
mgr in¿.Agata BIEÑCZAK, mgr in¿. £ukasz IGNASIAK, dr hab. in¿. Jan SZCZEPANIAK, prof. nadzw.
Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ
e-mail:

Streszczenie

Transport ¿ywnoœci w warunkach ch³odniczych wymaga wykorzystania specjalistycznych pojazdów umo¿liwiaj¹cych jej
bezpieczne sk³adowanie w postaci sch³odzonej lub zmro¿onej. W artykule przedstawiono przegl¹d technik wytwarzania
materia³ów termoizolacyjnych (poliuretanów) charakteryzuj¹cych siê bardzo niskim wspó³czynnikiem przewodnoœci cieplnej,
które stanowi¹ wa¿ny element wyposa¿enia konstrukcji wspomnianych pojazdów.
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PRZEGL¥D TECHNIKI PRODUKCJI MATERIA£ÓW
TERMOIZOLACYJNYCH DLA POTRZEB

TRANSPORTU ¯YWNOŒCI W WARUNKACH
CH£ODNICZYCH

Do konsumenta powinna trafiaæ ¿ywnoœæ bezpieczna, czyli
niezawieraj¹ca sk³adników, które stwarzaj¹ zagro¿enie dla jego
¿ycia czy zdrowia. Na firmy, które zajmuj¹ siê produkcj¹
surowca, przetwórstwem oraz obrotem ¿ywnoœci nak³ada siê
(od 1 maja 2004 roku) obowi¹zek wprowadzenia systemu
opartego na analizie zagro¿eñ i krytycznych punktach
kontrolnych, tzw. HACCP. Prawid³owo funkcjonuj¹cy system
zapewnia bezpieczeñstwo zdrowotne ¿ywnoœci a kontroli
podlega ca³y ³añcuch ¿ywnoœciowy, który obejmuje: produkcjê
surowca, produkcjê przetwórcz¹, pakowanie i przechowy-
wanie gotowego wyrobu, dystrybucjê wyrobu, obrót detaliczny
i spo¿ycie [3, 5]. Dystrybucja gotowego wyrobu zwi¹zana jest
z jego transportem. Najogólniej ¿ywnoœæ mo¿emy podzieliæ na
produkty, które wymagaj¹ przechowywania i dystrybucji
w temperaturze pokojowej lub w warunkach ch³odniczych.
Koniecznym jest, aby pojazd, w którym bêdzie przewo¿ony
gotowy wyrób, nie powodowa³ przerwania prawid³owego
³añcucha ¿ywnoœciowego, dlatego te¿ artyku³y sch³odzone czy
mro¿one transportuje siê w specjalistycznych pojazdach
ch³odniczych.

Na œwiecie u¿ytkuje siê blisko milion pojazdów
ch³odniczych i oko³o pó³ miliona kontenerów, a wartoœæ
przewo¿onych towarów w stanie sch³odzonym i zamro¿onym
wynosi w przybli¿eniu 1200 miliardów dolarów. Obrazuje to
skalê sektora transportu ch³odniczego ¿ywnoœci. Transportuj¹c
¿ywnoœæ naczepa musi spe³niaæ warunki miêdzynarodowej
umowy ATP (Umowa o miêdzynarodowych przewozach
szybko psuj¹cych siê artyku³ów ¿ywnoœciowych i o œrodkach
transportu przeznaczonych do tych przewozów). Umowa ta
okreœla wymagania, jakie musi spe³niaæ nadwozie ch³odnicze,
aby mog³o przewoziæ ¿ywnoœæ sch³odzon¹ oraz mro¿on¹.
Podstaw¹ klasyfikacji w poszczególnych grupach nadwozi jest
rodzaj izolacji termicznej charakteryzowanej globalnym
wspó³czynnikiem przenikania ciep³a - : izolacja wzmocniona

