze stosowaniem
R-1234yf wiąże się ryzyko zapłonu i wybuchu podczas gwałtownego rozszczelnienia
(np. w razie wypadku) skutkującego emisją
silnie toksycznych związków. Inne ryzyko
związane jest z dwutlenkiem węgla, który wymaga znacznie wyższego ciśnienia sprężania,
jednak stosowanie CO2 nie niesie za sobą zagrożenia emisji związków toksycznych. Argumenty zwolenników i przeciwników obydwu
nowych czynników wydają się silne i mają
poparcie merytoryczne, ale chłodna ich analiza pozwala wysunąć wniosek, że żaden z proponowanych przez producentów czynników

mających zastąpić R-134a nie jest idealny.
Wykorzystanie dwutlenku węgla wciąż wymaga dopracowania samego układu klimatyzacji, natomiast forsowany przez koncerny
R-1234yf może być przy niewielkich zmianach
konstrukcyjnych stosowany w powszechnie
znanych, popularnych układach klimatyzacji
projektowanych pod R-134a. Dominacja
R-1234yf nie jest jednak jeszcze przesądzona,
a producenci klimatyzatorów mają już w ofercie seryjne modele wykorzystujące R-744.
O zwycięstwie w tej wojnie na czynniki zadecydują zapewne względy polityczno-ekonomiczne, a co za tym idzie jest duża szansa,
że za kilka lat będziemy świadkami kolejnego przetasowania w czynnikach chłodniczych. Warto pamiętać, że pomijając skutki
ekologiczne, za te zmiany zapłacą użytkownicy pojazdów. R-1234yf jest znacznie droższy
od R-134a, natomiast dwutlenek węgla potrzebuje instalacji dostosowanej do pracy
w wyższym ciśnieniu, przez co znacznie
droższy będzie sam układ klimatyzacji.
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Potencjał niszczenia warstwy ozonowej ODP
oraz potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
GWP dla wybranych czynników chłodniczych
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uboczny w innych procesach technologicznych. Pomijając aspekt ekologiczny,
warto przyjrzeć się również właściwościom termodynamicznym dwutlenku węgla. Istotną różnicą w porównaniu z odchodzącym ze sceny R-134a (ale także
aktualnie wprowadzanym R-1234yf) są
inne wartości ciśnienia roboczego po
dwóch stronach sprężarki. W przypadku
R-134a jest to wartość odpowiednio 3
i 14 bar, natomiast dla CO2 jest to ok.
35 i 130 bar. Ma to znaczenie dla konstrukcji układu, która musi zapewniać
bezpieczeństwo pracy przy tak wysokich
ciśnieniach. Należy także uwzględnić
zapobieganie eksplozji podczas wypadku.
Poza podwyższoną wytrzymałością na
wysokie ciśnienie konstrukcja klimatyzatora wykorzystującego CO2 jako czynnika roboczego różni się od tradycyjnej
przede wszystkim tym, że w roli wymiennika ciepła wykorzystuje chłodnicę
gazu. W przeciwieństwie do R-1234yf
jako chłodziwo R-744 jest jednak o około
30% efektywniejsze niż R-134a, co wynika z bardzo dużej jednostkowej wydajności chłodniczej objętościowej CO2.

Podsumowanie
Tocząca się rewolucja w czynnikach
chłodniczych podyktowana jest przede
wszystkim względami ekologicznymi,
usankcjonowanymi przez rosnące wymagania normatywne, dotyczące obniżania wpływu czynników chłodniczych
na środowisko. Rozwój nowych czynników chłodniczych jest na tyle trudny, że
przy zachowaniu coraz ostrzejszych norm
środowiskowych muszą one jednocześnie
spełniać rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa i mieć odpowiednie parametry
termodynamiczne. Obiektywnie najlepszym obecnie rozwiązaniem wydaje się
dwutlenek węgla. Jest najtańszy, najmniej szkodliwy dla środowiska i znacznie bardziej wydajny od dotychczas stosowanego R-134a. Jest jednak jedno „ale”
– wykorzystujące CO2 klimatyzatory to zupełnie inna i znacznie droższa konstrukcja niż stosowane dotychczas. Tymczasem
swoją pozycję na rynku ugruntowuje syntetyczny R-1234yf, kontrowersyjny pod
wieloma względami, drogi i być może również niebezpieczny dla zdrowia ludzi.

reklama

Summary
It is hard to imagine a commercial
vehicle without an air conditioning
system. However, the widespread
use of air conditioning results in the
need for focusing on its influence
on the environment. Refrigerants
used in air conditioning systems have
been evolving since CFC up to present-day substances, neutral for the
ozone layer and the greenhouse effect. New EU regulations have forced using refrigerants of low GWP
(global warming potential) index.
The two most common substances
competing for the title of market
leader are: synthetic 2,3,3,3-Tetrafluoropropene (R-1234yf) and well
known natural CO2 (R-744a).
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Ogrzewanie stacjonarne

Piotr Muskała

w pojazdach użytkowych – trendy
W okresie od jesieni do wiosny ogrzewanie stacjonarne jest niezbędnym
wyposażeniem samochodów ciężarowych, których kierowcy odpoczywają w kabinach.
Jest to też przydatne rozwiązanie w innych pojazdach użytkowych, takich jak
autobusy miejskie, ciężarówki dystrybucyjne czy pojazdy komunalne.

gregaty ogrzewania stacjonarnego mają trzy główne zastosowania. Pierwsze – służą do
ogrzewania wnętrza kabiny podczas postoju pojazdu z wyłączonym silnikiem,
gdy tradycyjne ogrzewanie pracujące
w oparciu o układ chłodzenia silnika nie
działa. Drugie zastosowanie wiąże się
z podgrzewaniem silnika i wnętrza kabiny w chłodne dni przed uruchomieniem.
Służy to nie tylko podniesieniu komfortu
obsługi, ale również wydłuża żywotność
silników, a w skrajnie niskich temperaturach daje możliwość sprawnego rozruchu silnika. Silniki nowoczesnych pojazdów generują zbyt mało ciepła, którego
często nie wystarcza do ogrzania kabiny
pojazdu. Z tym faktem wiąże się trzecia
funkcja ogrzewania stacjonarnego, które
wykorzystuje się jako dogrzewacz utrzymujący temperaturę cieczy chłodzącej na
poziomie wystarczającym do ogrzania
kabiny pasażerskiej i zapewniającym
optymalne warunki pracy dla jednostki
napędowej.

Zasilanie i ekowyzwania
Istnieje wiele metod zasilania agregatów ogrzewania stacjonarnego. Każda
z nich dostosowana jest do odmiennej
specyfiki użytkowania pojazdu, niemniej
jednak musi uwzględniać fakt, że ogrzewanie słabo izolowanej termicznie kabiny pojazdu jest bardzo energochłonne.
Z tego powodu koszt zasilania ogrzewania stacjonarnego ma znaczący udział
w całkowitym bilansie kosztów eksploatacji pojazdu.
Powszechnie stosowane są trzy sposoby zasilania agregatów niezależnego
ogrzewania. Najczęściej spotykane jest
zasilanie olejem napędowym, pobieranym bezpośrednio ze zbiornika paliwa
ciężarówki lub z dodatkowego zbiornika
zasilającego tylko agregat. Zasilanie olejem napędowym jest rozwiązaniem najwygodniejszym z punktu widzenia eksploatacji pojazdu. Na co dzień nie wymaga
żadnej dodatkowej obsługi poza tankowaniem paliwa i umożliwia swobodne
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korzystanie z agregatu w dowolnych warunkach. Z tego powodu ogrzewanie zasilane olejem napędowym jest najpopularniejsze w dalekobieżnych ciężarówkach.
Poza stosunkowo wysokim zużyciem paliwa i emisją szkodliwych związków do
atmosfery takie ogrzewanie nie ma większych wad. Największym wyzwaniem
dla producentów dieslowskich agregatów jest obniżenie emisji spalin, ponieważ w układach wylotowych nie stosuje
się układów oczyszczania spalin (np. filtrów DPF).
Należy jednak pamiętać o drugiej
stronie medalu. Ilość spalin emitowanych
przez ogrzewacze w stosunku do spalin
z silnika pojazdu jest bardzo niewielka,
a co za tym idzie i zawartość związków
toksycznych nie jest duża.
Ciekawym rozwiązaniem problemu
nadmiernej emisji spalin z ogrzewania
stacjonarnego wydaje się zastosowanie
paliw alternatywnych. Jednym z rozwiązań zaprezentowanych w ostatnim
czasie przez producentów ogrzewania
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© Eberspächer

jest zasilanie bioetanolem. Rozwiązanie
to zaproponowane przez firmę Eberspächer pozwala na jednoczesne obniżenie
kosztów eksploatacji ogrzewania i emisji
toksycznych związków do powietrza atmosferycznego. Z punktu widzenia producenta rozwiązanie takie było stosunkowo łatwe i niedrogie do wdrożenia ze
wzglądu na podobną konstrukcję agregatów. Barierą rozwoju zaproponowanego rozwiązania jest brak rozwiniętej
sieci dystrybucji bioetanolu. Co ciekawe,
niewielkie jest zużycie bioetanolu przez
wykorzystujące go agregaty. Skonstruowany na bazie popularnego modelu Hydronic 2 ogrzewanie zasilane bioetanolem
zużywa zaledwie 0,4–0,5 l tego paliwa
na godzinę. Obok bioetanolu do zasilania agregatów wykorzystać można również biodiesel (B100).
Drugim powszechnie stosowanym
źródłem energii do zasilania agregatów
ogrzewania postojowego jest gaz ziemny.
Paliwo to charakteryzuje się niską emisją

© Eberspächer

© P. Muskała

W dużych pojazdach
(np. autobusach) agregaty
ogrzewania stacjonarnego
montuje się często
w komorze silnika

Agregat do podgrzewania
płynu chłodniczego

zanieczyszczeń, co czyni je faworytem
w wyścigu do podium ekologicznego.
Wadą układów zasilanych gazowo jest
konieczność instalacji dodatkowego
zbiornika (poza pojazdami z napędem
CNG/LNG) oraz ograniczona dostępność
do gazu w niektórych miejscach.
Warto zauważyć, że gdy środowiska
ekologiczne „odkryją” problem emisji
zanieczyszczeń z układów ogrzewania
postojowego, wówczas rozpocznie się
wyścig, którego główną stawką będzie
zapewne obniżenie emisji CO2. Ekologia
dyktuje już warunki w świecie klimatyzacji, z pewnością więc wkrótce dotrze
i do agregatów grzewczych.
Oprócz oleju napędowego i gazu ziemnego do zasilania niezależnego ogrzewania wykorzystuje się prąd pobierany
bezpośrednio z sieci energetycznej. Ogrze-

wanie elektryczne wydaje się najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia
ochrony środowiska, nie wiąże się z nim
przecież żadna bezpośrednia emisja zanieczyszczeń. Jednak podstawową wadą
jest zależność od sieci. Dlatego ogrzewacze elektryczne najlepiej sprawdzają
się w przypadku flot pojazdów komunikacji miejskiej i podmiejskiej czy służb
komunalnych, natomiast nie mają raczej
racji bytu w pojazdach eksploatowanych
na dalekich trasach.

Nowości w sterowaniu
Sterowanie ogrzewania postojowego
przechodzi w ostatnich latach prawdziwą rewolucję. Współczesne sterowniki mają coraz mniej wspólnego z prostymi programatorami sterującymi pracą
agregatu znanymi od lat. Dziś kontrolery
to całe systemy umożliwiające zdalną
kontrolę ogrzewania z dowolnego miejsca
w dowolnym czasie. Sercem takiego układu
jest sterownik umożliwiający komunikację pomiędzy aplikacją na smartfony
lub tablety a samym urządzeniem grzewczym. Polecenia można przekazywać za

EasyStart to rodzina sterowników zdalnego
sterowania pozwalających na obsługę większości systemów ogrzewania postojowego
produkowanych przez Eberspächer
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Nowy agregat
Webasto z serii
Air Top Evo

pomocą Bluetootha, SMS-ów i systemu
GPRS. Niektóre urządzenia wysyłają nawet SMS-y zwrotne, potwierdzające uruchomienie żądanej funkcji bądź osiągnięcie zadanej temperatury. Dodatkowo
oczywiście istnieje możliwość kontrolowania urządzeń za pomocą pilota. Aplikacje na smartfony pozwalają nie tylko
sterować pracą urządzenia, ale również
kontrolować jego stan i parametry pracy.

Ogrzewanie elektryczne jest tanie w eksploatacji i ekologiczne, ale wymaga infrastruktury i najlepiej sprawdza się w pojazdach komunalnych, dystrybucyjnych i miejskich

w nowy system sterujący, który redukuje zużycie energii oraz poziom hałasu.
Dodatkowo agregat ma nowe funkcje,
takie jak dostosowanie parametrów pracy
do wysokości n.p.m. oraz automatyczny
tryb zimny.
Eberspächer zaprezentował nową rodzinę urządzeń sterujących ogrzewaniem. W skład rodziny wchodzą trzy sterowniki: Easy Start Remote, Easy Start

© Spheros

Indywidualne sterowanie temperaturą
dla każdego pasażera
autobusu – luksus czy
standard nieodległej
przyszłości?

Timer i Easy Start Remote Plus. Najwięcej funkcji zapewnia ostatni z wymienionych. Pozwala on na zdalne sterowanie i ma wbudowany zegar preselekcyjny.
Można zaprogramować 3 czasy wyjazdu
o dowolnej godzinie z wyprzedzeniem do
7 dni. Umożliwia także ustawienie 5- lub
7-dniowego programu grzania (np. poniedziałek–piątek, lub poniedziałek–niedziela) o tej samej godzinie oraz zaprogramowanie godziny, o której samochód
ma być podgrzany. Zintegrowany wyświetlacz LCD informuje o temperaturze wewnątrz auta oraz załączanych
funkcjach. Dodatkowo w okresie letnim
może aktywować opcję przewietrzania,
czyli chłodzenia wnętrza za pomocą powietrza zasysanego z otoczenia przez
wentylator nawiewu.
Truma chwali się swoim nowym systemem iNet Box. Jest to centralna jednostka sterująca umożliwiająca komunikację pomiędzy aplikacją na smartfony lub
tablety Truma App a urządzeniami Truma.
Jeśli urządzenie znajduje się w pobliżu
iNet Box, polecenia wysyłane są za pomocą funkcji Bluetooth, gdy urządzenie
znajduje się poza zasięgiem Bluetooth,
iNet Box automatycznie wybiera tryb
komunikacji SMS.

Nowości produktowe
Webasto ma od niedawna w swojej
ofercie nowe ogrzewanie powietrzne Air
Top Evo o mocy 4–5,5 kW. Przez połączenie dwóch agregatów można uzyskać
maksymalną moc grzewczą na poziomie
11 kW. Jak czytamy w materiałach informacyjnych producenta, nowy model
przeznaczony jest specjalnie do pojazdów
użytkowych. Dzięki większej wydajności
cieplnej zapewnia większy od poprzednich agregatów komfort, wygodę i bezpieczeństwo. Air Top Evo wyposażono

Agregat ogrzewania stacjonarnego
przeznaczony do autobusów, zasilany gazem
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Aplikacja
systemu Truma
iNet Box

Spheros wprowadził niedawno na rynek nowy
agregat gazowy Thermo G, skonstruowany specjalnie na potrzeby autobusów zasilanych CNG. Nowy model zastąpił poprzedni – GBW. Moc grzewcza nowego
agregatu sięga 30 kW.

Podsumowanie
W ostatnich latach w świecie agregatów ogrzewania stacjonarnego ukształtowały się dwa główne
trendy rozwojowe. Pierwszy związany jest z obniżeniem emisji zanieczyszczeń i kosztów eksploatacji, co wiąże się przede wszystkim z poszukiwaniem
alternatywnego dla oleju napędowego źródła zasilania. Dostępne na rynku rozwiązania podążają za
światowymi trendami, a więc mamy głównie rozwój
zasilania gazowego i elektrycznego. Drugi trend rozwojowy jest silnie związany z rozwojem elektroniki
i telematyki. Wykorzystanie mobilnego internetu i technologii informatycznych pozwoliło na dokonanie
małej rewolucji w zakresie sterowania ogrzewaniem
niezależnym, które daje teraz nie tylko możliwości
programowania pracy agregatu z wyprzedzeniem, ale
również zdalnego sterowania za pomocą smartfona.
Nie oznacza to, że producenci zaniechali rozwoju
samych agregatów. Przykładem jest nowe ogrzewanie Webasto o zwiększonej wydajności i obniżonej
emisji hałasu.
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W trosce o jakość powietrza
kabinowego
Marek Rutka

Jakość powietrza w kabinie ma bezpośredni wpływ na samopoczucie
i zdrowie zarówno kierowcy, jak i osób znajdujących się w pojeździe.
Wyniki badań pokazują, że stężenie zanieczyszczeń w kabinie może być
nawet pięciokrotnie większe niż na zewnątrz pojazdu.

w parowniku wilgoć i ciepło to doskonałe
środowisko do namnażania się pleśni
i grzybów. W sytuacji, w której ich rozwój nie zostanie w porę zahamowany,
mogą one wywołać zanieczyszczenie powietrza cząstkami o charakterze alergizującym, a w skrajnym przypadku także
bakteriami chorobotwórczymi. Wzrost
zanieczyszczenia powietrza wewnątrz
kabiny pojazdu może objawiać się m.in.
Standardowy filtr kabinowy po lewej
stronie i wzbogacony wkładem
z węgla aktywnego – po prawej

© Mann Filter

tych ostatnich szczególnie istotna jest zawartość cząstek bioaerozolowych, w których skład wchodzą różnego rodzaju
pyłki, niewielkie fragmenty tkanek i mikroorganizmy, takie jak grzyby i bakterie (zarówno żywe, jak i obumarłe).
Warto przy tym podkreślić, że w miarę
upływu czasu we wnętrzu układu klimatyzacyjnego tworzą się dogodne warunki
do rozwoju mikroorganizmów. Obecne

Jednym z warunków bezpiecznej i komfortowej jazdy jest właściwy stan układu
przewietrzania i klimatyzacji kabiny
© DAF

akość powietrza znajdującego się
we wnętrzu samochodu jest wprost
proporcjonalna do tego, w jakich
warunkach i środowisku porusza się pojazd oraz do tego, w jakiej kondycji technicznej jest układ przewietrzania i klimatyzacji. Stan powietrza charakteryzowany
jest przez takie parametry, jak temperatura, skład chemiczny, wilgotność i stężenie cząstek aerozolowych. W przypadku
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poprzez nudności, bóle głowy, reakcje
alergiczne i astmatyczne (według danych Światowej Organizacji Zdrowia –
WHO, około 40% schorzeń astmatycznych wywołanych jest zanieczyszczeniem
powietrza).
Wobec powyższego bardzo istotne
staje się więc właściwe użytkowanie i serwisowanie pokładowych układów klimatyzacyjnych.

