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Szanowni Państwo…
…pytanie, z czym kojarzy się nam określenie „Made in Germany” należy do gatunku retorycznych. W naszej świadomości od lat funkcjonuje ono jako synonim doskonałej jakości, perfekcji wytwarzania. Wyroby
opatrzone etykietką „Made in Germany” są bliskie doskonałości, godne zaufania, niezawodne i wykonane
ze szczególną starannością… Geneza powstania tego określenia i kontekst, w jakim było pierwotnie używane, są jednak dość zaskakujące. Mało kto zdaje sobie dziś sprawę, że pojęcie „Made in Germany”
w początkach swego istnienia było… pejoratywne. Zaczęto się nim posługiwać w roku 1887 w USA i Wielkiej Brytanii. „Made in Germany” stanowiło wówczas ostrzeżenie przed kupowaniem… niemieckich narzędzi rolniczych, które były wyjątkowo lichej jakości i wprost rozlatywały się w rękach. „Made in Germany”
znaczyło zatem wówczas tyleż samo, co dzisiejsza „chińszczyzna”!
Niemcom udało się ostatecznie całkowicie odwrócić pejoratywny wydźwięk tego pojęcia. A Chińczycy?
Przed nimi jeszcze daleka droga, ale są oni wyraźnie zdeterminowani, by przebyć ją do samego końca.
Przekonują o tym działania koncernu LiuGong od blisko dziesięciu lat obecnego na polskim rynku.
Do podboju europejskich rynków LiuGong zabierał się w sposób dla Chińczyków typowy, a tym samym
często dla przeciętnego Europejczyka niezrozumiały. Wszystko jednak się zmienia, a zmiany stają się coraz bardziej odczuwalne. Szczególnie od kiedy prezydentem LiuGong Group został Zeng Guang'an.
Pod jego kierownictwem LiuGong stał się jednym z najszybciej rozwijających się spośród działających
globalnie producentów maszyn budowlanych. Dziś chiński koncern znajduje się w ich pierwszej dwudziestce, ale ma apetyt na więcej. O tym, że jest w stanie skutecznie walczyć o najbardziej wymagających
klientów przekonuje także to, że stojący dziś na czele koncernu Zeng Guang'an jest z zawodu inżynierem.
Sprawia to, że ma całkowicie inne podejście do rozwoju konstrukcji maszyn, jakości produkcji i należytej
obsługi serwisowej. Nie traktuje tego w kategorii zbytecznych kosztów, lecz inwestycji koniecznych dla zaistnienia na wymagających rynkach, takich jak europejski czy północnoamerykański. Obecny prezes
LiuGonga jest konsekwentny. Podejście inżynierskie bierze górę w koncernie. Ciekawe, czy uda mu się
skutecznie walczyć z pejoratywnym wydźwiękiem pojęcia „chińszczyzna”?
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SPIS TREÂCI

W numerze m.in.:
6. Przybliżamy postać założyciela amerykańskiej firmy, którego bez cienia przesady uznać należy
za największego wizjonera wśród konstruktorów
maszyn do robót ziemnych. Jego innowacyjne pomysły, przeróbki, modyfikacje i całkowicie nowe
konstrukcje przyniosły mu uznanie i miano największego na świecie konstruktora maszyn do
robót ziemnych

8. LiuGong to nie „chińszczyzna”!
Rozmowa z Michałem Wawrem, kierownikiem
Biura Serwisu firmy Waryński Trade

10. Organizatorzy targów Autostrada-Polska nie ukrywają swych ambicji. Dokładają wszelkich starań,
by wkraczająca w trzecią dekadę impreza okazała
się czymś więcej niż tylko targami, które nie zapadają na dłużej w pamięć. W zamyśle organizato-

rów targi Autostrada-Polska mają łączyć bogate
tradycje z nowoczesnością. Dlatego też coraz
odważniej sięgają oni po nowe technologie i wirtualne narzędzia służące do promocji wystawców

12. Zmechanizowany plac budowy – niezależnie
od wielkości – to bezsprzecznie jedno z najniebezpieczniejszych miejsc pracy. Każdego roku na całym świecie tysiące pracowników budowlanych
doznaje uszczerbku na zdrowiu lub nawet traci życie podczas pracy na maszynach lub w ich sąsiedztwie. Prawdą jest, że cztery na pięć przypadków śmiertelnych na placach budowy ma miejsce
w krajach rozwijających się. Jednak nawet kraje
rozwinięte, w których firmy stosują się do surowych przepisów dotyczących zabezpieczenia terenu budowy, przestrzegają zapisów kodeksów pracy i stosują zaawansowane technologicznie bezpieczniejsze maszyny, mają jeszcze wiele do zrobienia w sferze zapobiegania wypadkom

20. Choć podwozia gąsienicowe występują w motoryzacji znacznie rzadziej niż ich kołowe odpowiedniki, to
ich znaczenie jest wprost nie do przecenienia. Wynika to z faktu, że w wielu przypadkach mają decydujący wpływ na funkcjonalność i właściwości użytkowe danej maszyny czy pojazdu

24. KETRAL Construction Parts and Equipment jest
wiodącym na rynku polskim dostawcą podzespołów oraz części zamiennych do maszyn gąsienicowych. Firma wyspecjalizowała się w sprzedaży wysokiej jakości przekładni planetarnych oraz elementów podwozi do maszyn tego typu. Poszukujący napędu jazdy lub innego elementu podwozia
do koparki, kruszarki czy innego rodzaju maszyny
gąsienicowej mogą być pewni, że fachowy
personel firmy KETRAL zawsze pomoże znaleźć
im optymalne rozwiązanie

27. Jeżeli usterka wyłącza maszynę budowlaną na dłużej z z normalnej eksploatacji, zakłóca to cały proces technologiczny na placu budowy i może pociągać za sobą trudne do powetowania straty. Użytkownicy maszyn Caterpillar korzystający z programu Condition Monitoring mogą jednak ograniczyć
ryzyko ponoszenia kosztów drogich napraw i czas
bezproduktywnych przestojów

28. Serwis mobilny jest już dzisiaj standardem, ale
aby był efektywny, musi spełniać wiele kryteriów.
Jednym z najważniejszych jest odpowiednia zabudowa warsztatowa pojazdu, która powinna być
maksymalnie funkcjonalna, stosunkowo lekka
i oczywiście bezpieczna. Jednoczesne spełnienie
wszystkich tych warunków to nie lada wyzwanie,
dlatego radzą z nim sobie tylko wyspecjalizowane
firmy z wieloletnim doświadczeniem

30. Intensywny rozwój motoryzacji, który doprowadził
18. Produkty firmowane marką Trimble – choć niezwykle precyzyjne – nie są wcale delikatne.
Wprost przeciwnie, dzięki temu, iż Trimble
wyodrębnił specjalną dywizję Heavy Civil
Construction – wszelkie urządzenia i komponenty
powstające z myślą o ultra ciężkich warunkach
panujących na placu budowy słyną z jakości i solidności wykonania oraz odporności
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do zwiększenia liczby samochodów na drogach,
a tym samym powstawania korków, sprawił jednak, że przy rosnącym udziale pracy silnika
na biegu jałowym, prądnica okazała się zbyt mało
wydajna. Dotkliwy w skutkach mankament objawiał się szybkim rozładowywaniem akumulatora,
szczególnie w pojazdach wyposażonych w dużą liczbę odbiorników elektrycznych
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Prenumerata - zamówienie
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz kwartalnik wystarczy wype∏nić poniższy formularz
i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67 lub listownie pod adresem:
Maszyny Budowlane, Dział Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1 m. 45
Proszę o regularne, bezpłatne przesyłanie czasopisma „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”
imię i nazwisko: .......................................................................................................................................
nazwa firmy: .......................................................................................................................................
zakres dzia∏alności firmy: .......................................................................................................................................
ulica, numer domu: .......................................................................................................................................
kod pocztowy, miasto: .......................................................................................................................................
numer telefonu i faksu: .......................................................................................................................................

Proszę o regularne, bezpłatne przesyłanie elektronicznej gazety „PosBudNews”
adres e-mail: .......................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez wydawcę „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”- firmę Poland Marketing Barański Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1/45. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów marketingowych. Będą mieć prawo do wglądu w dane oraz
możliwość ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej

...................................................................................................

W niniejszym wydaniu najbardziej zainteresowa∏ mnie tekst dotyczący

.......................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

Chciał(a)bym, by w kolejnych wydaniach redakcja opublikowa∏a teksty na temat

...............................................

............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................
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PRZEGLÑD FIRMOWY

Atlas Copco – nowy wskaźnik zagęszczenia podłoża
owy wskaźnik zagęszczenia w ubijarce Atlas
Copco LG500 pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Technologia zmniejsza zużycie maszyny
i pozwala uniknąć nadmiernego zagęszczenia podłoża.
Złożoność różnych typów podłoża powoduje, że uzyskanie odpowiedniego stopnia zagęszczenia nie jest łatwe. Zbyt małe zagęszczenie powoduje ryzyko osunięcia, co może zdestabilizować strukturę. Zbyt duże zagęszczenie powoduje niepotrzebne zużycie maszyny
i stratę czasu. Zbyt duże zagęszczenie może również
powodować pękanie określonych typów podłoży ze
względu na zwiększone naprężenie.
Wskaźnik zagęszczenia znajduje się na środkowej części uchwytu, a informacje są przekazywane za pomocą
czytelnych lampek. Trzy lampki – żółta, zielona i czerwona – sygnalizują kolejne fazy zagęszczenia podłoża. Miganie czerwonej lampki oznacza maksymalne zagęszczenie danego typu podłoża, co oznacza konieczność
zakończenia pracy. Wskaźnik zagęszczenia ubijarki
LG500 monitoruje drgania płyty ubijającej i wskazuje
stopień zagęszczenia podłoża pod powierzchnią.
Połączenie wskaźnika zagęszczenia z doświadczeniem
operatora maszyny pozwala zminimalizować ryzyko
zbyt dużego lub zbyt małego zagęszczenia podłoża.
Technologia pozwala zaoszczędzić czas pracownika

N

Nowy wskaźnik zagęszczenia pozwala ograniczyć zużycie maszyny i uniknąć nadmiernego zagęszczenia podłoża

i zwiększyć czas eksploatacji maszyny. Jest to możliwe
dzięki rzadszym przeglądom, na które maszyna nie jest
narażona ze względu na nadmierną eksploatację.
Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas
pracy, program CompBase firmy Atlas Copco gromadzi
dane i dostarcza informacje bazujące na pełnoskalowych testach. Wybór maszyny i metody zależy od typu
podłoża. Informacje umożliwiają określenie prognozowanego zagęszczenia podłoża (głębokości i stopnia zagęszczenia) po każdorazowym przejeździe maszyny.

Otwarcie nowego serwisu Scania w Bielsku-Białej
ierwszego grudnia 2014 roku rozpoczął działalność
nowy serwis Scania Polska w Bielsku-Białej.
Placówka zlokalizowana jest przy drodze S1
przy zjeździe w kierunku Wapienicy. Z myślą o wygodzie
klientów nowo otwarty serwis świadczy pełen zakres usług
w zakresie przeglądów, kompleksowych napraw ciężarówek, naczep, autobusów, silników przemysłowych, prostowania ram oraz napraw powypadkowych, laserowej regulacji zbieżności i kalibracji tachografów cyfrowych.
Przy serwisie działa również całodobowa pomoc Scania
Assistance. Serwis posiada pełen asortyment części zamiennych Scania i oferuje umowy obsługowo – naprawcze. Na klientów czeka też pełna oferta pojazdów nowych
i używanych oraz oferta leasingowa Scania Finance.
– Bielsko-Biała to kluczowa lokalizacja na mapie Bielskiego Okręgu Przemysłowego. To tutaj przecinają się trasy łączące najważniejsze ośrodki przemysłowe Polski z krajami
Europy Południowej. Z Bielska-Białej i okolic codziennie
wyjeżdżają setki ciężarówek przewożące towary po Europie, dlatego to właśnie tutaj zdecydowaliśmy się otworzyć
nowy punkt serwisowy Scania. Naszym celem jest zapewnienie polskim i zagranicznym przewoźnikom jak najlepszej dostępności do naszych usług, profesjonalnej obsługi oraz gwarancji utrzymania ich floty w ciągłej, ekono-

P
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micznej eksploatacji – powiedział Marcin Orczyk, dyrektor
Oddziału Scania Kraków.
Serwis zatrudnia sześciu mechaników, posiada cztery stanowiska – w tym trzy przejazdowe. Nowa stacja obsługi
jest wyposażona w najnowsze urządzenia, w tym między
innymi magistralę olejową, testery hamulców i zawieszenia, urządzenia do laserowego pomiaru geometrii podwozia, sprzęt do prostowania ram i napraw powypadkowych
oraz pełną gamę narzędzi specjalistycznych Scania.

Nowy serwis Scania Polska w Bielsku-Białej położony jest przy drodze S1
w pobliżu zjazdu w kierunku Wapienicy

PRZEGLÑD FIRMOWY

Zmiany w sieci serwisowej Volvo Group Trucks w Polsce
d 1 listopada 2014 nastąpiły zmiany na mapie
autoryzowanej sieci sprzedaży i serwisu Volvo
Group Trucks w Polsce. – Wprowadzone zmiany
stanowią wynik stałego doskonalenia jakości usług
świadczonych przez naszą firmę. Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszej dostępności punktów sprzedaży i serwisu dla naszych klientów, aby w ten sposób zapewnić im ciągłość najwyższej jakości obsługi w zasięgu ręki i maksymalizować dyspozycyjność ich pojazdów, a tym samym przyczyniać się do ich sukcesu – powiedział Piotr Szarek, dyrektor do spraw Obsługi Posprzedażowej, Rynku Europy Środkowo-Wschodniej
Volvo Group Trucks.
Z dniem pierwszego listopada 2014 roku prowadzenie
autoryzowanego punktu serwisu w Zielonej Górze objął
długoletni partner Volvo Group Trucks, jakim jest firma
Serwisy Józef Skrzypa. Tym samym serwis ten
od pierwszego listopada pozostaje punktem obsługującym dwie marki – Volvo Trucks i Renault Trucks. Identyczna sytuacja dotyczy trzech z pozostałych czterech
autoryzowanych punktów sprzedaży i serwisu, prowadzonych przez tę firmę. Chodzi o placówki zlokalizowane w Szczecinie, Torzymiu i Sycewicach.
Siódmego listopada 2014 roku autoryzowana sieć serwisowa marki Renault Trucks w Polsce powiększyła się
o punkt w Legnicy. Autoryzację serwisową uzyskała firma Omni Moto Sp. z o.o., która od wielu lat związana
jest z marką Renault Trucks, a do tej pory wykonywała
usługi jako agent firmy Retos Sp.J.