R (przy k 0,4 W·m ·K ), izolacja zwyk³a N (przy k od 0,4 do

0,7 W·m ·K ), oraz zakres gwarantowanych temperatur trans-
portowych (w zale¿noœci od rodzaju izolacji oraz wydajnoœci
agregatu ch³odniczego). Najbardziej uniwersalna klasa
nadwozi ch³odniczych FRC umo¿liwia transport ¿ywnoœci w
temperaturach od -20°C do +12°C (obejmuje to artyku³y
g³êboko zamro¿one, zamro¿one i sch³odzone). Z kolei nadwo-
zie klasy FNA jest przystosowane do transportu artyku³ów
sch³odzonych (zakres temp. od 0°C do +12°C) [4]. Dla
producenta budowa nadwozia o tak niskiej przenikalnoœci
wymaga zastosowania materia³ów o niskiej przewodnoœci
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cieplnej, przy czym gruboœæ œcian bocznych zale¿na jest od
dopuszczalnej szerokoœci nadwozia i wymaganej przestrzeni
za³adunkowej uwzglêdniaj¹cej wymiary europalet. Naj-
wiêkszym problemem dla producenta s¹ tworz¹ce siê mostki
cieplne, czyli miejsca w zabudowie, w których zachodzi
niekorzystna wymiana ciep³a, a lokalna wartoœæ wspó³czyn-
nika jest wówczas najwy¿sza. Naczepa w pe³ni spe³nia swoje
funkcje, gdy zabudowa charakteryzuje siê odpowiedni¹
wytrzyma³oœci¹ a œciany s¹ zbudowane z odpowiedniego
rodzaju materia³u. Wszystkie te parametry maj¹ istotny wp³yw
na tworzenie siê mostków cieplnych w nadwoziu, które
powoduj¹ utratê ciep³a i problem z uzyskaniem odpowiedniego
wspó³czynnika [2]. Z tym problemem zmagaj¹ siê wszyscy
producenci naczep ch³odniczych, ci¹gle szukaj¹c nowych
rozwi¹zañ. Obecnie nadwozia ch³odnicze buduje siê
najczêœciej z p³yt termoizolacyjnych typu „sandwicz”, wyko-
rzystuj¹c do tego celu sztywn¹ piankê poliuretanow¹ lub
styropian, jako materia³ izolacyjny [6].

Pianki poliuretanowe wyró¿niaj¹ siê wszechstronnym za-
stosowaniem, wykorzystywane s¹ m.in. do izolowania
zbiorników i cystern, ruroci¹gów, obiektów takich jak: prze-
chowalnie, magazyny, sortownie oraz ch³odnie, czy te¿
urz¹dzeñ i kontenerów ch³odniczych. Produkcja pianek
poliuretanowych mo¿e odbywaæ siê metod¹ natryskow¹ lub
w postaci sztywnych pianek. Piankê poliuretanow¹ metod¹
natryskow¹ nak³ada siê na ró¿nego typu konstrukcje
budowlane (stalowe, drewniane oraz ceglane) przy u¿yciu
nowoczesnych, wysokociœnieniowych agregatów dozuj¹cych.
W przypadku sztywnych pianek poliuretanowych najbardziej
przydatna w budowie nadwozi ch³odniczych jest metoda
polegaj¹ca na jednoczesnym wymieszaniu wszystkich
sk³adników i wylewaniu mieszaniny do formy, w której
nastêpuje spienianie. Tak wymieszane produkty mog¹ zostaæ
wylane na specjaln¹ podgrzewan¹ taœmê, która przesuwaj¹c siê
pozwala piance na swobodny wzrost, w celu wytworzenia
bloku. Mog¹ byæ one te¿ wtryskiwane pod ciœnieniem do
specjalnych form w celu wytworzenia produktów o wymaganej
gêstoœci oraz wymiarach. Aktualnie, podczas produkcji
sztywnych pianek poliuretanowych do procesu wylewania
mieszaniny reakcyjnej w formie wykorzystuje siê nowoczesn¹
aparaturê techniczn¹. Przyk³adem tej aparatury jest agregat
wysokociœnieniowy serii HFR firmy GRACO (rys. 1).
Produktem koñcowym jest du¿y blok poliuretanu, który
podlega dalszej obróbce [1].
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Na rys. 2 przedstawiono piankê poliuretanow¹, uzyskiwan¹
w przemyœle w postaci du¿ego bloku. Bezpoœrednio uzyskany
blok musi osi¹gn¹æ pe³ne w³aœciwoœci mechaniczne, dlatego
konieczne jest jego sk³adowanie przez wymagany okres czasu
w odpowiednich warunkach. Czas ten uzale¿niony jest od tego,
w jakiej dziedzinie ma byæ zastosowany dany produkt, i jakie
ma spe³niaæ w³aœciwoœci.