Zanieczyszczony
filtr staje się
doskonałym
środowiskiem
do rozwoju
drobnoustrojów

© Bosch

Pomocne filtry
Od ponad dekady standardowym elementem układów klimatyzacyjnych zarówno samochodów osobowych, ciężarowych, jak i autobusów są filtry popularnie
nazywane przeciwpyłkowymi lub kabinowymi. Ich głównym zadaniem jest
ograniczenie przedostawania się do wnętrza kurzu i pyłków. Warstwę filtracyjną
– w podstawowych odmianach filtrów –
stanowi włóknina poliestrowo-polipropylenowa charakteryzująca się dużą absorpcją zanieczyszczeń. Tego typu filtry
szczególnie wiele zanieczyszczeń wychwytują w okresie wiosennym, kiedy to

na drogach i ulicach zalega jeszcze wiele
piasku pozostałego z zimowego ich utrzymania. Większą – od podstawowych odmian filtrów – skutecznością w zatrzymywaniu zanieczyszczeń charakteryzują
się filtry wyposażone w dodatkową warstwę węgla aktywnego. Oprócz kurzu
i pyłków filtry takie ograniczają także
przedostawanie się do wnętrza szkodliwych gazów, takich jak ozon, SO2 i NO2.
Częstotliwość wymiany filtrów uzależniona jest od intensywności i warunków eksploatacji, jednak najczęściej
przyjmuje się, że wymiana filtra powinna odbywać się raz do roku lub co

reklama

15 tys. km. Niestety doświadczenia wielu
punktów serwisowych pokazują, że terminy te są bardzo często znacznie przekraczane. Spora grupa użytkowników po
wizualnej kontroli stanu filtra dochodzi
do wniosku, że gdy nie ma na nim wielu
widocznych zanieczyszczeń, postanawia
wydłużyć czas jego eksploatacji. Tymczasem to co jest najbardziej niekorzystne
dla zdrowia – a więc mikroorganizmy – są
niewidoczne gołym okiem. Z doświadczenia wynika, że jakiekolwiek obce – gnilne
lub pleśniowe – zapachy docierające z filtra (wylotów nawiewów) powinny dyskwalifikować go z dalszej eksploatacji.
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Filtry nie lubią wody
Dla prawidłowego funkcjonowania
układu klimatyzacji bardzo ważna jest
drożność filtra przeciwpyłkowego. Silnie
zanieczyszczony filtr ma sprawność kilkadziesiąt procent mniejszą niż nowy.
Przyczyną obniżenia drożności może być
także zawilgocenie warstwy filtrującej.
Tego typu przypadki mają miejsce przede
wszystkim wtedy, gdy podczas silnych
opadów deszczu lub wizyty w myjni woda
przedostanie się do kanałów wentylacyjnych. Zawilgocony filtr – szczególnie
w warunkach zimowych, gdy zalegająca
w nim woda zamarznie, może całkowi-

oczyszczania kanałów wentylacyjnych
i parownika najczęściej wykorzystuje się
preparaty, które pod ciśnieniem wstrzykuje się w otwory nawiewowe wnętrza
samochodu (zazwyczaj jest to piana o właściwościach myjąco-odkażających i rozprężliwych (ekspandujących), dzięki czemu
dociera w najdalsze fragmenty układu).
Procedura oczyszczania z reguły wymaga
ustawienia cyklu obiegu wewnętrznego
powietrza, odczekania około 30 minut
i następnie uruchomienia układu klimatyzacji dla osuszenia układu wentylacji.
Badania przeprowadzone przez Piotra
Grzybowskiego z Wydziału Inżynierii
Chemicznej i Procesowej Politechniki

to tych wyposażonych w indywidualne nawiewy nad fotelami pasażerów). Legionelloza bardzo często wywołuje zapalenie
płuc, a jej śmiertelność wynosi około 20%.
Warto wspomnieć, że alternatywą –
bądź uzupełnieniem – dla czyszczenia
układów klimatyzacji metodą piankową
jest tzw. ozonowanie. Ozon (O3), popularnie nazywany „aktywnym tlenem”,
ma bardzo silne właściwości odkażające
i jest kilkadziesiąt razy bardziej skuteczny niż chlor. Do przeprowadzenia
ozonowania niezbędne jest posiadanie
specjalistycznego urządzenia – generatora ozonu – uzyskującego ozon z tlenu
zawartego w powietrzu dzięki wykorzystaniu metody wyładowań koronowych.
Podczas zabiegu czyszczenia ozonowaniu poddawany jest zarówno układ klimatyzacji, jak i całe wnętrze pojazdu. Czas
trwania tego zabiegu uzależniony jest od
wydajności urządzenia i objętości wnętrza i może trwać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

Rozważnie z klimatyzacją
Rys. 1. Poziom stężenia trzech grup mikroorganizmów w otoczeniu, przed i po czyszczeniu
układu klimatyzacji z wykorzystaniem metody piankowej (dane w jtk/m3). Wykres za [1].

cie odciąć dopływ świeżego powietrza do
wnętrza, a gdy będzie się „rozmrażał”,
osadzająca się na szybach para wodna
może skutecznie ograniczyć widoczność.
Zamoczone lub zawilgocone filtry kabinowe nawet po wysuszeniu nie nadają
się do użycia i powinny być wymienione.
Warto wspomnieć, że zawilgocone
filtry są doskonałym siedliskiem dla rozwoju mikroorganizmów, a dodatkowym
negatywnym skutkiem używania takich
filtrów jest osadzanie się wilgoci w kanałach nawiewowych.

Niezbędne czyszczenie
Właściwa obsługa układu wymiany
powietrza we wnętrzu pojazdu nie powinna ograniczać się jedynie do wymiany
filtra przeciwpyłkowego. Warunkiem zachowania bezpieczeństwa mikrobiologicznego jest dokonywanie cyklicznego
oczyszczania całego układu dostarczającego powietrze do wnętrza pojazdu.
Aby taka operacja była najbardziej skuteczna, powinna być przeprowadzana
razem z wymianą filtra kabinowego. Do

Warszawskiej [1], wykazały, że oczyszczanie metodą piankową okazało się bardzo skuteczne i umożliwiło całkowite
wyeliminowanie bakterii psychofilnych
i mezofilnych w powietrzu dostarczanym do kabiny. W przypadku grzybów
mikroskopowych redukcja stężenia wyniosła 95%. Przyjmuje się, że bezpieczny
dla zdrowia poziom stężenia bakterii
mezofilnych wynosi 50 jtk/m3 (jednostka
miary jtk/m3 oznacza liczbę jednostek
tworzących kolonie grzybów), przy czym
we wszystkich poddanych powyższemu
badaniu samochodów, w których nie
przeprowadzono oczyszczania metodą
piankową, poziom ten był kilkakrotnie
(nawet dziewięciokrotnie) wyższy.
Co prawda jest mało prawdopodobne,
aby we właściwie i systematycznie czyszczonych stosunkowo krótkich kanałach
nawiewowych, w jakie wyposażone są
samochody osobowe, użytkowe i ciężarówki, rozwinęły się groźne bakterie
Legionella pneumophila, wywołujące chorobę o nazwie legionelloza, to takie niebezpieczeństwo występuje już w przypadku autobusów turystycznych (dotyczy
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Bakterie psychofilne szybciej rozwijają się w niższych temperaturach – przy
czym optymalna wynosi poniżej 20°C –
a więc tyle, ile często panuje w kanałach
wentylacyjnych układów klimatyzacyjnych. Znacznie bardziej od bakterii psychofilnych niebezpieczne są bakterie
mezofilne, jednak dla nich optymalną
temperaturą do rozwoju jest ok. 37°C.
Ustawienie odpowiedniej temperatury
ma wpływ nie tylko na samopoczucie, ale
też na zdrowie osób znajdujących się
we wnętrzu pojazdu. Zimą optymalna
temperatura wynosi 21–22°C, a latem
19–20°C, przy czym należy pamiętać,
aby różnica między temperaturą wewnątrz i na zewnątrz pojazdu nie była
zbyt duża. Jest to ważne szczególnie latem, gdy na zewnątrz silnie schłodzonego wnętrza samochodu panują upały.
Znaczna różnica temperatur między
wnętrzem pojazdu a otoczeniem może
niekorzystnie wpłynąć na organizm i doprowadzić do szoku termicznego lub
spadku odporności (osłabić funkcję układu
immunologicznego).
Literatura:
[1] P. Grzybowski, Ocena i kontrola czystości mikrobiologicznej powietrza w samochodowych układach klimatyzacyjnych,
[w:] „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”,
nr 5/2011, s. 34–35.
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Wielton otwiera Centrum
Badawczo-Rozwojowe
© Wielton

Dariusz Piernikarski

11 lutego br. Wielton SA – największy w Polsce i jeden z największych
w Europie producent naczep i przyczep – otworzył Centrum Badawczo-Rozwojowe
(CBR) w Wieluniu. To jedyny taki ośrodek badawczy w Polsce i drugi w Europie.

nnowacyjność to jeden z filarów strategii grupy Wielton, a Centrum Badawczo-Rozwojowe to kolejny krok na
drodze do osiągnięcia miana lidera technologicznego i pozycji w pierwszej trójce
największych europejskich producentów
naczep. Inwestycja została zrealizowana przy współpracy Ministerstwa Gospodarki, obecnie Ministerstwa Rozwoju.
Wielton otrzymał wsparcie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Wartość inwestycji wyniosła 22,04 mln zł, z czego ok. 9,67 mln zł
pochodzi ze środków unijnych.
Inwestycja obejmowała budowę
dwóch nowych budynków oraz modernizację pomieszczeń w już istniejącym
obiekcie na terenie zakładu produkcyjnego Wieltonu w Wieluniu. W wyniku

prac powstała nowoczesna hala badań
symulacyjnych i prototypowni, budynek
biurowy, wyspecjalizowane stanowisko
do badań zmęczeniowych i wytrzymałościowych pojazdów, naczep i przyczep,
stanowiska diagnostyki układów hamulcowych oraz konstrukcji pojazdów.
W Centrum Badawczo-Rozwojowym
powstawać będą innowacyjne środki
transportu z segmentu naczep i przyczep.
Celem projektu jest podniesienie poziomu
technologicznego i bezpieczeństwa produkowanych pojazdów, kompleksowe
sprawdzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych na etapie projektowania
i prototypowania, a także zwiększanie
konkurencyjności oferowanych na rynku
naczep i przyczep. Dodatkowo Wielton
dąży do tego, aby nowe produkty były
neutralne dla środowiska naturalnego.
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Konsekwentny rozwój innowacji
Pierwszy projekt prototypu naczepy
skrzyniowo-plandekowej Wielton został
zrealizowany w 1996 r. Wraz z sukcesywnym rozwojem firmy i portfolio produktowego powiększał się zespół konstruktorów. Początkowo tworzyło go 5 osób,
w 2010 r. utworzono Dział Badań i Rozwoju, w którym obecnie pracuje 40 wykwalifikowanych inżynierów. Głównym
celem ich prac jest rozwój oferty produktowej – w efekcie wdrażanych jest
średnio 15 nowych produktów rocznie.
Pracami kieruje Maciej Kaczor – dyrektor Działu Badań i Rozwoju Wielton SA.
Ważnym elementem procesu wdrożenia nowego produktu do sprzedaży jest
etap wykonania jego prototypu, a następnie walidacji – w Dziale Badań i Rozwoju
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Całopojazdowe
stanowiska badawcze

Drugie takie w Europie – stanowisko do dynamicznych badań całopojazdowych
naczep i przyczep działa w Centrum Badawczo-Rozwojowym Wielton SA

nowiącym część działu badawczo-rozwojowego Wielton SA. Transfer innowacyjnych technologii ze środowiska
akademickiego do biznesu wspiera również współpraca z Politechniką Śląską
w ramach uruchamianej w 2016 r. pod
patronatem Wieltonu specjalności projektowanie mechatronicznych układów
mobilnych na kierunku mechatronika.

©
Wiel
ton

zajmuje się tym specjalna sekcja odpowiedzialna za planowanie, prowadzenie
oraz analizę rezultatów badań. W dyspozycji zespołu od 2010 r. znajduje się hala
do budowy prototypów, wyposażona także w testowe stanowiska produkcyjne
i badawcze – wcześniej prototypy powstawały bezpośrednio na hali produkcyjnej. Walidacja konstrukcji to szereg
zaawansowanych badań obejmujących
m.in. testy funkcjonalne, pomiary naprężeń, odkształceń, przyspieszeń, ciśnień
itp. w różnych warunkach i pod różnym
obciążeniem oraz badania trwałościowe.
W zależności od wymagań określonych
w normach konstrukcje są badane w taki
sposób, żeby spełniały określone warunki bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku wewnętrznego pojazdy poddawane
są certyfikacji i homologacji w akredytowanych jednostkach.
Inwestycje w badania i rozwój to dla
spółki istotny element strategii. W roku
2015 Wielton otrzymał status Centrum
Badawczo-Rozwojowego, którym – poza
Wieltonem – może pochwalić się 41 przedsiębiorstw w całej Polsce. Pozwala to działać spółce jak jednostce naukowej i finansować prace badawczo-rozwojowe
ze środków zewnętrznych, m.in. z funduszy unijnych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach szeroko rozumianego rozwoju innowacji
w czerwcu 2015 r. Wielton otworzył zamiejscowe biuro projektowe w gliwickim
Parku Naukowo-Technologicznym, sta-

W Centrum Badawczo-Rozwojowym
znajduje się unikatowa w skali kraju
oraz druga w Europie stacja do całopojazdowego badania naczep i przyczep,
która umożliwia sprawdzenie zachowania się konstrukcji naczep w realnych
warunkach drogowych. Stację wyposażono w wyspecjalizowane stanowiska
pomiarowe z najwyższej klasy sprzętem
służącym do badań symulacyjnych, materiałowych oraz do diagnostyki konstrukcji pojazdów. Jest to nic innego jak
stanowiskowy hydrauliczny symulator
drogi (produkt firmy MTS Systems Corp.).
Sześć siłowników hydraulicznych o położeniu dostosowywanym do konfiguracji
układu jezdnego w aktualnie badanym
pojeździe umożliwia wytworzenie siły
pionowej działającej na wszystkie opony
i elementy zawieszenia naczepy/przyczepy. Jest także urządzenie do symulowania wymuszeń na siodle przez dodatkowe dwa siłowniki hydrauliczne. Na
stanowisku można testować przyczepy
centralnoosiowe, klasyczne z obrotnicą
oraz naczepy o masie własnej do 40 t.
Urządzenia hydrauliczne są zamocowane
na aktywnej masie sejsmicznej ważącej
500 t, zawieszonej na 26 poduszkach
pneumatycznych. Taki system wibroizo-

Mariusz Golec,
prezes zarządu Wielton SA

Decyzja o budowie tego Centrum wcale
nie była taka łatwa. Projekt dojrzewał
około dwóch lat, mieliśmy mnóstwo rozmów i wyjazdów. Było dużo wątpliwości
dotyczących tego, jak to centrum badawcze przełoży się na naszą działalność w przyszłości. Zwyciężyła świadomość, że jeżeli Wielton w przyszłości
chce być firmą innowacyjną na skalę międzynarodową, rozwijać się dynamicznie,
konstruować i wypuszczać na rynek produkty konkurencyjne i mierzyć się z największymi w Europie, to takie centrum
badawczo-rozwojowe jest niezbędne.
Mogę śmiało mówić o pewnej rewolucji

technologicznej w naszym przedsiębiorstwie. Rewolucji nie tylko związanej z nowymi i ciekawymi rozwiązaniami, ale
o rewolucji w podejściu do kreowania naszego biznesu. Po podjęciu decyzji o budowie tego Centrum wszyscy zrozumieli,
że nie tylko inwestowanie w park maszynowy tu i teraz, nie tylko myślenie
o produkcji jest istotne dla przedsiębiorstwa. Bardzo istotna jest również część
związana z rozwojem, która może nam
dać pewność, że w przyszłości Grupa
Wielton będzie odnosić sukcesy. Nie –
może będzie, tylko – będzie odnosić sukcesy. Teraz są do tego twarde przesłanki.
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Stanowisko do testowania kompletnych pojazdów użytkowych to przystosowany do potrzeb CBR Wielton produkt MTS System 320 Road Simulator: pojazd zostaje
podparty na 6 siłownikach hydraulicznych, 2 dodatkowe
odpowiadają za wymuszenia na siodle

lacji stanowiska ogranicza drgania do
samego pola badawczego, tłumiąc wibracje przenoszone na budynek.
Na stanowisku badawczym można
określać różnorodne charakterystyki statyczne i dynamiczne pojazdów oraz, co
najważniejsze, pozwala ono na precyzyjne określenie trwałości całej konstrukcji
pojazdu i jego podzespołów w warunkach
rzeczywistych obciążeń drogowych –
wymuszeniem są profile drogowe zarejestrowane wcześniej w warunkach
rzeczywistych. Pojazd, nie opuszczając
hali badań, może przejechać dystans np.
1 mln km w okresie ok. 2 miesięcy, co
w normalnych warunkach eksploatacji
zajęłoby od 3 do 5 lat. Dzięki temu już
na etapie projektowania i prototypowania możliwe jest wykluczenie ewentualnych konstrukcyjnych wad ukrytych
i wdrażanie do produkcji trwałych i niezawodnych rozwiązań.
Do badań trwałościowych wykorzystywany jest specjalistyczny pakiet oprogramowania RPC. Pozwala on na wszechstronną analizę zarejestrowanych obciążeń
pojazdu w różnych warunkach drogowych
lub terenowych oraz taki dobór obciążeń,

ielton
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Istotnym elementem wyposażenia stanowiska są nowoczesne systemy akwizycji danych pomiarowych, pozwalające na
jednoczesną rejestrację dziesiątek wielkości fizycznych określających zachowanie
pojazdu w trakcie symulowanych warunków drogowych. Dobór czujników, sposób akwizycji sygnałów i zakres gromadzonych danych zależy od pojazdu i jego
przeznaczenia. W trakcie badań na ramie
pojazdu umieszcza się różnego rodzaju
czujniki dostarczające sygnały, które pozwalają na pełne odwzorowanie zachowania pojazdu i rzetelną ocenę wytężenia
ramy (jej stanu naprężeń i przemieszczeń)
powstałego po jej obciążeniu, a także odnieść się do przeprowadzonych na wcześniejszym etapie analiz strukturalnych.
Nowe jest również stacjonarne stanowisko do badania sztywności konstrukcji, pozwalające na analizę obciążeń. Pojazd może być obciążony zmienną siłą

Siłowniki hydrauliczne podpierające koła generują siły do 213 kN, amplitudy drgań
do 254 mm, prędkości rzędu 3,6 m/s, a przyspieszenia drgań osiągają wartość 18 g.
Wartości chwilowe zależą od realizowanego programu symulacji – odpowiadającego zarejestrowanemu, rzeczywistemu profilowi drogi

który pozwoli na jak najszybsze określenie rzeczywistej jego trwałości. Możliwości techniczne stanowiska pozwalają
z dużą wydajnością symulować skrajnie
różne warunki drogowe: od małych drgań
do bardzo silnych uderzeń spowodowanych np. wybojami drogowymi.
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(również w postaci skupionej) – rozciągającą lub ściskającą o wartości do 400 kN.
Rozmiary stanowiska zostały dobrane
w taki sposób, aby była możliwość szybkiego obciążenia całej naczepy i określenia jej sztywności bez konieczności jej
długotrwałego załadunku.
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Stanowisko do badania sztywności konstrukcji; pojazd może
być obciążony zmienną siłą (również w postaci skupionej)
o wartości do 400 kN. Rozmiary stanowiska dobrano tak, aby
była możliwość szybkiego obciążenia całej naczepy i określenia jej sztywności bez konieczności długotrwałego załadunku

Wymuszenia na sprzęgu siodłowym naczepy realizowane są
przez dwa dodatkowe siłowniki hydrauliczne

© D. Piernikarski

Summary

Do badań trwałościowych wykorzystywany jest specjalistyczny pakiet oprogramowania RPC Pro. Pozwala on na wszechstronną analizę zarejestrowanych obciążeń pojazdu
w różnych warunkach drogowych lub terenowych oraz dobór obciążeń pozwalający
na jak najszybsze określenie rzeczywistej trwałości pojazdu

Post scriptum
Chcąc zostać trzecim w Europie producentem naczep, Wielton SA musi postawić na innowacyjność i konkurencyjność swoich produktów. Decyzja
o budowie i w efekcie uruchomienie
nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego świadczą o tym, że zarząd
firmy nie unika trudnych decyzji i odważnych działań biznesowych.
Patrząc na wyposażenie CBR okiem
inżyniera, mogę powiedzieć, że Wielton
ma teraz najnowocześniejsze „zabawki”,
które pozwolą na ogromne skrócenie prac

(i zmniejszenie nakładów finansowych)
związanych z opracowywaniem i weryfikowaniem (walidacją) prototypów. Połączenie nowoczesnych technik pomiarowych i oprogramowania inżynierskiego
daje bardzo duże możliwości w zakresie
analizy obserwowanych zjawisk, oceny
wysilenia konstrukcji i prognozowania jej
trwałości i niezawodności. To wszystko
oczywiście z myślą o jak najlepszym dopasowaniu oferty rynkowej do oczekiwań
klienta. Konkurencja może jedynie zazdrościć i… jeśli ma klasę, to również
gratulować!

On 11th of February 2016 Wielton SA
opened its Research and Development Centre (RDC) in Wielun. Investment in the Research and Development Centre included the construction
of two new buildings and modernization of rooms in an existing building at Wielton’s production facility
in Wielun. Investments amounted to
nearly 22 million zł, of which approx.
9.5 million zł came from EU funds.
The research center has the second
in Europe hydraulic test-bench for
full vehicle research of trailers and
semi-trailers. It is equipped with specialized post measuring and testing
equipment used for simulation studies, materials and diagnostics of
vehicle construction. Noteworthy is
also a test stand for fatigue and endurance reseach of trailers and semitrailers, a braking diagnostics station
and a station for vehicle construction
diagnostics.
Thanks to this development already
at the stage of designing and prototyping is possible to eliminate of any
hidden structural defects and implement durable and reliable production solutions.
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Układy hamulcowe i osie testowane są także pod
kątem długotrwałej
jazdy po łukach

Osiowy problem.
Eksploatacja osi naczep
Marek Rutka

iorąc pod uwagę, że masa naczepy wraz z ładunkiem stanowi
nawet 75% masy zestawu, dbałość
o stan techniczny – przede wszystkim
tych elementów, które odpowiadają za
bezpieczeństwo – jest szczególnie ważna.
Do najważniejszych z nich należy zaliczyć m.in. układ hamulcowy i zawieszenie. Trzeba jednak podkreślić, że
komponentami ulegającymi najszybszemu zużyciu eksploatacyjnemu są hamulce, z tym zastrzeżeniem, że na poziom ich zużycia silny wpływ ma sposób
i technika jazdy, a na kondycję zawieszenia przede wszystkim rodzaj i stan nawierzchni, po której porusza się pojazd.

Z tego też względu układ hamulcowy
powinien być elementem naczepy, który
najczęściej poddawany jest kontroli stanu
technicznego, prawidłowości funkcjonowania i skuteczności.
Biorąc pod uwagę ostatnią dekadę,
wyraźnie widoczna jest poprawa stanu
technicznego eksploatowanych w Polsce
naczep. Z dróg praktycznie zniknęły już
stare i wyeksploatowane do granic możliwości naczepy i przyczepy, pamiętające
wczesne lata 90. ubiegłego wieku. Nie
bez wpływu na wyeliminowanie z użytku
tego rodzaju pojazdów miało pojawienie
się Inspekcji Transportu Drogowego.
Nakładane w toku kontroli kary oraz od-
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W odróżnieniu od ciężarówek, które zazwyczaj przypisane są do konkretnego
kierowcy lub obsady, naczepy bardzo często mają wielu użytkowników.
Taka sytuacja sprawia, że zaniedbania dotyczące stanu technicznego naczep
są znacznie większe niż w przypadku ciężarówek.