O

Serwis w Tarnowie Podgórnym jest pierwszą „dwumarkowym” punktem
spośród pięciu serwisów Nijhof-Wassink działających w Polsce

W dniu pierwszego grudnia 2014 następuje zmiana
operatora punktu sprzedaży i serwisu Renault Trucks
w Poznaniu. Nowym operatorem został również długoletni partner Volvo Group, jakim jest firma Nijhof-Wassink Trucks. Serwis w Tarnowie Podgórnym jest pierwszym dwumarkowym punktem spośród aktualnie działających już pięciu serwisów Nijhof-Wassink w Polsce.
Wszystkie wyżej wymienione punkty serwisowe świadczą pełną gamę najwyższej jakości usług w ramach posiadanych autoryzacji dotyczących konkretnych marek.

MAGNA poszerzyła ofertę opon
o sprzedaży trafiła nowa opona Magna MA04
w rozmiarze 21.00R33. Stanowi ona uzupełnienie
oferty w segmencie opon do wozideł sztywnoramowych. Ogumienie w tym rozmiarze znajduje swoje
zastosowanie w maszynach między innymi marki Biełaz
i Cat. Jest ona doskonałą alternatywą dla tanich i często
zawodnych opon diagonalnych, jak i znacznie droższych, obecnych już na rynku opon radialnych.
Magna MA04 to radialna opona klasy E4 przeznaczona do wozideł sztywnoramowych pracujących w trudnych warunkach na terenie kopalni odkrywkowych. Odpowiednio dobrana mieszanka gumy zapewnia wyjątkową odporność na przecięcia. Radialna konstrukcja oraz
głęboka i agresywna rzeźba bieżnika sprzyjają poprawieniu trakcyjności wozideł sztywnoramowych na twardych,
ale także często śliskich podłożach.
W najbliższym czasie pierwsze opony MAGNA 21.00R33
pojawią się w polskich kopalniach. Czekamy zatem
na pierwsze wrażenia eksploatacyjne krajowych użytkowników. Chętnie je opublikujemy.

D

Nowa opona Magna MA04 już niebawem wejdzie do eksploatacji w wozidłach
sztywnoramowych pracujących w polskich kopalniach surowców skalnych

SERWIS I EKSPLOATACJA

5

HISTORIA

LeTourneau – to nazwisko mówi wszystko!
merykańska firma LeTourneau nie jest specjalnie
znana w Europie. Dlatego tym bardziej warto
przybliżyć działalność jej założyciela. Roberta Gilmoura LeTourneau bez cienia przesady uznać bowiem
należy za największego wizjonera wśród konstruktorów
maszyn do robót ziemnych. Jego innowacyjne pomysły, przeróbki, modyfikacje i całkowicie nowe konstrukcje przyniosły mu uznanie i miano największego
na świecie konstruktora i jednego z największych producentów maszyn do robót ziemnych. Genialny inżynier samouk – jest autorem trudnej do zliczenia liczby
wynalazków i posiadaczem ponad trzystu patentów…
Robert Gilmour LeTourneau urodził się 30 listopada 1888 roku w Richford we wschodniej części USA. Co
ciekawe, właśnie z tego regionu wywodzą się słynni
amerykańscy konstruktorzy ciężkich maszyn roboczych.
Nazwiska Deere, Holt czy Allis na trwałe zapisały się
w historii techniki. Początkowo nic nie wskazywało na to,
że w panteonie sławy znajdzie się również nazwisko
LeTourneau… Robert Gilmour LeTourneau w wieku

A

Konstrukcja genialnego inżyniera-samouka. Tournapull z roku 1946 pod
względem konstrukcyjnym wyprzedził swoją epokę…

skami firmy. Żył bardzo skromnie, mieszkał w niczym nie
wyróżniającym się domu, jeździł Volkswagenem garbusem. Powołał do życia fundację i organizował misje dobroczynne w Ameryce Południowej i Afryce, gdzie sfinansował powstanie dwóch miast. Choć LeTourneau nie
odebrał żadnego wykształcenia, był wielkim zwolennikiem łączenia praktycznych umiejętności z wiedzą teoretyczną. W roku 1946 kupił opuszczony budynek szpitala
wojskowego w Longview w Teksasie. Założył w nim szkołę techniczną, która w roku 1961 uzyskała status wyższej
uczelni. Prowadzi działalność dydaktyczną do dziś pełniąc dodatkowo rolę muzeum swego założyciela i patrona dokumentującego jego wielkie zasługi w rozwoju konstrukcji maszyn do robót ziemnych.

LeTourneau jest twórcą spycharki kołowej. Pod jego kierownictwem skonstruowano cztery modele tych maszyn

czternastu lat porzucił bowiem naukę i nigdy już nie zasiadł w szkolnej ławie. Do późniejszych sukcesów doprowadziły go wiedza praktyczna i talent. Po przerwaniu
edukacji imał się różnych zajęć. Pryzmował żużel, był
spawaczem, elektrykiem, drwalem i mechanikiem. Najchętniej naprawiał ciągniki. Praktyczne umiejętności
i coraz większe doświadczenie skłoniły go do założenia
własnego warsztatu, co miało miejsce w roku 1921. Jego firma prężnie się rozwijała stając się na początku lat
pięćdziesiątych ubiegłego stulecia gigantycznym przedsiębiorstwem z sześciotysięczną załogą.
Le Tourneau był żarliwym chrześcijaninem. Często mówił
o sobie, że jest „mechanikiem prowadzonym ręką Boga”.
Konstruowane przez niego maszyny miały czynić ludzką
pracę łatwiejszą. Dziewięćdziesiąt procent kapitału firmy
zapisał kościołowi, podobnie czynił każdego roku z zy-
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Fabryki LeTourneau produkowały żurawie samobieżne służące do usuwania
uszkodzonych samolotów z pokładów lotniskowców

Robert Gilmour LeTourneau stosując belki nośne i lemiesz do ciągnika stał się twórcą pierwszej spycharki
kołowej. Pod jego kierownictwem skonstruowano cztery
modele maszyn tego typu o mocy silnika 750, 300, 160
i 143 KM. W spycharkach znanych pod nazwą Tournadozer zastosowano mechaniczny napęd na wszystkie
cztery koła i elektryczne sterowanie osprzętem roboczym. Poza modelem napędzanym silnikiem o mo-

Jungle Crusher był olbrzymią maszyną o masie eksploatacyjnej wynoszącej
140 ton. Najczęściej stosowano ją przy karczowaniu lasów w tropikach

cy 160 KM pozostałe Tournadozery nie odniosły sukcesu rynkowego. Robert Gilmour LeTourneau eksperymentował jeszcze konstruując gigantyczne spycharki
kołowe. Największa z nich była maszyną na pięciu kołach o masie eksploatacyjnej 160 ton. Napędzał ją silnik
o trudnej wprost do wyobrażenia mocy 1.260 KM.
Małe zainteresowanie rynku sprawiło, że od roku 1953
konstruktor przestał angażować się w rozwój konstrukcji Tournadozerów, całą swoją uwagę poświęcając idei
trakcyjnego silnika elektrycznego zabudowanego
w piaście koła. Chcąc uzyskać środki na badania sprzedał trzy spośród czterech swoich fabryk, w tym wszystkie produkujące maszyny do robót ziemnych. Nabywcą
okazało się amerykańskie przedsiębiorstwo Westinghaouse Air Brake Company (Wabco). W początkowym
okresie po przejęciu zakładów Roberta Gilmoura
LeTourneau nowi właściciele oferowali powstające tam
maszyny pod marką LeTourneau-Westinghouse. Wraz
z modernizacją konstrukcji na rynek zaczęły trafiać wyłącznie maszyny Wabco.
Stare powiedzenie mówiące, że „wilka ciągnie do lasu”
sprawdziło się co do joty w przypadku Roberta Gilmoura
LeTourneau. Genialny konstruktor bazując na układzie napędowym własnego pomysłu powrócił do budowania

ciężkich maszyn. Zespół pracujący pod jego kierownictwem tworzył rozliczne projekty. Na deskach konstruktorów królowały zgarniarki, walce, wozidła sztywnoramowe – także zasilane z sieci trakcyjnej, transportery terenowe, spycharki kołowe oraz gigantyczne kopalniane ładowarki kołowe. Na pomysł produkcji tych ostatnich Robert
Gilmour LeTourneau wpadł osiągnąwszy wiek siedemdziesięciu ośmiu lat! W archiwach firmy Goodrich do dnia dzisiejszego przechowywane jest podpisane własnoręcznie

Gigantyczne transportery terenowe produkowane przez fabryki LeTourneau
z łatwością radziły sobie na bezkresnych amerykańskich bezdrożach

Największa na świecie ładowarka kołowa L-2350. LaTourneau zaczął konstruować takie maszyny w wieku 78 lat!

przez kontruktora zamówienie na wykonanie gigatnycznych opon o średnicy trzech metrów. By zmontować
koła, na specjalne zamówienie wyprodukowano też odpowiedniej wielkości stalowe felgi…
Mające swą siedzibę w Longview w Teksasie zakłady
LeTourneau Inc. funkcjonują z powodzeniem do dziś.
Ich taśmy produkcyjne opuszczają specjalistyczne maszyny przeładunkowe, głównie ciężkie ładowarki kołowe. Model LeTourneau L-2350 jest największą tego typu
maszyną na świecie. Ładowarka produkowana jest na zamówienia indywidualne. W kopalniach odkrywkowych służy do załadunku największych wozideł technologicznych.
Maszyna-gigant o masie eksploatacyjnej 265 ton, wyposażona w łyżkę o pojemności 40,5 m³ może jednorazowo
przemieścić do 75 ton urobku.
SERWIS I EKSPLOATACJA
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Tak wyglądał protoplasta dzisiejszego wozidła przegubowego. Skrzynia ładunkowa gigantycznego pojazdu mogła pomieścić aż 55 ton urobku

ROZMOWA O MASZYNACH…

LiuGong to nie „chińszczyzna”!
MB: – Pańska rodzina jest związana z Waryńskim
z dziada pradziada… Czy w dzisiejszym zmerkantylizowanym świecie ma to jakieś szczególne znaczenie?
MW: – Ma i to olbrzymie. Trudno żeby było inaczej, skoro
cała historia ma swój początek jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to w ówczesnym
ZREMB-ie zaczął pracować mój ojciec. W różnych zakładach
Waryńskiego pracowali także mój stryj, brat, mama, a także… teściowa. To w Waryńskim poznałem małżonkę. Śmiejemy się, że jesteśmy takim „waryńskim” małżeństwem.

użytkownikom naszych maszyn od strony praktycznej.
Pokazywać zalety płynące ze stosowania oryginalnych
części zamiennych i komponentów. I choć niektórzy
twierdzą, że to przysłowiowa „walka z wiatrakami”, to
się nie poddajemy.

MB: – A co Pana przywiodło do firmy?
MW: – Po ukończeniu studiów za namową ojca ubiegałem
się o pracę w spółce Waryński Hydraulika. Zostałem przyjęty i trafiłem do Izby Pomiarów. W spółkach Waryńskiego
przepracowałem w sumie piętnaście lat, ostatnich osiem
w Waryński Trade. Od samego początku w Biurze Serwisu,
gdzie byłem najpierw pracownikiem biurowym, potem zastępcą kierownika, a od półtora roku pełnię obowiązki kierownika. Stanowi to dla mnie powód do satysfakcji, tym
bardziej, że nie jestem z zawodu inżynierem. Ukończyłem
studia ekonomiczne w zakresie handlu zagranicznego.
Na co dzień wykorzystuję więc praktyczne umiejętności,
choć wiedza zdobyta na studiach też się czasami przydaje.

MB: – Serwisujecie maszyny LiuGong. Złośliwi mówią, że
obsługa „chińszczyzny” nie przynosi splendoru…
MW: – LiuGong swymi działaniami stara się – i czyni to
skutecznie – wymazać to pejoratywne określenie z naszej świadomości. Maszyny z generacji na generację
stają się coraz lepsze, podnosi się jakość ich wykonania. LiuGong stosuje w produkcji części i podzespoły
renomowanych dostawców. Wszystkie newralgiczne
podzespoły to oryginały, a nie produkty przeznaczone
na chiński rynek powstające w tamtejszych zakładach
o mieszanym kapitale. LiuGong rozwijając konstrukcję
swych maszyn słucha głosów użytkowników z najbardziej wymagających rynków. Ceni sobie opinie Europejczyków. Wdraża w życie pomysły. Po rezultatach widać,
że idzie w dobrym kierunku. Maszyny LiuGong z pewnością nie są „chińszczyzną”!

MB: – Mam zatem do Pana pytanie, jako ekonomisty
i mechanika. W wielu firmach naprawiających sprzęt własnymi siłami narzekają, że zakupy części zamiennych
i komponentów zatwierdzają księgowi, a nie szefowie
serwisów. Czynnikiem decydującym o zakupie jest cena,
a nie jakość i rzeczywiste parametry podzespołu…
MW: – Rozumiem wagę tego problemu, przecież także
zamawiam części i komponenty. Ich zakup musi być uzasadniony ekonomicznie, ale cena nie jest jedynym parametrem, który należy brać pod uwagę. Należałoby konsultować zakup z fachowcami posiadającymi odpowiednią wiedzę techniczną i wybierać wyroby dobrej jakości.
MB: – Ale w wielu firmach posiadających własnych
mechaników nikt nie zaprząta sobie tym sobie głowy.
Czy można walczyć z dyktatem księgowych?
MW: – Decydujący o zakupach powinni mieć elementarną wiedzę techniczną. Ze swej strony możemy zrobić
tylko tyle, żeby przekonać firmy, które naprawiają maszyny własnymi siłami, aby wykorzystywały odpowiednio dobrane, markowe części i podzespoły. Tylko wówczas maszyna po naprawie wróci do pełnej sprawności,
będzie bezpieczna, bezawaryjna i efektywna. Stosowanie zamienników nie daje takiej gwarancji. Wiele z nich
nie spełnia bowiem wszystkich parametrów. A niektóre
wręcz nie spełniają żadnych. Staramy się tłumaczyć to
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MB: – Kieruje Pan Biurem Serwisu Waryński Trade. To
powód do dumy, czy raczej niekoniecznie?
MW: – Czerpię satysfakcję ze swej pracy. Nie widzę
powodów, by miałoby być inaczej!

MB: – Wspomniał Pan o wymianie doświadczeń
z LiuGongiem. Jak kontakty te wyglądają w praktyce?
MW: – Współpraca z Chińczykami nie zawsze jest łatwa.
Różnice mentalnościowe sprawiają, że czasem rodzą się
problemy. Nam zawsze udawało się je przezwyciężyć.
Musieliśmy się nawzajem poznać, znaleźć kompromisowe rozwiązania. Zarówno w kwestiach handlowych, jak
i technicznych. Myślę, że Chińczycy musieli po prostu
dojrzeć do tego, by zacząć dostrzegać odmienności
mentalności Europejczyków. Chcą na trwałe zagościć
na naszym kontynencie. Dlatego uruchomili centralę
w Holandii, gdzie – także na kierowniczych stanowiskach – zatrudniają coraz więcej pracowników z naszego kontynentu. Organizują też cyklicznie szkolenia dla
partnerów handlowych z całej Europy. Jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń. Możemy sobie wzajemnie podsuwać sposoby rozwiązywania problemów.
Mamy wsparcie ze strony LiuGonga. Chińczycy przysyłają do Europy, także do Polski, swych najlepszych inżynierów. To fachowcy, z którymi dobrze się rozmawia.
Chińczycy cenią sobie nasze umiejętności i wiedzę
praktyczną nabytą przy eksploatacji ich maszyn. W końcu zajmujemy się nimi od blisko dziesięciu lat.

