
 W ysoki wskaźnik jest możli-
wy dzięki zastosowaniu kon-
tenerów ulicznych z podzia-
łem na szkło białe, brązowe

i zielone. Takich zestawów jest obecnie
wNiemczechok.300 tys.Jeszczeważniej-
sze było przestrzeganie przez obywate-
li zasadsegregacji,obejmujących również

usuwanie kapsli, zakrętek itp. Ponowne
wykorzystanie odpadów szklanych przy
produkcjiszkłaopakowaniowegowymaga
bowiemdużejczystości:tonaodpadównie
może zawierać więcej niż 25  g ceramiki,
kamieniiporcelanyorazmaksymalnie5 g
metalinieżelaznych.Stopyżelazaiskładniki
organiczne są łatwiejsze do oddzielenia,

ale i tu wiele może pomóc wcześniejsze
zdjęciezakrętkizesłoika.Szczególnieważ-
najestczystośćkolorustłuczki.Białeszkło
opakowaniowemanajwyższewymagania
ituniedodajesięwięcejniż50%odpadów
przy bardzo starannej selekcji. Najmniej
wrażliwejestszkłozielone,toteżjegopo-
wstajenajwięcej.
Z oczywistych względów podział ko-

lorówmusi być ściśle zachowany w cza-
sie transportu odpadów szklanych z po-
jemnikówulicznychdo instalacjiprzetwa-
rzaniaodpadów.Matozasadniczywpływ
tak na ekonomiczność procesu końcowe-
go sortowania, jak i naprzekonanieoby-
wateli, że ichwysiłeknie idzienamarne.
DlategowNiemczechdoprzewozuszkla-
nychodpadówopakowaniowychsąstoso-
wane pojazdy specjalizowane, które roz-
ładowują każdą frakcję osobno.Wydajny
transport zużytych opakowań szklanych
stawia jeszcze dwa niełatwe wymagania:
dużą pojemność skrzyni ładunkowej wo-
bec niewielkiej masy właściwej stłuczki
(300‑350 kg/m3)iodpornośćnauszkodze-
niaprzezerozyjneszkło.
Wszystkietewarunkispełniawywrotka

zabudowanaprzezKH‑KIPPERdlaniemiec-
kiegoklientana4‑osiowym(8x2)podwoziu
IVECOStralis.TylnozsypowaskrzyniaW1C

Skrzynia W1C o wysokości 2600 mm jest podzielona przykręcanymi przegrodami na 3 części, 
co pozwala precyzyjnie przeładowywać posortowane wcześniej szkło. Stateczność skrzyni przy 
wywrocie zapewnia stabilizator nożycowy.

Szwedzka stal w polskiej zabudowie 
do recyklingu niemieckiego szkła

Zabudowa KH ‑KIPPER 
do selektywnej zbiórki 
tłuczonego szkła 
obejmuje skrzynię W1C 
z siłownikiem czołowym 
i systemem blokowania 
w czasie jazdy Hyfix  
oraz zakabinowy żuraw  
HIAB X ‑Hiduo 158.

Szkło może być ponownie wykorzystane 
praktycznie nieskończoną liczbę razy. 
Ponieważ stłuczka z recyklingu topi się 
w niższych temperaturach niż surowce, 
z jakich powstaje szkło, dodając 
ją zmniejsza się zapotrzebowanie 
na energię, a także na piasek 
kwarcowy, sodę i wapno.  
Poszukując oszczędności i zmniejszenia 
wpływu produkcji na środowisko 
Niemcy już w 1974 r. wprowadzili 
kompleksowy system zbiórki szkła 
opakowaniowego. Wtedy wracało go 
do przetworzenia tylko kilka procent, 
ale już pod koniec lat 80. połowa, 
natomiast obecnie blisko 90%! 
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ma pojemność aż 39  m3  (dł.xszer.xwys.
6900x2320x2600 mm).Stosownąwytrzy-
małośćitrwałośćuzyskanostosującdwa
rodzajestali– oczywiścieprodukcjiSSAB.
Podłoga jest wykonana z blachy o gru-
bości4 mmzodpornejna ścieranie sta-
liHARDOX450,awszystkieścianyzesta-
liowysokiejgranicyplastycznościSTRENX
700. Boczne burty zostały dodatkowo
usztywnionepionowymiwzmocnieniami.
Tylna otwiera się automatycznie na gór-
nych zawiasach przywywrocie ima do-
datkoweuszczelnienie.
Osobliwością skrzyni KH‑KIPPER jest po-