Popękane tarcze hamulcowe powinny
zawsze dyskwalifikować pojazd i wyłączyć go
z dalszej eksploatacji

| TECHNIKA |
Układy z hamulcami bębnowymi doskonale
sprawdzają się np. w wykorzystywanych
na budowach naczepach samowyładowczych
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wiający się wzrostem temperatury lub
zbyt niską temperaturą w porównaniu
z pozostałymi kołami (ten ostatni parametr jest kontrolowany podczas hamowania pojazdu). Do dokładnego badania
stanu i skuteczności układu hamulcowego
służby inspekcyjne wykorzystują również
mobilne stacje kontrolno-pomiarowe.

Tarcze pod kontrolą
Hamulce tarczowe w naczepach i przyczepach są stosowane od ponad dekady.
Obecnie wszyscy uznani producenci oferują tego typu układy jako standardowe
w większości modeli. W porównaniu z hamulcami bębnowymi charakteryzują się
większą skutecznością hamowania, lepszą
zdolnością do odprowadzania ciepła oraz
niższą masą własną. Ten ostatni parametr
wpływa na obniżenie masy nieresorowanej osi, co korzystnie wpływa na trwałość
zawieszenia. Nie bez znaczenia pozostaje
także mniejsza liczba części w hamulcach
tarczowych, tym samym mniej pracochłonna jest obsługa serwisowa.
Z punktu widzenia skuteczności hamowania i trwałości na tarczowe układy
hamulcowe bardzo negatywny wpływ
ma sytuacja, w której powierzchnia hamująca (tarcza i okładzina klocka) jest zanieczyszczona mieszaniną wody i piasku,
gleby lub drobnego żwiru. Z tego też
względu na osiach naczep i przyczep
używanych w trudnym terenie placów
budów praktycznie nie stosuje się tarczowych układów hamulcowych. Mimo
że zarówno zaciski, jak i tarcze hamulcowe zainstalowane są w taki sposób, aby
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bieranie dowodów rejestracyjnych zagrażających bezpieczeństwu naczep i przyczep w wielu wypadkach wymusiło na
ich właścicielach inwestycje w nowy tabor. Inwestycje te wyraźnie widoczne są
w statystykach sprzedaży. Pamiętać jednak należy, że nowe zakupy są także
efektem wzrostu świadomości, że naczepa lub przyczepa w kiepskiej kondycji
technicznej nie tylko generuje koszty związane z naprawami, ale w przypadku kontroli i zakwestionowania jej stanu technicznego może stać się przyczyną jeszcze
większych wydatków (np. kar za nieterminową dostawę ładunku).

Są i tacy przewoźnicy, którzy zamiast
naprawić piastę, ryzykują jazdę bez koła

w maksymalnym stopniu były osłonione
przez felgę, to jednak ich uszkodzenie
podczas jazdy w terenie jest możliwe.
Z drugiej jednak strony zaletą układów
wyposażonych w zaciski jest możliwość
łatwego i szybkiego wykrycia wszelkich
uszkodzeń i niedomagań, w szczególności stopnia zużycia lub uszkodzenia
tarczy (w układach bębnowych konieczne
jest zdjęcie koła i bębna z piasty).
Niestety przez część użytkowników
możliwość łatwego dostrzeżenia defektu
postrzegana jest jako wada, ponieważ
w razie kontroli przez policję lub inspektorów ITD nie da się jej ukryć. Organa
nadzoru i kontroli wyposażane są sukcesywnie w sprzęt, który może zdiagnozować niesprawność również w bębnowych układach hamulcowych. Przykładem
tego są inspektorzy niemieckiego odpowiednika ITD – BAG (Federalny Urząd
Transportu Rzeczy). Niektóre patrole BAG
mają w swoim wyposażeniu kamery termowizyjne, które są w stanie podczas
jazdy (np. wyprzedzania ciężarówki) wykryć defekt układu hamulcowego obja-

Według danych Inspekcji Transportu
Drogowego usterki układów hamulcowych należą do najczęściej ujawnianych
podczas kontroli defektów naczep i przyczep. Są to zarówno nieszczelności instalacji hamulcowej, nierówna siła hamowania poszczególnych kół i stron, a także
defekty zespołów ciernych bębnowych
lub tarczowych. W przypadku tarczowych
układów hamulcowych najczęściej są to
nadmiernie zużyte, popękane lub mające
ubytki struktury tarcze hamulcowe. Stan
hamulców może być zakwestionowany
także w przypadku stwierdzenia mikrospękań (tworzących na powierzchni
drobną nieregularną siateczkę) struktury
tarczy, co jest następstwem przegrzania
tarczy i rozhartowania materiału (tarcza
taka ma zdecydowanie obniżoną wytrzymałość termiczną i łatwo może ulec
popękaniu).
W przypadku hamulców tarczowych
bardzo ważnym elementem wpływającym na skuteczność i prawidłowe funkcjonowanie układu jest stan zacisków
hamulcowych. Ze względu na niekorzystne oddziaływanie zanieczyszczeń
podrywanych z jezdni zaciski narażone
są na silne zabrudzenia (dotyczy to przede
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Wysoka jakość materiałów i wykonania
pozwala firmie Krone udzielać 6-letniej gwarancji
na łożyska i korpus bez limitu kilometrów

wszystkim jego elementów ruchomych).
Z tego też względu kluczowy dla ich prawidłowego działania ma stan uszczelnień
i kołnierzy ochronnych jarzma (korpusu)
i współpracujących z nim tłoczków.

Zawieszenie nie ma lekko
© Krone

Układ jezdny naczep musi często wykazać się większą wytrzymałością od
tego w ciężarówce. Jest to spowodowane
nie tylko tym, że obciążenie osi – mimo
że jest ich zazwyczaj więcej niż w ciągniku

zużycie opon. Niewłaściwa geometria
powoduje konieczność częstego korygowania toru jazdy zestawu, co przyczynia się do szybszego zmęczenia kierowcy i pogorszenia jego koncentracji.
Nie należy zapominać, że nieprawidłowo
ustawione osie przyczyniają się też do
większego zużycia paliwa.

© BPW
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Układ Eco Air Compact firmy BPW z osiami
o nośności 9 t każda, tarczowym układem
hamulcowym i pneumatycznym zawieszeniem

– jest większe, to jeszcze oddziałują na
nie znaczne siły poprzeczne. Powstają one
podczas pokonywania łuków, zakrętów
i jazdy manewrowej (koła naczepy podążają innym śladem niż koła ciągnika).
Siły poprzeczne bardzo niekorzystnie
wpływają na stan łożysk, opon, felg i elementów ruchomych zawieszenia (wahaczy, sworzni i tulei). Zawieszenie obciążonej ładunkiem naczepy narażone na
częste oddziaływanie poprzecznych sił
ścinających ulega kilkakrotnie szybszemu zużyciu niż pojazdów poruszających
się na długich trasach autostradowych.
Oddziaływanie to nie pozostaje bez wpływu na konstrukcję nośną naczepy, ramę
lub pomocnicze elementy nośne stosowane np. w naczepach, cysternach i silosach. W skrajnym przypadku znaczna
częstotliwość ich występowania może
doprowadzić do pęknięć ramy i punktów
mocowania wahaczy. Pewnym rozwią-

Kompaktowa oś przeznaczona
do montażu w naczepach pozwala
w maksymalnym stopniu obniżyć
wysokość jej podłogi

zaniem ograniczającym występowanie
sił ścinających jest możliwość podnoszenia osi naczepy lub wyposażenia jej
w koła lub osie skrętne. To ostatnie rozwiązanie stosowane jest przede wszystkim w naczepach wykorzystywanych
w dystrybucyjnym transporcie lokalnym.

Korekta nie tylko po kolizji
Prawidłowa geometria osi naczepy to
jeden z bardzo istotnych parametrów
wpływających na bezpieczeństwo, trwałość elementów układu jezdnego oraz
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Przestawienie geometrii może być
zarówno następstwem uszkodzenia mechanicznego, np. podczas kolizji, jak i wynikać z normalnego eksploatacyjnego
zużycia. Regulacje geometrii osi w naczepach przeprowadza się od ustawienia
ostatniej osi względem czopa sworznia
królewskiego. W zależności od rodzaju
przyjętego rozwiązania regulacje geometrii przeprowadza się, zmieniając położenie blach dystansowych mocujących
półresor lub za pomocą mimośrodów (to
ostatnie rozwiązanie jest rzadziej stosowane przez producentów naczep).
Wspomnieć należy, że za nieprawidłową
geometrię osi mogą odpowiadać także
nadmiernie zużyte elementy metalowo-gumowe (silentblocki) zawieszenia.

| TECHNIKA |

Właściciel firmy Ostaszewski Transport:
Krzysztof Ostaszewski (z lewej)
z synem Grzegorzem

„Zwierzaki” znalazły swój dom
Bohaterowie ubiegłorocznej karawany Naturalnie Renault Trucks
– pojazdy gamy T w „zwierzęcych” malowaniach – na początku
lutego br. dołączyły do floty pojazdów Ostaszewski Transport
z Radwanic k. Głogowa, rodzinnej firmy z tradycjami.
abor spółki liczy ok. 220 pojazdów
ciężarowych, z czego niemal połowa to renówki, głównie modele
Premium i legendarne Magnum. Właściciel Krzysztof Ostaszewski wraz z synem
Grzegorzem od wielu lat – z dużymi sukcesami – ściga się ciężarówkami w długodystansowych rajdach offroadowych.
Uważa, że tak jak do rajdu ciężarówka,
którą sam przygotowuje, musi być wytrzymała i pewna nawet podczas najcięższego etapu rajdu, tak i w transporcie pojazdy, którymi jeżdżą jego kierowcy, muszą
być mocne, solidne i niezawodne.
Dlatego po ponadrocznym użytkowaniu dwóch pojazdów gamy T z silnikami
o mocy 440 KM i 480 KM, które pokonały
już po ok. 140 tys. km. głównie po terenach górzystych, przedsiębiorca zdecydował się na zakup kolejnych ciężarówek.
„Kierowcy mówią, że nawet z pełnym tonażem zestawy suną gładko i harmonijnie, łatwo przyspieszają, a co najważniejsze, potrafią osiągnąć zużycie paliwa
na poziomie 30 l na 100 km. To duża
zasługa mocnego 13-litrowego silnika,
który pracuje bez najmniejszej zadyszki
w takich trudnych warunkach” – zauważa właściciel.

Komfortowe „zwierzaki”
Dla Krzysztofa Ostaszewskiego oprócz
ekonomiki paliwowej liczy się również
wygoda kierowców jeżdżących w dalekie trasy oraz komfort ich odpoczynku.
Dlatego wszystkie siedem nowo zakupionych 13-litrowych pojazdów – w tym popularnych „zwierzaków” – ma największe,
wygodne kabiny High Sleeper, a jeden
z nich – model T520 w malowaniu lwa
– kabinę w wersji wyposażenia MaxiSpace, najbardziej komfortową na rynku.
Dodatkowo niezależny test siedmiu
konkurencyjnych kabin sypialnych wykonany niedawno przez angielski magazyn „Commercial Motor”, który jako
zwycięzcę wyłonił kabinę High Sleeper
z wyposażeniem MaxiSpace, utwierdził
Krzysztofa Ostaszewskiego o trafności
wyboru.
Pozytywne opinie o wygodzie kabin
High Sleeper oraz przemyślanej ich funkcjonalności przedstawili sami kierowcy.
Sławomir Papaj podkreślił wygodę kabiny w wersji MaxiSpace i wyposażenie
„lwa”, docenił królewską wręcz przestrzeń

i bardzo wiele schowków na rzeczy osobiste, a także funkcjonalny rozkładany
stolik i użyteczne elementy wyposażenia,
jak oświetlenie LED wewnątrz czy chłodzony schowek pod fotelem pasażera.
Piotr Staruszkiewicz, kierowca „pantery
śnieżnej”, czyli 13-litrowego modelu T520
z kabiną High Sleeper, wysoko ocenił wygodę ustawnego fotela Recaro, a Sebastian Lipiński – niesamowite wyciszenie
kabiny 480-konnej „żyrafy”.
Z kolei Stefan Taras, kierowca 13-litrowego ciągnika T520 z serii Adventure
– limitowanego modelu roboczo zwanego w firmie „słoniem”, podkreślił pełen
komfort wyposażenia, m.in. wygodne
łóżko, a także widoczność z pojazdu oraz
oświetlenie zewnętrzne. Chwalił też
urządzenia wpływające na bezpieczeństwo jazdy.
Aktualnie w firmie jeździ 9 modeli T.
„Renówka zrobiła naprawdę dobry samochód” – tak krótko podsumował właściciel Krzysztof Ostaszewski.

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcie: © Renault Trucks
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Liderzy branży betonu
towarowego
Katarzyna Biskupska

3 marca br. w sali kongresowej Centrum Polskiego Komitetu
Olimpijskiego w Warszawie odbyła się gala finałowa XIII Kampanii Znaku
Jakości „Dobry Beton”, podczas której 18 wytwórni betonu towarowego
z całego kraju odebrało prestiżowe wyróżnienia.

roczyste wręczenie certyfikatów
Dobry Beton poprzedziła konferencja, na której specjaliści z branży
podsumowali rozwój rynku betonu towarowego w Polsce w 2015 r. i przedstawili jego aktualną sytuację.
Według szacunków Stowarzyszenia
Producentów Betonu Towarowego (SPBT)
produkcja betonu towarowego w Polsce
w ubiegłym roku wyniosła 19,8 mln m3
i była wyższa o 3% w porównaniu z produkcją w roku 2014. Zanotowany wzrost
był niższy od prognozowanego (5%),
a spowodowane to było zmniejszonym
tempem realizacji inwestycji, w przeważającej większości zakontraktowanych
w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Branża
spodziewa się kontynuacji dobrej koniunktury w budownictwie, a ważną rolę
w tych prognozach odgrywa budownictwo
deweloperskie. Sprzyja temu korzystna
sytuacja makroekonomiczna (stopy procentowe i bezrobocie pozostają na rekordowo niskim poziomie) oraz popularność programu rządowego „Mieszkanie
dla młodych”. W ubiegłym roku wybudowano 150 tys. mieszkań, czyli o 18%
więcej niż w 2014 r. Ożywienie spodziewane jest również m.in. w zakresie
inwestycji infrastrukturalnych, wynika-

jących z dostępności środków pozyskanych z Funduszy UE na lata 2014–2020.
SPBT prognozuje trzyprocentowy wzrost
produkcji betonu towarowego w 2016 r.
do poziomu 20,4 mln m3.

Budowa dróg betonowych
Podobnie jak w ubiegłym roku tematem zarówno konferencji, jak i późniejszej gali były rozwiązania betonowe dla
drogownictwa. Drogi betonowe zyskują
coraz większe poparcie, ponieważ cechuje
je niższy koszt budowy i późniejszego

utrzymania, większa trwałość (rzędu 30
lat) – przeciętnie 2,5–3,5 razy większa
niż dróg asfaltowych, duża jasność nawierzchni, a więc mniejsze koszty oświetlenia i większe bezpieczeństwo, a także
większa odporność na wysokie i niskie
temperatury, ognioodporność oraz większa sztywność nawierzchni pod dużym
obciążeniem, co oznacza brak kolein.
Drogi betonowe charakteryzują się też
lepszą przyczepnością i krótszym odcinkiem hamowania. Coraz więcej samorządów decyduje się na budowę dróg
w tej technologii ze względu na ich zalety i korzyści w długiej perspektywie czasowej – obecnie łączna długość betonowych dróg lokalnych wynosi ok. 600 km.

Kampania Znaku Jakości „Dobry Beton” organizowana jest od 12 lat przez Stowarzyszenie
Producentów Betonu Towarowego w Polsce, organizację zrzeszającą producentów betonu
towarowego oraz firmy z zaplecza technicznego i technologicznego tej branży. Celem kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton” jest promowanie wszystkich producentów, którym zależy
na podnoszeniu standardów produkcji, dbaniu o środowisko naturalne, a przez te działania
również o zadowolenie klienta. Co roku wyróżnienie otrzymują firmy, które pomyślnie przejdą
przez wielostopniową procedurę kwalifikacyjną i spełniają wysokie standardy produkcji pod
względem technologii, wyposażenia wytwórni oraz dbałości o środowisko naturalne. Wyróżnione
firmy zgodnie potwierdzają, że dzięki emblematowi Dobry Beton stały się bardziej wiarygodne
w oczach przedsiębiorstw budowlanych kupujących od nich beton towarowy.
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Pompa JunJin
JXRZ61-5.18HP – pierwsza
w Polsce pięcioosiowa pompa
zabudowana na Mercedesie Arocsie. Prace nad dostosowaniem do
podwozia pięcioosiowego wykonała firma Paul Nutzfahrzeuge,
specjalizująca się w przygotowaniu pojazdów
specjalnych

Beton towarowy jest wykorzystywany
również m.in. do budowy placów postojowych dla ciężarówek, gdyż w asfalcie
powstają koleiny, a kostka brukowa niszczy opony.
Według planów budżetowych GDDKiA
na lata 2014–2020 w Polsce ma zostać
wybudowanych ponad 800 km autostrad
i dróg ekspresowych o nawierzchni betonowej. Obecnie jeździmy już po autostradach i drogach ekspresowych z tą nawierzchnią o łącznej długości ok. 650 km,
stanowiących ok. 18% całej sieci dróg
i autostrad w kraju. Jeśli plan GDDKiA
zostanie zrealizowany, wskaźnik ten do
2020 r. wzrośnie do ok. 26%. Zapotrzebowanie na beton przeznaczony na nowe
nawierzchnie odcinków dróg betonowych wyniesie łącznie ok. 4,8 mln m3,
co w okresie pięcioletnim da 0,96 mln m3
na rok, czyli ok. 5% obecnej rocznej produkcji tego materiału w Polsce. Oznacza
to, że branża jest doskonale przygotowana do realizacji tego zadania.

Finał edycji 2016
Punktem kulminacyjnym wieczoru
była ceremonia wręczenia laureatom certyfikatów oraz pieczęci jakości. W tym
roku do konkursu przystąpiło 18 wytwórni

betonu towarowego z całej Polski. Wśród
zgłoszonych zakładów 7 uczestniczyło
w konkursie po raz pierwszy – emblemat
Dobry Beton został im przyznany na 2
lata. Pozostałe 11 wytwórni to firmy prolongujące – Znakiem Jakości mogą legitymować się co najmniej przez kolejne 4
lata. Łącznie z odznaczonymi w tej edycji
liczba zakładów pieczętujących się emblematem Dobry Beton wynosi już 80.
Oprócz wyróżnień Dobry Beton przyznana została również nagroda za osiągnięcia i innowacje. Kapituła Znaku uhonorowała tym wyróżnieniem firmę Ren-Bet
z Krakowa za opracowanie i wdrożenie

do produkcji technologii betonu architektonicznego GRC, jako przykład innowacji w budownictwie.

Sprzęt mobilny
Tradycyjnie już przed Centrum PKOl
znajdowała się miniekspozycja sprzętu
mobilnego, zapewniającego sprawny
transport i dystrybucję betonu do miejsca
przeznaczenia. Swoje produkty zaprezentowali przedstawiciele producentów
pomp do betonu i betonomieszarek, montowanych na podwoziach samochodów
ciężarowych.
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Czteroosiowa betonomieszarka serii FML 093 polskiej produkcji. Cała konstrukcja i wykonanie pochodzi z Fabryki
Maszyn Leżajsk Nowa – firmy, która po przekształceniach
funkcjonuje pod nową nazwą od listopada 2014 r.

długości wysięgnika dla pomp na większości budów to już nie 36 m, a przynajmniej 42 m, stąd też potrzeba »dozbrojenia« polskich firm w maszyny o jeszcze
większym zasięgu i wzrost popularności
modeli powyżej 50, a nawet 55 m” –
komentuje Łukasz Żyła z firmy JunJin
Polska, przedstawiciela maszyn firmy
JunJin.

Co z tą wagą?
Sytuacja rynkowa sprzedaży pomp
do betonu i pompogruszek w ubiegłym
roku była zróżnicowana ze względu na
coraz ostrzejsze kontrole i wymogi administracyjne dotyczące dopuszczalnych
nacisków na osie oraz masy pojazdów.
Zauważalny był wzrost sprzedaży sprzętu

do podawania betonu, i podobnie jak
w ub. roku, mimo obwarowań przepisami administracyjnymi, popularne były
pompogruszki.
W ub. roku zauważalny był również
wzrost zainteresowania długimi pompami do betonu. „Obecnie standard

Jak wiadomo, w pojazdach przewożących beton liczy się każdy kilogram
zaoszczędzony na obniżeniu masy własnej pojazdu. Przekłada się to na większą
ilość przewożonej mieszanki betonowej,
a co za tym idzie zaoszczędzony czas i wymierne korzyści finansowe.

Częścią
ekspozycji przed
Centrum PKOl był też zestaw Scania G410 z naczepą wywrotką half
pipe Wielton Master Kipper
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Kwestia masy urządzeń pojawiała się
już podczas zapytań o pompy do betonu.
Jak zauważa Andrzej Ciepiela z firmy
Ciepiela Technology Promotion, przedstawiciela firmy Sermac w Polsce, przed
laty parametr ten wydawał się nieistotny,
a obecnie jest priorytetem, zważywszy
na zwiększoną ilość kontroli obciążeń
osi w pompach samochodowych. „Obecnie niezmiennym powodzeniem cieszą

Jak się okazuje, odpowiednia konfiguracja pojazdu, m.in. przez zamianę
kół stalowych na koła aluminiowe, np.
firmy Alcoa, to realna oszczędność wynosząca od 93 kg do nawet 291 kg. Jak
deklaruje producent felg aluminiowych,
pojazd z felgami Alcoa wykonujący średnio 4–5 kursów dziennie może przewieźć
dodatkowo nawet 1455 kg, czyli 0,5 m3
betonu.