... I NIE TYLKO

Rozmowa z Michałem Wawrem,
kierownikiem Biura Serwisu firmy Waryński Trade

MB: – Chiny są największym na świecie eksporterem
maszyn budowlanych. Działa tam nieprzebrana rzesza
firm. Niewiele z nich podbija najbardziej wymagające
rynki w sposób, w jaki robi to LiuGong…
MW: – Myślę, że należą do przeszłości czasy, w których
firmy chińskie mogły konkurować jedynie ceną. Dziś,
szczególnie chcąc liczyć się na wymagających rynkach,
trzeba oferować wysokiej jakości produkt oraz skuteczny
serwis. LiuGong zdecydowanie na to stawia wychodząc
ze słusznego wniosku, że sprzedaż choćby największej
liczby maszyn to tylko pierwszy krok do sukcesu. Jeżeli
firma nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego wsparcia
swym klientom, to nie ma szans utrzymania się na rynku.
MB: – Firmy z krajów azjatyckich twierdzą, że
produkują sprzęt specjalnie dla Europejczyków. Co
oznacza to w praktyce?
MW: – Na pierwszy rzut oka maszyny przeznaczone
na rynki europejskie nie różnią się specjalnie od innych.
Diabeł jednak tkwi w szczegółach. Maszyny trafiające
na najbardziej wymagające rynki są produkowane
z dbałością o jakość. Tu wracamy do terminu „chińszczyzna”. LiuGong stoi przed wyzwaniem, by definitywnie uporać się z uprzedzeniami, potwierdzić, że jest
w stanie skutecznie rywalizować ze światową czołówką
producentów maszyn budowlanych. LiuGong ma starannie opracowaną strategię, wyznaje filozofię, która
nakazuje mu uczyć się od lepszych.
MB: – Filozofia ta różni się od europejskiej… Odmienne są też warunki ekspoatacji maszyn…
MW: – Te dostarczane do Polski, dostępne w sieci dystrybucjyjnej Waryński Trade sprawdzają się w skrajnych
warunkach, zarówno podczas upałów, jak i siarczystych mrozów. Są odpowiednio skonfigurowane i certyfikowane normą CE. Nie ma tu mowy o jakichkolwiek
kompromisach. W przypadku LiuGonga CE nie tłumaczy się jako „China Export”.
MB: – Jednak nie wystarczy zastosować najlepsze
komponenty, aby stworzyć doskonałą maszynę…
MW: – To prawda, sztuką jest osiągnięcie powtarzalnej
jakości po wdrożeniu danego modelu do seryjnej produkcji. Tu LiuGong ma duże osiągnięcia. Każda kolejna
generacja maszyn różni się na korzyść od poprzedniej.
MB: – Nie ma maszyn, które się nie psują. W końcu
każdy z użytkowników trafi do serwisu…
MW: – Największą popularnością – niezależnie od marki – cieszą się maszyny, które można naprawiać we własnym zakresie. Ze sprzętem starszej generacji jest ła-

twiej, z mniej poważnymi usterkami poradzi sobie pobliski warsztat, a nawet kowal. Właściciele takich maszyn
zwracają się do nas o pomoc najczęściej wówczas, gdy
naprawa jest bardziej skomplikowana i uda się ją przeprowadzić wyłącznie, gdy ma się dostęp do części.
Ostatnio zgłosił się do nas posiadacz starszej ładowarki,
jednej z pierwszych, jakie trafiły na polski rynek. Maszyna przepracowała bez większej awarii osiemnaście tysięcy godzin. Wreszcie jednak konieczna była wymiana pompy. Zamówiliśmy ją u producenta i maszyna błyskawicznie wróciła do pełnej sprawności.
MB: – Staracie utrzymać współpracę z klientami po
upływie gwarancji? Czy też czekają oni tylko na to, by
zerwać się z „serwisowej smyczy”?
MW: – Oferujemy umowy serwisowe, ale większość naszych klientów woli luźną współpracę. Wynika to z prostej przyczyny. Nie ma wśród nich wielu, którzy posiadaliby większą liczbę maszyn – po kilkanaście czy nawet po kilkadziesiąt. Nasi klienci mają z reguły jedną,
dwie maszyny. Chcą obsługiwać je we własnym zakresie. Wolą pozostać niezależni, aczkolwiek zostawiają
sobie furtkę do współpracy z serwisem, by w razie konieczności skorzystać z naszego wsparcia.
MB: – Z naszej rozmowy wynika, że praca Pana
pochłania. Ale chyba nie w pełni? Ma Pan jakieś hobby?
MW: – Pasjonuje mnie praca w ogrodzie.
MB: – Korzysta Pan przy niej z jakiś maszyn?
MW: – Nie, nie! Staram się nie stosować żadnych narzędzi mechanicznych. Praca w ogrodzie ma być przecież
relaksem. Dlatego też chcę pozostawać w jak najbliższym kontakcie z naturą.
Rozmawiał: Jacek Barański
SERWIS I EKSPLOATACJA
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Autostrada-Polska? Dla teoretyków i praktyków!
rganizatorzy targów Autostrada-Polska nie ukrywają swych ambicji. Dokładają wszelkich starań,
by wkraczająca w trzecią dekadę impreza okazała się czymś więcej niż tylko targami, które nie zapadają
na dłużej w pamięć. – Już od ponad dwudziestu lat Autostrada-Polska jest miejscem kluczowych dla branży spotkań. Budowane przez ten czas wydarzenie, w którego
fundamentach zawiera się tradycja i doświadczenie, stało się platformą rozmów, dyskusji oraz negocjacji. Każdej
edycji w wystawie udział biorą nie tylko przedsiębiorstwa,
ale też najważniejsze organizacje, instytucje, stowarzyszenia oraz branżowe autorytety. Co roku w czasie targów odbywa się kilkadziesiąt merytorycznych spotkań,
co pozwala stwierdzić, że targi Autostrada-Polska jako jedyne w tej części Europy kreują przestrzeń do rozmów
w tak szerokim obszarze i na tak wysokim poziomie merytorycznym – tłumaczy Dariusz Michalak, dyrektor Wydziału Targów w firmie Targi Kielce.
Spotkania merytoryczne to od lat mocny punkt w harmonogramie kieleckich targów. Nie inaczej będzie

O

Targi Kielce posiadają wielofunkcyjny plac do pokazów dynamicznych.
Na powierzchni 1,6 ha odbywa się co roku wiele prezentacji i konkursów

w przyszłym roku. Wszystkie instytucje dotychczas
wspierające merytorycznie targi Autostrada-Polska – instytuty, stowarzyszenia czy izby gospodarcze potwierdziły swoją obecność na imprezie w roku 2015. – Odbywające się w Kielcach najważniejsze dla drogowców
sympozja i konferencje stanowią nasz niekwestionowany dorobek. Od ponad dwudziestu lat w opinii branży
targi Autostrada-Polska są najważniejszym spotkaniem
drogowców w Polsce. Dzieje się tak również za sprawą
bogatego zaplecza naukowego. Merytoryczne wsparcie
partnerów wystawy, takich jak miedzy innymi Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy
Dróg i Mostów, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego oraz Polska Izba Konstrukcji Stalowych owocuje co roku dziesiątkami spotkań poruszających najważniejsze dla branży zagadnienia. Liczne organizowane
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W roku 2011 Volvo Maszyny Budowlane Polska zorganizowało w Kielcach
dynamiczny pokaz maszyn, który na długo zostanie w pamięci

podczas targów Autostrada-Polska konferencje prowadzone były przez najlepszych specjalistów, pośród których znalazły się najbardziej znaczące dla polskiego drogownictwa nazwiska. Targi Autostrada Polska objęte są
patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz
Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa – mówi
Dariusz Michalak. Organizatorzy targów Autostrada Polska nie zapominają o odwiedzających imprezę praktykach. – Targi Kielce mają wiele do zaoferowania. Jako jedyny ośrodek wystawienniczy w Polsce posiadamy bowiem wielofunkcyjny plac do pokazów dynamicznych.
Na powierzchni 1,6 ha odbywa się co roku wiele prezentacji i konkursów. To miejsce oddajemy do całkowitej dyspozycji wystawców – zarówno wielkich potentatów, jak
i mniejszych producentów czy dystrybutorów maszyn
budowlanych. Spektakularne pokazy nie tylko na długo
zostają w pamięci zwiedzających, ale też prezentują potencjał ciężkiego sprzętu podczas pracy. Adaptowany
na potrzeby wystawców teren zewnętrzny jest miejscem,
gdzie naprawdę warto pokazać swoje produkty. Wszystkich, którzy chcieliby wykorzystać ten teren, serdecznie
zapraszamy do kontaktu – mówi Dariusz Michalak.
W zamyśle organizatorów targi Autostrada-Polska mają
łączyć bogate tradycje z nowoczesnością. Dlatego też
coraz odważniej sięgają po nowe technologie i wirtualne narzędzia służące do promocji wystawców. – Trudno
dziś sobie wyobrazić dynamicznie funkcjonującą firmę,
w której obszar cyfrowy nie jest jednym z głównych elementów strategii rozwoju. Stawiamy na nowoczesność,
ale nie zapominamy o znaczeniu komunikacji bezpośredniej, będącej istotą wystąpień targowych. Osiągnięcie wymiernych efektów jest możliwe tylko wtedy, kiedy
firma sama na nie wpływa, a takie działania opierają się
zwykle na bezpośrednim kontakcie z partnerem biznesowym czy klientem – komentuje Dariusz Michalak.
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Bezpieczne maszyny? Bezpieczna budowa!
mechanizowany plac budowy – niezależnie
od wielkości – to bezsprzecznie jedno z najniebezpieczniejszych miejsc pracy. Każdego roku
na całym świecie tysiące pracowników budowlanych
doznaje uszczerbku na zdrowiu lub nawet traci życie
podczas pracy na maszynach lub w ich sąsiedztwie.
Prawdą jest, że cztery na pięć przypadków śmiertelnych
na placach budowy ma miejsce w krajach rozwijających
się. Jednak kraje rozwinięte, w których firmy stosują się
do surowych przepisów dotyczących zabezpieczenia
terenu budowy, przestrzegają zapisów kodeksów pracy
i stosują zaawansowane technologicznie bezpieczniejsze maszyny, mają jeszcze wiele do zrobienia w sferze
zapobiegania wypadkom. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii na przestrzeni dwunastu miesięcy aż 99 wypadków
śmiertelnych spowodowanych zostało niewłaściwym
użyciem maszyn. W tym samym okresie odnotowano
również 2.490 poważnych urazów pracowników budowlanych. Eksperci przyjmują, że liczba rzeczywista
jest kilkakrotnie wyższa. W obawie przed konsekwencjami nie wszystkie incydenty są bowiem zgłaszane.
Biorąc pod uwagę powyższe dane, przestaje dziwić
fakt, iż dziewięćdziesiąt procent pracowników budowlanych odchodzi z zawodu na długo przed osiągnięciem
wieku emerytalnego. Dane obrazujące stopień bezpieczeństwa – a może raczej jego brak – na terenie budowy są zatrważające nie tylko dla tych, których bezpośrednio dotyczą, sprawiają także, że młodzi ludzie tracą
zainteresowanie pracą w branży budowlanej.
Każda maszyna stanowi także potencjalne zagrożenie zarówno dla operatora, jak i otoczenia, w którym działa. Poruszając kwestię bezpiecznego użytkowania maszyn budowlanych pod uwagę należy brać takie kwestie, jak konstrukcja kabiny, układu jezdnego i hydraulicznego maszyny, widoczność z miejsca operatora, odpowiednie
oświetlenie pola pracy. Istotną rolę odgrywa również
sprawność techniczna maszyny. Konstruktorzy Komatsu
dokładają wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo
i ochronę użytkownikom swych maszyn. Podczas codziennej pracy są oni zagrożeni potknięciem, upadkiem,
poślizgnięciem się, a także hałasem i szkodliwymi dla
zdrowia wibracjami. Japoński koncern zdecydował się
na kompleksowe rozwiązanie problemu opracowując
specjalne pakiety bezpieczeństwa dla pięciu grup produktowych. Obejmują one wozidła przegubowe i sztywnoramowe, ładowarki kołowe, koparki kołowe oraz gąsienicowe. Wszystkie te maszyny znajdują szerokie zastosowanie w robotach ziemnych oraz górnictwie skalnym. Ponieważ w większości odznaczają się dużymi gabarytami,
już zajęcie miejsca w ich kabinie niesie ze sobą zagrożenia. Szczególnie przy padającym deszczu lub śniegu
oraz oblodzeniu. Aby ułatwić pracę operatorów i personelu technicznego obsługującego maszyny, wyposażono je

Z

12 SERWIS I EKSPLOATACJA

W przypadku dużych maszyn już samo zajęcie miejsca w ich kabinie niesie ze sobą zagrożenia. Szczególnie przy padającym deszczu lub śniegu oraz oblodzeniu

w wiodące do kabiny drabinki o specjalnej konstrukcji
stopni. Okładziny i maty antypoślizgowe oraz stabilne poręcze zabezpieczają operatora przed poślizgnięciem się
i upadkiem z wysokości. Uchwyt w dachu oraz dodatkowy reflektor oświetlający stopnie ułatwiają zajęcie miejsca
w kabinie także po zmroku i w warunkach ograniczonej
widoczności, na przykład przy złej pogodzie. Szerokie
błotniki ładowarek Komatsu wyłożone matami antypoślizgowymi tworzą swoiste platformy, na których mogą bezpiecznie pracować mechanicy. Nawet w przypadku deszczu, oblodzenia lub silnego zabłocenia maszyny. W celu
ułatwienia prowadzenia prac serwisowych i zapewnienia
bezpieczeństwa personelowi technicznemu, przewidziana codziennie kontrola płynów eksploatacyjnych w silniku, skrzyni biegów i układzie hydraulicznym maszyn Komatsu odbywa się z poziomu podłoża. Mechanik nie musi korzystać z drabinki, co znacznie podnosi bezpieczeństwo pracy ograniczając ryzyko upadku.
Podstawą stworzenia bezpiecznego terenu budowy jest
odpowiednie skoordynowanie ruchu ludzi, materiałów
oraz maszyn. Opracowanie planu zarządzania ruchem
stanowi istotną część tego przedsięwzięcia. Powinien
on obejmować wytyczenie ścieżek dla pieszych i dróg
technologicznych dla maszyn i pojazdów, które zapewnią bezpieczne przemieszczanie się ludzi i sprzętu.
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Należy dbać o stan ich nawierzchni dróg technologicznych. Powinny one być na tyle szerokie, by w ich skrajni
mieściły się wielkogabarytowe maszyny i pojazdy. Tyczenie dróg powinno odbywać się tak, by ograniczyć ich
przebieg przez potencjalne przeszkody potęgujące zagrożenia w ruchu. O ile to możliwe, warto wytyczać drogi jednokierunkowe, gdyż łatwiej je oznakować i z nich
korzystać. W miarę istniejących warunków należy unikać
prowadzenia ciągów komunikacyjnych w pobliżu punktów newralgicznych, takich jak na przykład zbiorniki paliwa czy rurociągi mogące ulec uszkodzeniu pod wpływem uderzenia. Na niektórych drogach – na przykład
wiodących na wyrobiska – zaistnieć może potrzeba zainstalowania barierek bezpieczeństwa, które powinny być
na tyle wytrzymałe, by móc utrzymać pojazd. Wskazane
jest także, aby unikać ostrych zakrętów z ograniczoną widocznością oraz ustalić odpowiednie limity prędkości sygnalizowane na znakach drogowych. Należy też ustawić
w widocznym miejscu ostrzeżenia o wszelkich ograniczeniach wysokości. Idealnie, jeśli znajdą się one odpo-

