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Wstęp
Mała gęstość usypowa biomasy roślinnej sprawia przewoź-

nikom problemy transportowe spowodowane niewykorzysta-
niem możliwości ładunkowych stosowanych naczep. Ponadto 
rozładunek materiałów sypkich w pojazdach wielkotonażo-
wych, stosowanych w dalekich dystansach, jest niejednokrot-
nie utrudniony i eliminuje możliwość stosowania pojazdów ze 
sztywną podłogą. Biomasa pochodzenia roślinnego do celów 
energetycznych przewożona jest najczęściej w postaci syp-
kiej, zagęszczonej, litej bądź pakowanej. Materiały o małej 
gęstości usypowej na dalekich dystansach przewozi się naj-
częściej za pomocą naczep o dużych gabarytach. Biomasę 
transportuje się do odbiorcy w zależności od formy przetwo-
rzenia za pomocą: kontenerów, wywrotek lub samochodami 
z urządzeniami samowyładowczymi. Niejednokrotnie w umo-
wach o dostawę biomasy do energetyki zawodowej zawarte 
są zapisy o konieczności transportu towaru pojazdami samo-
wyładowczymi, do których należy naczepa z ruchomą podło-
gą (ang. walking fl oor) [1, s. 109].

1. Rozwiązania konstrukcyjne i system 
działania ruchomej podłogi

Ruchoma podłoga zbudowana jest zazwyczaj z ułożonych 
wzdłuż naczepy aluminiowych 12 lub 24 listew. Listwy te 
poruszają się ruchem posuwisto-zwrotnym na odległość 15-
25 cm. Do zapewnienia szczelności podłogi służą instalowa-
ne na bokach listew uszczelki, co jest istotne przy transporcie 
materiałów sypkich [4, s. 225]. Rama naczep z ruchomą pod-

łogą zbudowana jest z drobnoziarnistej stali konstrukcyjnej, 
która wzmocniona jest poprzecznymi belkami. Zamontowane 
do ramy poprzeczki nośne stanowią podparcie dla listew. Mo-
cowane na tych poprzeczkach plastikowe wkładki ślizgowe 
służą do redukcji oporów pracy listew. Mechanizm napędzają-
cy ruchomą podłogę, zbudowany z trzech belek przesuwnych 
oraz tej samej ilości siłowników hydraulicznych, które znajdu-
ją się najczęściej w środkowej części nadwozia (rys. 1). Si-
łowniki hydrauliczne, zamocowane są do ramy mechanizmu 
napędowego, gdzie połączone są osobno z każdą belką i ste-
rowane są one elektrozaworami. Rama mechanizmu napę-
dowego natomiast jest podłączona na stałe z podłużnicami 
ramy naczepy. Do przesuwnej belki zamocowana jest co trze-
cia listwa dzięki czemu utworzone zostają w ten sposób trzy 
odrębne sekcje listew. W wyniku pracy siłowników hydrau-
licznych następuje ruch posuwisto-zwrotny belek, rezultatem 
czego jest taka sama praca poszczególnych sekcji listew.

Cały proces pracy listew składa się z czterech etapów 
(rys. 2) [5, s. 37]:
1. Listwy napędzane hydraulicznym mechanizmem przesu-

wają się razem z ładunkiem w kierunku, w którym dokonu-
je się wyładunek, na odległość około 20 cm.
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Rys. 1. Mechanizm napędowy podłogi ruchomej fi rmy KEITH 
serii R – widok z dołu [2].

Rys. 2. System działania ruchomej podłogi
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6].
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2. Pracę wykonuje tylko jedna sekcja listew, przez co nastę-
puje cofnięcie co trzeciej listwy. W tym momencie ładunek 
nie zmienia swojego położenia, ponieważ siła tarcia ładun-
ku o nieruchome listwy jest większa od siły tarcia ładunku 
o listwy ruchome.

3. Pracę wykonuje druga sekcja listew, co prowadzi do cof-
nięcia kolejnej sekcji.

4. Pracę wykonuje trzecia sekcja listew. W tym etapie wszyst-
kie listwy występują w położeniu wyjściowym (rys. 3). Cykl 
pracy sekcji listew może zostać powtórzony.

Pompa oleju, zasilana z układu napędowego pojazdu lub sil-
nikiem elektrycznym, napędza siłowniki hydrauliczne. System 
napędu podłogi ruchomej umiejscowiony jest tuż pod podłogą 
naczepy, dzięki czemu nie jest pomniejszona przestrzeń ładun-
kowa. Układ napędu wyposażony jest także w wyłączniki bez-
pieczeństwa po obu stronach naczepy. Mechanizm sterowania 
ruchomą podłogą może być umiejscowiony w kabinie kierowcy 
lub w części tylnej naczepy, przy drzwiach wyładunkowych.