Panele słoneczne, które przedłużają
trwałość akumulatorów
Thermo King wprowadził nowe, wysokowydajne panele słoneczne ThermoLite służące do podtrzymywania stałego ładowania i przedłużania trwałości akumulatorów
agregatów chłodniczych.
Panele są dopasowane do agregatów dachowych izolowanych naczep. Przeszły liczne badania i próby, w których sprawdzono m.in. ich
wytrzymałość na drgania, mycie ciśnieniowe
oraz odporność na skrajne warunki pogodowe.

Dodatkową
atrakcją wieczornej gali
była prezentacja „betonowego fotela” wykonanego z wyróżnionego
nagrodą za osiągnięcia
i innowacje betonu architektonicznego GRC

się pompy Sermac z serii superlight, ponieważ klienci nie chcą mieć kłopotów
z przeciążoną maszyną. Nasza firma odnotowuje obecnie znaczny wzrost sprzedaży właśnie dzięki tym nowoczesnym
lekkim i stalowym pompom, wyprodukowanym wyłącznie w Europie” – dodaje.
Obniżenie ciężaru całego zestawu
można osiągnąć przez zastosowanie
w konstrukcji ramion pompy wytrzymałego, redukującego wagę kompozytu
karbonowego, opartego na włóknach
węglowych i żywicy. W maszynach Cifa
Carbotech to opatentowane rozwiązanie zastosowane w pompogruszkach
pozwoliło na załadowanie dodatkowych
2 m3 betonu bez przekraczania dopuszczalnych nacisków na oś. „Dzięki niskiej
wadze materiału kompozytowego użytego
do budowy ramion pomp o wysięgu 45 m
serii Carbotech masa pojazdu nie przekracza 32 t, czyli maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej dla pojazdu czteroosiowego, co pozwala poruszać się po
drogach bez specjalnych kosztownych
zezwoleń. W przypadku modelu pięcioosiowego Cifa K60H również nie są przekroczone wartości dozwolonego w Polsce nacisku na oś – podkreśla Tomasz
Tarkowski z firmy Tarbi Białecki i Wspólnicy, będącej przedstawicielem Cifa
Group w Polsce.

TDT nadal ważny
W zeszłym roku nadal utrzymywało się
zainteresowanie usługami serwisowymi
i oryginalnymi częściami zamiennymi,
a to z powodu konieczności dostosowania stanu technicznego eksploatowanych
maszyn do wymagań Transportowego
Dozoru Technicznego (TDT) i obowiązku
corocznych badań technicznych sprzętu.
Jak zaznacza Andrzej Ciepiela, zauważalny jest powszechny wzrost świadomości zagrożeń wynikających z eksploatacji niesprawnych pomp. „W pierwszym
okresie obowiązywania nowych przepisów traktowano je jak zło konieczne.
Teraz wygląda to zupełnie inaczej, użytkownicy pomp naprawdę zaczęli dbać
o jakość swoich maszyn i tym samym
o bezpieczeństwo” – dodaje.
Producenci liczą, że w 2016 r. m.in.
zwiększy się w Polsce sprzedaż pomp
i utrzyma zainteresowanie pompami
z długimi wysięgami oraz nowymi modelami pomp, stawiając na redukcję masy
gotowego pojazdu przy maksymalizacji
jego zasięgu.

„Akumulatory mogą osiągnąć taki stan, w którym
wskutek częstego całkowitego rozładowania nie
można ich już naładować. To wiąże się z kosztownymi interwencjami
serwisowymi, aż wreszcie prowadzi do konieczności ich wymiany – mówi Gary Mullins, menedżer produktu
ds. części zamiennych Thermo King na kraje Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. – Dzięki naszym
panelom solarnym można monitorować działanie
sprzętu przez długi czas, nawet gdy agregat jest
wyłączony, zapewniając tym samym utrzymanie
akumulatora w dobrym stanie” – dodaje. [KW]

news

Zdjęcia: © K. Biskupska
Zdjęcie: © Thermo King
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Nowy serwis WTC
w Sosnowcu już otwarty
11 marca w Sosnowcu oficjalnie zainaugurowano działalność kolejnego
autoryzowanego serwisu marki DAF prowadzonego przez spółkę WTC.
Serwis ten to już druga inwestycja Grupy DBK w województwie śląskim
– od kilku lat w tym regionie prężnie działa autoryzowany serwis marek
DAF i Iveco w Rudzie Śląskiej.
półka WTC należy do kapitałowej
Grupy DBK i działa na terenie południowo-zachodniej Polski. Jest
autoryzowanym dealerem importera –
spółki DAF Trucks Polska i zajmuje się
zarówno sprzedażą, jak i serwisem samochodów ciężarowych oraz oferuje pełen
pakiet usług oferowanych przez DAF
Trucks. Oprócz punktu w Sosnowcu WTC
ma 2 serwisy do obsługi pojazdów DAF
– w Długołęce k. Wrocławia i w Opolu.
Nowoczesny obiekt w Sosnowcu został wyposażony w 5 stanowisk przejazdowych o długości 28 m oraz 2 zestawy przestawnych podnośników firmy
Stertil-Koni Polska. Znajduje się tam
również kompletna linia diagnostyczna
do pomiaru sił hamowania, zbieżności
wstępnej, badania luzu w układzie zawieszenia oraz centralny system dystrybucji oraz monitoringu materiałów olejowych dostarczony przez szwedzkiego
producenta – firmę Orion. Serwis został

wyposażony w specjalistyczny sprzęt do
kompleksowej obsługi napraw powypadkowych. W obiekcie wygospodarowano
również odrębne pomieszczenie o powierzchni 70 m2 do naprawy podzespołów,
a powierzchnia magazynowa zajmuje
300 m2. Serwis w Sosnowcu ma liczne
udogodnienia dla kierowców oczekujących
na naprawy, m.in. 2 niezależne, komfortowe pomieszczenia hotelowe, wyposażone w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym. Przy obiekcie został przygotowany
utwardzony parking dla 50 zestawów.
Autoryzowany serwis w Sosnowcu,
podobnie jak inne oddziały Grupy DBK,
oferuje szeroki zakres usług dla klientów
z branży TSL. Są to przede wszystkim
naprawy gwarancyjne pojazdów ciężarowych marki DAF oraz naczep Kögel,
a wkrótce także LAG. Realizowane są
również naprawy pogwarancyjne i powypadkowe wszystkich marek pojazdów
użytkowych. Serwis w Sosnowcu ma być
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również głównym obiektem sieci serwisowej autobusów VDL Bus & Coach na
południu Polski. W tym przypadku zintegrowanie z siecią autoryzowanych serwisów marki DAF jest jak najbardziej
uzasadnione, DAF Trucks jest bowiem
dostawcą silników do pojazdów produkowanych przez VDL – miejskich autobusów Citea i autokarów Futura.
Klienci zainteresowani zakupem pojazdów znajdą w oddziale biuro sprzedaży
marek DAF i Kögel oraz centrum sprzedaży pojazdów używanych. Ponadto prowadzona jest sprzedaż oryginalnych części
zamiennych DAF oraz części zamiennych
z katalogu TRP do wszystkich pojazdów.
Oferowane są również usługi finansowania, kontrakty serwisowe DAF Multisupport, wynajem długoterminowy pojazdów
ciężarowych oraz ubezpieczenia.

Opracowanie i zdjęcie
Dariusz Piernikarski
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Bieżnikowanie
w polskich warunkach

Marek Wrażeń

Od długiego czasu toczy się w Polsce dyskusja nad zasadnością
bieżnikowania opon do samochodów ciężarowych. Oprócz tego w ostatnich
latach niskie ceny importowanych opon azjatyckich przyczyniły się
do spadku zainteresowania bieżnikowaniem.

Nowe bieżniki Blackline
z grupy bieżników pierścieniowych
Ringtread
rozwiniętych gospodarczo krajach
Europy Zachodniej, które cechuje
wysoki poziom kultury technicznej,
bieżnikowanie jest naturalnym procesem poprawiającym ekonomikę eksploatacji ogumienia w firmach transportowych. Średni udział opon bieżnikowanych w rynku wymiany wynosi ok. 45%,
natomiast w krajach skandynawskich ponad 60%.
Udziały te są oczywiście uzależnione od rodzaju
transportu – w transporcie miejskim może to być
nawet ponad 70%, a w transporcie dalekobieżnym
wskaźnik ten jest niższy i wynosi ok. 25%. Z kolei w Polsce średni udział opon bieżnikowanych
nie przekroczył 20%. Co jest zatem przyczyną tak
dużych różnic?
Na rynkach dojrzałych od opon bieżnikowanych
oczekuje się wysokiej jakości, czyli parametrów
porównywalnych z oryginalnymi produktami premium. Aspekt ekologiczny jest w tym wypadku
dodatkowym argumentem przemawiającym na
korzyść bieżnikowania. W krajach rozwiniętych,
zastanawiając się nad zakupem opony i wyborem
marki, od razu myśli się o całym cyklu jej życia
(w tym o bieżnikowaniu), całkowitym przebiegu
i koszcie przejechania jednego kilometra oraz
innych parametrach, takich jak: opory toczenia,

średnie spalanie paliwa, przyczepność, wybór
odpowiedniej rzeźby bieżnika do konkretnych warunków jazdy. W Polsce natomiast duży udział
w sprzedaży ogumienia zajmują opony marek
ekonomicznych.

Polska rzeczywistość
Od samego początku bieżnikowanie w Polsce wiązało się z problemem dostępności dobrej jakości
karkasów. W latach 80. z powodu bieżnikowania
karkasów o niskiej jakości poziom reklamacji produktów był bardzo wysoki. Dopiero wprowadzenie opon całostalowych oraz dostęp do nowoczesnych urządzeń do bieżnikowania pod koniec
XX w. zdecydowanie poprawiły sytuację. Niestety
mimo zachodzących zmian na lepsze opinia o oponach bieżnikowanych nadal nie była najlepsza.
W latach 90. do Polski trafiło sporo urządzeń do
bieżnikowania, niestety różnej jakości. Z czasem
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pojawiły się w zakładach bardzo zawansowane
technicznie urządzenia, jak automatyczne szorstkarki, nakładarki bieżnika oraz np. szerografy do
nieinwazyjnej kontroli karkasów przeznaczonych
do bieżnikowania.
Obecnie istnieją w Polsce bieżnikownie, których
wyposażenie nie ustępuje temu znajdującemu się
np. firmach niemieckich czy francuskich, a często
bywa nawet lepsze. Nadal niestety w mentalności polskiego klienta panuje przekonanie, że
bieżnikowanie to trochę taki „garażowy biznes
dla ubogich”. Na zmianę przekonań w ograniczonym zakresie wpływa nawet duże zainteresowanie koncernów oponiarskich (łącznie zajmujących dominującą pozycję na tym rynku), które
w ostatnich latach mocno zaangażowały się w ten
biznes. Działania producentów opon polegające
na odkupie karkasów od klientów doprowadziły
do sytuacji, w której bieżnikownie miały problemy
z pozyskaniem karkasów dobrej jakości. Innym po-
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Nowe bieżniki Ringtread Blackline zostały przetestowane przez klientów w całej Europie. Sprawdzono je w różnych warunkach eksploatacji – zarówno w trudnych warunkach leśnych i zimowych, jak i w transporcie komunalnym, dalekobieżnym oraz regionalnym
wodem tej sytuacji było również to, że głównymi
konsumentami opon bieżnikowanych były firmy budowlane lub działające regionalnie, niemające
własnych karkasów wysokiej jakości.

Prawdziwa jakość
W polskich warunkach przez wiele lat podstawowym kryterium oceny atrakcyjności opon bieżnikowanych była ich cena i niestety nadal np. w przetargach na bieżnikowanie opon do autobusów
w komunikacji miejskiej jest to podstawowym
kryterium wyboru oferenta. U naszych zachodnich
sąsiadów jest zgoła inaczej – w jednym z niemieckich miast za kryterium wyboru opon uznano
poziom hałasu generowanego na śródmiejskich
drogach brukowanych, w krajach skandynawskich
był to poziom zużycia paliwa, a w pewnym włoskim
mieście odporność na zużycie na krętych miejskich
drogach w terenie podgórskim.
Również w Polsce można wymienić wiele pozytywnych przykładów klientów bardzo zadowolonych czy to z przebiegów, czy też m.in. przyczepności bieżnikowanych opon zimowych. Wiele firm
od lat korzystających z opon bieżnikowanych wysokiej klasy ceni je zdecydowanie bardziej niż tanie opony nieznanych producentów. Można to
porównać z sytuacją na rynku części do pojazdów
– zdecydowanie bardziej opłacalna jest regeneracja oryginalnej, wysokiej klasy części, wykonana przez profesjonalny zakład niż zakup tań-

szego zamiennika niewiadomego pochodzenia.
Użytkownicy opon bieżnikowanych podkreślają,
że nawet w polskich warunkach możliwe jest
osiągnięcie przebiegów porównywalnych z oryginalnymi oponami wysokiej jakości.

Pozytywny feedback
Firma Marangoni Retreading Systems zajmująca
się m.in. produkcją materiałów do bieżnikowania
trzy lata temu wprowadziła na rynek nowe bieżniki
Blackline stanowiące rozwinięcie grupy bieżników pierścieniowych Ringtread. Ze względu na
coraz wyższe oczekiwania klientów firma zdecydowała się wprowadzić do produkcji odrębną
grupę bieżników klasy premium. Po opracowaniu nowych mieszanek oraz po zmodyfikowaniu
konstrukcji bieżników nowe bieżniki Ringtread
Blackline trafiły do klientów w całej Europie.
Firmy transportowe z całej Europy testowały
opony bieżnikowane w technologii Ringtread
Blackline w różnych segmentach i warunkach eksploatacji: od trudnych warunków leśnych i zimowych w Skandynawii, przez transport komunalny
w Niemczech i Włoszech, transport dalekobieżny
i regionalny w kilku krajach europejskich aż po drogowe i pozadrogowe zastosowania budowlane
w kamieniołomach Carrary. Testy przeprowadzone były przez firmy transportowe współpracujące z bieżnikowniami pracującymi w technologii Ringtread.

Jednym z przedsiębiorstw biorącym udział w teście była firma Gleimius Transporte specjalizująca
się w przewozach sypkich materiałów budowlanych. Od wiosny 2014 r. firma stosuje bieżnik całoroczny RDG 101 na oponach 315/80 R22,5 w transporcie regionalnym. Po przejechaniu 61 680 km
testy wykazały zużycie 1 mm bieżnika przypadające na 19 378 km, co przy 22-milimetrowej głębokości bieżnika oznacza teoretyczny przebieg
maksymalny na poziomie 318 200 km.
Z kolei firma ESWE Wiesbaden, zajmująca się
transportem miejskim, prowadziła testy porównawcze opon 275/75 R22,5 z bieżnikiem Ringtread
Blackline BUS100, których przebieg okazał się
wyższy o 33% w porównaniu z oponami bieżnikowanymi przez jeden z koncernów oponiarskich.
Jeszcze jeden przykład – czeska firma Liova Group,
zajmująca się przewozami napojów, stosując
opony 385/65 R22,5 z bieżnikiem RTE Plus osiągnęła średnie przebiegi 190 tys. km w transporcie
regionalnym.
Biorąc pod uwagę powyższe doświadczenia, należy podkreślić, że zamiast szukać odpowiedzi na
pytanie bieżnikować opony czy nie, lepiej jest skupić się na zagadnieniu, w jaki sposób wybrać odpowiedniego, rzetelnego dostawcę opon nowych
lub usługi bieżnikowania oraz jak wspólnie z nim
zadbać o poprawę ekonomiki eksploatacji ogumienia we własnej firmie.
Zdjęcia: © Marangoni
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W biznesie flotowym
trzeba być otwartym
O trudnym rynku i perspektywach rozwoju oponiarskiego biznesu flotowego
rozmawiamy z Thomasem Wolfem, szefem międzynarodowego biznesu
flotowego w dziale marketingu i sprzedaży opon
ciężarowych w regionie EMEA, Continental AG.

„Samochody Specjalne”: Jak Pana zdaniem rozwija się biznes flotowy na europejskim rynku opon ciężarowych?
Thomas Wolf: Szczegóły są różne w zależności od producenta. Jeśli spojrzymy
na europejski rynek opon do samochodów ciężarowych, to mamy do czynienia
z umiarkowanym i stabilnym wzrostem.
Gdy zaś skoncentrujemy się na obsłudze
flot, czyli obszarze działania, w którym
bezpośrednio w kontakty z użytkownikami końcowymi są zaangażowani producenci opon, to jeśli chodzi o firmę
Continental, biznes rozwija się bardzo
dobrze. Wypadamy pod tym względem
znacznie powyżej średniej. Muszę dodać, że również nasi konkurenci w coraz większym stopniu koncentrują się na
biznesie flotowym.
Sama opona jest teraz jedynie częścią
większego pakietu?
Ogólnie mówiąc, stale rozszerzane są
pakiety oferowanych usług – już nie jest
to wyłącznie dostawa opon, ale również
gwarancja stałych cen, usługi napraw

w terenie, magazynowanie opon, kontrola
ciśnienia i wiele, wiele więcej. Opona jest
jedynie częścią, ale na ile dużą czy małą
zależy od konstrukcji oferowanego pakietu. W Continental w ramach Conti360°
Fleet Services opracowaliśmy moduły
i w zależności od preferencji klienta możemy naszą ofertę precyzyjnie dopasować do
jego potrzeb. Może to być, na przykład,
pełny pakiet z zarządzaniem karkasami,
jak w module ContiCasingManagement,
czy analiza danych jak w ContiFleetReporting. Z kolei mała flota ze swoim
warsztatem może potrzebować tylko
opon. W zależności od konfiguracji firmy
klienta my musimy ocenić, co z naszej
oferty będzie dla niego najkorzystniejsze.

Co jest istotne, gdy mówimy o konkurencji
w obszarze flotowym pomiędzy najważniejszymi producentami opon?
Jeśli mówimy o biznesie flotowym, który
rozgrywa się bezpośrednio pomiędzy
producentem a użytkownikiem końcowym, to największe znaczenie ma najniższy możliwy koszt związany z oponami w przeliczeniu na przebieg, czyli
koszt przejechania jednego kilometra.
Sukces odnosi ten, kto zaproponuje najbardziej konkurencyjny i najlepiej dopasowany pakiet składający się z opon
i usług, pozwalający na zoptymalizowanie kosztów floty.
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Jak można przekonać klienta, że jest mu
potrzebne rozwiązanie flotowe w zakresie obsługi ogumienia?
Trzeba ocenić sytuację i otoczenie, w którym działa każda flota. Jest to w sumie
dość złożony proces. Podstawą jest zdobycie zaufania. Jeśli klient nam nie ufa,
jakiekolwiek dalsze starania nie będą skuteczne, niezależnie od bogactwa oferowanych rozwiązań. Musi istnieć zaufanie, aby można było przejść do rozmów
o szczegółach oferty. Gdy rozmawiamy
z potencjalnymi klientami flotowymi,
mającymi np. 200–300 zestawów, to od
pierwszego spotkania do momentu, gdy
ewentualnie podpisujemy kontrakt, mija
nawet więcej niż pół roku, negocjacje
trwające rok czy półtora też nie są rzadkością. Trzeba dać sobie czas na wzajemne poznanie, bo dla klienta jest to duży
krok, duża zmiana. Często jest on gotowy
zmienić dotychczasową konfigurację pojazdów w zakresie obsługi ogumienia
albo zmienić markę stosowanych opon.
Ale zmiana obu tych elementów jednocześnie jest trudna i bez przygotowania
zdarza się to bardzo rzadko.
Gdy myślimy o rozwoju biznesu flotowego, co Pana zdaniem może być najważniejszym czynnikiem wpływu?
Nie zawsze zmiany w ogólnej koniunkturze gospodarczej wywołują natych-

.eu

Thomas Wolf w rozmowie
z redaktorem naczelnym
„Samochodów Specjalnych“
Dariuszem Piernikarskim

miastowe zmiany w branży transportowej. Ostatni kryzys wykazał, że zmiany
nie zawsze dają się przewidzieć co do rozmiarów czy skutków. Ewoluuje także otoczenie technologiczne, pojawiają się nowe
wyzwania związane z coraz większym
udziałem rozwiązań elektronicznych czy
informatycznych. Continental jest firmą
na tyle zdywersyfikowaną, że możemy
wykorzystywać nasze własne rozwiązania.
Czujniki w oponach to tylko pierwszy
krok. Kolejnym będą kompleksowe urządzenia zintegrowane z oponą i ciężarówką,
które automatycznie będą komunikować
się z centralą firmy transportowej oraz
z call center Continental, przekazując
nie tylko informacje o ciśnieniu czy temperaturze, ale również o prognozowanym zużyciu, ubytkach ciśnienia oraz
ewentualnej awarii. Taka wyprzedzająca
informacja pozwoli na szybszą reakcję
i skrócenie planowanych, a szczególnie
nieplanowanych przestojów pojazdów na
trasie. Następnym etapem będzie możliwość zdalnego pomiaru parametrów ogumienia, które do tej pory można było
zmierzyć jedynie w czasie inspekcji serwisanta w czasie przeglądu ogumienia
w warsztacie. Na razie rozwiązania takie
są w fazie prób – bardzo istotna jest tu
dokładność uzyskiwanych pomiarów.

Widać zmiany w wymaganiach czy preferencjach klientów flotowych? Czego
chcą najczęściej?