Greensight stanowić może wyposażenie fabryczne. W system doposażyć
można również sprzęt będący już w eksploatacji

wiednio wcześniej, niż sama przeszkoda. Warto ograniczyć cofanie maszyn do minimum, a jeśli zachodzi już taka konieczność, manewr ten powinien być dokładnie
nadzorowany za pomocą sygnalizacji lub alarmu manewru cofania, czujników, lusterek lub kamer wstecznych. Podczas przemieszczania się do tyłu operator dużej
maszyny ma bowiem ograniczoną widoczność strefy poza nią. Stwarza to zagrożenie dla robotników pracujących
w pobliżu oraz przyczynia się do zwiększenia ryzyka kolizji
z innymi maszynami czy pojazdami placu budowy. W nowoczesnych maszynach o dużych gabarytach zastosowano szereg rozwiązań mających na celu ograniczenie zagrożeń powodowanych ograniczoną widzialnością. Podczas jazdy do tyłu głośny sygnał akustyczny ostrzega pracujących w polu jej działania. Podgrzewana tylna szyba kabiny zdecydowanie poprawia widoczność.
W chwili obecnej optymalnym rozwiązaniem umożliwiającym bezpieczne manewrowanie maszynami jest sys-
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Odpowiednie wytyczenie scieżek dla pieszych i dróg technologicznych dla
maszyn i pojazdów podnosi bezpieczeństwo placu budowy

tem Greensight firmy Groeneveld. Może być on montowany fabrycznie, jak i u samego użytkownika. Często
maszyny i pojazdy starszego typu są również doposażane przez właścicieli w modułowe zestawy Greensight,
na które składa się kolorowy monitor, kamery oraz czujniki ultradźwiękowe. Groeneveld jako pierwszy wykorzystał przy produkcji kamer technologię CMOS obejmującą proces wytwarzania układów scalonych zapewniającą doskonałą jakość obrazu. Nowej generacji kamery posiadają certyfikaty (CE, DIN) i spełniają normy
EMC. Ponadto przyznany im certyfikat ADR oznacza, iż
mogą być one również używane przy transporcie substancji niebezpiecznych.
Greensight jest systemem modułowym, dlatego może
być optymalnie dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. System jest niezwykle skuteczny
w działaniu. Jego instalacja natychmiast podnosi bezpieczeństwo eksploatacji wielkogabarytowych maszyn
i pojazdów minimalizując liczbę szkód materialnych
i obrażeń pracowników. System Greensight wykrywa
bowiem wszystkie przeszkody znajdujące się na drodze pojazdu bądź maszyny. Może również za pomocą
sygnału dźwiękowego informować operatora o przeszkodach znajdujących się w pobliżu pojazdu lub maszyny. Kolorowy monitor umożliwia sprawowanie wzrokowej kontroli w określonym obszarze detekcji, zaś
funkcja dzielenia obrazu monitora – aktywna w przypadku podłączenia kilku kamer – sprawia, że operator
otrzymuje w czasie rzeczywistym precyzyjne informacje o obszarze, w którym pracuje. Pomaga to zminimalizować ryzyko powstania szkód materialnych, do których może dojść w trakcie manewrowania pojazdem
czy maszyną. Daje także większe poczucie bezpieczeństwa zarówno samemu operatorowi, jak też osobom trzecim znajdującym się w pobliżu pracującej maszyny. Dzięki czujnikom wykrywane są wszystkie przeszkody znajdujące się w otoczeniu pojazdu bądź maszyny. Czujniki pracują we wszystkich warunkach pogodowych. Są odporne na działanie żwiru, piasku,
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Specjalne uchwyty ułatwiają montaż czujników Greensight na wszelkiego
typu pojazdach i maszynach

a także czynników atmosferycznych, na przykład mrozu czy wilgoci. Optymalne bezpieczeństwo zapewnia
połączenie kamer Greensight i czujników ultradźwiękowych. Konfiguracja ta zwana jest „aktywnym systemem
kamer”, ponieważ operator otrzymuje zarówno optyczne, jak i akustyczne ostrzeżenia o zagrożeniu. Obraz
z kamery, który odpowiada aktualnemu manewrowi
maszyny, pokazywany jest automatycznie na monitorze: cofanie (tylna kamera), jazda do przodu (przednia
kamera) lub pokonywanie zakrętów (boczne kamery).
Jasność obrazu monitora jest dostosowywana automatycznie do warunków otoczenia. Zamiast monitora system Greensight może być wyposażony w wyświetlacz.
Jest to małe urządzenie alarmowe, które znajduje się
w kabinie i ostrzega operatora o tym, co dzieje się
w strefie wykrywania za pomocą sygnałów dźwiękowych
i świetlnych. Wyświetlacz często montowany jest w koparkach, ładowarkach oraz innych rodzajach maszyn
mających relatywnie małą kabinę. W niektórych sytuacjach same ostrzeżenie świetlne bywa niewystarczające, stąd dodatkowy, dobrze słyszalny sygnał dźwiękowy
wydobywający się z brzęczyka z pewnością wzmocni poczucie bezpieczeństwa osób znajdujących się bardzo
blisko pojazdu czy maszyny.
Teren każdej budowy jest miejscem specyficznym.
Liczni pracownicy różnych specjalności spotykają się
tu, by w wyznaczonych miejscach przez ściśle określony czas wykonywać powierzone im zadania. Po ich zrealizowaniu niemal natychmiast przystępują do realizacji
kolejnych. Najczęściej w innym miejscu, na kolejnym
placu budowy. Być może także z tego powodu pracodawcom brakuje niekiedy odpowiedniej determinacji,
by dogłębnie, a nie pobieżnie zająć się kwestiami bezpieczeństwa i nakreślić najlepszy sposób identyfikacji
i minimalizacji potencjalnych zagrożeń.
Przed przystąpieniem do realizacji jakichkolwiek prac
na terenie budowy należy najpierw przeanalizować za-
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leżność między wykorzystywanymi materiałami, sprzętem oraz stosowanymi procesami pracy. Szacuje się, że
przyczyn sześćdziesięciu procent wypadków śmiertelnych na terenie budowy upatrywać należy w błędnych
decyzjach podjętych przed rozpoczęciem pracy. Takie
czynniki, jak niewłaściwe planowanie, materiały budowlane niskiej jakości, a w szczególności późniejsze zmiany w projekcie, powodują zamieszanie i większe prawdopodobieństwo zaistnienia sytuacji niosącej w sobie zagrożenie dla pracowników.
Trzy najczęstsze przyczyny wypadków śmiertelnych
na terenie placu budowy to: upadki podczas pracy
na wysokościach, potrącenia przez maszyny budowlane oraz wypadki przy unoszeniu materiałów za pomocą
dźwigów, nośników teleskopowych itd. Nie kończy się
jednak na wypadkach śmiertelnych, ilość zgłoszonych
obrażeń jest wielokrotnie wyższa, a te z kolei są jedynie
wierzchołkiem góry lodowej drobnych wypadków, nie-

Podstawą stworzenia bezpiecznego placu budowy jest odpowiednie skoordynowanie przemieszczania się ludzi, materiałów oraz maszyn

doszłych wypadków oraz szczęśliwie zakończonych
niebezpiecznych zdarzeń.
Praca na budowie zawsze związana jest z pewną dozą
ryzyka. Ważne jest jednak, by pracować w sposób
przemyślany. Każda, nawet najprostsza czynność wykonywana bezmyślnie może stać się niebezpieczna. Na
poczucie bezpieczeństwa wpływ ma wiele czynników,
na przykład odpowiednia odzież ochronna. Kaski, obuwie z metalowymi wzmocnieniami oraz kamizelki
ochronne są podstawą, pracownicy placu budowy
niejednokrotnie korzystają także z okularów ochronnych, rękawic czy nauszników. Specjalistyczna odzież
ochronna sprawia, że przebywający na placu budowy
stają się bardziej widoczni i podkreśla istotę kwestii
bezpieczeństwa. W końcu to na pracownikach budowy,
a więc ludziach najbardziej zagrożonych spoczywa duża część odpowiedzialności za jego utrzymanie. Choć
wydaje się być to oczywiste, to jednak ludzie nie zawsze czynią to, co jest dla nich najlepsze.

Na drogach technologicznych kopalni surowców skalnych panuje niekiedy
ruch niczym w Warszawie na Marszałkowskiej…

Prowadzenie maszyny pod wypływem niektórych leków
lub alkoholu jest oczywiście surowo zabronione, jednak
w praktyce obserwujemy często przyzwolenie na tego
rodzaju negatywne zachowania. A przecież nawet pozornie nieszkodliwe preparaty na obniżenie ciśnienia
krwi, alergie czy zwykłe przeziębienie, powodować mogą obniżenie koncentracji, zawroty głowy i senność.
W takich przypadkach obowiązywać powinna zasada

„zero tolerancji”, operatorzy powinni być świadomi stanu, w jakim się znajdują, po to, aby bezpiecznie pracować ze sprzętem budowlanym. Każdy uczestnik procesu technologicznego placu budowy powinien w pełni
odpowiadać za bezpieczeństwo, stosując się do zasad
i regulacji oraz zwracać uwagę, aby były one efektywnie
komunikowane wszystkim zainteresowanym (nawet
w różnych językach, jeśli załoga placu budowy składa
się także z obcokrajowców).

W takich warunkach brak zachowania ostrożności oznacza zwiększone
ryzyko kolizji, wypadku lub spowodowania szkód materialnych

Wnikliwe zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową jest niezwykle istotne, gdyż kierowcy pojazdów
i operatorzy maszyn muszą zdawać sobie sprawę
z ograniczeń, tak aby nie przekraczać ładowności, kąta
nachylenia czy prędkości maksymalnej. Z chwilą wystąpienia problemu, muszą wiedzieć, jak się zachować.
Na przykład jeśli maszyna ma się przewrócić, operator
powinien bezwzględnie pozostać w zapiętych pasach
bezpieczeństwa i nigdy nie próbować salwować się
ucieczką wyskakując z kabiny.
W ciągu ostatniego półwiecza w światowym budownictwie dokonały się diametralne zmiany. Uprzednio
na placu budowy wykorzystywano głównie pracę fizyczną, teraz jest to sektor zdominowany przez maszyny. Ciężką pracę, którą kiedyś z mozołem wykonywali
robotnicy, teraz zmechanizowano. Do rąk pracowników
placów budowy trafił sprzęt budowlany. Nie tylko wydajny, ale także podnoszący bezpieczeństwo pracy.
Producenci nastawiają się na wymianę opinii z użytkownikami swych maszyn. Chętnie korzystają z ich sugestii.
Doświadczenia zebrane w czasie eksploatacji w różnorakich, czasem wręcz ekstremalnych warunkach pozwalają na dalsze rozwijanie i tak niezwykle zaawansowanych technologicznie konstrukcji. Producenci przywiązują duże znaczenie do zwiększenia wydajności maszyn, ale nie może się to odbywać kosztem bezpieczeństwa ich operatorów i robotników placu budowy znajdujących się w polu ich działania.
SERWIS I EKSPLOATACJA
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Żyjemy w świecie, który wprost „bombarduje” nas
ostrzeżeniami. Obawa przed oddaniem przez poszkodowanego w wypadku sprawy do sądu sprawiła, że firmy umieszczają ostrzeżenia dosłownie wszędzie. Nawet na kubkach do kawy spotyka się hasło „uważaj,
może być gorące!”. Natłok ostrzeżeń ma swoje złe strony. Znieczula bowiem na mniej oczywiste, ale rzeczywiste zagrożenia. Dlatego przebywający w pobliżu maszyn budowlanych muszą być świadomi, że konsekwencją nie zwracania uwagi na kwestie bezpieczeństwa na placu budowy może być zagrożenie ich zdrowia, a nawet życia.
Najbardziej narażeni na niebezpieczeństwa są młodzi
pracownicy nie legitymujący się długim stażem w zawodzie. Z reguły nie są bowiem świadomi czyhających zagrożeń. Dlatego jak najwcześniejsze zapoznanie tej grupy pracowników z zagadnieniami zarządzania ryzykiem
w miejscu pracy staje się kluczowe dla uniknięcia niebezpieczeństw. Jednak podczas pracy mamy stale
do czynienia ze zmieniającą się sytuacją. Dlatego zawsze należy zadać sobie pytania: czy poziom obsadzenia stanowisk jest odpowiedni do ilości wykonywanej
pracy? Czy załoga nie jest zmęczona z powodu nadmiaru obowiązków podczas zmiany lub nadgodzin? Czy
pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje do wykonywania danej pracy – zarówno w zakresie posiadanej wiedzy, jak i warunków fizycznych? Są to pytania,
które musi odpowiedzieć każdy organizujący pracę
na placu budowy.
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SITECH Poland – ekspert w dziedzinie technologii pomiarowych
rodukty firmowane marką Trimble – choć niezwykle precyzyjne – nie są wcale delikatne. Wprost
przeciwnie, dzięki temu, iż Trimble wyodrębnił
specjalną dywizję Heavy Civil Construction – wszelkie
urządzenia i komponenty powstające z myślą o ultra
ciężkich warunkach panujących na placu budowy słyną z solidności wykonania i odporności. Oczywiście,
w trakcie eksploatacji mogą przydarzyć się awaria czy
uszkodzenie mechaniczne sprzętu. W takich przypadkach każdy z użytkowników systemów sterowania maszynami Trimble liczyć może na wsparcie techniczne.
Oferuje je Centrum Serwisowe firmy SITECH Poland
prowadzącej autoryzowaną, certyfikowaną działalność
serwisową dla systemów sterowania maszynami i innych systemów pomiarowych marki Trimble.
W przypadku wystąpienia awarii użytkownicy sprzętu
Trimble liczyć mogą na szybką pomoc. Na terenie całego kraju do dyspozycji klientów pozostaje sieć mobilnych inżynierów wsparcia technicznego. Zgłaszanie
problemów jest bardzo proste. Wystarczy tylko wypełnić formularz na stronie internetowej podając typ i miejsce pracy maszyny, rodzaj systemu, objawy usterki
i dane kontaktowe. Serwis SITECH Poland bezzwłocznie kontaktuje się zarówno z osobą odpowiedzialną
za park maszynowy w firmie zgłaszającej awarię, jak
i z operatorem, który zaobserwował odstępstwa
od normy w funkcjonowaniu sprzętu. Usprawnia to
działanie serwisu ułatwiając postawienie właściwej diagnozy co do przyczyn usterki.
Diagnoza następuje niezwłocznie po zgłoszeniu usterki – inżynier wsparcia technicznego telefonicznie przeprowadza wywiad z użytkownikiem systemu. Po postawieniu wstępnej diagnozy odpowiednio wyposażony
serwisant SITECH jedzie na plac budowy, aby rozpoznać sytuację w miejscu pracy maszyny. Przewidziany
czas usunięcia awarii wynosi 48 godzin, jednakże zwykle naprawa następuje dzień po zgłoszeniu usterki.
SITECH dokłada wszelkich starań, aby serwisant naprawił urządzenie na miejscu podczas pierwszej wizyty
w miejscu użytkowania sprzętu.
Znacznym udogodnieniem już na etapie wstępnego
ustalania przyczyn awarii jest tak zwany Remote Assistant. Rozwiązanie to zapewnia wsparcie techniczne
w czasie rzeczywistym zespołom pomiarowym lub operatorom maszyn do prac ziemnych, eliminując przestoje oraz koszty wynikające z oczekiwania na przyjazd
serwisanta na plac budowy.
Krótszy czas bezproduktywnego przestoju w oczekiwaniu na wsparcie techniczne przekłada się na wyższą wydajność pracy na budowie oraz zredukowanie bieżących kosztów eksploatacyjnych, na przykład dzięki
ograniczeniu strat paliwa. Kierownicy mogą szkolić
na odległość niedoświadczonych operatorów i wprowa-