dzielenie jej dwiema poprzecznymi przegro-
damistalowymina3 komory.Sąotwierane

niezależnieiumożliwiająopróżnieniezeszkła
wszystkichpojemnikówwjednymkursie,bez
ryzykazmieszaniawczasietransportuiroz-
ładunku.Oznaczałotokoniecznośćprzygo-
towaniawycięciapodramiężurawianietyl-
kowprzedniejścianie,aleiwprzegrodach.
ObiestaleSSABmająbardzodobrewła-

ściwości mechaniczne, zapewniając dłu-
gą eksploatację skrzyni i jej este-
tycznywyglądprzezwielelat.Użyto
blach o stosunkowo małej grubo-
ści, co przekłada się na mniejszą
masęwłasnąpojazdu i tymsamym
większą ładowność. Z punktu wi-
dzeniaproducentazabudowy, zale-
tąjestdobraspawalnośćobugatun-
kówdzięki niskiej zawartościwęgla
i składnikówstopowych.Swojąwy-
trzymałośćitwardośćuzyskujądzięki
odpowiedniejobróbcemechanicznej
i cieplnej w hucie. Drobnoziarnista
stalSTRENX700 wyróżniasiętakże
podatnościąnagięcie,coumożliwia
zmniejszenieliczbyelementów,aza-
tem i pracochłonności, np. zagina-
jąc górne obrzeże skrzyni ładunko-
wejzarkuszablachyprzeznaczone-
gonaburtę.Detalemożnaprzytym

kształtowaćwsposóboptymalnydlakon-
strukcji,zminimalnymipromieniamigięcia.
Wiadomoteż,żeblachyzestaliSSABmają
małeiściśleprzestrzeganetolerancjegrubo-
ściorazskładu.Żadnakolejnadostawanie
przyniesie nieprzyjemnych niespodzianek
technologicznych.

Wojciech KarwasWewnętrzne przegrody są demontowane za 
pomocą żurawia. Estetyczny wygląd skrzyni 
narażonej na kontakt z agresywnym szkłem 
zapewnia podkład cynkowy i warstwa 
lakieru (klient wybrał optymistyczny turkus).

TRUDNOŚCIERALNA 
BLACHA HARDOX® - 
TWARDA I MOCNA!

Blacha Hardox® wytrzymuje wpływ ciężkich ładunków bez  
stałego odkształcenia. Połączenie twardości i udarności umożliwia 
innowacyjne projektowanie konstrukcji i komponentów ze stali. 
Cieńsze blachy i konstrukcje samonośne obniżają masę i zwiększają 
ładowność. Bez względu na Twoje wyzwanie, blacha Hardox® 
oferuje lepszą odporność na ścieranie, większą ładowność  
oraz dłuższy okres eksploatacji.

www.ssab.pl

Poznaj Hardox® w mediach  
społecznościowych

REKLAMA

To nie była najbardziej skomplikowana zabudowa w historii 
KH ‑KIPPER, ale jedna z największych z wykorzystaniem stali 
HARDOX i STRENX. Projektowi poświęcono więc wiele uwagi, 
optymalizując parametry transportowe gotowego pojazdu.

technika-komunalna.pl | 55TK nr 4/2020

p o j a z d y  k o m u n a l n e


