
I Eksploatacja i testy 
 

 

   

12/2017 AUTOBUSY 1271 
 

Tomasz ROCHATKA 

WPŁYW CYKLICZNEGO ZAMRAŻANIA I ROZMRAŻANIA  

WILGOCI ZAWARTEJ W MATERIALE IZOLACYJNYM  

NA STRATY CIEPŁA ŚCIANY NADWOZIA CHŁODNICZEGO 

 

Współczesny transport żywności łatwopsującej się oraz innych wrażliwych na zmiany temperatur ładunków jest realizo-

wany w oparciu o specjalistyczne nadwozia izotermiczne i chłodnicze. Nadwozia te z punktu widzenia wymagań umowy ATP 

podlegają certyfikacji na różne klasy nadwozi w zależności od właściwości izolacyjnych. Mostki ciepła konstrukcyjne - wzmoc-

nienia wprowadzone w strukturę płyt warstwowych na etapie produkcji i technologiczne - błędy wykonawcze, są stabilne w 

czasie eksploatacji. Właściwości izolacyjne nadwozi eksploatowanych pogarszają się skutkiem czego więcej ciepła przenika do 

nadwozia co z kolei powoduje wzrost zużycia paliwa do napędu agregatu chłodniczego i wzrost zagrożenia zdrowia i życia 

ludzi - przyszłych konsumentów przewożonych towarów. Przyczyną pogorszania się staniu izolacji nadwozi jest wnikanie wody 

do materiału ciepło/zimnochronnego oraz dalsza destrukcja własności izolacyjnych przez wilgoć, która w materiale izolacyj-

nym podlega cyklicznym procesom zamrażania i rozmrażania w zależności od temperatury przewożonych towarów. W artykule 

przedstawiono wyniki badań destrukcji materiału izolacyjnego pod wpływem cyklicznego zamrażania i rozmrażania wody, 

wprowadzonej do materiału izolacyjnego. Skutki eksploatacji zawilgoconego materiału izolacyjnego badano w zależności od 

ilości cykli zamrażania i rozmrażania uzyskując dużo większe pogorszenie własności izolacyjnych niż samo wprowadzenie 

wody do suchego materiału izolacyjnego. 

 

WSTĘP 

Transport żywności łatwopsującej się, wyrobów farmaceutycz-
nych, wrażliwych chemikaliów lub innych towarów wrażliwych na 
zmiany temperatur i wilgotności (np. dzieła sztuki, bardzo wrażliwa 
aparatura kontrolno - pomiarowa) wymaga stosowania do przewo-
zów tych towarów specjalnych środków transportu, które ogranicza-
ją wymianę ciepła między wnętrzem nadwozia a otoczeniem. Samo 
ograniczenie wymiany ciepła przez zastosowanie do budowy pojaz-
dów materiałów izolacyjnych ciepło/zimnochronnych przeważnie nie 
jest wystarczające do utrzymania temperatury wymaganej do trans-
portu produktów wrażliwych na zmiany temperatur. Podstawowym 
problemem jest fakt, że materiał izolacyjny, wykorzystany na po-
trzeby wydzielenia przestrzeni o innej temperaturze niż otoczenie 
nie redukuje do zera wymiany ciepła między wnętrzem nadwozia a 
otoczeniem, tylko redukuje do technicznie i ekonomicznie uzasad-
nionego minimum strumień ciepła przenikający przez przegrody.  

Aby utrzymać na wymaganym poziomie temperaturę wnętrza 
przestrzeni ładunkowej stosuje się dodatkowe wyposażenie tech-
niczne, zdolne do odbierania ciepła wnikającego do wnętrza nad-
wozia chłodniczego i oddania do otoczenia – agregaty chłodnicze - 
lub dostarczania ciepła do nadwozia w miejsce przenikającego 
ciepła z wnętrza na zewnątrz nadwozia – urządzenia grzewcze lub 
agregaty chłodnicze z funkcją grzania.  

