
AUTOBUSY258

Wstęp
Urządzenia do napełniania 

i opróżniania zbiorników transpor-
towych tzw. urządzenia NO, są 
ważnym elementem wielu dziedzin 
przemysłu, rynku paliw, procesów 
pozyskiwania energii metodami 
konwencjonalnymi, a także wielu 
innych branż, które są powiązane 
z potrzebą przeładunku i przewo-
zu mediów niebezpiecznych oraz 
stwarzających niebezpieczeństwo 
w ich transporcie.

1. Przeznaczenie i funkcja 
urządzeń do napełniania 
i opróżniania zbiorników 
transportowych

Urządzenia do napełniania 
i opróżniania cystern drogowych 
i kolejowych do których zaliczają 
się ramiona nalewcze oraz przeła-
dunkowe przewody elastyczne, nie-
zaprzeczalnie uczestniczą w proce-
sie magazynowania, produkcji oraz 
transportowaniu mediów. Wiąże się 
to z koniecznością przeładowywa-
nia produktu z „magazynów”- zbior-
ników magazynowych do urządzeń 
przewożących je w wyznaczoną lo-
kalizację i odwrotnie, czyli rozładun-
ku mediów ze zbiorników transpor-
towych do magazynowych. Bardzo 
często są to media niebezpieczne, 
żrące, trujące, palne, wybuchowe 
które wymagają transportowania 
w warunkach szczególnych tj. przy 
bardzo wysokiej lub bardzo niskiej 
temperaturze i wysokim ciśnie-
niu. W takim przypadku nie wolno 
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pozwolić sobie na przewożenie, 
a zwłaszcza przeładowywanie me-
diów niebezpiecznych w „przypad-
kowy” sposób. Instytucje gdzie czę-
sto możemy napotkać urządzenia 
rozładunkowe oraz załadunkowe to:
 – bazy paliw – olej napędowy, olej 

opałowy, benzyny;
 – rafi nerie – m.in. oleje, benzyny, 

asfalty, pochodne siarkowodorów;
 – zakłady chemiczne – różnego ro-

dzaju media chemiczne: kwasy, 
ługi, amoniak, dwutlenek węgla, 
nawozy sztuczne, chlorek winylu, 
chlor, tlen, octan winylu itp.;

 – stacje DEMI w elektrowniach 
i elektrociepłowniach – głównie 
kwas solny, kwas siarkowy, ług 
sodowy, PIX, wapno palone;

 – stacje DEMI w większych zakła-
dach produkcyjnych - głównie 
kwas solny, ług sodowy;

 – kopalnie ropy i gazu – surowa 
ropa, metanol, siarka płynna, 
woda złożowa itp.;

 – zakłady przetwórczo-wydobyw-
cze – płynna siarka, etanol, Izo-
cyjan T-80 (Toluilenodiizocyjanian 
– TDI), poliole itp.
W związku z tym iż zjawisko prze-

ładunku i transportu mediów nie-
bezpiecznych lub niebezpiecznych 
w transporcie towarzyszy wielu dzie-
dzinom przemysłu, życia codzien-
nego a także instytucjom mającym 
strategiczny wpływ na funkcjonowa-
nie państwa oraz jego gospodarki. 
Opracowano ściśle określone prze-
pisy i procedury regulujące zarów-
no samym procesem przeładunku 

i transportu jak i wyposażeniem 
i zabezpieczeniem urządzeń słu-
żących do przeładunku i transportu 
w/w mediów. Urządzenia przezna-
czone do rozładunku lub załadunku 
zbiorników transportowych mediami 
niebezpiecznymi w dalszej części 
nazywane są urządzeniami NO, 
muszą odpowiadać specjalnym wy-
maganiom technicznym [1].

2. Budowa urządzeń NO 
transportowych

Układ urządzenia jak i jego bu-
dowa jest w pełni uzależniona od 
właściwości fi zykochemicznych 
przeładowywanego medium oraz 
parametrów pracy w jakich ma 
następować przeładunek. Zatem 
w przypadku łatwych mediów moż-
na stworzyć wiele konfi guracji od-
powiadających wymogom zarówno 
przepisów prawnych jak parame-
trom pracy, ale również subiektyw-
nym wymaganiom przyszłego 
użytkownika.

Takimi mediami są np. oleje na-
pędowe, benzyny, lekkie związki 
chemiczne np. ług sodowy (NaOH), 
których wymagania materiałowe 
kończą się na zwykłej stali kwaso-
odpornej SS 316 (AISI 316) w przy-
padku elementów stałych, oraz 
elastycznego EPDM w przypadku 
uszczelnień oraz wewnętrznych 
powłok. 

