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Amberway Truck
orady Michelin

Szanowni Państwo!
Minęło już pół roku od naszego wstąpienia do Unii Europejskiej. Zachodzące w związku z tym zmiany w gospodarce,
ale też między innymi w prawodawstwie, są wyraźnie widoczne. Oczywiście, dotyczą one także branży, w której działamy i rzutują na sposób w jaki wykonujemy naszą pracę. Dlatego, kontynuując prowadzony wspólnie z TipTopolem program szkoleniowy dla
partnerów handlowych, staramy się jeszcze bardziej akcentować wagę
zagadnień dotyczących jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług
wulkanizacyjnych i serwisowych.
To właśnie te aspekty stały się motywem przewodnim szkoleń przeprowadzonych w drugiej połowie roku u trzech naszych kontrahentów
w różnych regionach kraju. Celem uzupełnienia i rozwinięcia tego istotnego tematu przytaczamy Państwu artykuł, w którym omówione zostały zasady stosowania materiałów naprawczych, zakres dopuszczalnych
napraw oraz elementy niezbędnego wyposażenia zakładu, zgodnie
z technologią oferowaną przez TipTopol.
Poza zmianami w skali makro, wiele się też dzieje u naszych klientów. W dziale temu poświęconym piszemy między innymi o wprowadzeniu systemu napełniania kół azotem w KPK Białystok, nowym
wizerunku MPO Łódź i konferencji przez nie organizowanej, oraz
uroczystości 75-lecia Komunikacji Miejskiej w Lublinie, która otwiera nowy etap w działalności MPK pod kierunkiem nowego Zarządu.
Grupa Krajewski w ostatnim czasie także poczyniła szereg znaczących inwestycji. Przede wszystkim, zakończony został kolejny
etap rozbudowy Zakładu nr 2, zlokalizowanego na terenach przemysłowych Kopalni Piasku Szczakowa. Oprócz produkcji pasów
podwulkanizowanych i regeneracji opon osobowych, funkcjonuje tam również, zakupiony w połowie roku mikser do produkcji mieszanek gumowych, o dużej wydajności, co znacznie
zwiększa potencjał naszej produkcji.
Poza zasygnalizowanymi powyżej informacjami z Grupy
i jej najbliższego otoczenia, znajdziecie Państwo w Biuletynie stałe rubryki, w których prezentujemy m.in. ciekawostki
z „branży gumowej” i nie tylko.
Serdecznie dziękuję za wszelkie Państwa opinie i komentarze na temat naszego wydawnictwa. Pomagają
nam one wybrać materiały do kolejnych edycji i tym samym uczynić Biuletyn atrakcyjnym dla czytelników.
Gorąco pozdrawiam i życzę miłej lektury!
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dniach 9-10 września
w ośrodku Targów Kielce odbyły się II Międzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego TRANSEXPO,
w których już tradycyjnie wzięła udział nasza Grupa. Wystawa
zgromadziła 98 firm z Austrii, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Włoch oraz Polski. Ta największa
impreza sektora komunikacji miejskiej w Polsce odbyła się pod honorowym patronatem Ministra
Infrastruktury oraz Prezydenta

BUS, CACCIAMELI, IRISBUS, OPEL,
FORD. Kompleksowa oferta pro-

z producentami. Wśród gości
targowych byli
między innymi
przedstawiciele
samorządów lokalnych i osoby
odpowiedzialne
za modernizację
miejskich sieci komunikacyjnych. Wystawa
była również licznie odwiedzana
przez dziennikarzy prasy branżo-

II Międzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego

TRANSEXPO, 9-10 IX 2004

Kielc. Organizatorami targów były: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
i Targi Kielce. W organizacji wystawy czynny udział
wzięło również Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacji z Kielc.
Na tegorocznych targach TRANSEXPO prezentowane były pojazdy lokalnego transportu
zbiorowego, pojazdy specjalistyczne i gospodarcze, części i wyposażenie
pojazdów
komunikacji
miejskiej. Wśród wystawców byli przede wszystkim producenci autobusów, firmy produkujące
mikrobusy i specjalistyczne zabudowy pojazdów.
Ponadto na wystawie prezentowane były urządzenia do pobierania opłat,
sprzęt i oprogramowanie
dla systemów informatycznych oraz systemy
nawigacji satelitarnej.
Podczas tegorocznych
targów TRANSEXPO zwiedzający
mogli zapoznać się z najnowszą
ofertą renomowanych firm motoryzacyjnych, takich marek jak:
VOLVO, FORD, SCANIA, SOLARIS,
MAN, MERCEDES, AUTOSAN, SOL-

duktów, przedstawiona na wystawie, stwarzała możliwość porównania zalet konkurencyjnych ofert,

przeanalizowania kosztów związanych z planowanymi inwestycjami
oraz bezpośredniej konsultacji

wej i ogólnopolskiej.
Nasze stoisko, oznaczone numerem A9, cieszyło się dużym zainteresowaniem
potencjalnych
kontrahentów.
Przez cały czas
trwania
targów było też
chętnie i tłumnie odwiedzane przez dotychczasowych
partnerów handlowych, którzy
dzielili się swoimi opiniami na temat współpracy oraz wspólnie z nami omawiali
kierunki jej rozwoju

▪
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Wśród piasków guma się tłoczy...

prawie pustynnej
scenerii Kopalni Piasku
Szczakowa zlokalizowany jest nasz drugi zakład produkcyjny.
Szczakowska piaskownia należała kiedyś do największych tego
typu przedsiębiorstw w Europie.
Wydobywała piasek głównie na
potrzeby kopalni
węgla, gdzie
w yko -

rzystywany był jako
podsadzka
do nieczynnych komór.
Niestety górnictwo
n a
Śląsku podupadło i ilość zamówień zmalała. Jednak pod względem obszarowym KP Szczakowa
nadal należy do gigantów prze-
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mysłowych. Niewykorzystywane tereny, po częściowej
rekultywacji, są dzierżawione lub sprzedawane innym
firmom.
Stąd nasza obecność
na terenach
KP Szczakowa. Zakupiony w zeszłym
roku teren,
częściowo
uzbrojony i zabudowany, został przez nas
w ostatnim
czasie radykalnie przebudowany. Inwestycja obejmuje
przede wszystkim
remont i adaptację
budynku oraz instalację linii produkcyjnych do produkcji
mieszanek gumowych, pasów
podwulkanizowanych i opon bieżnikowanych do osobówek.
O „mieszaniu gumy” pisaliśmy szerzej w poprzednim numerze „Amber way
News”.
Przedstawiony cykl
przygotowania i testowania mieszanek (laboratorium) nie uległ zmianie.
Zdecydowanie zwiększyła się
jednak wydajność produkcji
dzięki zastosowaniu, oprócz
posiadanych dotychczas walców, nowoczesnego miksera,
o ogromnej pojemności (na
zdjęciu).
Podwulkanizowane pasy do
bieżnikowania opon ciężarowych w technologii „na zimno”
wytłaczane są na przedstawionej, na zdjęciu obok piętrowej prasie. Dzięki zastosowa-
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niu dodatkowych pięter możliwe
stało się zwiększenie produkcji
i poszerzenie asortymentu wzorów bieżników. Jest to szczególnie
istotne z punktu widzenia naszych
klientów (innych bieżnikowni),

którzy mają szerokie potrzeby
asortymentowe. Pasy wytłaczane
są w temperaturze 145-150 stopni C, przy ciśnieniu 220 atmosfer,
w czasie ok. 35 minut