Jednak utrzymanie stałej temperatury w przypadku przewozu 
wrażliwych artykułów żywnościowych lub innych towarów w nadwo-
ziu chłodniczym o gorszych własnościach izolacyjnych czyli więk-
szych stratach ciepła wymaga częstszego włączania agregatu 
chłodniczego na dłuższe okresy czasu a to w konsekwencji: obniża 
wilgotność powietrza w przestrzeni ładunkowej, powoduje zużycie 
większej ilości paliwa do napędu agregatu chłodniczego, skraca 
okresy między przeglądami agregatu chłodniczego w serwisie i 

emituje do atmosfery więcej CO2. Większe wahania wilgotności 
powietrza związane z dłuższą pracą agregatu chłodniczego wpływa-
ją na jakość przewożonych produktów spożywczych, wzrost ilości 
paliwa potrzebnego do pracy silnika spalinowego napędzającego 
sprężarkę chłodniczą przekłada się na wyższe koszty pracy agrega-
tu, częstsze wizyty w serwisie dokonującym przeglądy wpływają na 
wzrost kosztów ponoszonych przez właściciela/użytkownika nadwo-
zia chłodniczego, a zwiększona emisja CO2 przyspiesza wzrost 
temperatury powietrza otaczającego Ziemię. Dlatego należy dążyć 
do ograniczenia wzrostu strat ciepła przez nadwozie chłodnicze.  

Badając setki eksploatowanych nadwozi chłodniczych i obser-
wując je kamerą termowizyjną nasuwa się wniosek, że kluczowym 
procesem pogarszającym własności izolacyjne nadwozi są powięk-
szające swoje rozmiary eksploatacyjne mostki ciepła związane z 
wnikaniem wody w głąb materiału izolacyjnego. 

1. OPIS PROBLEMU DESTRUKCJI MATERIAŁU 
IZOLACYJNEGO 

Właściwości izolacyjne materiałów ciepło/zimnochronnych opi-

suje współczynnik przewodzenia ciepła  [W/mK]. Im materiał izola-
cji ciepło/zimnochronnej przewodzi mniejszą ilości ciepła tym jego 
właściwości izolacyjne są lepsze. Materiały izolacji cie-
pło/zimnochronnej należą do materiałów wrażliwych na wpływ oto-
czenia. Pod wpływem różnych parametrów środowiskowych – wil-
goci, promieniowania UV, właściwości izolacyjne materiałów izola-
cyjnych zimno/ciepłochronnych ulegają pogorszeniu. Gazy  będące 
w stanie nieruchomym mają stosunkowo dobre właściwości izola-
cyjne. Generalnie materiały izolacyjne produkuje się wykorzystując 
nieruchome powietrze lub gazy cięższe od powietrza wypełniające 
komórki materiału osnowy, które trudniej wprowadzić w ruch kon-
wekcyjny odpowiedzialny za przenoszenie ciepła między ściankami 
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o różnych temperaturach. Ponieważ woda przewodzi ciepło kilka-
dziesiąt  razy lepiej od powietrza, materiał izolacyjny należy chronić 
przed wniknięciem wody w jego porowatą strukturę. Aby chronić 
materiał izolacyjny stosuje się powłoki będące barierami wody i 
innych zanieczyszczeń a ponadto chronią materiał izolacyjny przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

W konstrukcji nadwozi chłodniczych przeznaczonych do obsłu-
gi transportu w kontrolowanych temperaturach na poszycia chronią-
ce materiał izolacyjny stosuje się blachy stalowe lakierowane i 
tworzywa sztuczne - laminaty. Niestety liczne miejsca łączeń róż-
nych elementów nadwozia chłodniczego (mocowanie nadwozia do 
ramy pośredniej podwozia, łączenia ścian ze sobą, mocowania 
drzwi, mocowania agregatu chłodniczego i innych) powodują, że 
przez materiał poszycia prowadzi się łączniki – śruby i nity – a 
otwory do ich montażu wcześniej czy później stają się miejscami 
penetracji wody przez poszycie, która dociera do materiału izolacyj-
nego pogarszając jego właściwości izolacyjne. Niestety wniknięcie 
wody w głąb materiału izolacyjnego to dopiero początek destrukcyj-
nego pogarszania właściwości izolacyjnych materiału użytego do 
budowy nadwozi. Woda znajdująca się w materiale izolacyjnym 
podlega cyklicznym procesom zamrażania i rozmrażania co przy-
spiesza destrukcję struktury materiału izolacyjnego. W ramach 
badań postanowiono zmierzyć wzrost strat ciepła przez próbki 
materiału izolacyjnego - poliuretanu – powszechnie stosowanego do 
budowy nadwozi chłodniczych, który po zawilgoceniu został podda-
ny cyklicznym procesom zamrażania i rozmrażania.  