Gotowy produkt pianki poliuretanowej w postaci du¿ego
bloku przeznaczony jest do ciêcia na p³yty o mniejszych wy-
miarach. Proces takiego ciêcia przeprowadzany jest przez
specjalnie skonstruowane maszyny (rys. 3). Wiêkszoœæ maszyn
tn¹cych wykorzystuje drut oporowy jako element tn¹cy - jest to
jedno z tañszych rozwi¹zañ stosowanych na rynku. Mog¹ byæ
one stosowane na koñcu linii technologicznej lub mo¿na stoso-
waæ je jako osobne maszyny, pracuj¹ce niezale¿nie od linii
technologicznej. Znane s¹ tak¿e maszyny tn¹ce wyposa¿one

Rys. 1. Wysokociœnieniowy agregat serii HFR firmy GRACO [1]
Fig. 1. High pressure unit of HFR series of the company
GRACO [1]

Rys. 2. Gotowy produkt pianki poliuretanowej w postaci du¿ego
bloku [1]
Fig. 2. Finished products of polyurethane foams in the form of
the great block [1]

w silniki krokowe zaopatrzone w specjalistyczne pi³y tn¹ce.
Stosuje siê równie¿ pi³y do ciêcia drewna, gdzie brzeszczot
wyposa¿ony jest w drobne uzêbienie tn¹ce, tak aby otrzymany
produkt by³ bardzo dok³adnie dociêty. Wielkoœæ maszyny oraz
poziom jej zaawansowania zale¿ny jest od wielkoœci oraz
z³o¿onoœci koniecznych do uzyskania produktów [1].

Proces produkcji p³yt przeznaczonych do naczep jest praco-
ch³onny i wymaga specjalistycznego parku maszynowego.
Wszelkie zastrze¿enia prawne dotycz¹ce naczep do przewozu
¿ywnoœci podyktowane s¹ zapewnieniem bezpieczeñstwa jej
oraz ¿ywnoœci. Obecnie w Politechnice Poznañskiej przy
wspó³pracy z Przemys³owym Instytutem Maszyn Rolniczych
oraz firm¹ Wielton, prowadzone s¹ badania nad nowym
rozwi¹zaniem materia³u termoizolacyjnego, który docelowo
bêdzie wykorzystany do budowy modeli œcian nadwozia. Pro-
wadzone badania maj¹ na celu opracowanie technologii pro-
dukcji kompletnej naczepy do przewozu ¿ywnoœci w warun-
kach ch³odniczych, która m.in. pozwoli ograniczyæ w niej
liczbê mostków cieplnych. Wyniki przeprowadzonych badañ
bêd¹ przedstawiane w kolejnych publikacjach.

Rys. 3. Maszyna do ciêcia pianki poliuretanowej [1]
Fig. 3. Cutting machine for polyurethane foams [1]
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INSPECTION OF THE PRODUCTION ENGINEERING OF THERMAL INSULATING
MATERIALS FOR NEEDS OF THE TRANSPORT OF THE FOOD IN

REFRIGERATION CONDITIONS

Summary

The food transport in refrigeration conditions requires using of specialist vehicles enabling a safe storing in the cooled or frozen
form. A review of manufacturing techniques of thermal insulating materials (polyurethanes) was described in the article, being
characterized by a very low coefficient of the thermal conductivity which constitute the important component of equipping of the
structure of recalled vehicles.

: polyurethane, thermal insulating materials, polyurethane foams, food transport, cooling bodyworksKey words
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