Prochowski i Żuchowski [4, s. 226] podają, że prędkość 
przesuwania listew może mieścić się w granicach 1,1 m ∙ min-1 

do 4,4 m ∙ min-1. 
Na prędkość pracy listew wpływa [2]:

 – ciśnienie oleju,
 – wymiary siłowników,
 – wydajność pompy.

Przy wyborze naczepy z ruchomą podłogą należy dobrać 
odpowiednie profi le listew, dostosowując je do rodzaju prze-
wożonego surowca. W zależności od rodzaju przewożonego 
ładunku, wytrzymałości, sztywności listew oraz odporności na 
uderzenia, producenci proponują w swoim asortymencie róż-
ne ich rozwiązania techniczne (rys. 4).

Wysokość listew oferowana jest w granicach od 5 mm aż do 
19 mm w zależności od producenta oraz rodzaju przewożone-
go ładunku [2]. Firmy produkujące naczepy z ruchomą podłogą 
oferują także rozwiązania indywidulne na potrzeby klienta [3].

Przy przewozach realizowanych za pomocą naczepy z ru-
chomą podłogą należy także pamiętać o przestrzeganiu zale-
ceń producenta, co do rodzaju przewożonego materiału. Nie 
zaleca się przewozu materiałów rozdrobnionych typu odpady 
metalowe, czy rozkruszone szkło, ponieważ mogą one ne-
gatywnie wpływać na eksploatację listew i mechanizmu na-
pędowego. Dodatkowo mogą zniszczyć gumowe uszczelki 
umieszczone na krawędziach listew, przez co podłoga nie bę-
dzie szczelna. Może dojść ponadto do szybkiego zużycia się 
listew oraz plastikowych wkładek prowadzących, co w kon-
sekwencji wygeneruje dodatkowe koszty napraw [4. s. 227].

Naczepa w zależności od zapotrzebowania może być wy-
posażona w ruchomą ścianę przednią z zainstalowaną gumo-
wą klapą. Gumowa klapa w dolnej części jest rozciągnięta na 
podłogę. Dzięki takiemu rozwiązaniu przy rozładunku towaru 
zapewniona jest czystość podłogi i nie występuje koniecz-
ność jej późniejszego czyszczenia [3].
Ściana przednia i tylna naczepy zbudowane są z profi li alu-

miniowych. Ścianę boczną tworzą również profi le aluminiowe, 
posiadające dodatkowo specjalne profi le górne z zintegrowa-
ną prowadnicą do ściany współbieżnej [2].

Do przykrycia ładunku stosuje się zwijaną plandekę wyko-
naną z tworzywa PVC, która montowana jest po prawej bądź 
lewej stronie. Posiada ona także aluminiową listę zintegrowa-
ną z korbą i czterema pasami z naciągiem [2, 3].

2. Charakterystyka wykorzystania 
naczep z mechanizmem poziomego 
wyładunku do przewozu biomasy

Ruchome podłogi instalowane są najczęściej w naczepach 
przystosowanych do transportu dalekosiężnego. Zwykle są 
to naczepy o długości około 15 m. Przewoźnicy transportu 
drogowego, stosują to rozwiązanie do przewozu materiału 
w postaci wiórów, trocin, łusek słonecznika, peletów i bry-
kietów. Stanowią optymalne rozwiązanie do przewozu frakcji 
w postaci luźnej, jak i zaglomerowanej. W przypadku frak-
cji luźnej występuje dodatkowa zaleta stosowania tego typu 
rozwiązania. W wyniku przesuwania się listew i tym samym 
przemieszczania materiału wzdłuż naczepy może nastąpić 
zagęszczenie biomasy. Tym samym przewoźnik zyskuje więk-
szą koncentrację materiału w jednostce objętości. W związku 
z powyższym istnieje możliwość załadunku większej ilości 
materiału, co w transporcie drogowym jest istotnym czynni-
kiem ekonomicznym. Ugniatanie materiału, w wyniku ruchu 
posuwisto-zwrotnego podłogi, może spowodować zwiększe-
nie zagęszczenia nawet o 30% [4, s. 227]. Tabela 1 przedsta-
wia porównanie parametrów technicznych różnych środków 
transportu drogowego do przewozu biomasy stałej.

Badania Dudy-Kękuś [1, s. 110-111] wskazują, że koszt 
transportu przez przewoźników liczony jest od całego ładun-
ku. W związku z tym korzystniejszym jest stosowanie trans-
portu wysokotonażowego na dłuższym dystansie przewozu, 
a lekkiego do przewozów lokalnych. Dlatego też stosowanie 
pojazdów z ruchomą podłogą daje możliwość zminimalizo-
wania kosztów transportu, poprzez zwiększenie masy trans-
portowanego ładunku (tabela 2). Należy pamiętać jednak 
o nieprzekroczeniu dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, 
by przewoźnik w konsekwencji nie stracił licencji na wykony-
wanie transportu drogowego.