2. OPIS EKSPERYMENTU 

Aby zmierzyć wpływ czynników eksploatacyjnych na pogorsze-
nie właściwości izolacyjnych materiału próbkę materiału izolacyjne-
go z poliuretanu poddano procesowi zawilgocenia (ok. 10g wody) i 
poddawano cyklom zamrażania i rozmrażania w komorze klima-
tycznej. Cykl zamrażania i rozmrażania polegał na kolejno po sobie 
występujących procesach zamrażania wnętrza komory klimatycznej 
z próbką materiału izolacyjnego zawilgoconego do temperatury -
10oC przez okres 6 godzin, a po tym okresie włączano układ grzew-
czy komory z nastawą +10oC na kolejne 6 godzin. Na każdym eta-
pie eksperymentu próbka była montowana na stanowisku pomiaro-
wym wyposażonym w model nadwozia (składający się z wymien-
nych płyt) z płytą przygotowaną do montażu próbek materiału izola-
cyjnego o rozmiarach 300x300mm grubości 40mm (rys 1) i po 
stabilizacji cieplnej stanowiska trwającej 24 godziny uzyskiwano 
następujące parametry cieplne: +32,5oC wewnątrz modelu nadwo-
zia i +7,5oC w otoczeniu nadwozia. Obciążenie cieplne próbki mate-
riału izolacyjnego wynosiło więc 25oC i powodowało przepływ ciepła 
przez próbkę. W miejscu zawilgocenia próbki wzrastała temperatura 
powierzchni próbki, który to wzrost był proporcjonalny do wzrostu 
strumienia ciepła przenikającego przez powiększający się mostek 
ciepła 

 

 
Rys. 1. Zdjęcie stanowiska badawczego (opis w tekście) 

Płyta z próbką zawilgoconego materiału izolacyjnego obciążo-
na cieplnie (na rys. 1 po lewej stronie) oraz płyta odniesienia, która 
nie była obciążona cieplnie (na rys. 1 po prawej stronie) były obser-
wowane za pomocą kamery termowizyjnej Therma CAM 695 prod. 
FLIR ustawionej na statywie w odległości 9 m od badanych po-
wierzchni. Jej celem było zarejestrowanie wzrostu temperatury na 
powierzchni badanej próbki obciążonej cieplnie i płyty odniesienia. 
Obraz termowizyjny posłużył do wyznaczenia strumienia ciepła 
przenikającego przez eksploatacyjny mostek ciepła – miejsce zawil-
gocone poddawane cyklicznemu procesowi zamrażania i rozmraża-
nia. Kamera termowizyjna pozwalała na zebranie informacji o roz-
kładzie temperatury powierzchni w obrębie mostka ciepła, który 
przez swoją naturę nie jest jednorodny a pomiary czujnikami gęsto-
ści strumienia ciepła, mierzące strumień ciepła w obszarze jedno-
rodnym nie spełniłyby oczekiwań co do dokładności ze względu na 
niejednorodność eksploatacyjnego mostka ciepła, a przez to niejed-
norodność strumienia ciepła przenikającego przez ten mostek.  