P
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SITECH Poland oferuje użytkownikom sprzętu Trimble kompleksowe wsparcie,
także w zakresie kalibracji, napraw i rozwiązywania problemów technologicznych

dzać nowych pracowników na plac budowy wiedząc, że
będą w stanie udzielić im odpowiedniego wsparcia
technicznego. Wątpliwości pracownika dotyczące założeń projektu, kolejności wykonania prac lub ustawień
maszyny, mogą zdezorganizować roboty, wywołać
kosztowną reakcję łańcuchową w postaci przestojów,
opóźnień, a nawet konieczności dokonywania poprawek. Teraz w celu rozwiązania problemów i kontynuowania pracy operator lub pracownicy terenowi mogą
komunikować się w czasie rzeczywistym z biurem projektu lub dealerem systemów Trimble – SITECH Poland.
Operatorzy maszyn mogą rozwiązywać napotkane problemy nawet bez opuszczania kabiny i zatrzymywania
maszyny. W razie potrzeby personel wsparcia SITECH
Poland może przejąć zdalną kontrolę nad jednostką
sterującą w kabinie maszyny, określić wersję pliku projektowego, sprawdzić ustawienia czujników oraz uzyskać dostęp do układu diagnostyki w celu rozwiązania
problemów eksploatacyjnych.
Kierownicy prac pomiarowych i pracownicy nadzoru
na budowie mogą wykorzystywać urządzenie Remote
Assistant do szkolenia nowych zespołów nadzoru oraz
w celu szybkiego sprawdzenia, czy używany przez nich
sprzęt Trimble działa prawidłowo.
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Podwozia gąsienicowe – bez nich ani rusz!
hoć podwozia gąsienicowe występują w motoryzacji znacznie rzadziej niż podwozia kołowe, ich znaczenie jest nie do przeceniania. Wynika to z faktu,
że w wielu przypadkach mają decydujący wpływ na funkcjonalność i właściwości użytkowe danej konstrukcji.
W maszynach do robót ziemnych można zauważyć
dwie zasadnicze fazy działania. Pierwsza to okres, gdy
wykonywana praca wymusza postój maszyny. W tym
przypadku wyróżnikiem prawidłowego zachowania pojazdu jest jego stateczność poprzeczna i wzdłużna. Dobrym przykładem takiej sytuacji jest koparka podsiębierna. Jej podwozie, oprócz stateczności wymaganej
podczas obrotu osprzętu, powinno zapewniać odpowiednie unieruchomienie (zakotwiczenie) maszyny, niezbędne do efektywnego napełniania łyżki. Druga faza
pracy maszyn do robót ziemnych to ich ruch. Tu wymagana jest odpowiednia siła uciągu, pokonująca opory
toczenia i opory urabiania gruntu, np. podczas pracy
zrywakiem czy przepychania lemieszem zwału gruntu.
Ponadto w wielu przypadkach maszyna musi pracować
na grząskim terenie, dlatego oczekuje się od niej aby
wywierała jak najniższy nacisk na podłoże, co nie tylko
pozwoli na efektywną pracę, ale będzie również zapobiegać powstawaniu kolein. Takim wymaganiom są
w stanie sprostać jedynie podwozia gąsienicowe, które
występują w wielu różnych wykonaniach, najlepiej odpowiadających konkretnym zastosowaniom.
Najogólniejszy podział podwozi gąsienicowych determinuje maksymalna prędkość jazdy. Jej wartość 15 km/h
dzieli gąsienicowe układy jazdy na szybkobieżne i wolnobieżne. Układy pierwszej grupy występują głównie w pojazdach wojskowych, drugiej – w maszynach roboczych.

C

Innym kryterium podziału podwozi gąsienicowych jest
układ napędu gąsienic. Koło napędowe może być
umieszczone z przodu lub z tyłu pojazdu. Decyduje
o tym prędkość jazdy typowa dla danej maszyny. W pojazdach szybkobieżnych koło napędowe jest umieszczone z przodu. Zapewnia to mocny naciąg górnej części gąsienicy, chroniąc ją przed intensywnym falowaniem przy dużej prędkości jazdy. Wadą takiego napędu
jest niekorzystny rozkład obciążeń wzdłuż pasa gąsienicy: oddziaływanie maksymalnych sił przypada na górny
odcinek gąsienicy od koła napędowego do tylnych rolek nośnych. Dużym obciążeniom są poddawane również łożyska oraz mechanizm napinający. Najbardziej
rozpowszechniony jest układ z kołem napędowym
umieszczonym w tylnej części pojazdu, stosowany
w pojazdach wolnobieżnych. Rozwiązanie to wpływa
korzystnie na strukturę obciążenia pasa gąsienicy, naciąganego intensywnie pomiędzy kołem napędowym
i rolkami nośnymi.
Napęd pojazdu gąsienicowego jest realizowany przez
obrót koła zębatego o zębach dostosowanych do średnicy tulei ogniw pasa stalowego lub występów zaczepowych w przypadku pasa gumowego. Koła napędowe
dzielą się na pełne i z wieńcem zębatym. Wieńce mogą
być jednoczęściowe lub złożone z segmentów obejmujących np. trzy zęby. Są one nitowane lub przykręcane
do rdzenia. Koła napędowe są wykonywane z niskoprocentowych stali stopowych (w procesie odlewania),
na konstrukcje o podwyższonej wytrzymałości przeznacza się niskostopowe stale borowe (kute matrycowo).
W celu zwiększenia odporności na ścieranie gotowe
wyroby poddaje się hartowaniu indukcyjnemu na głę-

Często spotyka się warunki pracy, w których elementy podwozia gąsienicowego dosłownie mielą ośrodek gruntowy, a tym samym są narażone na szybsze zużycie
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Gwoli stosowania poprawnej nomenklatury, prezentujemy budowę podwozia gąsienicowego na przykładzie układu płaskiego: 1 – rolka podporowa, 2 – boczna osłona
gąsienicy, 3 – koło napędowe, 4 – ogniwo łańcuchowe, 5 – płyta gąsienicowa, 6 – ostroga przeciwpoślizgowa, 7 – koło napinające, 8 – rama trakcyjna, 9 – rolka nośna

bokość 3-7 mm. Koła napinające współpracują z bieżniami ogniw łańcucha gąsienicowego. Przesuwna oś
umożliwia regulację naciągu gąsienic. Wyróżnia się trzy
typy mechanizmów napinających: sprężynowy, sprężynowo-hydrauliczny i hydrauliczny. Koła napinające są
odlewane, kute bądź spawane i wykonane z takich samych materiałów, jak koła napędowe.
Ważnymi elementami podwozia gąsienicowego są rolki
nośne i podporowe. Rolki nośne znajdują się w dolnej
części gąsienicy i stanowią układ przenoszenia obciążeń na podłoże. Rolki górne (podporowe) ograniczają
zwis górnego pasa gąsienicy. Odpowiednie prowadzenie łańcucha zapewniają kołnierze zwane flangami, które najczęściej ograniczają bieżnię rolek nośnych od zewnątrz, zaś w przypadku rolek podporowych od strony
wewnętrznej. Wewnątrz rolki, spawanej z dwóch jednakowych części, znajduje się komora ze smarem. Za pomocą otworów smar jest równomiernie rozprowadzany
do panewek obracających się na stałej osi. Rolki są nasmarowane na cały okres eksploatacji. Jest to możliwe
dzięki stosowaniu wysokiej klasy uszczelnień, zabezpieczających układ przed wnikaniem zanieczyszczeń
i wydostawaniem się środka smarnego. Duże znaczenie ma również odporność na oddziaływanie warunków
atmosferycznych czy procesów starzenia.
Łańcuch tworzą ogniwa połączone za pomocą sworzni
i tulei. Wykonuje się je w procesie kucia matrycowego
ze stali manganowej lub manganowo-chromowej. Bieżnie są obrabiane cieplnie na głębokość 5-10 mm. Podobnie jak w przypadku rolek, ruchome połączenia są
nasmarowane na cały okres eksploatacji. Stosuje się
również pasy gąsienicowe zbudowane z ogniw łańcucha będących jednocześnie płytami. Takie rozwiązania
są przeważnie wykorzystywane w pojazdach szybkobieżnych (czołgi), a wśród maszyn roboczych w rozwiązaniach specjalnych, jak minimaszyny lub maszyny
o bardzo dużej masie (żurawie samojezdne). Najrzadziej występują pasy ażurowe (przestrzenne), w których
nie do każdego ogniwa łańcucha gąsienicy przymoco-

wano płytę nośną, tylko np. do co drugiego. Jeśli chodzi o rodzaje podwozi gąsienicowych, to najczęściej
występuje pięć podstawowych typów takich zespołów:
• układ skośny – jest stosowany głównie w pojazdach
wojskowych, jak czołgi czy transportery opancerzone, ale także w transporterach budowlanych i ciągnikach rolniczych. Charakteryzuje się równoległym
uniesieniem koła napędowego i napinającego względem płaszczyzny podłoża. Z gruntem współpracują
rolki nośne, które mogą być zawieszone indywidualnie lub też wahliwie – parami, w tzw. karetkach,
• układ półskośny – występuje przeważnie w małych
transporterach budowlanych. Umieszczone z tyłu koło napędowe przylega do podłoża i jest znacznie
większe od koła napinającego. Drugie koło jest lekko
uniesione, co ułatwia pokonywanie nierówności. Takie rozwiązanie sprawdza się w maszynach o dominującym przednim kierunku jazdy,
• układ trójkątny – znalazł zastosowanie w ciągnikach
rolniczych i maszynach budowlanych. Koło napędowe jest tu znacznie odsunięte od płaszczyzny podłoża i umieszczone bliżej środka gąsienicy, a w jego
miejscu znajduje się dodatkowe koło napinające,

Układ trójkątny ogranicza zużycie elementów przenoszących moment
obrotowy, ale skutkuje również mniejszym kątem opasania koła napędowego
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W ciężkich ciągnikach i kombajnach pracujących z reguły na grząskich
podłożach tradycyjne koła są zastępowane gąsienicami trójkątnymi. Poprawia
to właściwości trakcyjne tych pojazdów

Rozwiązanie to wdrożyła i najpełniej dopracowała firma Caterpillar. Początkowo układ „H” (od słowa
high – wysoki) zastosowano w ciężkich spycharkach
D8, D9 i D10. W 1986 r. wprowadzono go w lżejszych
maszynach D4, D5, D6, D7 oraz w najcięższej z oznaczeniem D11. Układ trójkątny charakteryzuje się
zwiększoną żywotnością elementów przenoszących
moment obrotowy (sprzęgieł sterujących, zwolnic),
nie narażonych na uderzeniowe obciążenia pochodzące od podłoża oraz na zanieczyszczenia. Ma jednak i wady, jak np. mały kąt opasania koła napędowego, poniżej 90°. Mniejsza liczba współpracujących
par (zębów koła ze sworzniami łańcucha) naraża je
na większe obciążenia dynamiczne i zmęczeniowe,

powinna być blokowana przez nacisk pasa gąsienicy. W przeważającej większości konstrukcji rolki nośne mocowane są sztywno do ramy trakcyjnej, co
pozwala na lepszą penetrację gruntu, a w efekcie
na rozwinięcie większej siły jazdy,
• układ klinowy – w tym przypadku koło napędowe jest
znacznie większe od koła napinającego. Podwozie to
występuje w niektórych ciągnikach rolniczych, np.
Challenger oferowanych przez koncern AGCO,
• układ mieszany – spotykany najczęściej w różnego rodzaju minitransporterach, czyli tzw. taczkach samojezdnych, ale także ładowarkach o sterowaniu burtowym, wielofunkcyjnych nośnikach narzędzi, pojazdach
terenowych itp. Stanowi on połączenie wyżej opisywanych konstrukcji, mające na celu jeszcze lepsze dopasowanie sprzętu do konkretnych warunków pracy.
Prawie wszystkie stalowe pasy gąsienicowe, niezależnie
od ich budowy, mają płyty wyposażone w ostrogi przeciwślizgowe, których głównym zadaniem jest zwiększa-

Podwozie o układzie klinowym to znak rozpoznawczy ciągników rolniczych
Challenger. Poniekąd nawiązuje ono do układu jezdnego kołowych maszyn tego typu, z kołami połączonymi pasami gąsienicowymi

Układ skośny jest chętnie stosowany w transporterach budowlanych, bo
umożliwia najazd na przeszkodę w obu kierunkach jazdy, a tym samym ułatwia
manewrowanie i wyładunek urobku w optymalnym miejscu