Przedstawione wyniki wskazują, że stosowanie naczep 
z ruchomą podłogą daje możliwość maksymalnego wykorzy-
stania ładowności pojazdu do transportu biomasy roślinnej 

Rys. 3. Podłoga ruchoma w położeniu wyjściowym

 

Rys. 4. Przykładowe rozwiązania profi li listew aluminiowych 
stosowanych w ruchomej podłodze do transportu biomasy fi r-
my KEITH [2]
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przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni 
ładunkowej naczepy. Ma to duże znaczenie przy przewozie 
towaru w formie luźnej, gdy gęstość usypowa biomasy jest na 
niskim poziomie.

Ruchoma podłoga automatyzuje oraz ułatwia załadunek 
i rozładunek towarów również na paletach, eliminując potrzebę 
stosowanie wózka widłowego, oraz wszelakich wejść do przy-
czepy. System ruchomej podłogi umożliwia bardzo krótki rozła-
dunek do 10 minut w zależności od transportowanego towaru. 

Do zalet stosowania podłogi ruchomej w transporcie należy 
zaliczyć:
 – możliwość poziomego rozładunku materiału zarówno na 

paletach, jak i luzem,
 – większą stateczność w czasie rozładunku na nieutwardzo-

nym podłożu,
 – możliwość rozładunku w zadaszonych pomieszczeniach,
 – szybki czas rozładunku,
 – możliwość sterowania procesem rozładunku,
 – możliwość zwiększenia gęstości materiału,

Natomiast do wad naczepy z ruchomą podłogą należy zali-
czyć cenę zakupu. Obecne ceny rynkowe tego typu naczep są 
bardzo wysokie i niejednokrotnie są przeszkodą do wzbogacenia 
poprzez takie rozwiązanie, posiadanej fl oty przez przewoźników.

Podsumowanie
Stosowanie naczep z ruchomą podłogą do przewozu bio-

masy ma wiele korzyści. Do najważniejszych należy zaliczyć 
możliwość zwiększenia koncentracji biomasy w formie luźnej, 
co powoduje zwiększenie możliwości ładunkowych naczepy 

przy zachowaniu tej samej przestrzeni ładunkowej. Przy za-
stosowaniu standardowych naczep mała gęstość usypowa 
biomasy jest zazwyczaj problemem dla przewoźnika i odbior-
cy surowca, ponieważ przewóz taki staje się nieopłacalny.

Możliwość wyładunku towaru w niskich magazynach jest 
dużym ułatwieniem. W szczególności dotyczy to producentów 
peletów i brykietów, gdyż czasami niezbędny jest rozładunek 
surowca bezpośrednio w hali produkcyjnej. Poziomy wyładu-
nek towaru eliminuje konieczność odpowiedniego przygoto-
wania podłoża u odbiorców i nie musi być on tak stabilny, 
jak w przypadku stosowania wywrotek. Ponadto naczepa z 
ruchomą podłogą umożliwia porcjowanie wyładunku. Istnieje 
możliwość sterowania tym procesem i odpowiednie dozowa-
nie towaru w zależności od istniejących warunków.

Możliwości adaptacyjne naczep z ruchomą podłogą, ze 
względu na jej uniwersalność, są duże. Stąd też producenci 
oferują możliwość dostosowania konstrukcji do indywidual-
nych oczekiwań klienta.
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Tab. 1. Parametry techniczne wybranych pojazdów do przewozu biomasy stałej [1]

Nazwa pojazdu
Objętość ładunku Masa ładunku Średni czas rozładunku Zużycie paliwa

[m3] [t] [min] [l·km-1]
Samochód wywrotka 2-osie 20 8 10 0,14
Samochód wywrotka do mat. sypkich 3-osie 53 17 10 0,22
Ciągnik z naczepą z ruchomą podłogą 4-osie 90 20 20 0,30
Ciągnik z naczepą z ruchomą podłogą, 5-osi 90 26 30 0,36

Tab. 2. Procentowe wykorzystanie ładowności (m) i przestrzeni ładunkowej (V) w zależności od zastosowanego środka trans-
portu i rodzaju przewożonego surowca [1]

Surowiec

Nazwa pojazdu

Trociny Wióry Pelety z łusek 
słonecznika

Pelety z wierzby

m [%] V [%] m [%] V [%] m [%] V [%] m [%] V [%]
Samochód wywrotka 2-osie 85 100 38 100 100 84 100 68
Samochód wywrotka do mat. sypkich 3-osie 100 95 47 100 100 67 100 54
Ciągnik z naczepą z ruchomą podłogą 4-osie 100 66 68 100 100 46 100 38
Ciągnik z naczepą z ruchomą podłogą 5-osi 100 85 52 100 100 60 100 49

The use of walking fl oor trailers to plant biomass transport

The paper presents the possibility of road transport biomass using trailers equipped with the walking fl oor system. The pa-
per contains a description of the construction and operating principle of the conveyor fl oor. In addition, the ability to transport 
biomass compared with a walking fl oor trailers with other transport solutions used. The advantages of a horizontal unloading 
trailers to transport biomass for energy purposes are showed.
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