Na kolejnych zdjęciach termowizyjnych pokazano etapy starze-
nia materiału izolacyjnego od początku – próbki suchej przed wtło-
czeniem wody w strukturę materiału izolacyjnego (rys. 2), próbki po 
wtłoczeniu ok. 10g wody w materiał izolacyjny (rys. 3) oraz serię 
zdjęć termowizyjnych (rys. 4-6) obrazujących rozszerzanie się strefy 
o gorszych właściwościach izolacyjnych pod wpływem cykli zamra-
żania i rozmrażania wody w głębi materiału izolacyjnego. 
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Rys. 2. Zdjęcie suchej próbki materiału izolacyjnego obciążonej 
cieplnie (po lewej stronie),  
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Rys. 3. Zdjęcie próbki materiału izolacyjnego obciążonej cieplnie 
(po lewej stronie) po wtłoczeniu 10g wody 
 

W artykule [1] opisano sposób wyznaczania strumienia ciepła 
na podstawie zdjęcia termowizyjnego i tą metodykę wykorzystano 
do wyznaczania strat ciepła w badaniu starzeniowym. Aby można 
było porównywać efekt starzeniowy po kolejnych seriach cykli 
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Rys. 4. Zdjęcie próbki mokrego materiału izolacyjnego obciążonej 
cieplnie (po lewej stronie) po 75 cyklach zamrażania/rozmrażania 
10g wody 
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Rys. 5. Zdjęcie próbki mokrego materiału izolacyjnego obciążonej 
cieplnie (po lewej stronie) po 200 cyklach zamrażania/rozmrażania 
10g wody 
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Rys. 6. Zdjęcie próbki mokrego materiału izolacyjnego obciążonej 
cieplnie (po lewej stronie) po 385 cyklach zamrażania/rozmrażania 
10g wody 

 
zamrażania/rozmrażania w trakcie eksperymentu do analizy wybie-
rano fragment o identycznych rozmiarach 19x19 pikseli zdjęcia 
termowizyjnego a położenie obszaru poddawanego analizie i obsza-
ru kontrolnego na płycie odniesienia zaprogramowano w kamerze 
termowizyjnej dla zapewnienia wyboru identycznego obszaru anali-
zy. Obszar 19x19 pikseli był największym obszarem jaki można było 
poddać analizie bez ryzyka poddania analizie obszaru leżącego 
bezpośrednio przy krawędzi próbki, która to krawędź wykazywała 
zdecydowanie gorsze własności izolacyjne (związane z uszkodze-

niem struktury komórkowej przez obróbkę cięcia materiału na prób-
ki) niż obszary położone  dalej od krawędzi.    

W tabeli 1 przedstawiono wyniki obliczeń strumienia ciepła ob-
szaru podlegającego analizie na każdym zdjęciu termowizyjnym. 

Różnica temperatur t K była wyliczona w oparciu o średnią tempe-
raturę obszaru AR02 (płyta zawilgocona, poddana cyklom zamraża-
nia/rozmrażania, obciążona cieplnie) oraz średnią temperaturę 
obszaru AR01 płyty odniesienia – nieobciążonej cieplnie. Strumień 
ciepła w obrębie analizowanego obszaru – wycinka zdjęcia termo-
wizyjnego - wyliczano na podstawie zależności (1) z badań przed-
stawionych w [1]: 

 

Q


=14,5 t+0,3 W (1) 

 
Podsumowaniem wyników pomiarów jest kolumna obrazująca 

przyrost strat ciepła odniesiony do strat ciepła płyty suchej przed 
procesem wtłoczenia wody do struktury materiału izolacyjnego.   