▪

75 lat Komunikacji Miejskiej w Lublinie
bchody 75-lecia Komunikacji Miejskiej w Lublinie odbyły się 3 września 2004 r. Uroczystość otworzył
Krzykacz Miejski p. Grzyb, który
na stopniach szacownego gmachu Trybunału Koronnego, w towarzystwie lubelskiego trębacza
wygrywającego hejnał z 1685 r.,

w Kozłówce. Uczestnicy spotkania z podziwem oglądali przepiękne pałacowe wnętrza, po których
oprowadzali ich lokalni przewodnicy.
Po bankiecie zorganizowanym
w leżącej na terenie parku Rządkówce, nastał czas wspaniałej zabawy pod „gołym niebem”. Po-

zapowiedział czekające na gości
atrakcje.
Następnie, zgromadzeni w przepięknej sali Trybunału, zaproszeni
przedstawiciele władz centralnych
i samorządowych, reprezentanci
zakładów komunikacji miejskiej
z całego kraju oraz firm współpracujących z MPK, pracownicy
i przyjaciele przedsiębiorstwa, wysłuchali wystąpienia Prezesa Grzegorza Jasińskiego, który przybliżył
historię, stan obecny oraz plany
rozwojowe firmy.
Wytypowani pracownicy zakładu otrzymali medale „Zasłużony
dla transportu RP” i „Prezydenta
miasta Lublina”.
Mniej oficjalna część uroczystości odbyła się na terenie rodowej posiadłości Zamoyskich

goda na szczęście dopisała, więc
i humory były dobre...
Grilowane kiełbaski, kurczaki, no i oczywiście prosię okraszone znakomitym lubelskim piwem, doskonale smakowały, tym
bardziej, że do tańca przygrywali
skocznie muzykanci, a „wiedźmy
z pobliskiego lasu przyleciały na
swych miotłach”, by jeszcze bardziej rozbawić gości

pokonują odległość równą niemal
półtorej długości równika, zapewniając tysiącom osób transport
do pracy, szkół, sklepów, punktów
usług, miejsc rozrywki czy rekreacji.
Flota lubelskiego MPK liczy 217
autobusów i 65 trolejbusów. Ich
średni wiek przekracza 13 lat. Większość z nich przejechała po pół miliona kilometrów i więcej.
Mimo tak zaawansowanego wieku i wyeksploatowania, znajdują się w stosunkowo dobrym stanie
technicznym, oraz zapewniają pasażerom bezpieczeństwo podróżowania.
Tradycje zbiorowej komunikacji w Lublinie sięgają drugiej połowy XIX
w. i są związane z transportem konnym. Powstanie właściwej komunikacji miejskiej łączone jest
z datą 1 stycznia 1929 r. 75
lat temu Magistrat, niezadowolony z usług ówczesnych przewoźników, powołał do życia przedsiębiorstwo
Autobusy Miejskie Miasta Lublina.
Jego celem było jak najlepsze rozwiązywanie problemów komunikacyjnych mieszkańców. Te same
zadania stoją przed MPK.
Od stycznia 1998 r. funkcjonuje
ono jako spółka z o.o., której jedynym udziałowcem jest Gmina Lublin. W przeszłość odszedł system
nakazowo -rozdzielczy. Drogi działania miejskiego
przewoźnika zaczęły wyznaczać
mechanizmy gospodarki rynkowej.
Od kwietnia br. MPK wdraża, akceptowaną przez pasażerów, pro
społeczną strategię funkcjonowania. Jej wyrazem jest rezygnacja
z osiągania zysku za wszelką cenę,

▪
Od 75 lat w służbie lublinian

iejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne
jest
największym miejskim
przewoźnikiem w Lublinie. Należy do niego ok. 75 proc. rynku
publicznego transportu pasażerskiego. Jego pojazdy codziennie
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utrzymywanie
promocyjnych
- jednych z najniższych w kraju
- cen na podstawowe bilety, obsługa nierentownych i nisko rentownych linii komunikacyjnych. Ta
strategia przyciągnęła na powrót
do MPK pasażerów, którzy z początkiem roku odpłynęli do innych
przewoźników.