W zakresie analizy danych oczekują najwyższej przejrzystości. Systemy raportowania powinny być jak najbardziej
klarowne, a dane łatwe w interpretacji
i w dodatku dostępne z jednego miejsca,
np. centrali firmy. Co ciekawe, klienci
chcą wiedzieć bardzo wiele – nie tylko
gdzie są ich pojazdy, jaki jest poziom
ciśnienia w oponach, średnia głębokość
bieżnika, ale również czy udział awarii na
drodze jest na stabilnym i dopuszczalnym
poziomie. Chodzi też nie tylko o wartości
uśrednione, ale też o wariancję: które pojazdy są zdecydowanie powyżej, a które
poniżej średniej. To pozwala na zawężenie rozrzutu, ujednolicenie stanu.

Na ile ważnym elementem w tej złożonej
układance oponiarskiego biznesu flotowego są dostawcy usług serwisowych?
Im większa flota, im więcej lokalizacji
trzeba brać pod uwagę, tym mniejsza jest
rola pojedynczych partnerów serwisowych. Oczywiście ważne jest i potrzebne
to, aby serwisy te istniały – ale jako pojedyncze jednostki muszą być skoncentrowane na swoim podstawowym zakresie działalności, jakim jest obsługa
ogumienia. Serwisy takie nie muszą
optymalizować swojej rentowności kosztem flot czy producentów ogumienia,
powinny za to działać zgodnie z zasadami
ustalonymi w kontrakcie.
Widzimy zatem, że rola serwisów ewoluuje: w przeszłości byli lokalnymi kró-

lami, a teraz – im większe floty przychodzi im obsługiwać, tym mniejsza jest
ich rola. Duży klient już nie musi rozmawiać z nimi bezpośrednio, negocjuje
z jednym partnerem i z nim zawiera
kontrakt na obsługę całej floty. Partnerem tym może być producent opon lub
firma specjalizująca się w obsłudze flot.
Zmienia się kierunek przepływu relacji
biznesowych. W negatywnym ujęciu
właściciel punktu obsługi ogumienia
może powiedzieć: straciłem klienta, odebrał mi go Continental. W pozytywnym
brzmi to nieco inaczej: nic nie muszę robić w sprawie negocjacji cen, moim partnerem jest Conti, moja stopa rentowności została ustalona na okres jednego
roku, nie mam problemów ze ściąganiem płatności – o ile wywiązuję się należycie z moich obowiązków jako partner serwisowy. W takim ujęciu widzimy,
że przedsiębiorca ma duże bezpieczeństwo prowadzenia swojej działalności.
Dla nas, jako dostawcy kontraktów flotowych, jest to również bezpieczne rozwiązanie, gdyż po podpisaniu kontraktu,
który negocjowany był przez długi czas,
jesteśmy związani z daną flotą na kilka
lat. Istotą w tym biznesie jest znalezienie odpowiedniej równowagi.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Continental
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Ciekawostki ze świata opon
Co nowego w świecie opon? Naszym Czytelnikom prezentujemy najnowsze
informacje z życia branży – znajdą się tu wiadomości o nowych produktach,
ciekawych rozwiązaniach, a także ważnych nagrodach.

Opona U-AP 001 na wszystkie osie do
autobusów miejskich i pojazdów komunalnych po zakończeniu swojego pierwszego cyklu eksploatacyjnego może być
bieżnikowana. Nowy bieżnik Bandag
U-AP 001 został zaprojektowany tak, by
sprostać takim wyzwaniom, jak jazda po
różnorodnej nawierzchni, w ciasnych zakrętach, przy ciągłym zatrzymywaniu się
i ruszaniu. Mimo takiej charakterystyki
jazdy bieżnik ten jest trwalszy nawet
o 25% w porównaniu z oponą Bandag
R192 (E), co przekłada się na oszczędności związane z wymianą ogumienia.
„Bardzo cieszymy się z wprowadzenia na rynek bieżnika Bandag U-AP
001. Znacznie wydłużone przebiegi oraz
bezpieczeństwo i komfort kierowcy gwarantowane przez markę Bridgestone
w równym stopniu przyczyniają się do
odnotowywanych przez użytkowników
oszczędności mierzonych całkowitym

© Bridgestone

Wyższa trwałość Bandag

kosztem eksploatacji ogumienia na kilometr przebiegu. Większe przebiegi oznaczają niższe koszty związane z wymianą
opon, mniejsze opory toczenia to niższe
zużycie paliwa, a najwyższy poziom bezpieczeństwa i korzystna charakterystyka
opony pozwalają ograniczyć przerwy
w eksploatacji i przestoje pojazdów” – powiedział Harald Van Ooteghem, Senior
Manager Truck & Bus Tyres Category
Management.
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Oprócz tego dzięki zastosowaniu bieżnika dobrej jakości oraz zaawansowanej
technologii Dual Sipe firmy Bridgestone
opony bieżnikowane zapewniają bardzo
dobre właściwości jezdne na każdej nawierzchni i przy każdej pogodzie – dotyczy to także przyczepności na mokrej
i zaśnieżonej drodze, co potwierdza oznaczenie M+S. Nowy wzór bieżnika ogranicza także ryzyko zakleszczania się kamieni w rowkach bieżnika, co wydłuża
jej żywotność.
Opona Bandag U-AP 001 jest dostępna w następujących rozmiarach:
245/70 R19,5, 265/70 R19,5, 305/70
R19,5, 11 R22,5, 12 R22,5, 295/80
R22,5, 275/70 R22,5 oraz 305/70 R22,5.

iF Design dla opony Continental
Niskoprofilowa opona do przyczep
i naczep Conti Hybrid HT3 w rozmiarze
445/45 R19,5 została nagrodzona w konkursie iF Design (organizowanym przez
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Opony Dębica w sieci TruckForce

kłada się na jej wydłużoną żywotność. Co
więcej, obniżenie oporów toczenia o 15%
w porównaniu z poprzednią wersją ogumienia pozwoliło zakwalifikować Conti
Hybrid HT3 445/45 R19,5 do unijnej
klasy B w zakresie zużycia paliwa. Podobnie jak wszystkie opony Continental
segmentu premium wyróżniona opona
została zaprojektowana w dziale wzornictwa w zakładach produkcyjnych koncernu w Hanower-Stöcken. Dział ten
zajmuje się rozwijaniem koncepcji projektowych dla wszystkich rodzajów opon.
Należy dodać (jest to informacja z ostatniej chwili), że opona Conti Hybrid
HT3 zdobyła również nagrodę w niemieckim konkursie wzornictwa przemysłowego Red Dot Design Award. Jest to
jeden z najbardziej prestiżowych konkursów wzornictwa na świecie – wyłania
najlepiej zaprojektowane przedmioty
użytku przemysłowego.
„Nagroda „Red Dot: Best of the Best”
przyznana oponie Conti Hybrid HT3
w rozmiarach 445/45 R19,5 oraz 435/50
R19,5 potwierdza utrzymanie najwyższych standardów, tak ważnych dla nas
w procesie doskonalenia opon. Opony
zostały wysoko ocenione przez niezależne jury – 41 międzynarodowych ekspertów, którzy docenili ich innowacyjność, wysoką jakość, funkcjonalność oraz
ograniczony wpływ na środowisko naturalne. Jesteśmy zaszczyceni, że nasze
starania zostały docenione w tak prestiżowym konkursie” – powiedział Constantin Batsch, wiceprezes działu opon
do pojazdów ciężarowych Continental
na region EMEA.

Firma Goodyear poszerzyła ofertę opon
ciężarowych o nowe ogumienie marki Dębica. Na rynku zadebiutowały dwie linie
opon: Dębica DR do transportu drogowego oraz Dębica DMS do zastosowań
mieszanych. Co ważne, nowe produkty
są dostępne wyłącznie w liczącej dwa tysiące punktów ogólnoeuropejskiej sieci
serwisowej Goodyear TruckForce. „Wprowadzenie marki Dębica wyłącznie w ogólnoeuropejskiej sieci partnerów serwisowych TruckForce to dobra wiadomość dla
nich i ich klientów. Z jednej strony marka
Dębica pomoże dostawcom usług TruckService rozwijać się poprzez poszerzenie
oferty produktowej o markę opon dostępną na wyłączność, a z drugiej strony floty
zwracające szczególną uwagę na cenę
mają teraz możliwość wyboru opon ciężarowych, wyróżniających się dobrymi
parametrami po przystępnej cenie i co
ważne, dostępnych u zaufanego dostawcy usług oponiarskich dla pojazdów ciężarowych” – powiedział Nigel Sowerby,
dyrektor ds. sprzedaży opon ciężarowych i rozwoju usług Goodyear na Europę, Bliski Wschód i Afrykę.
Nowa linia opon ciężarowych oferowana na europejskich rynkach charakteryzuje się zrównoważonymi osiągami,
solidną konstrukcją, a także sprawdzoną
jakością karkasu. Dzięki rozszerzeniu
oferty o opony ciężarowe Dębica partnerzy serwisowi TruckForce mogą oferować klientom, dla których najważniejsza
jest cena opony, ogumienie o zrównoważonych osiągach i sprawdzonej ja-
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International Forum Design GmbH od
1954 r.) w kategorii produkt. Jury konkursu złożone z 58 projektantów z całego
świata doceniło oponę za jej wzornictwo,
wysoką jakość, profil bezpieczeństwa
oraz ekologiczność.
„Opona Conti Hybrid HT3 445/45
R19,5 pokonała ponad 5 tysięcy innych
produktów zgłoszonych do konkursu.
Jesteśmy dumni, ponieważ to wyróżnienie jest wyrazem uznania dla najwyższych standardów, jakie stosujemy w procesie doskonalenia opon Continental pod
względem ich żywotności i bezpieczeństwa” – powiedział Constantin Batsch,
wiceprezes działu Opon do Pojazdów
Ciężarowych na region EMEA.
Conti Hybrid HT3 445/45 R19,5 to
bardzo wytrzymała, a przy tym ekonomiczna opona przeznaczona do przyczep
i naczep, która została zaprojektowana
z myślą o pojazdach ciężarowych o dużej
ładowności. Może być poddawana bieżnikowaniu, co przyczynia się do zmniejszenia ilości dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery, dzięki czemu transport
ciężarowy staje się bardziej przyjazny
dla środowiska.
Nagrodzona opona charakteryzuje się
wysokim indeksem nośności oraz maksymalnym przebiegiem. Wytrzymuje obciążenie do 9 t na oś, a jednocześnie pozwala
na maksymalne wykorzystanie wewnętrznej, trzymetrowej wysokości załadunku
zastosowanej w naczepach typu mega.
Dodatkowo zoptymalizowany kształt czoła opony umożliwiający równy rozkład sił
nacisku na nawierzchnię sprawia, że
opona zużywa się równomiernie, co prze-

SAMOCHODY SPECJALNE | KWIECIEŃ 2016 | 77

| TECHNIKA |

78 | KWIECIEŃ 2016 | Transport – Technika – Biznes

Obie opony mają oznaczenie M+S, a ich
mieszanka bieżnika i solidne osnowy
zaprojektowano do pracy w trudnych
warunkach, zarówno na drogach, jak
i poza nimi.
W tej gamie produktów znajdują się
też opony DMST 385/65 R22,5 do naczep, w których konstrukcji zastosowano
technologię wzmocnionej osnowy (Enhanced Casing Technology) ze specjalną
mieszanką bieżnika odporną na zużycie.
Ponadto 4-żebrowy bieżnik tego modelu
ma bloki w kształcie litery S ze specjalnym rozkładem ich wysokości oraz elementami zapobiegającymi zakleszczaniu się kamieni. Zaletami tych opon są:
długie przebiegi, ochrona i odporność
na uszkodzenia lub przecięcia przez kamienie oraz bardzo dobra trakcja. Podobnie jak pozostałe opony z tej serii
ma również oznaczenie M+S.
Warto też pamiętać, że wszystkie
nowe opony ciężarowe Dębica można
pogłębiać i bieżnikować na gorąco jako
opony Next Tread.

© Yokohama

nika. Jest również oznaczona symbolem
M+S. Najważniejsze zalety tej opony to
długa żywotność, utrzymywanie parametrów trakcyjnych przez cały okres
eksploatacji, niski poziom hałasu i dobra
przyczepność.
Natomiast cechą charakterystyczną
ogumienia DRT 385/65 R22,5 do naczep
jest bieżnik wykonany z wytrzymałej
mieszanki gumowej. Inne zalety opony
to: długie przebiegi, równomierne zużycie, możliwość bieżnikowania oraz oznaczenie M+S.
Warto też wspomnieć o nowych produktach Dębicy do zastosowań mieszanych. Gama tych opon to: model DMSS
na oś kierowaną, DMSD na oś napędową
i DMST do naczep. Opony DMSS 315/80
R22,5 na oś kierowaną charakteryzują się
bieżnikiem o głębokich rowkach i zygzakowanych krawędziach żeber, natomiast model DMSD w tym samym rozmiarze na oś napędową ma bieżnik
o centralnym żebrze, otwartych barkach
oraz zygzakowatych krawędziach żeber.

© Michelin
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kości. Nowa marka opon ciężarowych
wyróżnia się wysoką trwałością i możliwością bieżnikowania, co pomoże flotom
obniżać koszty operacyjne.
Asortyment opon Dębica do transportu drogowego obejmuje ogumienie:
DRS na oś kierowaną, DRD na oś napędową i DRT do naczep. Opony Dębica
DRS (występujące w rozmiarach 315/80
R22,5, 295/80 R22,5 i 315/70 R22,5)
mają rzeźbę bieżnika z widocznym solidnym żebrem oraz lamelami ułożonymi
w zygzak. Ponadto ich trwała osnowa oraz
specjalnie zaprojektowana mieszanka
bieżnika zapewnia wysokie przebiegi
i równomierne zużycie. Produkt ma oznaczenie M+S.
Z kolei opony DRD w rozmiarach
315/80 R22,5, 295/80 R22,5 i 315/70
R22,5 na oś napędową wyróżnia układ
bloków bieżnika z poprzecznymi rowkami
o optymalnym rozstawieniu i kształcie
bloków. Ogumienie DRD – podobnie jak
opona DRS – ma trwałą osnowę i specjalnie zaprojektowaną mieszankę bież-
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Goodyear bieżnikuje na gorąco
Bieżniki opon ciężarowych Goodyear
Marathon LH II do przewozów długodystansowych są obecnie dostępne w ofercie
opon bieżnikowanych na gorąco w ramach
linii Goodyear Dunlop Next Tread. Oferowane ogumienie, czyli Marathon LHD II
na oś napędową, występuje w rozmiarach
315/80 R22,5, 315/70 R22,5 i 295/80
R22,5, natomiast Marathon LHT II do naczep w rozmiarze 385/65 R22,5.
Oprócz nowych opon bieżnikowanych
Next Tread Marathon LHD II i Marathon
LHT II dla transportu długodystansowego niedawno do oferty wprowadzono
również opony Next Tread Regional
RHD II i Regional RHT II do pojazdów
wykorzystywanych w transporcie regionalnym. Obie linie opon są dostępne
w rozmiarach 315/80 R22,5, 315/70 R22,5
i 295/80 R22,5 w przypadku opon na oś
napędową oraz w rozmiarze 385/65
R22,5 na oś naczepową.
Wszystkie opony bieżnikowane linii
Next Tread powstają w zakładach bieżnikowania na gorąco Goodyear Dunlop
w Riom we Francji, Wittlich w Niemczech i Wolverhampton w Wielkiej Brytanii oraz bazują na tych samych wzorach bieżnika co nowe opony.

AAA po raz pierwszy
Obecnie każdy nowy model opon Michelin X Line – na oś prowadzącą, napędową i naczepową – spełnia klasę A
w zakresie oporu toczenia według europejskiego rozporządzenia o etykietowaniu opon.
Jak podaje producent, opony tej gamy
przynoszą właścicielom flot dalekobieżnych realne oszczędności związane z obniżeniem zużycia paliwa pojazdów. Dzięki
nim firmy transportowe mogą zaoszczędzić nawet 1 litr paliwa na 100 km
(jednocześnie zmniejszając emisję CO2
o 2,66 kg) w porównaniu z oponami Michelin X Line Energy w układzie BBA,
czyli opony klasy B na osi prowadzącej
i napędowej oraz A na osi naczepowej.
Jak obliczył Michelin, w ciągu pierwszego życia opony, czyli przed pogłębieniem bieżnika i bieżnikowaniem, średnie oszczędności wynikające z obniżenia
zużycia paliwa mogą sięgać nawet 1610
euro na pojazd. Z kolei roczne obniżenie
emisji dwutlenku węgla może wynieść
3724 kg. Warto podkreślić, że zyski te

są możliwe bez obniżania pozostałych parametrów osiągów opon, w szczególności trwałości i bezpieczeństwa.
Wprowadzenie na rynek opon Michelin X Line Energy D2 na oś napędową
klasy A ze względu na parametr oporu
toczenia oraz Michelin X Line Energy F
385/55 R22,5 na oś prowadzącą również
klasy A w tej samej kategorii pozwoliło
firmie Michelin stać się pierwszym producentem ogumienia mającym w swojej ofercie pełną gamę opon klasy AAA
ze względu na unijną etykietę w zakresie oporu toczenia na cały zestaw pojazdu
(ciągnik oraz naczepa).
Opona Michelin X Line Energy F
o mocnym karkasie Energy Flex w nowym rozmiarze 385/55 R22,5 została
wyposażona w bieżnik, który oprócz niskiego oporu toczenia zapewnia również
bardzo dobrą przyczepność dzięki wzdłużnym lamelom typu kropla wody. Produkt zyskał oznaczenie M+S. Natomiast
Michelin X Line Energy D2 to pierwsza
na rynku opona klasy A pod względem
oporu toczenia na oś napędową. Jej charakterystycznymi cechami konstrukcyjnymi są mieszanka gumowa zmniejszająca opór toczenia i wydłużająca życie
opony, zwarta struktura czoła opony ograniczająca odkształcanie się klocków bieżnika podczas toczenia (obniżeniu w tym
procesie podlega opór toczenia), wzdłużne lamele typu kropla wody stopniowo
otwierające się wraz ze zużywającym
się bieżnikiem oraz nowa rzeźba bieżnika
z lamelami TowerPump zbierającymi
wodę z obszaru kontaktu opony z podłożem, co zapewnia dobrą trakcję, efektywne hamowanie i przyczepność poprzeczną na mokrej nawierzchni. Oprócz
tego technologia lameli 3D z mikrokanalikami na dnie rowków bieżnika zwiększa wytrzymałość klocków bieżnika na
siły powstające podczas hamowania i przyspieszania, zwiększając tym samym przebieg opony.
Z kolei opona Michelin X Line Energy T, która zadebiutowała na rynku już
w 2013 r., zapewnia optymalne osiągi
dzięki m.in. nowej mieszance gumy
Carbion, która zmniejsza opór toczenia
i zwiększa trwałość opony, bieżnikowi
Regenion z wzdłużnymi lamelami typu
kropla wody zapewniającymi bardzo
dobrą przyczepność, technologii InfiniCoil polegającej na zastosowaniu mocniejszego kordu usztywniającego czoło
opony i obniżającemu jej opór toczenia.

Oprócz dostępnego obecnie rozmiaru
315/70 R22,5 Michelin X Line Energy
(F i D) klasy B oraz Michelin X Line
Energy klasy A ze względu na opór toczenia są dostępne w następujących rozmiarach: Michelin X Line Energy F 385/55
R22,5 oraz Michelin X Line Energy D2
315/70 R22,5. Na rynku wymiany opony
pojawią się w terminie późniejszym.

Technologia oszczędności
Producenci opon stale pracują nad
udoskonalaniem swoich produktów. Opracowana przez firmę Yokohama technologia Zenvironment wykorzystywana w produkcji opon ciężarowych przyczynia się do
obniżania kosztów eksploatacji pojazdu
dzięki zmniejszeniu zużycia paliwa i wydłużeniu czasu użytkowania opon.
Stworzona przez japońskich inżynierów technologia wykorzystuje m.in. innowacyjną metodę mieszania składników
gumy (która polega na jednokrotnym mieszaniu składników przy wyższym momencie obrotowym, a następnie ugniataniu powstałej mieszanki gumowej na
rolkach) oraz nową konstrukcję bieżnika
i karkasu, dzięki którym opona jest bardziej elastyczna i odporna na zużycie.
„Karkasy Zenvironment, zaprojektowane
z zastosowaniem metody symulacji podwójnego ciśnienia, mają profile o dużej
trwałości i równomiernej wysokości bieżnika” – wyjaśnia Ireneusz Kotas z ITR
CEE, dystrybutora opon Yokohama w Polsce. – Nowa konstrukcja wewnętrznej
wkładki poprawia parametry przeciwdziałające starzeniu gumy, zapobiegając utlenianiu się wewnętrznej części
opony w wyniku działania gorącego powietrza powstającego w trakcie jazdy”.
Efektem tego jest wysoka trwałość i długie przebiegi opony, a przez to obniżenie kosztów eksploatacji w przeliczeniu
na kilometr.
Dodajmy, że technologia Zenvironment stosowana jest przez Yokohama
m.in. w produkcji opon przeznaczonych
do przewozów regionalnych (model
104ZR), na oś kierowaną w transporcie dalekobieżnym (106ZS), na autostradach (107ZL), a także opon na oś
kierowaną przystosowanych do eksploatacji w warunkach zimowych (opona
901 ZS M+S).