 
Tab. 1. Wyniki pomiarów i obliczeń na  poszczególnych  

etapach eksperymentu   

stan płyty 

różnica tempe-
ratur 

t=TAR02-TAR01  
K 

Strumień ciepła 

Q


 W 

wzrost strat 
ciepła 

% 

sucha 1,2 17,7 100% 

0 cykli zamrażania 1,3 19,3 109% 

75 cykli zamrażania  1,4 20,1 114% 

200 cykli zamrażania 1,5 22,1 125% 

385 cykli zamrażania 1,6 23,2 131% 

3. ANALIZA WYNIKÓW 

W wyniku przeprowadzonych badań wskazano, że wprowa-
dzenie niewielkiej ilości wody (10g w płytę o wymiarach 
300mmx300mmx40mm) powoduje pogorszenie o 9% właściwości 
izolacyjnych poliuretanu – materiału stosowanego w budowie nad-
wozi chłodniczych. Zaskakujące jest jednak to, że te 10g wody 
poddane wielokrotnie powtarzanym cyklom zamrażania i rozmraża-
nia w materiale izolacyjnym powoduje jeszcze większe straty niż 
samo wprowadzenie wody. Jak przedstawiono w artykule 385 cykli 
zamrażania wody w materiale izolacyjnym prowadzi do podwojenia 
wzrostu strat ciepła w stosunku do wzrostu strat ciepła wywołanego 
przez wprowadzoną wodę. Tak duży wzrost strat ciepła może być 
związany z uszkodzeniem struktury materiału izolacyjnego przez 
kryształki lodu w czasie cyklicznych procesów zamarzania wody. 
Jak wiadomo zamrożona woda wykazuje większą objętość niż woda 
w stanie ciekłym. Wzrost objętości lodu w trakcie zamrażania jest 
prawdopodobnie odpowiedzialny za destrukcję struktury materiału 
izolacyjnego przyczyniając się do pogorszenia własności izolacyj-
nych fragmentu nadwozia z uszkodzonym poszyciem, przez które to 
uszkodzenie wniknęła woda w głąb materiału izolacyjnego. 

4. OBLICZENIE BŁĘDU POMIARU 

Pomiar temperatury za pomocą kamery termowizyjnej jest po-
miarem pośrednim. Na podstawie promieniowania elektromagne-

tycznego emitowanego przez obiekt: długofalowego (LW) 8-14m, 

średniofalowego (MW) 2-5m lub krótkofalowego 1-2,5m znając 
charakterystyki obiektu, atmosfery i otoczenia można wyliczyć 
temperaturę powierzchni emitującej to promieniowanie. Użytkownik 
kamery termowizyjnej uzyskuje kolorowy obraz, graficznie przed-
stawiający temperaturę obserwowanej powierzchni. Za pomocą 
najczęściej dołączonego do kamery termowizyjnej oprogramowania 
może dokonywać dalsze analizy na komputerze.  
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Na dokładność pomiaru temperatury za pomocą kamery ter-
mowizyjnej mają wpływ różne czynniki i zakłócenia: emisyjność 
obserwowanej powierzchni, pozorna temperatura odbita tła od 
obserwowanego obiektu, temperatura atmosfery, wilgotność 
względna powietrza, odległość obserwacji. 

W literaturze [2, 3] są przedstawione metody wyznaczania błę-
du pomiaru temperatury. Do analizy przyjęto następujące niepew-
ności cząstkowe modelu pomiaru temperatury zaimplementowane w 

kamerze termowizyjnej: emisyjności =0,97(+0,03/-0,10); pozornej 
temperatury odbitej Tamb=280±3K, temperatury atmosfery 

Tatm=280±3K, wilgotności względnej powietrza =50±10%RH, 
odległości płyty – obiektyw kamery d=9,0±0,1m. 
Całkowity błąd wyznaczono na podstawie wzoru podanego w [3]: 

  
22222 )()()()()(

%
dTT TobTobatmTobambTobobTobTob

   (2) 

  
i po podstawieniu danych doczytanych z wykresów wpływu błędów 
na poszczególnych składowych modelu na błąd pomiaru temperatu-
ry [2] wynosi: 
  

%8,0)02,0()0002,0()02,0()15,0()75,0( 22222

%


obT
 (3) 