• układ płaski – jest najbardziej rozpowszechniony, wyróżnia się przylegającym do podłoża (przez pas gąsienicy) kołem napinającym i napędzającym. Istnieją
jednak rozwiązania, gdzie koła te są nieznacznie
uniesione, jak np. w niektórych maszynach firmy Liebherr. Ma to na celu łatwiejsze pokonywanie niewielkich nierówności terenu, bądź też wynika z charakteru pracy zrywakiem, gdzie strefa odłamu gruntu nie
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nie siły jazdy rozwijanej na danym podłożu, czyli reakcji
tego ośrodka na ich ścinające działanie. Materiałem używanym w produkcji płyt gąsienicowych jest austenityczne staliwo Hadfielda o zawartości 1,0-1,4% węgla
i od 12,0 do 14,0% manganu. Jest kilka sposobów produkcji płyt gąsienicowych. Do najczęstszych należy cięcie z walcowanych dłużyc, które są następnie poddawane obróbce mechanicznej (wiercenie, frezowanie) oraz
cieplnej (hartowanie indukcyjne). W produkcji płyt jest
też miejsce na kucie matrycowe i odlewanie. Dwie ostatnie technologie są stosowane przy wykonywaniu płyt
o niestandardowych kształtach, pozwalają wyeliminować
część obróbki mechanicznej, np. wiercenie (przez odpowiedni kształt formy czy matrycy). Wśród rozwiązań konstrukcyjnych stalowych płyt gąsienicowych można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje takich elementów:
• standardowe (tzw. typu spycharkowego) z pojedynczą ostrogą zapewniającą dobrą penetrację gruntu,
a przez to wysokie wartości siły jazdy,
• dwuostrogowe (tzw. typu ładowarkowego) o mniejszej wysokości ostróg w porównaniu z odmianami
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spycharkowymi, pozwalające na uzyskiwanie wysokiej siły jazdy niezbędnej do efektywnego napełniania
łyżki ładowarki przy ograniczonych oporach skrętu,
• trójostrogowe (tzw. typu koparkowego) o najniższych
ostrogach, stosowane w celu zapewnienia stateczności maszyny przy jak najmniejszej deformacji podłoża.
Najprostsze i najtańsze do wykonania ostrogi w formie
trapezoidu wzbogaca się czasami przez na przykład skośne ścięcia (pod kątem 30÷50°) bądź promieniowe zaokrąglenia bocznych wierzchołków w celu przeciwdziałania wyłamywaniu się wierzchołków podczas pracy
w ciężkich, skalistych ośrodkach. Należy bowiem pamiętać, że wierzchołki te są obciążone równie intensywnie
jak nasadki krojów zrywaków pracujących w podłożu
skalistym i dlatego niektórzy wytwórcy pasów gąsienicowych produkują płyty z ostrogami ściętymi. Z drugiej
strony, obecnie produkowane maszyny coraz częściej są
wyposażane w gąsienice, których ostrogi charakteryzują
się innym od wspomnianych wyżej, bardziej złożonym
kształtem. Związane jest to z uwzględnieniem współpracy gąsienic z podłożami o niskiej nośności, których
cząstki są wytłaczane na boki spod naciskających na nie
płyt (co pogarsza tym samym stateczność maszyny) lub
z podłożami złożonymi z cząstek o dużych wymiarach,
oddziaływujących niszcząco na krawędzie prostopadłościennych czy trapezoidalnych ostróg. Na takich podłożach pracują najczęściej maszyny wyposażone w pasy
typu swamp, których prekursorami były spycharki Komatsu. Pasy takie są szersze od standardowych i mają
odmienną budowę. W maszynach z pasami typu swamp
zamiast płaskich płyt stosuje się przestrzenne bryły
o przekroju w formie trójkąta krzywoliniowego lub złożone formy bryłowe o zmiennym przekroju. Takie płyty
w momencie rozpoczęcia przewijania się wokół koła napędowego oddalają się od siebie, umożliwiając łatwe wydostanie się z podłoża bez wyrywania jego cząstek i powodują tym samym zmniejszanie intensywności zjawisk
adhezyjnych. Płyty typu swamp są z reguły szersze
od standardowych (mniejszy nacisk jednostkowy) i wykonuje się je z metali lekkich (stopy aluminium) lub nawet z utwardzonego poliuretanu bądź z poliwęglanu.
Do maszyn pracujących na grząskich terenach i o stosunkowo małej masie własnej są przeznaczone pasy
gąsienicowe z płytami profilowanymi. Są one wykonane
z blachy o niewielkiej grubości, mają poprzeczne przetłoczenie zapewniające odpowiednią sztywność i pełniące jednocześnie funkcję ostrogi przeciwpoślizgowej.
Rozwiązania konstrukcyjne tego rodzaju spotyka się
najczęściej w maszynach rolniczych.
Od kilku lat oferowane są również płyty z ostrogami
o „falującym” zarysie, wykonywane w procesie odkuwania lub odlewania. Można je spotkać najczęściej na płytach gąsienicowych dużych koparek jednonaczyniowych. Takie rozwiązanie pozwala na rozwijanie większej
siły jazdy przy ograniczeniu oporów skrętu.

W największych maszynach stosowane są płyty gąsienicowe z ostrogami krzywoliniowymi. Takie rozwiązanie pozwala na rozwijanie większej siły jazdy,
przy ograniczeniu oporów skrętu

W celu ograniczenia oporów skrętu, a jednocześnie powodowania mniejszych
uszkodzeń podłoża stosuje się płyty profilowane, których skrajne części są wygięte do środka gąsienicy

Płyty profilowane łańcuchów gąsienic przeznaczone są do zastosowań w specyficznych warunkach roboczych. Wyróżnia je stosunkowo niewielka masa oraz
ażurowa budowa, która ułatwia samooczyszczanie

Nacięcia w ostrogach przeciwpoślizgowych to rozwiązanie stososowane przez
firmę Berco w podwoziach wiertnic do otworów strzałowych. W ten sposób zapewnia się jeszcze większą stabilność tych maszyn

SERWIS I EKSPLOATACJA

23

SERWIS

KETRAL – specjaliści od gąsienic
ETRAL Construction Parts and Equipment jest
wiodącym na rynku polskim dostawcą podzespołów oraz części zamiennych do maszyn gąsienicowych. Firma wyspecjalizowała się w sprzedaży wysokiej jakości przekładni planetarnych oraz elementów
podwozi do maszyn tego typu. Poszukujący napędu jazdy (zwolnicy) lub też innego elementu podwozia do koparki, kruszarki czy innego rodzaju maszyny gąsienicowej mogą być pewni, że fachowcy z firmy KETRAL zawsze pomogą im znaleźć optymalne rozwiązanie.
Historia firmy KETRAL sięga drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych kiedy to jej obecny współwłaściciel
zajmował się najpierw sprzedażą części samochodowych, a następnie części do maszyn budowlanych. Wyodrębnienie się samodzielnego podmiotu nastąpiło
w roku 2005. Asortyment firmy stanowiły wówczas zarówno przekładnie, jak i podwozia, szeroko pojęty
osprzęt do maszyn budowlanych oraz kompletne maszyny, takie jak: koparki, ładowarki, spycharki. Sprzedaż opierała się głównie na częściach pochodzących
z demontażu maszyn. W krótkim czasie KETRAL wprowadził do sprzedaży nowe przekładnie planetarne,
a następnie nowe elementy podwozi gąsienicowych.
Z roku na rok rósł prestiż firmy, w efekcie osiągnęła ona
dzisiejszą pozycję stając się wiodącym na rynku polskim dostawcą części do maszyn gąsienicowych.
KETRAL w pełni koncentruje swe wysiłki na profesjonalnym doborze, sprzedaży oraz serwisowaniu części
do maszyn gąsienicowych. Pracownicy odpowiedzialni
za sprzedaż części są odpowiednio przeszkoleni, co daje im możliwość służenia pomocą niemalże w każdym
przypadku. Zadając osobie poszukującej części odpowiednio sformułowane pytania, handlowiec firmy
KETRAL jest w stanie błyskawicznie przedstawić optymalne rozwiązanie określonego problemu. To jest główny atut, który wyróżnia firmę KETRAL, bowiem podstawową zasadą jest pomoc użytkownikowi maszyny
w utrzymaniu jej w ciągłym ruchu. Priorytetem jest zatem
znalezienie rozwiązania, które to umożliwi, a nie tylko
ograniczenie się wyłącznie do sprzedaży części.
Drugim nurtem działalności firmy są usługi obejmujące
montaż oraz serwis sprzedawanych podzespołów.
W tym przypadku KETRAL stawia sobie za cel kompleksowość obsługi klienta i jego maszyn, bowiem sprzedaż
części to niejednokrotnie dopiero początek drogi wiodącej do rozwiązania określonego problemu. Kolejnym
etapem jest montaż zakupionych części, który w określonych przypadkach może nastręczać właścicielowi
maszyny problemów. W takich przypadkach warto skorzystać z kompleksowych rozwiązań, jakie oferuje
KETRAL. W szczególności z mobilnego serwisu firmy.
Z praktycznego punktu widzenia oferta handlowa firmy
KETRAL obejmuje wszystkie części z zakresu podwozi

K
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gąsienicowych. Z zasady osobno ujmuje się przekładnie jazdy oraz pozostałe elementy podwozia gąsienicowego, niemniej jednak składają się one na kompletny podzespół, dzięki któremu maszyna gąsienicowa
może się poruszać. Zasadniczo oferta sprzedawanych
części obejmuje maszyny z zakresu tonażowego
od 0,5 do 50 ton, jednak już na chwilę obecną firma
w swoim magazynie posiada części do maszyn o masie eksploatacyjnej sięgającej 100 ton.

Aktualne stany magazynowe firmy KETRAL przekraczają 100 tysięcy pozycji, gwarantując krótki czas realizacji zamówień na części zamienne

Na główny asortyment firmy składają się przekładnie
jazdy oraz poszczególne elementy podwozi gąsienicowych. Wśród tych ostatnich wymienić można: łańcuchy
gąsienic (standardowo w ofercie suche i olejowe), koła
napędowe i napinające, rolki jezdne oraz podtrzymujące, napinacze gąsienic, śruby i nakrętki. W chwili obecnej stany magazynowe firmy przekraczają sto tysięcy
pozycji. Każda część i podzespół może zostać wysłany
do klienta jeszcze w dniu zakupu, dzięki czemu
znacząco wzrasta szybkość realizacji zamówień, która
jest niewątpliwym atutem firmy. Obowiązuje w niej zasada, że towar ma być dostępny, dobrej jakości oraz
w przystępnej cenie. Każdego dnia wszyscy pracownicy firmy KETRAL dokładają wszelkich starań, by zasada ta była ściśle przestrzegana.
W firmie KETRAL zakupić można nowe oraz używane,
oryginalne jak również alternatywne części i podzespoły.
Wszystkie komponenty pochodzą od firm dostarczających tak zwane części OEM. W kwestii jakości nie może
być bowiem jakichkolwiek kompromisów. Oznacza to, że
oferowane przez firmę KETRAL części muszą spełniać
określone wymagania. Dlatego przed przekazaniem
do sprzedaży części – w szczególności elementy podwozi gąsienicowych – kontrolowane są przez doświadczonych pracowników zarówno wzrokowo, jak i sprawdzane materiałowo pod względem wytrzymałościowym.
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KETRAL to również sprawnie funkcjonujący serwis maszyn gąsienicowych. Zakres specjalistycznych usług
wykonywanych przez pracowników firmy obejmuje
wszelkie działania związane ze sferą podwozi gąsienicowych. Klient może zatem liczyć nie tylko na montaż
zakupionych w firmie podzespołów, ale również ich
okresowe serwisowanie. Wymiana elementów podwozi
gąsienicowych dokonywana jest z reguły w siedzibie firmy. Dzieje się tak dlatego, że dzięki posiadanemu zapleczu maszyn do obróbki skrawaniem możliwe jest
przeprowadzenie tu naprawy chociażby uszkodzonych
ram. Natomiast w przypadku przekładni jazdy ich wymiana odbywa się zazwyczaj w miejscu postoju maszyny. W takiej sytuacji dzięki posiadanym samochodom
serwisowym, wyposażonym między innymi w urządzenia dźwigowe, wymiana przebiega znacznie bezpieczniej i sprawniej. Obecnie we flocie firmy KETRAL znajdują się również małe samochody dostawcze służące
do dowożenia towaru bezpośrednio do klienta, co ma
oczywiście na celu skrócenie czasu dostawy.

KETRAL stawia na kompleksowość usług - oprócz sprzedaży, firma zajmuje
się także profesjonalnym montażem części zamiennych i podzespołów

Wysiłki firmy skoncentrowane są głównie na sprzedaży,
montażu oraz serwisowaniu sprzedawanych przekładni
i elementów podwozi gąsienicowych. Zdarzają się jednakże podzespoły, które ze względu na wycofanie maszyn z produkcji lub też krótkie serie, albo nie są już dostępne lub ceny tychże podzespołów są tak wysokie, że
przewyższają wartość remontowanej maszyny. W części
takich przypadków możliwe jest przeprowadzenie remontu, odbudowy bądź też odpowiedniego dostosowania nowego podzespołu. W takich sytuacjach nieodzownym staje się posiadane przez firmę KETRAL zaplecze
warsztatowo-remontowo-produkcyjne. W firmie możliwe
jest wykonanie wszelkich prac wiążących się z odbudową kół napędowych, napinających oraz ram maszyn gąsienicowych. Ponadto dzięki posiadaniu specjalistycznej prasy do łańcuchów gąsienic firma KETRAL jest