planować trasę podróży.
MPK, jako jedyny w Lublinie
przewoźnik miejski, świadczy
usługi publiczne w zakresie przewozu osób w rozumieniu Rozporządzenia Rady EWG nr 119/69
z późniejszymi
modyfikacjami.
Oznacza to, że jest zobowiązane
do przewozu osób nie tylko za

Przedsiębiorstwo od kilku miesięcy, w większym niż w przeszłości stopniu, koncentruje się
na potrzebach klientów i żywo
na nie reaguje. Jesienne rozkłady
jazdy, po raz pierwszy od lat, zostały opracowane we współpracy
z zarządami spółdzielni mieszkaniowych i przedstawicielami rad
osiedli; dokonywane w nich na
bieżąco zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pasażerów.
Ważnym środkiem komunikacji
z nimi stał się Internet. Na stronie
domowej MPK można znaleźć informacje historyczne i najbardziej
aktualne, w tym rozkłady jazdy
i okresowe zmiany w kursowaniu
pojazdów poszczególnych linii.
Dziś, przed wyjściem z domu,
można dokładnie zaplanować podróż miejską komunikacją. Wystarczy zajrzeć na interaktywną mapę
komunikacyjną Lublina, opracowaną wspólnie z Lubmanem,
i przed własnym komputerem za-

pełną odpłatnością, ale także upoważnionych do przejazdów ulgowych i bezpłatnych.
Autobusy i trolejbusy MPK, na
ponad 50 stałych liniach komunikacyjnych, przewożą miesięcznie
ok. 6 mln osób. Niespełna 53 proc
spośród nich ponosi pełną odpłatność za przejazd; pozostali korzystają
z pr z ysługujących im ulg.
Ok. 10 proc
wszystkich
pasażerów
jest uprawnionych do
przejazdów
bezpłatnych.
Ciężar rozbudowanego systemu ulg i przejazdów
bezpłatnych ponosi przewoźnik,
który zgodnie z wytycznymi unijnymi powinien otrzymywać pełną
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refundację kosztów usług świadczonych po cenach niższych od
rynkowych.
Z raportu o stanie komunikacji
miejskiej w Polsce, opracowanego przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej w 2000 r., wynika, iż wpływy z biletów pokrywają
średnio ok. 70 proc kosztów funkcjonowania komunikacji pasażerskiej. W lubelskim MPK w pierwszym półroczu br. sięgnęły 72
proc. Przychody z innych usług,
w tym reklam, a także gminna refundacja przejazdów ulgowych,
nie równoważą kosztów działalności spółki. Stąd też bilans funkcjonowania lubelskiego przewoźnika
jest ujemny, brakuje środków na
odnowę taboru.
Dodać do tego trzeba, że
oszczędności, które uzyskano
w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz polityki zaciskania pasa, zjadają wydatki na drożejące paliwo.
Swą przyszłość MPK wiąże z unowocześnieniem floty, tak by była
ona jeszcze bardziej przyjazna środowisku i pasażerom. Oczekuje się,
iż wspólnie z właścicielem - Urzędem Miasta - powstanie zintegrowany program rozwoju transportu
publicznego, który stworzy podsta-

wy do ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych na potrzeby
komunikacji miejskiej. Doświadczenia innych państw dowodzą,