WNIOSKI 

Nadwozie chłodnicze przeznaczone do transportu w kontrolo-
wanych temperaturach jest obiektem, w którym często zmieniają się 
warunki pracy materiału izolacyjnego. Po realizacji transportu pro-
duktów w stanie zamrożonym często następuje przewóz ładunku, 
szczególnie w drodze powrotnej, który nie wymaga utrzymania tak 
niskiej temperatury, lub temperatura nie musi być w ogóle kontrolo-
wana. Powszechnie wiadomo, że zawilgocony materiał izolacyjny 
traci swoje właściwości izolacyjne, ale zdecydowanie szybciej wła-
ściwości izolacyjne materiału ciepło/zimnochronnego są tracone na 
skutek cyklicznego zamrażania i rozmrażania wody zawartej w 
materiale izolacyjnym. Zamrożona woda prowadzi do niszczenia 
struktury osnowy materiału izolacyjnego powodując, że przez nie-
szczelności ścianek komórek materiału izolacyjnego, gaz wypełnia-
jący te komórki uwalnia się a w jego miejsce do komórek dostaje się 
powietrze, które znacznie łatwiej wprowadzić w ruch konwekcyjny 
odpowiedzialny za transport ciepła między ściankami o różnej tem-
peraturze w obrębie komórki. Kolejno po sobie występujące procesy 
zamrażania i rozmrażania wody prowadzą do wzrostu strefy uszko-
dzeń struktury materiału izolacyjnego i przez to wzrost strat ciepła w 
obrębie eksploatacyjnego mostka ciepła. W czasie eksperymentu 
ilość wody zawarta w materiale izolacyjnym nie zmieniała się – 
krawędzie płyty były zabezpieczone przed wyschnięciem wtłoczonej 
wody a pomiary masy próbki nie wykazywały znaczących zmian. 
Celem badań było zaobserwowanie powolnego wzrostu strat ciepła 
spowodowanego przez tę samą ilość wody wtłoczonej do materiału 
izolacyjnego na początku eksperymentu. 

Opisany proces destrukcji materiału izolacyjnego w nadwo-
ziach eksploatowanych przebiega z jeszcze większą dynamiką. 
Czynnikiem intensyfikującym proces wzrostu strat ciepła jest wykra-
planie się wody z powietrza w obrębie eksploatacyjnego mostka 
ciepła i przedostawanie się coraz większych ilości wody do materia-
łu izolacyjnego. Ta coraz większa ilość wody przez cykliczne zama-
rzanie/rozmrażanie coraz szybciej niszczy delikatną strukturę mate-
riału izolacyjnego, generując coraz większy strumień ciepła przeni-
kający przez powiększający się eksploatacyjny mostek ciepła i 

wzrost wykraplania się kolejnych porcji wody która może się dosta-
wać do materiału izolacyjnego. Niestety modelowanie dynamicz-
nych zmian własności izolacyjnych materiału izolacyjnego pod 
wpływem wzrastającej ilości wody przedostającej się stale do mate-
riału izolacyjnego wymagałoby zastosowania bardziej wyrafinowa-
nych metod analizy zjawisk destrukcji struktury komórkowej materia-
łu izolacyjnego.        

Wnioski nasuwają się same, że użytkownicy nadwozi chłodni-
czych powinni dbać o środki transportu i każde najdrobniejsze 
uszkodzenie poszycia naprawiać jak najszybciej w celu zapobieże-
nia wnikaniu wody w głąb materiału izolacyjnego powodującego 
destrukcję izolacji ciepło/zimnochronnej.  

Niestety samodzielne naprawy tylko w nielicznych przypadkach 
powodują zapobieżenie zwiększeniu strumienia ciepła przenikają-
cego przez miejsce uszkodzenia. Nadwozie chłodnicze jako obiekt o 
bardzo skomplikowanej budowie powinno być naprawiane w specja-
listycznych warsztatach, w których wysoko wykwalifikowani pracow-
nicy, dysponujący niezbędnym zapleczem technicznym są wstanie 
zredukować wzrost strat ciepła spowodowany uszkodzeniem do 
stanu z przed uszkodzenia.   
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Examining the degradation process of the heat/cold protect-
ing  insulation applied for construction of cooling bodies 

under the influence of water 

Contemporary transport of perishable food and other 

cargoes sensitive for temperature changes  is carried out 

basing on specialist isothermal and cooling bodies. The rea-

son of the deterioration of the body insulation condition is the 

penetration of water into the heat/cold protecting material 

and the further destruction of the insulation properties by 

moisture which in the insulating material is subject to cyclic 

freezing and defrosting processes depending on the tempera-

ture of the transported goods. The paper  presents the tests 

results on the destruction of the insulating material under the 

influence of cyclic freezing and defrosting of water intro-

duced  into the insulating material. The effects of servicing 

the  damp insulating material were examined depending on 

the quantity of cycles of freezing and defrosting getting much 

worse deterioration of insulating properties than in case of 

entering water into the dry insulating material. 
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