Opracowała Renata Pawliszko
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Finansowanie fabryczne
– nowe możliwości

Katarzyna Wachowiak

Najwięksi producenci pojazdów użytkowych mają już obecnie własne
instytucje finansowe i przy zakupie pojazdu zachęcają klienta do skorzystania
z firmowego leasingu, wynajmu albo pożyczki.
2015 r. Wielton zanotował
40-procentowy wzrost liczby
umów finansowania fabrycznego w stosunku do roku 2014. W Mercedesie w taki sposób jest kupowany co
trzeci pojazd, w Iveco, Volvo i Renault
co drugi, a w EWT Truck & Trailer prawie 60% naczep Schmitz Cargobull.
Od lat najpopularniejszym sposobem
finansowania jest leasing operacyjny.
Jak deklarują przedstawiciele Wielton
Finance, leasing stanowi aż 85% udziału
zawieranych przez nich umów. Pozostałe
15% to pojazdy zakupione w ramach
środków uzyskanych z pożyczki (klient
od razu zostaje ich właścicielem, może
więc dokonywać odpisów amortyzacyj-

nych i co miesiąc odpisywać sobie koszt
odsetkowy). W EWT Truck & Trailer proporcje dla naczep Schmitz Cargobull są
podobne, przy czym leasing jest częściej
wybierany przed duże firmy transportowe, pożyczka natomiast przez małe
i średnie przedsiębiorstwa.

Euro 2012 zmieniło sytuację
Od roku 2012 wśród usług finansowania fabrycznego bardzo wyraźnie zaznacza się rosnąca popularność wynajmu
długoterminowego. Wynajem różni się
od leasingu tym, że na końcu umowy nie
ma obowiązku wykupu pojazdu. Jest on
zwracany wypożyczającemu. Podczas
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negocjowania umowy najemca zaznacza w specyfikacji, jakie usługi mają
wchodzić w skład pakietu wynajmu.
Mogą to być: serwisowanie samochodu,
likwidacja szkód, ubezpieczenia, pomoc
techniczna itp. Wtedy najemcy pozostaje
w praktyce tylko tankować i jeździć.
Jeszcze kilka lat temu temat wynajmu
był wciąż stosunkowo nowy na krajowym
rynku, dziś wielu producentów deklaruje,
że liczba umów wynajmu zbliża się do
liczby umów leasingu.
Wrocławski Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research śledzi rynek
wynajmu długoterminowego pojazdów
dostawczych i ciężarowych od 2006 r.
„W okolicach roku 2007 wynajem samo-
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rezydualnej pojazdu w relacji do jego
wartości początkowej. Zakłada się, że
od użytkownika wróci pojazd w stanie,
który pozwoli go sprzedać”.
Poprawa stanu polskich dróg sprawiła,
że wynajem stał się usługą egalitarną,
dostępną nie tylko dla flot jeżdżących
głównie na zagranicznych trasach, ale również mniejszych przedsiębiorstw dysponujących taborem składającym się z kilku
samochodów i obsługujących wyłącznie
trasy krajowe. Wcześniej takie samochody
po kilku latach były zbyt wyeksploatowane,
by firma wynajmująca mogła opłacalnie
je sprzedać.

Słupki w górę
Od kilku lat słupki popularności wynajmu sięgają coraz wyżej. Dla przykładu
w 2012 r. w Volvo Financial Services wynajem stanowił niecałe 20% umów, natomiast w 2015 r. jest to już ponad 30%.
„Przy wynajmie to my zajmujemy się
naprawą floty. Klient może więc zrezygnować z utrzymywania własnych

warsztatów. W przypadku małych firm
to poważna różnica. Korzyścią jest też poprawa wizerunku firmy poprzez użytkowanie nowych pojazdów i co chyba
najważniejsze – brak ryzyka wartości
końcowej po okresie użytkowania” –
mówi Dzintars Spengelis, dyrektor sprzedaży VFS.
Bardzo podobne statystyki odnotowują Schmitz Cargobull dla naczep i Mercedes-Benz dla samochodów ciężarowych.
„Około 1/3 umów klientów flotowych
zawieranych przez Mercedes-Benz Leasing stanowi Charter Way Rent, nasz
najnowszy produkt dla samochodów
ciężarowych – mówi Adam Zieleśkiewicz z Mercedesa. – To wynajem z pełną
obsługą serwisową i wliczonym ubezpieczeniem, pozwalający użytkować ciężarowe Mercedesy za stałą, niewygórowaną
opłatę miesięczną i obniżyć całkowite
koszty posiadania pojazdu. Umowę można
zawrzeć również na okres krótszy niż
minimalny dopuszczalny okres umowy
leasingowej. Dla samochodów dostawczych natomiast oferowany jest produkt
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chodów dostawczych prowadziły przede
wszystkim Petit Forestier, specjalizujący
się w chłodniach, oraz Transpost i Fraikin. Wśród większych producentów samochodów relatywnie najszybsze było
DAF Trucks. Scania wprowadziła usługę
polegającą na wypożyczeniu pojazdów
ciężarowych w 2007 r., MAN w tym czasie twierdził, że choć mają w ofercie wynajem, de facto na poważnie nie wchodzą
w temat” – wspomina Katarzyna Pydych,
dyrektor generalna Keralla Research.
Większość firm leasingowych oferowała wtedy usługę, którą dziś określilibyśmy jako wynajem niepełnoobsługowy. Był to po prostu leasing plus proste
usługi serwisowe. Polski rynek wynajmu
długoterminowego odbił dopiero po roku
2012, kiedy dzięki inwestycjom w ramach Euro 2012 zdecydowanie poprawiono jakość infrastruktury drogowej.
„Wcześniej wynajem aut dostawczych
czy ciężarowych był mało opłacalny –
wyjaśnia Katarzyna Pydych. – Wynajmujący zarabia bowiem na zarządzaniu
ryzykiem i na korzystnej relacji wartości

Wynajem staje się coraz poważniejszą konkurencją dla leasingu.
Jednym z atutów jest wliczony w usługę serwis floty
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Różnice między leasingiem bankowym a leasingiem fabrycznym

Mariusz Grajda,
partner zarządzający w firmie
konsultingowej MGW CCG

1. Proces decyzyjny
Proces oceny ryzyka jest zwykle prowadzony szybciej w fabrycznych firmach
leasingowych. Znając doskonale główne
obszary ryzyka, jakie rządzą daną branżą,
firma fabryczna skupia się na weryfikacji
tych elementów, które są najistotniejsze
z punktu widzenia uczestnika tego rynku.
Firmy bankowe prowadzą pełniejszą analizę, a szczeble decyzyjne mogą wydłużać
procesy oceny w zależności od wartości
transakcji bądź wielkości dotychczasowego zaangażowania.
2. Większa elastyczność w zakresie
uzgadniania warunków umowy
leasingu
Standardowe umowy leasingu (a w szczególności ogólne warunki umowy leasingu)
zawierają dużą liczbę zapisów, które stanowią dla przyszłych korzystających ry-

zyko finansowe lub operacyjne. Firmy
leasingowe otwarte są oczywiście na możliwość negocjacji tych zapisów. W niektórych jednak obszarach firmy producenckie
wykazują się nieco większą elastycznością. Te obszary to: warunki wypowiedzenia umów leasingu, możliwość pozostawania w zwłoce w zapłacie rat leasingowych
bez konsekwencji wypowiedzenia tych
umów, dołączanie do umów tabeli opłat
i prowizji, które zwyczajowo są mniej rozbudowane oraz sposób rozliczenia umów
leasingu w przypadku szkody całkowitej. Firmy fabryczne częściej dopuszczają również do korzystania bez żadnych
dodatkowych opłat z polis ubezpieczeniowych aranżowanych bezpośrednio
przez leasingobiorców.
3. Wyższe oprocentowanie,
ale mniejsze raty
Firma leasingowa jest w pewnym sensie
pośrednikiem pomiędzy bankiem a leasingobiorcą. Zrozumiałe zatem, że firma
leasingowa, której właścicielem jest bank,
ma większe szanse na pozyskanie tańszego źródła finansowania. To przekłada się
bezpośrednio na oprocentowanie – w firmach bankowych jest ono niższe.
Nie oznacza to jednak, że leasing fabryczny
będzie w każdym przypadku droższy.
Związane to jest ze strukturą transakcji leasingowej, a konkretnie z wysokością opłaty
końcowej zwanej również wartością końcową (residual value). Firmy producenckie
dopuszczają bowiem zwyczajowo nieco
większe wysokości wartości końcowej. To
skutkuje nieco niższą ratą. Może zatem
dojść do sytuacji, w której mimo wyższego

oprocentowania producenckich umów leasingu raty będą niższe niż w bankowych
firmach leasingowych. A przy założeniu,
że leasingobiorca nie dokonuje wykupu,
ale po opłaceniu wszystkich rat zwraca
przedmiot do finansującego, koszt transakcji może być w leasingu fabrycznym
niższy niż w pozostałych firmach. Oczywiście nie jest to regułą. W przypadku gdy
firmy bankowe akceptują te same poziomy
wartości końcowej, koszty związane z leasingiem fabrycznym są wyższe.
4. Leasing fabryczny
bardziej elastyczny
Duża część ryzyka umowy leasingowej jest
skoncentrowana na możliwości zwrotnego
zagospodarowania przedmiotu leasingu
– umożliwia to finansującemu odzyskanie zaangażowanego kapitału. Oczywiste
jest zatem, iż firmy producenckie mające
zaplecze sprzedażowe i duży przegląd
rynku wtórnego łatwiej i bardziej efektywnie mogą zagospodarować windykowane przedmioty leasingu. W praktyce
przekłada się to na większą elastyczność firm producenckich w rozwiązywaniu problemów w bieżącej obsłudze
umów, jakie występują u niektórych leasingobiorców.
5. Większa paleta produktów finansowych w firmach producenckich
Leasing fabryczny ma za zadanie wspomagać sprzedaż prowadzoną przez producenta. Dlatego też firmy te chętniej
modyfikują sposoby finansowania zakupu.
W palecie produktów mają nie tylko leasing operacyjny i finansowy, ale też rozwiązania umożliwiające zawarcie umowy
najmu lub umowy najmu wraz z serwisem
(wynajem długoterminowy).

Konkurencja
jest ogromna. Dlatego
firmy leasingowe, zarówno producenckie, jak
i bankowe, są otwarte na
negocjacje zapisów
umowy
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PIERWSZA PIĄTKA FIRM LEASINGOWYCH W 2015 R., FINANSOWANIE W MLN ZŁ NETTO (DANE ZWIĄZEK POLSKIEGO LEASINGU)
Pojazdy ciężarowe o dmc. > 3,5 t
1. Europejski Fundusz Leasingowy
2. BNP Paribas Leasing Solutions
3. Idea Leasing
4. Millennium Leasing
5. PKO Leasing

Ciągniki siodłowe
238,07
186,88
165,76
149,29
135,07

Lease&Drive – leasing z opcjonalnym
zwrotem pojazdu na koniec umowy.
Klient płaci wtedy znacznie niższe raty
miesięczne niż w tradycyjnym leasingu,
w którym ma obowiązek wykupu pojazdu na koniec umowy”.
Najbardziej radykalny w wypowiedziach jest Piotr Borowski, dyrektor
zarządzający MAN Financial Services:
„Osiem lat temu prawie 100% zawieranych umów to był leasing. Cztery lata
temu umowy najmu stanowiły u nas
40%, teraz stanowią około 70%. Klienci
przerzucają się z »mieć« na »używać«”.
Piotr Borowski uważa, że jedną z najważniejszych przyczyn, dla których wynajem
zyskuje na popularności, jest krótszy
i elastycznie kształtowany czas użytkowania samochodu.
„W leasingu to zwykle 36–48 miesięcy. Przy wynajmie to może być od 12
do 24 miesięcy, tyle ile wynosi kontrakt,
który przedsiębiorca akurat podpisał –
zaznacza Borowski. – Ponadto sytuacja,
w której w racie są zawarte wszystkie
opłaty związane z eksploatacją, jest bardzo dogodna dla firmy. Duże firmy transportowe doskonale to rozumieją, mali
gracze dopiero się tego uczą” – dodaje.
MAN chwali się też unikatową usługą
na rynku – wynajmem używanych ciężarówek. Jak dotąd sfinansował w ten
sposób ponad 150 pojazdów. Usługa
obejmuje również kierowców, którzy
rozpoczynają działalność gospodarczą
(MAN na Start).

Nadrabiają jakością usług
Nie jest tajemnicą, że finansowanie
fabryczne z reguły wypada drożej niż finansowanie w innych firmach leasingowych. Te działają na większą skalę niż
firmy finansowania fabrycznego, a więc
mogą skuteczniej negocjować stawki
z bankami, z którymi są powiązane.
„Konkurencja ma swoje atuty, a my
mamy swoje – kwituje Adam Zieleśkie-

1. Europejski Fundusz Leasingowy
2. Idea Leasing
3. Scania Finance Polska
4. PKO Leasing
5. MAN Financial Services Poland

Naczepy/przyczepy
592,03
566,41
506,04
468,68
463,53

wicz z Mercedes-Benz. – Staramy się
zapewnić różne udogodnienia dla kupującego poprzez nasze związki z koncernem. Na przykład mamy przewagę
w przypadku wynajmu długoterminowego – dzięki własnej sieci serwisowej
mamy doskonale zorganizowane procesy
obsługi. Możemy sfinansować i zapewnić serwis nie tylko dla pojazdów w typowych wersjach wyposażenia, ale też
dla tych z najbardziej wyspecjalizowanymi zabudowami. Oferta jest elastyczna
– można budować ją „od zera do wszystkiego”, dobierając części składowe zależnie od potrzeb klienta. Do tego oferujemy Fleetboard, czyli usługi telematyczne
dla flot opartych na pojazdach Mercedes-Benz”.
„Skończyły się czasy oferowania tego,
co jest akurat dostępne na rynku – mówi
Piotr Borowski z MAN Financial Services.
– Konkurencja jest ogromna. Wszyscy
mamy świadomość, że jeśli klient nie
będzie zadowolony, to więcej do nas nie
przyjdzie. Rekompensujemy więc wyższe
koszty sprawną obsługą, elastycznością,
otwartością na negocjacje, wychodzeniem do człowieka. I chyba nie jest źle,
skoro wraca do nas 70% klientów”.
Adam Sadziak z Cargobull Finance
uważa natomiast, że finansowanie fabryczne naczep Schmitz Cargobull wcale
nie jest dziś droższe od niezależnego,
a wkrótce może się okazać, że stanie się
bardziej konkurencyjne. „Koszty w Cargobull Finance okazują się często niższe
niż w leasingach bankowych, które wprowadzają szereg opłat dodatkowych związanych z obsługą umowy – mówi. – Zarówno opłaty, jak i oprocentowanie mogą
dodatkowo wzrosnąć w instytucjach bankowych po wprowadzeniu zapowiadanego w 2016 r. podatku bankowego.
Zakładamy więc, że udział finasowania
fabrycznego będzie dalej rósł i w najbliższym czasie osiągnie więcej niż połowę sprzedaży naczep i ciągników siodłowych na rynku”.

1. Idea Leasing
2. Millennium Leasing
3. De Lage Landen Leasing Polska
4. Europejski Fundusz Leasingowy
5. PKO Leasing

298,27
257,13
253,82
241,08
218,14

Warto negocjować
Liderami rynku leasingowego wciąż
są firmy bankowe. W segmencie samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t
prowadzi EFL, w segmencie ciągników
siodłowych i naczep Idea Leasing, a autobusów – Millenium Leasing. Jednak
niezależni eksperci podkreślają, że dziś
finansowanie producenckie ma bardzo
wiele zalet, intensywnie się rozwija i staje
się mocno konkurencyjne względem finansowania bankowego. Statystyki podawane przez producentów potwierdzają
tę opinię. Zawsze warto więc porównywać oferty, konsultować zapisy z doradcami, twardo negocjować. Stawką są
bardzo korzystne rozwiązania. Klimat
sprzyja klientowi.

Summary
Financial services offered by truck
and trailer producers are getting
more and more popular. E.g. the representatives of Volvo and Renault
claim that half of their trucks are
bought with the help of the companies' own financial institution. For
years leasing has been the most popular form of financing. Yet the number of car fleet management contracts
including maintenance, emergency
and roadside service has been increasing recently.
Whether choosing leasing, CFM or
a loan it is worth knowing that the
competition between the financing
services companies is huge. As the
effect they are very flexible, open to
negociations and eager to develop
solutions that will suit the client.
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Nowa inwestycja
u Wawrzaszka

Marek Pisarek

3 lutego br. w firmie Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych
w Bielsku-Białej na terenie Zakładu Nr 2 odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia
węgielnego pod nową inwestycję, jaką jest centrum badawczo-rozwojowe w zakresie
innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych.

owoczesne centrum badawczo-rozwojowe WISS będzie liczyło
ok. 11 tys. m2 powierzchni. Inwestycja w całości zostanie sfinansowana ze
środków własnych firmy, a jej wartość
wyniesie około 40 mln zł. Okres realizacji
inwestycji planowany jest na 3 lata. Właściciele firmy zapowiadają stworzenie ok.
150 nowych miejsc pracy dla młodych
zdolnych inżynierów, którzy właśnie
w tym centrum będą kształcić się kierunkowo nie tylko w zakresie budowy specjalistycznych samochodów ratowniczych,
ale także w przygotowywaniu nowych
rozwiązań technicznych gotowych do
zastosowania w tych pojazdach. „Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową inwestycję jest pewnym
podsumowaniem naszych dokonań. Przez
minione 28 lat doszliśmy do obecnego
kształtu, tzn. grupy kapitałowej firm,
które zatrudniają w sumie ponad 1000
osób i produkują kilkaset specjalistycznych samochodów rocznie. Dzisiejsze
symboliczne rozpoczęcie budowy jest
dowodem na to, że nasze produkty będą
coraz bardziej innowacyjne, konkurencyjne i że będziemy coraz bardziej liczącym się graczem w Europie i na świecie
w zakresie produkcji specjalistycznych

Mariusz Rosa, prezes zarządu Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych,
podpisuje akt erekcyjny pod budowę nowego centrum badawczo-rozwojowego

pojazdów dla służb ratowniczych” – powiedział Mariusz Rosa, prezes zarządu
firmy Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych.
Powstanie laboratorium badawcze,
prototypownia oraz miejsce do testowania pojazdów specjalnych. W centrum będą prowadzone m.in. badania
pojazdów mające na celu optymalizację
rozwiązań konstrukcyjnych i wykluczenie ryzyka pojawienia się usterek w czasie eksploatacji tych specjalistycznych
samochodów.
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Dzięki zastosowaniu nowoczesnych
metod badawczych podczas projektowania i konstruowania nowe pojazdy i inny
sprzęt pożarniczy, w tym kontenery,
pompy pożarnicze czy działka wodno-pianowe, będą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, trwałości, niezawodności, wytrzymałości i ergonomii
ułatwiającej prace ratowników podczas
prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w różnych warunkach. „Budowa
centrum ma właśnie na celu poprawienie
bezpieczeństwa dla kraju i ludności. Cie-

| BIZNES |
Samochód policyjny Tajfun –
jeden z modeli w portfolio
firmy Wawrzaszek Inżynieria
Samochodów Specjalnych

szę się, że po ponad 20 latach pracy udało
się nam wprowadzić eksport naszych wyrobów do ponad 40 krajów. W ubiegłym
roku wyprodukowaliśmy rekordową liczbę
ponad 900 pojazdów. Z tego prawie 80%
skierowane było na eksport. Nasza firma
mocno się rozwija, pozyskujemy nowe
rynki eksportowe w dużej mierze poza
Unią Europejską. Nasze pojazdy trafią
niebawem do Korei Południowej, Izraela
i Maroka” – powiedział podczas uroczystości Piotr Wawrzaszek, właściciel
firmy Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych.

Kawałek polskiej historii
Firma Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych powstała w 1988 r.
Ze względu na nowe perspektywy i potrzeby rynku podjęto w niej produkcję samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych ratownictwa technicznego dla
straży pożarnych oraz specjalistycznych
dla innych służb, w tym policji i wojska.
Obecnie WISS to prężnie działająca firma,
w której skład wchodzą łącznie z firmą
matką 4 zakłady produkujące sprzęt pożarniczy. Aktualnie na terenie Bielska-Białej firma ma 2 zakłady produkcyjne,
których obiekty zajmują łączą powierzchnię ponad 20 tys. m2.
WISS to firma łącząca doświadczenie
i wiedzę niezbędną do budowy produktów przeznaczonych dla służb prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze
w zakresie gaszenia pożarów, ratownictwa
technicznego, chemiczno-ekologicznego,

medycznego oraz usuwania skutków katastrof i klęsk powstałych w środowisku
naturalnym. Spółka jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego dla służb ratowniczych w prawie
40 krajach. Od początku swojego istnienia firma stosowała w produkcji pojazdów
najnowsze technologie, dzięki czemu
wprowadzała i nadal wprowadza na rynek produkty, które mogą z powodzeniem
konkurować z wyrobami światowych producentów samochodów pożarniczych.
Potwierdzeniem coraz silniejszej pozycji spółki na rynku branży pożarniczej
było kupno w 2004 r. szwedzkiej firmy
Ruberg, producenta pomp pożarniczych
o różnych wydajnościach, dozowników
środka pianotwórczego, wysokociśnieniowych agregatów gaśniczych czy systemów piany sprężonej. W 2012 r. zakupiono F.M. Bumar-Koszalin – producenta
hydraulicznych podnośników montażowych i pożarniczych z ponad 60-letnim

Rodzina lotniskowych Felixów

doświadczeniem. Z kolei w 2015 r. do
Grupy dołączyła także firma WISS Thoma
– niemiecki producent samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Celem i priorytetem zespołu WISS
jest wytwarzanie najwyższej jakości pojazdów specjalnych i sprzętu pożarniczego
przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa strażakom posługującym się
nim, jak i komfortu podczas ich eksploatacji. Pojazdy ratownicze WISS stanowią
wyposażenie wielu jednostek straży pożarnych w kilkudziesięciu krajach świata
na różnych kontynentach. Doskonale
sprawdzają się nie tylko w różnych warunkach terenowych, ale także w odmiennych strefach klimatycznych. Możemy je spotkać na Karaibach, Grenlandii,
a także w Hondurasie, Islandii, Iraku
czy Tajlandii.