W przypadku mediów o „trudnych” 
właściwościach nie pozostaje nam 
już aż tak obszerny wachlarz moż-
liwości. Rozważając np. kwas solny 
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HCl lub azotowy HNO3, elementy 
stałe takie jak części ramion oraz 
armatury muszą zostać wykonane 
np. ze stopu Hastelloy odpornego 
na silnie żrące i penetrujące wła-
ściwości kwasu. Istnieje możliwość 
stosowania tworzyw sztucznych 
typu polietylen, polipropylen, czy też 
PVCU, które są odporne na działa-
nie tych kwasów, jednak tworzywa 
te nie zapewniają dobrych właści-
wości mechanicznych, co poniekąd 
wyklucza je ze stosowania w przy-
padku ramion przeładunkowych. 

Elementom elastycznym takim 
jak węże przeładunkowe należy 
zapewnić niezbędne minimum pod 
postacią powłok tefl onowych PTFE. 
Sprawa doboru armatury urządze-
nia NO komplikuje się jeszcze bar-
dziej w przypadku mediów takich 
jak amoniak. Jest to medium speł-
niające założenia substancji nie-
bezpiecznej tzn. jest palne, wybu-
chowe i duszące, a przechowywane 
i przeładowywane pod ciśnieniem 
15-25 bar w temperaturze do -75°C. 
Te właściwości amoniaku prowadzą 
do bardzo wąskiego asortymentu 
dostępnego na rynku. W takim przy-
padku każde urządzenie na stano-
wisku, narażone na bezpośrednią 
pracę z produktem, musi być od-
porne na ciśnienie nominalne PN25 
oraz posiadać odporność udar-
nościową w temperaturze -100°C 
(margines bezpieczeństwa).

Ramię przeładunkowe jest ele-
mentem stanowiska NO i stanowi 
główny jego człon. Zbudowane jest 
z rur przewodowych połączonych 
przegubami szczelnymi i zakończo-
ne od strony zbiornika transporto-
wego przyłączem, wyposażonym 
w odpowiednią armaturę, od strony 
instalacji przyłączem stałym, naj-
częściej kołnierzowym (rys. 1).

Długość, przekrój i grubość ścian-
ki rur przewodowych są dobierane 
na podstawie założeń konstrukcyj-
nych stanowiska, parametrów pra-
cy i zamierzonego zakresu ruchu 
ramienia. Przeguby szczelne mają 
za zadanie zapewnić łatwość obsłu-
gi i „wyswobodzić” zespół przyłącza 
cysternowego, aby umożliwić bez-
kolizyjny i łatwy montaż przyłącza 
do króćca lub przeciw przyłącza cy-
sterny. Zakres pracy pojedynczego 
przegubu to 360° w jednej osi, więc 
po to aby zapewnić odpowiednią 

swobodę ruchu ramienia należy do-
brać odpowiednią ilość przegubów. 
Przegub jako samodzielny podze-
spół jest drogim elementem. Wynika 
to z tego, że powinien on spełniać 
warunek szczelności, a także po-
winien przenosić obciążenia i sta-
nowić oparcie dla pozostałych ele-
mentów układu NO.

Istnieją również ramiona z ela-
stycznymi przewodami przeładun-
kowymi. Takie rozwiązanie jest 
najczęściej stosowane w przypad-
ku nalewu oddolnego cystern dro-
gowych (rys. 2). Taka konstrukcja 
pozwala wyeliminować z konstrukcji 
ramienia zbyt dużą ilość przegubów, 
pozostając nadal w pełni spraw-
nym i wygodnym w obsłudze urzą-
dzeniem. Takie rozwiązanie kon-
strukcyjne znacznie obniża koszty 
wykonania.

Elementem ramienia mającym 
największy wpływ na bezpieczeń-
stwo jego obsługi jest złącze awa-
ryjnego rozłączania. Złącze to ma 
na celu zabezpieczyć stanowisko 

NO, w tym przede wszystkim obsłu-
gę przed nieprzewidzianym rozle-
wem medium. Zadaniem złącza jest 
zapobieganie rozlewowi w przypad-
ku niekontrolowanego odjechania 
zbiornika transportowego ze stano-
wiska w trakcie przeładunku. Składa 
się ono z dwóch części w normal-
nych warunkach pracy połączonych 
ze sobą i zapewniających przepływ. 
W przypadku awaryjnym kiedy na 
złącze zaczyna działać siła rozcią-
gająca lub moment, po uzyskaniu 
odpowiedniej ich wartości, nastę-
puje rozłączenie dwóch elementów 
i obustronne ich uszczelnienie. Siła 
lub moment z jakim „zrywane” jest 
złącze są zależne od jego rodzaju 
i modelu.

Ostatnim elementem urządze-
nia NO jest przyłącze cysternowe. 
Autocysterny obecnie najczęściej 
wyposażone są w złącza szybko-
mocujące lub szybkomocujące - 
suchoodcinające tzw. suchozłącza 
(rys. 3). Cysterny kolejowe wypo-

Rys. 1. Ramię oddolnego załadunku cystern kolejowych kwasem siarkowym

Rys. 2. Terminal załadunkowy cystern drogowych
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sażone są najczęściej w kołnierz 
stały w nawiązaniu do którego pro-
jektuje się układ NO. Każdy prze-
ładunek musi zapewniać bezro-
zlewowe przyłączanie i odłączanie 
urządzenia NO od cysterny, zatem 
należy zastosować suchozłącze lub 
zawór odcinający przed złączem 
cysternowym.