26 SERWIS I EKSPLOATACJA

KETRAL dysponuje znakomicie wyposażonymi wozami serwisowymi, dzięki
czemu montaż części może odbywać się w miejscu pracy maszyny

w stanie bezproblemowo dokonać obrócenia tulei
w łańcuchach olejowych, czy chociażby najprostszego
dostosowania długości łańcucha do aktualnych wymagań konkretnego sprzętu. Wśród szeregu maszyn posiadanych przez KETRAL wspomnieć warto o hartowni
indukcyjnej, dzięki której możliwe jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu twardości zakwalifikowanych
do odbudowy podzespołów.
KETRAL docenia każdego z użytkowników maszyny gąsienicowej, dlatego też wśród klientów firmy znajdują
się zarówno osoby eksploatujące jedną minikoparkę,
jak i przedsiębiorstwa posiadające całe floty liczące sto
i więcej jednostek. Indywidualne podejście do każdego
kontrahenta sprawia, iż wszyscy poszukujący optymalnego rozwiązania swych problemów z podwoziami gąsienicowymi liczyć mogą na fachową pomoc.
Warto podkreślić, iż użytkownicy maszyn budowlanych
podchodzą do ich eksploatacji w bardzo różny sposób.
Niektórzy z nich nie zwracają zupełnie uwagi na konieczność regularnego serwisowania i okresowych wymiany zużytych elementów podwozi. Na szczęście jest
ich coraz mniej. Wzrasta bowiem poziom wiedzy techniczenj i ogólnej świadomości użytkowników co
do prawidłowej eksploatacji maszyn. KETRAL służy pomocą wszystkim dążącym do podnoszenia swej wiedzy. Firma uruchomiła stronę internetową poświęconą
problemom technicznym związanym z użytkowaniem
maszyn gąsienicowych chcąc w ten sposób wpływać
na zmianę podejścia części użytkowników maszyn gąsienicowych. Chodzi tu o większe zainteresowanie oferowanymi podzespołami i częściami, których jakość
jest porównywalna z częściami OEM. Oferta firmy
KETRAL zdecydowanie pokrywa się w tym względzie
z oczekiwaniami większości klientów. Dzięki temu
sprzedaż firmy wciąż wzrasta, a jej pozycja na rynku
polskim i zagranicznym umacnia się.
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Warto znać kondycję swojej maszyny!
eżeli usterka wyłącza maszynę budowlaną na dłużej z z normalnej eksploatacji, zakłóca to cały proces technologiczny i może pociągać za sobą trudne do powetowania straty. Użytkownicy maszyn Caterpillar korzystający z programu Condition Monitoring mogą
ograniczyć ryzyko ponoszenia kosztów drogich napraw
i czas bezproduktywnych przestojów. Przy okazji uzyskać mogą wiele cennych wskazówek dotyczących prawidłowej eksploatacji maszyn, które pozwolą nie tylko
ograniczyć zużycie paliwa, ale przede wszystkim wydłużyć żywotność newralgicznych podzespołów maszyny.
Condition Monitoring, program monitorowania pracy
maszyny składa się z pięciu wzajemnie uzupełniających
się elementów. Pierwszy z nich stanowią regularnie
przeprowadzane przeglądy pozwalające wykryć potencjalne uszkodzenia, a tym samym ograniczyć rozległość awarii. Naturalną koleją rzeczy kolejnym punktem
programu monitorującego stan techniczny maszyny
jest diagnoza wybranych płynów eksploatacyjnych
SOS Service Program – takich jak olej hydrauliczny, olej
silnikowy czy ciecz chłodząca. Próbki poddawane są
analizie w celu określenia zawartości w nich pierwiastków metalicznych (na przykład miedzi, aluminium,
chromu, cyny, cynku, krzemu), ustalenia własności fizycznych (lepkość, zawartość wody czy paliwa) i fizykochemicznych (poziom utlenienia, zakwaszenia itp.). Zależnie od rodzaju medium, badana jest jeszcze klasa
czystości według ISO pozwalająca stwierdzić czy ciecz
eksploatacyjna nadaje się jeszcze do użytkowania.
Próbkę można pobrać z dowolnego podzespołu, ale
zazwyczaj jest to silnik, układ przeniesienia napędu
oraz hydrauliczny. W celu uproszczenia procedury
przebadane płyny eksploatacyjne oznaczane są trzema
kolorami. Zielony oznacza, że wszystko pozostaje
w normie i sytuacja nie wymaga żadnej interwencji ze
strony serwisu Bergerat Monnoyeur. Kolor żółty obliguje do zwrócenia większej uwagi na dany zespół i pobrania kolejnej próbki – zazwyczaj po około stu kolejnych
godzinach pracy maszyny. Gdy natomiast badana próbka oznaczona jest kolorem czerwonym, oznacza to, że trzeba jak najszybciej podjąć działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn zaistnienia niepokojących symptomów. Na tym etapie będzie ona znacznie
tańsza i pozwoli uniknąć nieplanowanego wyłączenia
maszyny z eksploatacji.
Trzecim elementem programu Condition Monitoring
jest system Equipment Data umożliwiający zdalny nadzór stanu technicznego maszyny. Składa się on
z dwóch zasadniczych części: Product Link i VisionLink.
Pozwala on uzyskać informacje o sposobie eksplatacji
maszyny, na przykład procesu regeneracji filtra DPF.
Jeżeli nie jest on przeprowadzany zgodnie z zaleceniami, może to skutkować spadkiem osiągów maszyny,
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Właścicielowi ładowarki CAT 972 H system Condition Monitoring pozwolił lepiej zaplanować naprawę i odpowiednio się do niej przygotować między innymi poprzez zaopatrzenie się zawczasu w niezbędne części i komponenty

System Condition Monitoring przewiduje badanie próbek płynów eksploatacyjnych z różnych zespołów, takich jak silnik, skrzynia biegów, mosty napędowe, reduktory boczne, układ hydrauliczny, kolumna kierownicy

a nawet doprowadzić do jej awarii. Istotnym elementem
programu Condition Monitoring jest możliwość tworzenia
historii maszyny obejmującej cały okres jej eksploatacji.
Użytkownik może uczyć się na własnych błędach. Spojrzenie na zestawienia pozwala przypomnieć sobie o przyczynach awarii i sposobach ich zapobiegania. Użytkownikowi przypomina się także o terminie przeprowadzenia
przeglądu lub – po zbadaniu próbek – konieczności
ewentualnej wcześniejszej wymiany cieczy eksploatacyjnych. Oczywiście, w niektórych przypadkach, możemy
mieć do czynienia z odwrotną sytuacją, kiedy to warunki
eksploatacyjne i stan pozwolą na wydłużenie interwałów
wymiany oleju silnikowego czy cieczy chłodzącej. Pamiętać należy, że zaniedbania w tym zakresie mają z reguły
fatalne następstwa. Skracają żywotność podzespołów,
powodują bezproduktywne przestoje i doprowadzają
do spadku wartości maszyny, co ma niebagatelne znaczenie w razie chęci jej odsprzedaży.
Ostatnim elementem programu jest analiza rzeczywistych warunków, w jakich eksploatowana jest dana maszyna. Pod uwagę brane są przy tym między innymi
liczba przepracowanych przez nią godzin, środowisko
pracy oraz średnie zużycie paliwa. Pozwala to nie tylko
wydłużyć żywotność maszyny, ale również ograniczyć
do minimum koszty jej bieżącej eksploatacji.
SERWIS I EKSPLOATACJA
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Modesto – rozwiązania dla wymagających
erwis mobilny jest już dzisiaj standardem, ale aby
był efektywny, musi spełniać wiele kryteriów.
Jednym z najważniejszych jest odpowiednia zabudowa warsztatowa pojazdu, która powinna być maksymalnie funkcjonalna, stosunkowo lekka i oczywiście
bezpieczna. Jednoczesne spełnienie wszystkich tych
warunków to nie lada wyzwanie, dlatego radzą z nim
sobie tylko wyspecjalizowane firmy z wieloletnim doświadczeniem. Ścisłą czołówkę reprezentuje spółka
Modesto oferująca produkty włoskiej firmy StoreVan
wyodrębnionej z Grupy Fami w celu projektowania, wytwarzania i sprzedaży profesjonalnych zabudów do różnych samochodów użytkowych. Było to naturalną konsekwencją rozwoju Fami SpA, której początki działalności sięgają roku 1929 i wiązały się z obróbką metali.
Zdobyte doświadczenia pozwoliły w kolejnych latach
na uruchomienie produkcji wyposażenia pojazdów
i rozszerzenia działalności o rynki zagraniczne. Potem
przyszedł czas na elementy z tworzyw sztucznych, wytwarzane na własne potrzeby, jak też zewnętrznych odbiorców. Stąd produkty oferowane przez StoreVan mają powtarzalną, wysoką jakość i są doskonale spasowane. Powstawanie kompletnych zabudów w obrębie jednego producenta gwarantuje również krótsze terminy
realizacji zamówień, a także większą elastyczność we
wprowadzaniu zmian podyktowanych aktualnymi wymaganiami klientów.

S

Większość elementów zabudów StoreVan powstaje w zakładach należących do tej samej grupy. Takie rozwiązanie gwarantuje nie tylko wysoką jakość, ale również krótki czas realizacji zamówień

Korzystając ze swego wieloletniego doświadczenia
i rozbudowanego zaplecza konstrukcyjno-produkcyjnego, StoreVan nieustannie pracuje na rozwojem swoich
zabudów. Można się o tym przekonać analizując modyfikacje wprowadzone w ciągu ostatniego roku, które
przyczyniają się do dalszej poprawy funkcjonalności
oferowanych zestawów, pozwalają na lepsze wykorzystanie właściwości transportowych pojazdu, a także łatwiejsze dopasowanie zabudowy do konkretnych potrzeb użytkownika. Znakomitą okazją do zapoznania się

28 SERWIS I EKSPLOATACJA

Zabudowy StoreVan umożliwiają elastyczną aranżację wnętrza pojazdu, jak
również niemal dowolne zagospodarowanie samych półek. Każda nich może mieć indywidualne oświetlenie LED

ze wszystkimi najważniejszymi zmianami w jednym
miejscu były minione hanowerskie targi IAA 2014. Firmy
StoreVan/Fami miały tam swoje stoisko z kilkoma pojazdami demonstracyjnymi wyposażonymi w różne
konfiguracje najnowszych zabudów.
Wspólnym mianownikiem aktualnie oferowanych produktów jest zastosowanie nowej stali o wyższej wytrzymałości, dzięki czemu blachy wykorzystywane do budowy szafek, półek czy szuflad mogą być cieńsze, ale
przy zachowaniu tej samej zdolności przenoszenia obciążeń, co ich wcześniejsze odmiany. Pozwala to
na zmniejszenie masy własnej zabudowy, a tym samym
wzrost ładowności pojazdu, szczególnie istotnej dla samochodów o DMC 3,5 tony lub przewożących ciężkie
narzędzia, części zamienne itp. W tym samym celu
wprowadzono także różnice w konstrukcji paneli bocznych stosowanych regałów. Wcześniej były one perforowane albo pełne, natomiast teraz wszystkie są perforowane. Poza tym do oferty dołączyły panele otwarte
tzw. window, bo nie wszędzie to wypełnienie jest dostępne, np. przy szafie na ubrania. Dużą uwagę firma
przywiązuje też do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego
poszczególnych elementów konstrukcji. Wszystkie są
więc cynkowane i lakierowane proszkowo, dzięki czemu wyglądają bardzo estetycznie i mogą służyć przez
wiele lat nawet w trudnych warunkach eksploatacji.
W celu lepszego dostosowania zabudowy do możliwości finansowych klienta, duże zmiany objęły szuflady.
StoreVan oferował dotychczas ten produkt tylko w wersji „premium”, czyli z mechanicznymi blokadami w pozycji otwartej i zamkniętej, przytrzymującymi szufladę
na prowadnicy, a nie na elementach zewnętrznych, takich jak np. panele boczne. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne unieruchomienie szuflady nawet pod dużym
obciążeniem czy na stromych pochyłościach, jak również wysoką trwałość całego mechanizmu. Niestety,
jest ono droższe od konkurencyjnych systemów, dlate-
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go firma StoreVan wprowadziła tańsze, alternatywne
rozwiązanie. Nowe modele szuflad mają prowadnice
z blokadami stosowanymi przez innych dostawców zabudów, a więc wykorzystującymi elementy zewnętrzne.
Poza tym działają one tylko w pozycji zamkniętej, zapewniając dalszą redukcję kosztów.
Ciekawym, nowym rozwiązaniem, które jednocześnie
wpisuje się w aktualne trendy konstruowania zabudów
do serwisów mobilnych są moduły tzw. odwracalne,
w których szuflady czy tworzywowe pojemniki (kuwety)
wysuwają się od strony wzdłużnej regału. Z oczywistych
względów są one montowane przy otworach drzwiowych
i zapewniają znakomity dostęp do narzędzi jakie się w nich
znajdują bez konieczności wchodzenia do wnętrza ładowni.
Zmiany objęły również same pojemniki polipropylenowe. Przede wszystkim zwiększyła się ich liczba, bo
do tej pory w ofercie były dostępne tylko dwa modele,
a obecnie jest ich aż jedenaście, ułatwiając dobór wielkości „kuwety” do przewożonego wyposażenia mobilnego warsztatu. Inny jest też sposób mocowania pojemników. Wcześniej były one stawiane na specjalnych
półkach z aluminiowymi przegródkami i zabezpieczone
od przodu 2,5-centymetrowym rantem. W nowych półkach instalowane są specjalne prowadnice, dzięki czemu każdy pojemnik może być wysunięty na dowolną
długość. Z przodu mają one niewielkie wcięcia, które
blokują tworzywowy element podczas jazdy.

W tak zwanych modułach odwracalnych szuflady i „kuwety” wysuwają się
wzdłuż samochodu, zapewniając tym samym dostęp do przewożonego
w nich ekwipunku z zewnątrz pojazdu

Opracowując nową generację zabudów starano się, by
były one maksymalnie elastyczne, dlatego też łatwo
zmienić organizację półki w celu dostosowania jej
do aktualnych potrzeb. Polipropylenowe pojemniki mogą być więc bez problemu wymienione np. na walizkę
StoreCase, a nawet walizki do przechowywania elektronarzędzi L-BOXX, z którymi moduły StoreVan pozostają
w pełni kompatybilne.
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Od prądnicy do alternatora
o początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia zasadniczym źródłem prądu w pojazdach
spalinowych była prądnica prądu stałego. Zgodnie z przeznaczeniem służyła do zasilania wszystkich
odbiorników przy pracującym silniku oraz doładowywania akumulatora, jako źródła pomocniczego w czasie
postoju, rozruchu jednostki napędowej oraz jazdy w sytuacjach, gdy prądnica nie jest w stanie sprostać aktualnemu zapotrzebowaniu na prąd ze względu na zbyt
małą prędkość obrotową silnika. Intensywny rozwój
motoryzacji, który doprowadził do zwiększenia liczby
samochodów na drogach, a tym samym powstawania
korków sprawił jednak, że przy rosnącym udziale pracy
silnika na biegu jałowym, prądnica okazała się zbyt mało wydajna. Dotkliwy w skutkach mankament najwcześniej zauważono w autobusach miejskich, potem w taksówkach. Objawiał się szybkim rozładowywaniem akumulatora, szczególnie w pojazdach z licznymi odbiornikami elektrycznymi. Aby skompensować to zjawisko,
trzeba byłoby zwiększyć intensywność i czas ładowania
baterii. Można tego dokonać zwiększając napięcie lub
moc prądnicy. Podwyższenie napięcia wpływa jednak
na zmniejszenie żywotności odbiorników, a zwiększenie mocy prądnicy drogą większych obciążeń elektromagnetycznych prowadzi do dużych przyrostów temperatury, pogorszenia komutacji i możliwości rozlutowania połączeń uzwojenia twornika z komutatorem.
Zwiększenie mocy przy niezmienionych obciążeniach
elektromagnetycznych jest z kolei związane ze zwiększeniem wymiarów prądnicy i jej masy, co przekłada się
na wzrost zużycia paliwa. Z powyższych powodów
zwrócono uwagę na możliwość zastosowania w pojazdach prądnicy prądu przemiennego, zwanej alternatorem. Główne uzwojenia robocze są tu w stojanie, a nie
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Alternator to prądnica prądu przemiennego, w której główne uzwojenia robocze znajdują się w stojanie, a nie w wirniku, co eliminuje konieczność
stosowania komutatora

w wirniku, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania komutatora. Jego eliminacja pozwala znacznie podwyższyć prędkość obrotową alternatora, co z kolei umożliwia zwiększenie przekładni mechanicznej między silnikiem spalinowym a maszyną elektryczną do takiej wartości, aby już podczas biegu jałowego silnika mogła oddawać połowę mocy znamionowej. Dla zapewnienia
współpracy z akumulatorem, który wymaga napięcia
stałego, alternator ma wbudowany prostownik z diodami krzemowymi.
Na przestrzeni ostatnich lat zasada działania alternatora nie zmieniła się, ale można dostrzec znaczący wzrost
sprawności tych urządzeń. Jeszcze piętnaście lat temu
wynosiła ona w granicach 71%, obecnie sięga 78%.
Pierwszy „skok” sprawności do poziomu około 73-74%
uzyskano poprzez zmianę sposobu nawinięcia uzwojeń, gwarantującego pełniejsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Oczywiście chodzi tu o czynną długość
przewodu miedzianego, w której powstaje prąd, a więc