Zdjęcia: © WISS
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Polskie filtry z Sędziszowa
– skuteczna ochrona

Piotr Ignaciuk

Samochodowe filtry olejowe i filtry powietrza ponad dwadzieścia lat temu
kojarzyły się z Fabryką Filtrów w Sędziszowie. Przemiany gospodarcze
i kilkakrotna restrukturyzacja fabryki spowodowały, że to się zmieniło. Obecnie
ambicją nowego zarządu jest program rebrandingowy – słowo Sędziszów
ma znowu kojarzyć się z filtrami.

abryka w Sędziszowie została założona w 1939 r., a jej profilem
produkcyjnym były metalowe lóżka
i drezyny kolejowe. W 1964 r. zakład
włączono do przemysłu lotniczego (PZL).
Następnie, w 1969 r. utworzono ośrodek
badawczo-rozwojowy do badań nad filtrami oleju i paliwa. Rozpoczęcie licencyjnej produkcji samochodów marki Fiat spowodowało, że w 1972 r. zakupiono licencję
na produkowanie plisowanych wkładów
filtrujących. Były to lata największego
rozwoju fabryki – stała się ona głównym
dostawcą filtrów dla polskiej motoryzacji. Po 1990 r. zakład przeszedł okres restrukturyzacji i jak dawniej jest dostawcą
filtrów dla polskich fabryk Fiata, uzyskując
certyfikat jakości Fiat Auto Poland.
W roku 2012 fabryka w Sędziszowie
jako jedyny polski producent filtrów dla
wojska i lotnictwa została włączona do
tzw. Doliny Lotniczej. W tym też roku jej
głównym udziałowcem zostaje polska
grupa kapitałowa Unimot. Po przejęciu
fabryki rozpoczęto działania zmierzające

Opakowanie
próżniowe filtra powietrza dla pojazdu
wojskowego
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do przywrócenia jej pozycji na krajowym
rynku filtrów. Zaczęto od uporządkowania majątku zakładu, przenosząc całą produkcję do jednej hali, co pozwoliło na ograniczenie kosztów ogrzewania. Wyburzono
starą nieogrzewaną halę, uzyskując miejsce
pod nową inwestycję. Największe zmiany
dotyczyły jednak produkcji: w 2012 r. asortyment oferowanych wyrobów obejmował 40 różnego rodzajów filtrów, w roku
2016 ma on osiągnąć liczbę 200.
Ważną rolę odgrywa też zakładowy
ośrodek badawczo-rozwojowy. Jego specjalistyczne wyposażenie wykorzystywane
jest do bieżącej kontroli jakości wyrobów
oraz kontroli dostaw. Fabryka poszukuje
też strategicznych kooperantów. W branży
filtrów nawiązano współpracę z firmą
Solaris Bus&Coach, dla której będą projektowane i produkowane filtry do konkretnych wyrobów. Szczególne znaczenie będzie mieć współpraca z wojskiem
oraz produkcja filtrów dla lotnictwa pomimo stosunkowo małych serii produkcyjnych. Specyficzne wymagania sta-
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wiane przez normy lotnicze i militarne
sprawiają, że wyroby i rozwiązania dla
nich oferowane stają się elitarne w stosunku do produkcji cywilnej. Przykładem
nowości technologicznej wprowadzonej
na skutek specyficznych wymagań wojska jest pakowanie próżniowe filtrów, zabezpieczające wkład filtracyjny przed
uszkodzeniem wywołanym chłonięciem

Wymienione działania uzupełniono
stabilną polityką kadrową. Obecnie zakład
zatrudnia ok. 250 osób, a dominującym
typem umowy jest stała umowa o pracę.
Zarząd chce, by pracownicy mogli identyfikować się z fabryką. Warto dodać,
że przeprowadzana obecnie odnowa – re-

Linia produkcyjna –
poszczególne etapy
montażu filtrów

wilgoci. Jest to istotne w przypadku magazynów polowych lub konieczności dostarczania filtra w niedostępne rejony,
gdy nie ma pewności, w jakich warunkach będzie transportowany.
W celu pełniejszego wykorzystania
możliwości i mocy produkcyjnych nawiązano współpracę z firmą Borg Warner
– producentem komponentów układów
napędowych. W ramach tej współpracy
wykonywane są elementy do automatycznych skrzyń biegów i sprzęgieł samochodowych.

branding marki PZL Sędziszów – objęła
również zmianę logo firmy. Zamiast
WF PZL Sędziszów widnieje na nim napis: PZL Sędziszów z dopiskiem „skuteczna ochrona”.

Akademia filtracji
W obecnej sytuacji rynkowej wyprodukowanie dobrego wyrobu jest często
łatwiejsze niż jego sprzedaż. Rozpoznawalność marki na rynku ma często większe znaczenie niż jakość wyrobu.

W fabryce PZL Sędziszów położono
zatem jednakowy nacisk na utrzymanie
wysokiej jakości produkcji oraz na popularyzację marki. W przyzakładowym
laboratorium standardem jest porównywanie analogicznych wyrobów wiodących producentów z wyrobami własnymi.

Wyniki wykorzystywane są w działaniach
marketingowych – filtry z Sędziszowa są
często porównywalne z produktami konkurencji lub lepsze od nich. Takie podejście świadczy o dużej pewności kierownictwa co do poziomu jakości swoich
wyrobów.
Firma rozpoczęła również wydawanie branżowego kwartalnika „Świat Filtrów”, który skierowany jest do klientów
PZL Sędziszów. Oprócz reklam i danych
partnerów handlowych fabryki pismo
zawiera artykuły popularyzujące wiedzę
z zakresu filtracji paliwa, powietrza i olejów. Wiedza z zakresu znaczenia filtracji
dla poprawnej pracy maszyn popularyzowana jest też w trakcie tzw. Akademii
filtracji. Jest to cykl szkoleń organizowanych dla lokalnych dystrybutorów.
Szkolenia obejmują również elementy
marketingu i w założeniu mają pomóc
dystrybutorom w rozwoju sprzedaży.
Uzupełnieniem działań marketingowych
jest organizacja i logistyka dostaw. Na
terenie kraju wytwórnia oferuje dostawę
wybranego asortymentu w ciągu 24 godzin. W przypadku zamówień na kwotę
wyższą niż 2000 zł dostawa realizowana
jest na koszt producenta. Ponieważ fabryka nie zrezygnowała z własnej narzędziowni, możliwa jest też produkcja i realizacja zamówień na nietypowe filtry.
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5.

Końcowa skuteczność oczyszczania
Sprawdzenie chłonności filtru

PN-S-34040
PN-S-34040
PN-S-34040

≤406 mm H2O
≥96%
≥96%
≥1208 gram

13,3 m3
226 mm H2O
99,82%
99,98%
4027,9 gram

Filtr konkurencji
nr 1
13,29 m3
245 mm H2O
99,71%
99,90%
4130,6 gram

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

4.

Początkowa skuteczność oczyszczania
po podaniu 700–800 g pyłu wzorcowego

PN-S-34040

ok. 13,17 m3

Filtr WA301450
PZL Sędziszów

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

3.

Sprawdzenie oporów przepływu

ZN-92/2459

Wartość
wymagana

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

2.

Powierzchnia filtracyjna

Norma

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

1.

Rodzaj badania

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

Lp.

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

Tabela 1. Przykładowe porównanie wybranych parametrów filtra WA301450 PZL Sędziszów i filtrów konkurencji
Filtr konkurencji
nr 2
11,66 m3
223 mm H2O
99,35%
99,93%
3618,3 gram

Zakładowe
laboratorium

Filtry i ich parametry
Podstawowym zadaniem każdego filtra jest zatrzymanie zanieczyszczeń o określonej średnicy. I ta wartość minimalnych
wymiarów zanieczyszczeń jest jednym
z podstawowych parametrów filtra. Wynika ona z rodzaju użytego materiału filtracyjnego. Przepuszczane zanieczyszcze-

sposób mocowania wynikają z zabudowy
filtra i choć ważne, nie są najistotniejsze. Znajomość tych podstawowych parametrów pozwala nam na łatwiejszy
wybór konkretnego filtra.

Na zakończenie
nia powinny być mniejsze niż występujące w danej maszynie luzy w parach
kinematycznych lub grubości filmów
olejowych. Istotnym parametrem jest
pojemność filtracyjna, czyli ilość zanieczyszczeń, jakie jest w stanie zakumulować filtr. Wpływa to bezpośrednio na
trwałość eksploatacyjną filtra i wynika
z powierzchni lub objętości wkładu pochłaniającego, np. papieru filtracyjnego
lub włókniny. Kolejnym istotnym parametrem jest wartość oporu przepływu
medium przez filtr. Zbytni opór przepływu
może uniemożliwić poprawną pracę maszyny, np. zatkany filtr powietrza do sil-

nika. Dwa ostatnie parametry powinny
być rozpatrywane łącznie, bo akumulacja zanieczyszczeń prowadzi do wzrostu
oporów przepływu.
Zgniecenie wkładu filtracyjnego jest
równoznaczne z uszkodzeniem filtra,
dlatego następną ważną cechą jest odporność filtra na wzrosty różnicy ciśnień po obu stronach wkładu filtracyjnego. Zjawiska wzrostu różnicy ciśnień
nie muszą być tylko skutkiem akumulacji zanieczyszczeń, ale mogą występować
podczas pracy maszyn – dotyczy to zwłaszcza układów hydraulicznych. Pozostałe
parametry, takie jak kształt, wymiary,
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PZL Sędziszów jest małą fabryką. Pomimo licznych przemian własnościowych
i organizacyjnych nie zlikwidowano tam
części badawczo-rozwojowej oraz narzędziowni wytwarzającej oprzyrządowanie dla maszyn produkcyjnych. Istnieją zatem solidne przesłanki dla jej
rozwoju i poszerzanie oferty handlowej.
Obecnie raczej nie można oczekiwać, by
z tego zakładu powstał jeden ze światowych liderów branży filtracyjnej, ale na
pewno solidny i wypróbowany dostawca
tradycyjnych wyrobów o liczącej się pozycji na rynku krajowym.

Zdjęcia: © P. Ignaciuk
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Nowe uprawnienia Centrum
Szkoleniowego Bosch
Na początku marca firma Bosch zaprosiła przedstawicieli mediów branżowych
do swojego Centrum Szkoleniowego Techniki Motoryzacyjnej na konferencję
prasową połączoną z krótkim szkoleniem technicznym. Była to również okazja
do zaakcentowania 20-lecia istnienia Centrum oraz poinformowania
o uzyskaniu nowych uprawnień szkoleniowych.

entrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej Bosch (w skrócie Centrum Szkoleniowe Bosch) od 20 lat
oferuje szkolenia otwarte – zarówno typowo teoretyczne, jak i praktyczne – dotyczące wszystkich działów techniki motoryzacyjnej. Każdego roku w Centrum
Szkoleniowym Bosch (Warszawa, ul. Jutrzenki 105) odbywa się ponad 200 szkoleń z 40 różnych tematów – między innymi badania i naprawa wtryskiwaczy
oraz pomp common rail, geometria zawieszenia pojazdów, klimatyzacja, układy
komfortu i bezpieczeństwa, silniki benzynowe i Diesla. Każdego roku uczestniczy w nich ok. 1500 osób. Nowością są
szkolenia techniczne z diagnostyki samochodów hybrydowych.
30 grudnia 2015 r. Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej Bosch
uzyskało akredytację Kuratorium Oświaty
i zostało wpisane do rejestru placówek
kształcenia ustawicznego Ministerstwa
Edukacji Narodowej, zyskując uprawnienia do kształcenia w takich dziedzinach
jak diagnostyka pojazdów, silniki benzynowe, silniki Diesla, układy komfortu
oraz diagnostyka samochodów ciężarowych. Dzięki otrzymaniu akredytacji możliwe stało się zwolnienie zgłoszonych cykli
szkoleń z pobierania podatku VAT, co
oznacza obniżenie cen szkoleń.

W szkoleniach Bosch
wykorzystywane są najnowocześniejsze urządzenia
diagnostyczne i wyposażenie warsztatowe

Od stycznia 2016 r. każdy pracownik warsztatu samochodowego, który
świadczy usługi związane z serwisowaniem i naprawą systemów klimatyzacji
samochodowej, musi mieć zaświadczenie
o odbytym szkoleniu w centrum szkoleniowym akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej Bosch
uzyskało uprawnienia do prowadzenia
szkoleń w zakresie odzysku substancji

fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych kategorii M1 oraz kategorii N1. Zakres szkolenia rozszerzono o informacje
dotyczące sprawozdań z obrotu f-gazami
– nowa ustawa przewiduje wysokie kary
finansowe za nieprowadzenie rocznego
bilansu czynnika chłodniczego.

Opracowanie i zdjęcia
Dariusz Piernikarski
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Akumulatory w drodze
do efektywności
Piotr Ignaciuk

Współczesny samochód nie będzie działać bez prądu. Liczba komponentów
zasilanych energią elektryczną wymaga wydajnych jej źródeł – stąd
konieczność ciągłego doskonalenia akumulatorów.

zczegółowe opisy dziania akumulatorów samochodowych ołowiowo-kwasowych można znaleźć w literaturze branżowej. Pojedyncze ogniwo
akumulatora kwasowo-ołowiowego zbudowane jest z płyty dodatniej i ujemnej
oraz separatora, czyli przekładki izolacyjnej. Całość umieszczona jest w wodnym roztworze kwasu siarkowego – elektrolicie. Płyty akumulatora są zbudowane
ze stopu ołowiu w postaci kratownic wypełnionych masą czynną. Płyta dodatnia
składa się z porowatego dwutlenku ołowiu.
Płyta ujemna składa się z porowatego
ołowiu. Efektem rozładowania akumulatora jest powstawanie siarczanu ołowiu
na obydwu płytach. Siarczan ołowiu jest
związkiem nierozpuszczalnym w wodzie
i nieprzewodzącym prądu. W wyniku
rozładowywania akumulatora następuje
zmniejszanie wartości prądu, który można
z niego pobierać.
We wszystkich akumulatorach kwasowych występują te same problemy
eksploatacyjne. Nie można ich jednak
całkowicie wyeliminować – są bowiem
wynikiem zachodzących w akumulatorze procesów chemicznych i fizycznych.

© P. Ignaciuk

Test
akumulatora

Kilkadziesiąt lat temu nowy akumulator należało zalać elektrolitem, a następnie go uformować. Proces formowania polegał na odpowiednim jego
rozładowaniu i naładowaniu. Od parametrów tego procesu zależała późniejsza
trwałość akumulatora. Dzisiaj kupujemy
akumulatory już uformowane, naładowane i gotowe do pracy. Problem związany
z formowaniem polega na wytworzeniu
porowatych i drobnokrystalicznych struktur na płytach akumulatora. Dwutlenek
ołowiu i ołów, reagując z kwasem siarkowym, tworzą siarczan ołowiu. Jeśli
ich cząsteczki są małe i mają dużą powierzchnię, to powstający w wyniku
reakcji siarczan ma postać drobniutkich
kryształków. Im drobniejsza postać siarczanu ołowiu tym lepiej dla akumulatora,
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dodatkowo kryształek powinien być otoczony przewodzącym tlenkiem lub porowatym ołowiem (wtedy łatwiej przekształcić go ponownie w ołów lub tlenek
ołowiu). Jeśli jednak doprowadzimy do
całkowitego rozładowania akumulatora,
powstający siarczan będzie mieć strukturę grubokrystaliczną. Podobny proces
zajdzie, gdy akumulator będzie długo
utrzymywany w stanie niecałkowitego
naładowania. Mamy do czynienia wtedy
z tzw. zasiarczeniem akumulatora. Siarczan ołowiu jest nierozpuszczalny w wodzie i nie przewodzi prądu. Maksymalny
prąd, jaki możemy pobierać z akumulatora,
i jego pojemność zależą od całkowitej powierzchni jego płyt. Stąd zasiarczenie
mocno ogranicza pojemność i wartość
prądu, jaki można czerpać z akumulatora.

© P. Ignaciuk

W obecnie produkowanych wysokowydajnych akumulatorach cała uwaga
konstruktorów skupiła się na opracowaniu sposobów zapobiegających tworzeniu grubokrystalicznego siarczanu
ołowiu. Dotyczy to zwłaszcza nowych akumulatorów obsługujących systemy start-stop. Przykładowo: stosowane w nich
technologie AGM i EFB mają na celu
zwiększenie powierzchni czynnej płyty
oraz zapobieganie wypadaniu z nich
masy porowatej.

© D. Piernikarski

Nowe rozwiązania
– nowe wyzwania

W samochodach Scania Streamline stosuje się dwa bezobsługowe akumulatory (pojemność
50 Ah, prąd rozruchu 800 A). System podwójnych akumulatorów przyda się przede wszystkim w pojazdach, które zużywają dużo energii elektrycznej, np. w samochodach budowlanych i specjalnych, ale może być stosowany we wszystkich typach transportu

padaniem z kratki płyty. Zapewnia to
zwiększoną trwałość podczas pracy cyklicznej – przy dużych prądach rozruchowych i podczas pracy przy wstrząsach.
Zmodyfikowano też technologię wykonywania kratek, w których umieszczone
są masy porowate elektrod (technologia
Power Frame). Podjęte przez producentów działania zmierzają do poprawienia
parametrów akumulatorów.

© Bosch

Ładowanie klasyczne i ładowarka
procesorowa z kontrolą
napięcia

Akumulatory stosowane
w pojazdach użytkowych to komponenty
o wysokiej trwałości i niezawodności oraz
parametrach szczegółowo dobranych
do danego zastosowania

Technologia AGM (Absorbet Glass
Mat) polega na otoczeniu płyt ołowianych
separatorem wykonanym z porowatego
włókna szklanego o chłonności większej
niż całkowita objętość elektrolitu. Porowatość separatora ogranicza powstawanie grubokrystalicznego siarczanu i dodatkowo zapewnia dużą powierzchnię
kontaktu z elektrolitem.
Technologia EFB (Enhanced Flooded
Battery) polega na pokryciu płyty dodatniej warstwą przepuszczalnego poliestru, chroniącą masę czynną przed od-

Parametry akumulatora
Podstawowym parametrem charakteryzującym akumulator jest pojemność
znamionowa wyrażona w Ah (amperogodzinach). Pojemność elektryczna akumulatora zależna jest od: czynnej powierzchni płyt w ogniwach oraz zmienia
się zależnie od prądu rozładowania oraz
temperatury elektrolitu. Podawana w handlu pojemność odpowiada rozładowaniu
dziesięciogodzinnemu (czyli z akumulatora 110 Ah można czerpać prąd o na-

tężeniu 11 A przez 10 godzin). Zjawisko
ograniczania pojemności akumulatora
wraz ze wzrostem prądu rozładowania
związane jest z procesami powstawania grubszych kryształów wcześniej opisanego siarczanu ołowiu ograniczających
powierzchnię czynną płyt.
Wpływ temperatury na pojemność
akumulatora najlepiej widoczny jest
zimą. Wraz ze spadkiem temperatury
spada ruchliwość jonów w elektrolicie –
można powiedzieć, że rośnie opór elektryczny elektrolitu, przez który przepływa
wtedy mniejszy prąd. Ciepły akumulator to łatwiejszy rozruch, ale tu też jest
pewien problem. Nadmierny wzrost temperatury (już powyżej ok. 40°C) oznacza,
że jony zbyt łatwo przepływają przez
elektrolit i pojawia się zjawisko samorozładowania. Akumulator przechowywany w wysokich temperaturach szybko
traci swoją pojemność. Z badań producentów wynika, że optymalną temperaturą pracy dla akumulatorów kwasowych jest temperatura ok. 20°C.
Drugim istotnym dla użytkownika
parametrem akumulatora jest tzw. prąd
rozruchowy. Parametr ten określa prąd,
jaki może być pobierany z akumulatora
podczas rozruchu zimnego silnika w ujemnych temperaturach. Prąd rozruchowy
przy zimnym silniku (CCA – Cold Crank
Amps) może być wyznaczany w oparciu
o normy: SAE, DIN i EN. W teście SAE
określany jest jako prąd dostarczany przez
akumulator przez 30 sekund w temperaturze –18°C i napięciu na zaciskach
akumulatora wyższym niż 7,2 V. W normie DIN prąd rozruchowy wyznaczamy
także w temperaturze –18°C, ale w czasie 60 sekund, przy czym napięcie na
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akumulatorze powinno wynosić co najmniej 8,4 V. Według normy EN przewidziane są dwa rodzaje testów EN1 i EN2
(wykonywane podobnie jak poprzednie
w temperaturze –18°C). Test pierwszy
polega na rozładowaniu akumulatora takim prądem, by po 109 sekundach uzyskać napięcie 7,5 V, a następnie po 10 sekundach przerwy akumulator jest dalej
rozładowywany prądem o wartości 0,6
prądu początkowego przez okres 73 sekund. Test EN2 różni się długością drugiego okresu rozładowywania, która po-

Dobór i eksploatacja akumulatora
Wybierając akumulator, należy zwrócić uwagę na wymienione parametry
akumulatorów, oprócz oczywiście wymiarów czy sposobu podłączenia. Należy
uwzględnić moc silnika spalinowego –
duże silniki wymagają większych prądów
rozruchowych. Chłodny klimat wymusza
wybór akumulatora o większej pojemności i większym prądzie rozruchowym.
Podobnie jest z wyposażeniem pojazdu:
im jest ono bogatsze (więcej odbiorników

winna wynosić co najmniej 133 sekundy.
Wszystkie wymienione procedury wyznaczania prądów rozruchowych dają
różne wyniki. Jednak zawsze można kierować się prostą regułą: im wyższa wartość prądu rozruchowego, tym łatwiejszy rozruch silnika.
Innym parametrem jest tzw. pojemność rezerwowa akumulatora RC (Reserve Capacity). Jest to wyrażony w minutach czas rozładowania akumulatora
prądem 25 A. Parametr ten należy
uwzględniać, gdy korzystamy z akumulatora podczas postojów pojazdu.
Każdy cykl rozładowanie–ładowanie
ogranicza pojemność znamionową akumulatora. Odporność na cykle rozładowania i ładowania określa parametr
zwany życiem w cyklach (cycle life). Jest
on równy liczbie cykli rozładowania do
napięcia 10 V i ponownego całkowitego
naładowania, po których akumulator
osiągnie połowę swojej początkowej pojemności.
Kolejnym ważnym parametrem jest
charakterystyka głębokiego rozładowania. Określa ona napięcie rozładowanego akumulatora, które nie wiąże się
jeszcze z utratą pojemności podczas powtórnego naładowania.