Ważnym elementem stanowiska 
jest ewentualna automatyka ste-
rująca i zabezpieczająca proces 
załadunku lub rozładunku wraz 
z kontrolerem uziemienia lub uzie-
mienia i przepełnienia. Ewentualna 
dlatego, że nie każde stanowisko 
wymaga zabezpieczenia z tytułu 
automatyki. Stanowiska gdzie prze-
ładowywane są substancje niebez-
pieczne ale nie są one ani palne, ani 
wybuchowe nie wymagają stosowa-
nia zabezpieczeń tego typu.

Wprowadzanie w układy załadun-
kowe oraz rozładunkowe mediami 
niebezpiecznymi, armatury zapo-
biegającej niepożądanym sytuacją 
awaryjnym lub niwelującej skutki 
ich zaistnienia, jest nieodzownie po-
zytywnym zjawiskiem. Armatura ta 
w postaci ramion załadunkowych, 
złącz awaryjnego rozłączania oraz 
złącz suchoodcinających, wpro-
wadza pewne komplikacje w trak-
cie projektowania takich urządzeń. 
Głównym utrudnieniem w trakcie 
eksploatacji takiego układu jest 
ograniczenie przepływu medium. 
Ma to bezpośredni wpływ na czas 
przeładunku, a co za tym idzie na 
funkcjonalność całego urządzenia.

3. Modelowanie układu NO
Zaprezentowana w pracy kon-

strukcja ramienia załadunkowego 
układu do napełniania i opróżniania 
zbiorników transportowych olejem 
napędowym została opracowana 
z zastosowaniem technik kompu-
terowych CAD/CAE w programie 
SolidWorks. 

Wydajność załadunku układu NO 
wynosi 72 m3/h, temperatura oto-
czenia zawiera się w przedziale od 

-20°C do +40°C. Przyjęto maksy-
malną wartość ciśnienia roboczego 
pr = 4,0 bar, co limituje wartość ci-
śnienia próbnego na nie niższe niż 
pp = 6,0 bar. Powyższe parametry 
powinny z wystarczającym margi-
nesem zapewnić bezpieczeństwo 
procesu załadunku, który odbywa 
się za pomocą istniejącej pompy 
tłoczącej. W układzie dodatkowo 
znajduje się licznik z nastawą dawki 
i zaworem odcinającym. 

Na rys. 4 pokazano widok wirtu-
alnego modelu konstrukcji ramienia 
układu NO, a na rys. 5 zilustrowano 
kompletną głowicę tankującą.

Słup podporowy w zaprojekto-
wanym ramieniu ma wysokość 
całkowitą 2922 mm, oraz średni-
cę 168,3 mm (DN150), przecho-
dzącą w górnej części w średnicę 
114,0 mm (DN100). Górna część ra-
mienia spełnia także funkcję trans-
portu medium z instalacji technolo-
gicznej do układu samego ramienia 
załadunkowego. W końcowej części 
układu NO znajduje się głowica tan-
kująca wraz z suchozłączem, bez-
pośrednio podłączona do urządze-
nia transportowego.

Rys. 3. Złącze suchoodcinające MANN-TEK

Rys. 4. Widok ramienia układu NO, gdzie: a) złożenie układu NO, b) podze-
spół kompletnego suchozłącza, c)  głowica tankująca
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Systems of fi lling and emptying transport tanks

Abstract
The article presents the basic requirements and technical criteria for the equipment for fi lling and emptying trans-

port tank. This article contains a presentation of parametric solid models of parts and assemblies arm for loading 
road tankers with diesel fuel. The construction was made with the use of computer technology CAD/CAE.
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Podsumowanie
Urządzenia do napełniania i opróż-

niania zbiorników transportowych 
tzw. urządzenia NO, są ważnym ele-
mentem wielu dziedzin przemysłu, 
rynku paliw, procesów pozyskiwania 

Rys. 5. Widok kompletnej głowicy tankującej układu NO

energii metodami konwencjonalny-
mi, a także wielu innych dziedzin, 
które są powiązane z potrzebą prze-
ładunku i przewozu mediów niebez-
piecznych oraz stwarzających nie-
bezpieczeństwo w transporcie.

Do projektowania i analiz inży-
nierskich wykorzystano techniki 
komputerowe CAD/CAE. Projekt 
jest wykonany zgodnie z przepi-
sami dotyczącymi urządzeń NO. 
Opracowane modele bryłowe kon-
strukcji stanowią podstawę do 
przeprowadzenia badań symulacyj-
nych przepływu w układach do na-
pełniania i opróżniania zbiorników 
transportowych.
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