Czołowym dostawcą alternatorów do różnych pojazdów jest firma Bosch. Tradycje koncernu związane z ich produkcją sięgają aż 1902 roku, kiedy opracowano
pierwszą prądnicę zastosowaną współpracującą z silnikami napędzającymi maszyny stacjonarne nie wymagające zmiennej prędkości obrotowej, np. szwalnicze
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wać. Moduł sterujący wyklucza więc takie sytuacje,
a znając temperaturę akumulatora dzięki zamontowanemu na baterii czujnikowi stanu, może ją nawet podgrzewać poprzez odpowiednie dawkowanie energii
i tym samym skrócić czas, po upływie którego dopuszcza się ładowanie maksymalnym prądem. Przy sterowaniu alternatorem za pomocą regulatora cyfrowego
istnieje również możliwość rekuperacji energii, czyli doładowywania akumulatora np. podczas zjeżdżania ze
wniesień z „odpuszczonym” pedałem przyspieszenia.
Potem alternator jest wyłączany, więc silnik nie zużywa
paliwa do jego napędu, bo pojazd korzysta z energii
elektrycznej zgromadzonej na zjeździe.

Obecne alternatory mają kompaktowe rozmiary, nie zajmują więc wiele miejsca w komorze silnika i łatwo je zabudować. Na zdjęciu alternator zamontowany w ładowarce teleskopowej Bobcat

Najbardziej rozpowszechnione są alternatory zestykowe kłowe. Ich nazwa
pochodzi od magneśnicy składającej sie z dwóch tarcz z biegunami w kształcie kłów, między którymi znajduje się cewka uzwojenia wzbudzającego

również odczuwalne dla samego kierowcy, który stwierdzi, że identyczny silnik zamontowany w pojeździe
z układem zarządzania energią jest po prostu żwawszy.
Wynika to z faktu wyłączania alternatora czy innych odbiorników prądu w momencie, gdy potrzebna jest pełna
moc jednostki napędowej. Dodatkowo istnieją specjalne algorytmy, które przyczyniają się do poprawy pracy
akumulatora, a szczególnie przedłużenia żywotności
zastosowanej baterii. Akumulator może przyjmować
i oddawać duży prąd, ale tylko w określonych warunkach, bo np. przy zimnym silniku, tuż po „ciężkim” starcie, nie jest wskazane, by go intensywnie doładowy-

Jeśli chodzi o pozostałe zmiany w budowie alternatorów, coraz częściej spotyka się te maszyny w odmianach z magnesami stałymi umieszczonymi w magneśnicy (na wirniku). Nie wiadomo, jaka ostatecznie będzie przyszłość tego rozwiązania, bo oprócz zalet ma
też wady. Po stronie korzyści jest przede wszystkim
duża wydajność alternatora już przy najniższych obrotach silnika, co doskonale wpisuje się w trend downsizingu i zmniejszania prędkości obrotowych jednostek,
a tym samym ograniczania zużycia paliwa. Wadą jest
natomiast brak możliwości całkowitego „odłączenia”
alternatora od silnika, który przynosi odwrotny skutek,
czyli wzrost spalania.
W ostatnim czasie rozszerzyło się również samo zastosowanie alternatorów. Istnieją bowiem pierwsze pojazdy hybrydowe, w których alternator pełni jednocześnie
rolę silnika elektrycznego. Nie ma on wówczas typowego mostka prostowniczego, ale wysokosprawny, falownikowy układ elektroniczny oparty na tranzystorach
GDT, z bardzo małymi oporami wewnętrznymi. Taki alternator może więc nie tylko wytwarzać prąd, ale także
wspomagać jednostkę spalinową. Na razie to rozwiązanie występuje tylko w pojazdach osobowych, ale
niewykluczone, że w przyszłości pojawi się również
w samochodach ciężarowych.
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przecinaną prostopadle przez pole elektromagnetyczne. Ważne jest zatem, by była możliwie najdłuższa,
a sama „miedź” maksymalnie wypełniała rowki w pakiecie blach magnetycznych. W tym celu pojawiły się nawet eksperymenty z przewodami o przekroju kwadratowym, ale nie przyniosły zakładanych rezultatów, ponieważ prąd nadal indukował się tylko w obrębie środkowej części przewodnika.
Dalszy wzrost sprawności alternatorów o przełomowe 5%, czyli nawet do 77-78% został osiągnięty dzięki
zmianie diod w mostkach prostowniczych. Są to jednak
wartości uzyskiwane pod pełnym obciążeniem alternatora, natomiast przez większość czasu jest on zazwyczaj wykorzystywany w dość zróżnicowany sposób.
Dlatego z punktu widzenia oszczędności paliwa istotne
znaczenie miało też lepsze zarządzanie przepływem
energii elektrycznej w pojeździe poprzez wprowadzenie
regulatorów napięcia sterowanych cyfrowo. Największy
wzrost ich popularności miał miejsce razem z pojawieniem się zaostrzonych norm dotyczących emisji spalin.
Obecnie wszystkie sprzedawane pojazdy mają alternator sterowany przez moduł zarządzania energią, który
decyduje np. kiedy i z jaką intensywnością jest ładowany akumulator. Działanie takiego modułu może być
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Waryński Trade – serwisowa dekada z LiuGongiem
zy łatwo prowadzić serwis chińskich maszyn?
W firmie Waryński Trade sprawującej opiekę serwisową nad maszynami LiuGong twierdzą, że
niełatwo, ale… coraz łatwiej. Przynajmniej od dwóch lat,
kiedy to LiuGong diametralnie zweryfikował swą strategię podboju rynków Europy. Oprócz uruchomienia europejskiej centrali mieszczącej się w Holandii, zakupu
cywilnej części Huty Stalowa Wola i pokaźnych inwestycji w ośrodki badawczo-rozwojowe, chiński koncern dąży do zapewnienia swym klientom obsługi posprzedażowej na najwyższym poziomie. Kluczem do sukcesu
jest oparcie się na solidnych partnerach handlowych.
W Polsce Liugong od blisko dekady współpracuje
z warszawską firmą Waryński Trade.
Trudno znaleźć w Polsce użytkownika maszyn budowlanych, który nie słyszałby o marce Waryński. Dziś
oczywiście wiele się zmieniło, Waryński przestał być
producentem, ale nigdy nie utracił kontaktu z branżą.
Między innymi od blisko dziesięciu lat dystrybuuje i ser-
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Waryński Trade zgodnie z oczekiwaniami użytkowników maszyn stawia zdecydowanie na zwiększenie efektywności działania serwisu mobilnego

wisuje maszyny LiuGong. W chwili obecnej sprawuje
opiekę nad ponad pięciuset maszynami LiuGong. Ponad połowa z nich jest jeszcze na gwarancji. Waryński
Trade ma odpowiedni potencjał, by obsługiwać większą liczbę klientów, ale nie jest to łatwa sprawa. Spora
część użytkowników po okresie gwarancji serwisuje
i naprawia maszyny na własną rękę. Wynika to z różnych
przyczyn. Na przykład profilu klienta, który jest właścielem dwóch-trzech maszyn i ma możliwość ich obsługi
technicznej we własnym zakresie. W dzisiejszych trudnych dla branży budowlanej czasach większość użytkowników dąży do ograniczenia kosztów eksploatacji
maszyn. Jeżeli nie mają własnych mechaników, powierzają naprawy lokalnym warsztatom. Serwis Waryński
Trade nie jest w stanie konkurować z nimi cenowo, dlatego dopóki lokalny mechanik potrafi uporać się z uster-
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W Warszawie oprócz tak zwanych przeglądów zerowych dokonuje się
także mniej skomplikowanych napraw

kami, będzie otrzymywał kolejne zlecenia. Właściciel
maszyny będzie nadal korzystał z jego usług. Do serwisu autoryzowanego taki klient zwraca się jedynie wówczas, gdy usterka jest na tyle poważna, że jej usunięcie
wymaga stosowania specjalistycznego oprzyrządowania i zamówienia części zamiennych. Serwis Waryński
Trade służy w tym względzie wszelką pomocą.
Skomplikowane naprawy warto powierzać specjalistom.
Mechanicy Waryński Trade biorą udział w cyklicznych,
odbywających się nawet co kwartał, szkoleniach organizowanych w europejskiej centrali LiuGonga w holenderskim Almere i Chinach. W ten sposób stale podnoszą swoje kwalifikacje. Dzięki temu skutecznie przeprowadzają najbardziej skomplikowane naprawy i są w stanie doszkalać mechaników z współpracujących z Waryński Trade firm. Najczęściej są to zajęcia praktyczne.
Mechanik subdealera po prostu asystuje ekipie Waryński Trade podczas naprawy sprzętu.
Waryński Trade dysponuje pomieszczeniami warsztatowymi w Warszawie, gdzie przygotowuje się maszyny
przed ich dostarczeniem do klienta. Oprócz tak zwanych przeglądów zerowych dokonuje się tu mniej
skomplikowanych napraw. Remonty główne i poważne
awarie możliwe do usunięcia wyłącznie w warsztacie
przeprowadzane są w doskonale wyposażonym obiekcie firmy Hydrosprzęt w Łąkcie Dolnej.
Waryński Trade zdecydowanie stawia na zwiększenie
efektywności działania serwisu mobilnego. Najważniejszym zadaniem jest osiągnięcie maksymalnej skuteczności napraw przeprowadzanych w warunkach polowych. Aby osiągnąć cel, firma odeszła od klasycznego
modelu działania serwisu wyjazdowego, czyli diagnozowania usterki na miejscu, demontażu uszkodzonej części czy elementu oraz przetransportowania ich do warsztatu stacjonarnego, by po dokonaniu naprawy lub pobraniu odpowiedniej części zamiennej, jechać z powrotem
do uszkodzonej maszyny. Waryński Trade stawia sobie
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za cel usunięcie awarii już podczas pierwszej interwencji
serwisu. Dlatego też serwis mobilny Waryński Trade dysponuje pięcioma własnymi samochodami serwisowymi
z pełnym wyposażeniem warsztatowym. Flota ta wspomagana jest przez osiem mobilnych warsztatów należących do subdealerów Waryński Trade. Oprócz narzędzi
samochody serwisowe wożą także zestaw części zamiennych i podzespołów niezbędnych do usunięcia
awarii w warunkach polowych. Waryński Trade ma doświadczonych mechaników. Jest to niezwykle istotne
w przypadku maszyn starszego typu nie wyposażonych
w systemy diagnostyczne. By w jak najkrótszym czasie
przywrócić maszynę do pełnej sprawności, nie tracić
czasu na diagnozowanie usterki na miejscu, przed wyjazdem mechanicy przeprowadzają szczegółowy wywiad telefoniczny. W większości przypadków po rozmowie z użytkownikiem maszyny pozwalającej poznać
symptomy awarii, stawiają prawidłową diagnozę.

Sprawny system przyjmowania zgłoszeń awarii i zamawiania części zamiennych ma decydujący wpływ na skuteczność działania serwisu

Standardowo czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosi 48 godzin. Naprawa musi być dokonana w ciągu czternastu dni. Warunki negocjowanych indywidualnie umów
serwisowych przewidują możliwość skrócenia tych terminów, na przykład zapewniają reakcję serwisu w ciągu 24
godzin i przywrócenie maszyny do pełnej sprawności
w ciągu kolejnej doby. W razie konieczności, w celu
skrócenia czasu bezproduktywnego przestoju maszyny
wywołanego awarią, Waryński Trade skorzystać może
ze wsparcia ekip serwisowych swych subdealerów. Do
dotrzymania terminów determinujących efektywność
działania serwisu niezbędna jest dobra organizacja
i stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań logistycznych, sprawny system przyjmowania zgłoszeń awarii,
zamawiania części zamiennych i ich szybkie dostawy.
LiuGong w ciągu minionych dwóch lat dokonał zasadniczego zwrotu optymalizując zaopatrzenie w części zamienne. Dla użytkowników maszyn z krajów europejskich
stworzono w holenderskim Almere centralny magazyn
części zamiennych. Za jego funkcjonowanie odpowiada-
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Magazyn Waryński Trade zawiera części i podzespoły najczęściej potrzebne do napraw. Resztę sprowadzić można błyskawicznie z Holandii

ją znający specyfikę rynku Europejczycy. Terminowość
realizacji zamówień nie odbiega od standardów określanych przez światowych potentatów wśród producentów
maszyn budowlanych. Ułatwia to działanie dealerów
w poszczególnych krajach. Jeszcze dwa lata temu Waryński Trade musiał utrzymywać pełne stany magazynowe, bowiem dostawy z Chin znacznie się przeciągały.
W praktyce uniemożliwiało to przeprowadzanie szybkich
napraw sprzętu. Teraz w Warszawie Waryński Trade
utrzymuje magazyn podręczny z podstawowymi częściami podlegającymi szybkiemu zużyciu oraz komponentami. Dużo mniejszy magazyn znajduje się w oddziale firmy w Stalowej Woli. Części do napraw sprowadzane są
z Holandii, niekiedy bezpośrednio do miejsca postoju
maszyny, co również ma wpływ na przyspieszenie usunięcia awarii. Dziś w praktyce nie zdarza się, by dochodziło do dłuższych przestojów maszyn z powodu braku
części zamiennych. Producent błyskawicznie reaguje
też na zamówienia dotyczących nietypowych części,
które okazują się niezbędne do odbudowy maszyny
uszkodzonej na przykład w wyniku kolizji lub wypadku.

Stosowanie materiałów eksploatacyjnych rekomendowanych przez producenta ma niebagatelny wpływ na wydłużenie żywotności maszyny
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