© VDO

© D. Piernikarski

Niedbałe podłączenie akumulatora i zaniedbanie okresowej
kontroli zacisków może być
powodem unieruchomienia
każdego samochodu

Ze względu na pracę klasycznych
akumulatorów kwasowych korzystne są
wielokrotne procesy częściowego rozładowania i ponownego ładowania. W ich
wyniku powstaje bowiem drobnokrystaliczna odmiana tlenku ołowiu. Zwiększa
to powierzchnię jego kontaktu z elektrolitem, co zapewnia możliwość czerpania większych prądów rozruchowych
oraz prowadzi do uzyskania największej
pojemności. Taki proces odbywa się podczas rozruchu i ponownego ładowania akumulatora w trakcie jazdy. Krótka i wolna
jazda może jednak nie pozwalać na całkowite ponowne naładowanie akumulatora,
co powoduje powolną utratę pojemności.
W takim przypadku korzystne jest kontrolowanie napięcia akumulatora i ewentualne jego doładowanie. Będzie to korzystniejsze niż długotrwałe jeżdżenie
z niedoładowanym akumulatorem.
Nie należy dopuszczać do całkowitego
rozładowania akumulatora. W trakcie eksploatacji warto chronić akumulator przed
nadmiernym nagrzewaniem oraz ochłodzeniem. Kontrola napięcia na akumulatorze pozwala również na monitoring procesu ładowania akumulatora. Napięcie

prądu), tym większe akumulator powinien mieć pojemność oraz prąd rozruchowy. Warunki eksploatacji (w tym częste
rozruchy oraz postoje związane z korzystaniem z pojazdu jako bazy noclegowej)
wymagają akumulatora nie tylko o większej pojemności znamionowej, ale też
o dużej pojemności rezerwowej i odpornego na częste ładowanie. W przypadku
samochodów z systemem start-stop konieczne jest stosowanie akumulatorów
wykonanych w technologiach AGM lub
EFB. W tym przypadku tradycyjny akumulator ulegnie szybkiemu zużyciu, tracąc
swoją pojemność.
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W samochodach z systemem start-stop
stosowane są akumulatory wykonane
w technologiach AGM lub EFB, gdyż tradycyjny
akumulator uległby szybkiemu zużyciu, tracąc
swoją pojemność

ładowania akumulatora w pojeździe nie
powinno być wyższe niż 14,4 V. Przekroczenie tej wartości powoduje elektrolizę
wody, co skutkuje ubytkiem elektrolitu
i zasiarczeniem akumulatora. W przypadku ładownia akumulatora poza pojazdem zgazowanie (intensywna elektroliza)
elektrolitu jest sygnałem świadczącym
o jego całkowitym naładowaniu.
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Nowy VW Caddy Alltrack
Piotr Ignaciuk

– samochód dla każdego
W lutym zostaliśmy zaproszeni na prezentację nowego Volkswagena
Caddy Alltrack, modelu będącego kontynuacją linii kombivanów.
Może on być traktowany jako auto rodzinne lub narzędzie pracy.
Jednym słowem jest to samochód dla każdego.

rodukcja nowego Volkswagena
Caddy w wersji Alltrack rozpoczęła się pod koniec ubiegłego
roku. Nowy Caddy to następca modelu
Cross Caddy. Dostępny jest w dwóch podstawowych wersjach: osobowej Trendline oraz dostawczej jako furgon. W pewnym sensie Caddy Alltrack to auto polskie
– Volkswagen Samochody Użytkowe produkuje bowiem ten model tylko w fabryce pod Poznaniem. Ewentualny sukces
Caddy Alltracka będzie sukcesem polskiej załogi w dużej mierze decydującej
o jego jakości. Nazwa nowej wersji Caddy
Alltrack sugeruje, że jest to samochód
na wszystkie drogi (all track). W rze-

czywistości tylko wersje z układem napędowym na dwie osie są adekwatne do
nazwy. Samochód oferowany jest w konfiguracjach pozwalających dopasować
go do różnorodnych wymagań drogowych i użytkowych, traktując go jako
pojazd terenowy, miejski, rodzinny lub
użytkowy.

Pierwsze wrażenia
Rozwiązania techniczne zastosowane
w nowym Caddy Alltrack nie są nietypowe – brak tu awangardy często widocznej w samochodach francuskich. We
wnętrzu nie znajdujemy żadnych za-

skakujących rozwiązań i jest to jedna
z zalet tego auta. Podnosząc maskę czy
zaglądając do bagażnika i schowków,
znajdujemy pewne i wypróbowane rozwiązania. Pierwsze chwile jazdy to raczej sprawdzenie, czy wybrane ustawienia lusterek, kierownicy i fotela pasują
do przyzwyczajeń kierowcy, a nie dostosowywanie się do nowego pojazdu.
Nawet wyświetlacz nawigacji umieszczony na panelu środkowym pod kratkami nawiewów nie stwarza problemu.
Kierowca ma bowiem bieżące komunikaty wyświetlane na tablicy wskaźników
między prędkościomierzem a wskaźnikiem obrotów silnika.
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Na pierwszy rzut oka konstrukcja łączy
w sobie zalety wszystkich doświadczeń
producenta. Styl bryły nadwozia jest typowy dla wszystkich samochodów z segmentu minivanów (Caddy, Berlingo, Kangoo). Cechą charakterystyczną są przednie
elementy o wyraźnie zaznaczonych krawędziach mocno podkreślających reflektory, pokrywę silnika czy wlot powietrza do chłodnicy.

Wyposażenie
Standardowo Caddy, jak wszystkie
produkowane obecnie pojazdy niezależnie od wersji, może być wykonany w różnych wariantach obejmujących dopasowanie do wymagań użytkownika silniki,
skrzynie biegów i wyposażenie dodatkowe. Standardem też są tu wszystkie układy podnoszące poziom bezpieczeństwa.
W trakcie jazd testowych mieliśmy
okazję wypróbować niektóre elementy
wyposażenia pojazdów. Pierwszymi systemami testowanymi na mokrej i śliskiej
nawierzchni były układ ED (elektroniczna
blokada mechanizmu różnicowego) oraz
ASR (system antypoślizgowy). W systemie ED (wersje pojazdów z napędem na
obydwie osie – 4 Motion) podczas jazdy
z niewielką prędkością kontrolowana
jest prędkość obrotowa kół napędzanych
w przypadku gdy system stwierdza poślizg jednego koła, co wskazywane jest
przez zdecydowanie większą prędkość
obrotową. Koło to jest przyhamowywane,
a moment obrotowy przenoszony jest na
koło drugie, mające lepszą przyczepność

do podłoża. Pierwszy z tych testów polegał na ruszeniu z miejsca pod górę na
śliskiej nawierzchni – pojazdem wyposażonym w te systemy możliwe było rozpoczęcie jazdy bez poślizgu kół jezdnych.
Natomiast jazda samochodem pozbawionym tych systemów z napędem na
przednią oś sprawiała spore trudności.
Następny test polegał na jeździe slalomem pomiędzy fontannami wody i pozwalał na wypróbowanie sytemu ESP.
Organizatorzy zachęcali, by starać się
jechać wyznaczoną trasą z prędkością
50 km/h. W trakcie pokonywania zakrętów można było wyczuć pracę sytemu,
a wszystkie pojazdy, w których celowo nie
wyłączono systemu, w miarę sprawnie
poruszały się po zaplanowanej trasie.
Jazda po zatłoczonej autostradzie, na
której tworzył się korek, przypadkowo
pozwoliła na wypróbowanie systemu
ACC – samochód sam kontrolował odległość od poprzedzającego go pojazdu.
Natomiast po przymusowym zatrzymaniu uaktywnił się Front Assist, informując sygnałem dźwiękowym o zbyt bliskiej
odległości od przeszkody. Sygnał włączał się po każdym zatrzymaniu. Niestety

z powodu braku czasu nie sprawdziliśmy, czy można go wyłączyć, aby nie
uruchamiał się automatycznie, gdy nie
jest potrzebny. Wszystkie nowe VW Caddy
Altrack wyposażono w charakterystyczne
reflektory z żarówkami H7 oraz koła na
17-calowych felgach. Samochód oferowany jest w dwóch podstawowych wersjach z wyposażeniem pozwalającym dopasować go do wymagań klienta.

Walory użytkowe
W trakcie testów zostały zaprezentowane dwie wersje – osobowa i furgon
w wersjach z napędem na oś przednią
oraz 4Motion z napędem na 4 koła. Wersja
osobowa to samochód rodzinny. Łatwy
dostęp do tylnych siedzeń umożliwiają
przesuwne drzwi. Część bagażowa wyposażona w klapę otwieraną do góry
daje możliwość przewożenia sporego
bagażu, a po złożeniu siedzeń uzyskujemy prawie podwojenie objętości przestrzeni ładunkowej pojazdu. W wersji
furgon cały przedział bagażowy ma długość 1,78 m i wysokość 1,26 m, co daje
ok. 3,2 m3 objętości – jest to dobry wy-

Caddy
Altrack Trendline
– widok na tylne
fotele

Wersja
furgon

nik jak na dość krótki samochód. W przypadku furgonu nabywca ma możliwość
wyboru rodzaju tylnych drzwi – oprócz
otwieranych do góry może zdecydować
się także na drzwi klasyczne otwierane
na boki. Przestrzeń ładunkowa wyposażona jest w 6 zaczepów do mocowania ładunku.
Z prezentowanych wersji kombinacji
silnika i układu przeniesienia napędu na
szczególną uwagę zasługują te z 6-biegową skrzynią biegów w układzie 4Motion.
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Pokaz możliwości napędu
4Motion – zjazd,
a wcześniej wjazd
na strome wzniesienie

Caddy wyposażony w taki układ napędowy z miejskiego pojazdu dostawczego
lub osobowego zamienia się w samochód
o zwiększonych możliwościach poruszania się w trudnym terenie. W trakcie
jazd testowych układ 4Motion umożliwił swobodny podjazd na pokryte drobnym tłuczniem strome wzniesienie. Pojazdy wyposażone w ten napęd ruszały
z miejsca i bez rozpędu wjeżdżały na
wzniesienie, podczas gdy pozostałe po
pokonaniu kilkunastu metrów wpadały
w poślizg i zatrzymywały się w miejscu.
Jeśli zastosujemy opony na 17-calowych
felgach, otrzymamy w miarę duży prześwit pozwalający na pewną jazdę po nieutwardzonych drogach. Nisko umieszczony środek ciężkości pozwalał też na
jazdę przy znacznych przechyłach bocznych rzędu 45 stopni.

Silniki i układy napędowe
Obie wersje, osobowa i furgon, mogą
być z różnymi silnikami i dopasowanymi do nich skrzyniami biegów. W ofercie są cztery typy silników benzynowych
TSI z bezpośrednim wtryskiem benzyny
do komory spalania o mocach od 62 do
92 kW (84 do 125 KM). Gama silników
Diesla obejmuje 6 jednostek o mocach od
55 do 110 kW (75 do 150 KM). Są tu też
wspomniane dwa warianty z napędem
na 4 koła. Jeden wyposażony w dwusprzęgłową sześciobiegową skrzynię biegów, mogącą pracować w trybie automatycznym lub manualnym (z ręcznym
wybieraniem biegów), drugi z klasyczną
manualną sześciobiegową skrzynią biegów. Istnieje też możliwość zamonto-

Napęd
4Motion
od spodu
pojazdu

Komora
silnikowa
po podniesieniu maski

Wnętrze
Caddy – widok
na panel
przedni

wania silnika o mocy 81 kW (110 KM)
przystosowanego do zasilania gazem
ziemnym CNG. Wszystkie warianty spełniają wymagania norm Euro 6.
Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć o cenach, które w zależności od
wersji i wyposażenia dodatkowego wahają się w granicach od prawie 94 do ponad 135 tys. zł. O tym, czy jest to dużo,
czy mało, zdecydują klienci, a przesądzi
najprawdopodobniej trwałość i jakość
pojazdu utożsamiana przez użytkowników z jego niską awaryjnością.

Zdjęcia: © P. Ignaciuk
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Eberhard Wolters

Preston Feight

Pełni funkcję członka zarządu Solaris Bus & Coach, jest odpowiedzialny
za marketing, sprzedaż oraz after sales. Ukończył studia na niemieckim
Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Osnabrück, a także Uniwersytecie
w San Sebastían w Hiszpanii. Po studiach związał się z branżą motoryzacyjną, zatrudniając się w firmie Robert Bosch. Obejmował w niej
kolejno kilka stanowisk, pracując w niemieckim oraz belgijskim
oddziale przedsiębiorstwa.
Równolegle zdobył tytuł MBA w Mannheim Business School oraz Warwick
Business School. Oprócz tego jest też absolwentem francuskiej ESSEC
Business School. Pracował na wysokich stanowiskach menedżerskich
m.in. w Recaro, Heraeus i Eberspächer (gdzie pełnił funkcję dyrektora
generalnego w dziale odpowiedzialnym za klimatyzację). Na stanowisko
członka zarządu Solaris Bus & Coach został powołany 1 lipca 2015 r.
Jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

1 kwietnia br. został prezesem zarządu DAF Trucks N.V. Na tym stanowisku będzie dodatkowo odpowiedzialny za Leyland Trucks w Wielkiej
Brytanii. Przejął obowiązki po Harrie’m Schippersie, który został
mianowany wiceprezesem firmy PACCAR.
Jest absolwentem Uniwersytetu Północnej Arizony (licencjat w dziedzinie budowy maszyn) oraz Uniwersytetu Kolorado (magister zarządzania
inżynierią). W koncernie PACCAR pracuje od 18 lat. W ramach struktur
firmy piastował coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska. W Kenworth
Truck Company pracował m.in. jako naczelny inżynier i zastępca
dyrektora naczelnego ds. marketingu i sprzedaży, a następnie
wiceprezes i dyrektor generalny.

Inho Choi

Martin Burdorf

Został mianowany wiceprezesem firmy Hankook Tyre na obszar Europy
północnej i środkowej oraz krajów WNP. Będzie pracował w siedzibie
spółki zależnej Hankook w Warszawie. Wniesie do przedsiębiorstwa
obszerną wiedzę z zakresu sprzedaży i marketingu. Jego poprzednik,
Chang-Won Park, który kierował regionem w latach 2013–2016,
zostanie dyrektorem ogólnoświatowej sprzedaży wyposażenia.
Inho Choi rozpoczął pracę w Hankook w 1995 r., dołączając do zespołu
ds. sprzedaży zagranicznej w centrali przedsiębiorstwa w Korei. Przed
objęciem obecnego stanowiska w regionie Europy Północnej i Środkowej pełnił rozmaite obowiązki kierownicze w zespole ds. sprzedaży
zagranicznej w Chinach i Turcji, sprawował także funkcję dyrektora
zarządzającego w Meksyku.

Od 2012 r. kieruje działem opon ciężarowych dla biznesu flotowego.
Studiował zarządzanie i systemy informacyjne na Uniwersytecie Leibniza w Hannowerze. Pracę w Continental rozpoczął w 1991 r. jako
praktykant, w roku 1994 został handlowcem, a rok później zaczął pełnić
obowiązki managera działu obsługi klienta flotowego w północnych
Niemczech. W 1999 r. zarządzał sprzedażą opon ciężarowych w północnych Niemczech. Od 2003 do 2012 r. pracował w dziale wymiany opon
przemysłowych, gdzie awansował, by zarządzać marketingiem i sprzedażą w skali światowej, a także szefować przedstawicielstwu Continental na obie Ameryki. W 2012 r. został szefem biznesu flotowego
na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w dziale opon ciężarowych.
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zaprosili nas
Firma Meiller na pokaz naczep aluminiowych
27 m3, 31 m3, 28 m3 i 40 m3.
Grupa Volkswagen na zwiedzanie fabryki samochodów użytkowych powstającej pod
Wrześnią oraz na konferencje prasowe podczas Poznań Motor Show.
Iveco Poland – do Włoch na międzynarodową premierę nowego Daily E6.

W KWIETNIU NA ANTENACH

Mercedes-Benz na prezentację nowych modeli Mercedesa Sprintera w wariancie 5,5 t
oraz z silnikami o mocy 110 KM i 140 KM.
Ford Polska na prezentację Forda Rangera jako
najlepiej sprzedającego się pick-upa roku 2015.
Firma Certus na briefing prasowy, którego
tematem będzie premiera linii diagnostycznej
Certus 3.

ORAZ

Kwietniowe odcinki „Na osi” wypełnione będą pięknymi ciężarówkami, ciekawymi opowieściami
branżowych dziennikarzy, a także interesującymi rozwiązaniami i nowinkami technicznymi. Nie zabraknie
też przykładów nietypowych sytuacji drogowych
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 stronie internetowej www.naosi.pl

sponsor
programu

1. odcinek kwietniowy
test Iveco Daily, dla kierowcy z kategorią
„C”; relacja z kolejnego cyklu „Spotkania
Transportowe”; pierwsze wrażenia z samodzielnej jazdy za fajerą MAN-a; pięknie
stuningowana Scania „Guns N' Roses”;
historia modelu FH ze stajni Volvo;
w cyklu „Jak to nazwać?” przykłady
nietypowych zachowań na drodze

2. odcinek kwietniowy
porównanie ciągników siodłowych DAF XF
i MAN TGX; niemieckie i francuskie stawki
minimalne a unijne normy prawne; pomysł
nyskich rajców na zagospodarowanie
terenu po FSD w Nysie; propozycja
samochodu dla szefa – sportowe kombi
Seat Leon ST; dobrze znane, ale ciągle
zmieniające swój wizerunek Volvo „Piraci
z Karaibów”; jak zmieniało się Iveco
Eurocargo; w cyklu „Jak to nazwać”
niecodzienne zdarzenia drogowe.

3. odcinek kwietniowy
test mniejszego, ale wartego dużej uwagi
MAN-a TGL; czy przewoźnicy mają szansę
na zdobycie unijnych pieniędzy; nowoczesne
systemy informatyczne stosowane
w firmach transportowych; gwarancja
terminowej płatności za fracht sposobem
na płynność finansową; DAF, który nosi na
sobie wizerunek Hellboya; co można przewozić cysternami i silosami; w cyklu „Jak
to nazwać?” niezwykłe sytuacje drogowe.

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
4. odcinek kwietniowy
porównanie średniotonażowych modeli
DAF LF i Volvo FL; rzut oka na zmiany, jakie
zaszły w koncernie Fuchs; co ciekawego
można było zobaczyć na poznańskich
targach Motor Show; Volvo ozdobione
wizerunkiem Strusia Pędziwiatra; przegląd
historii rozwoju ciągników MAN od modelu
TGA do TGX; w cyklu „Jak to nazwać?”
porcja dziwnych zdarzeń drogowych.
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5. odcinek kwietniowy
MAN z przelotową przyczepą, czyli
załadunek lub rozładunek za jednym
razem; metoda na dobre frachty dla
mniejszych firm; co nowego w ciężarówkach Volvo, dedykowanych
budowlance; kto zdobył tytuł „Mechanika
Roku”, w rozegranym w Poznaniu finale
konkursu; „Gladiator” z czasów Cesarstwa
Rzymskiego, który zagościł na karoserii
ciężarówki; skąd się wzięły normy czystości
spalin; w cyklu „Jak to nazwać?” kolejne
nietypowe sytuacje drogowe.

Jeżeli nie zdążysz obejrzeć programu
w telewizji, archiwum odcinków dostępne jest
na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl
Więcej na www.naosi.pl oraz
na ww.facebook.com/ProgramNaOsi
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treść. Zastrzega się prawo dostosowania materiałów do
potrzeb wydawnictwa i zmian w tekstach: przeróbek stylistycznych i technicznych. Zwracamy wyłącznie materiały
opatrzone wyraźnym zamówieniem.
Zabroniona jest bezumowna sprzedaż miesięcznika po cenie
niższej od ceny detalicznej ustalonej przez wydawcę. Sprzedaż
numerów aktualnych i archiwalnych po innej cenie jest nielegalna i grozi odpowiedzialnością karną.
Prenumerata realizowana przez RUCH SA:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na
adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując
się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:
801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach
7.00 –18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