że może to być realne. Wystarczy
przypomnieć, że znaczna część
infrastruktury komunikacyjnej
w Hiszpanii i Portugalii została sfinansowana z funduszy UE.
Pierwsze kroki w przyszłość zostały poczynione. Latem na ulicach Lublina testowano nowe
autobusy, podjęto rozmowy na
temat możliwości wykorzystania
sprężonego gazu ziemnego jako
paliwa w autobusach jutra. Zakupu pierwszej partii nowych autobusów należy oczekiwać w nadchodzących latach. Równolegle
z odnową taboru autobusowego
projektuje się rozbudowę bardzo

przyjaznej środowisku trakcji trolejbusowej. Opracowana w przedsiębiorstwie, wstępna strategia
rozwoju trakcji trolejbusowej do
roku 2010, przewiduje połączenie
tym ekologicznym środkiem transportu dużych dzielnic mieszkaniowych, jak Czechowa, Czubów,
Kalinowszczyzny, Felina, LSM, Nałkowskich, Sławinka, Węglina. Realizacja tej koncepcji będzie wymagała budowy wielu kilometrów
sieci, podwojenia taboru trolejbusowego, wydatkowania sporych
pieniędzy. Z wstępnych symulacji
wynika, iż w rozbudowę trakcji
trolejbusowej w najbliższych la-

tach należałoby inwestować ok.
11 mln zł rocznie. W planach MPK
jest nie tylko odnowa taboru, ale
także wprowadzenie biletu elektronicznego. Doświadczenia wielu miast w świecie wskazują, że
odwrotu od karty magnetycznej
nie ma. Jest tylko kwestią czasu,
kiedy zostanie upowszechniona
ona również w pojazdach MPK Lublin. Zapowiedź wdrożenia w całym kraju elektronicznej legitymacji studenckiej może przyspieszyć
decyzję w tej sprawie.
Fragmenty wystąpienia Prezesa
MPK Lublin sp. z o.o. p. Grzegorza
Jasińskiego

▪

krajoznawcze
Trybunał Koronny w Lublinie

Masywny budynek, wzniesiony w stylu gotyckim z polecenia Stanisława Augusta Poniatowskiego zajmuje, centralne miejsce
na lubelskim Rynku. W szczycie gmachu
umieszczone zostały alegorie Władzy i Sprawiedliwości - kobieca postać z lwem, mieczem oraz korona. Wiąże się to z przeznaczeniem budynku, który od końca XVI w. mieścił
Trybunał Koronny - najwyższy organ władzy
sądowniczej dla całej Małopolski.

Kozłówka - Pałac Zamojskich
Ta późnobarokowa rezydencja z południową oficyną
kuchenną, dwiema parterowymi kordegardami oraz
stajnią i wozownią, powstała w połowie XVIII w.
W ręce rodu Zamojskich dostała się w 1799 r. na skutek
transakcji zawartej pomiędzy Franciszkiem Bielińskim
i Aleksandrem Zamojskim. Pałac przez długi czas miał
charakter wiejskiej siedziby, aż do chwili gdy w 1870r.
właścicielem został Konstanty Stanisław Zamojski osiadł on w Kozłówce na stałe. Od samego początku
rozpoczął starania o status ordynacji dla Kozłówki, co
wymagało trudnych zabiegów o uzyskanie zezwolenia, ale zapewniało ciągłość dziedziczenia dóbr bez
żadnych podziałów - otrzymał go w 1903 r.
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Międzynarodowa Konferencja
Gospodarki Odpadami Łódź 28-30.09
d 28 do 30 września
w łódzkim Hotelu Ambasador odbyła się Międzynarodowa Konferencja Gospodarki Odpadami , której towarzyszyła
wystawa sprzętu komunalnego.
Grupa Krajewski zaprezentowała
na niej opony produkowane specjalnie dla tego typu firm, posia-

dajce właściwości drogowo - terenowe.
Organizatorem imprezy było
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. na czele
z Prezesem Grzegorzem Kaźmierczakiem i Krajowa Izba Gospodarki Odpadami w Warszawie na
czele z Prezesem Tomaszem Ucińskim , a patronat honorowy objęli
Minister Środowiska Jerzy Swatoń
oraz Prezydent Miasta Łodzi Jerzy
Kropiwnicki. Uczestniczyli w niej
członkowie KIGO oraz firmy nie
zrzeszone i zaproszeni goście.
Rozpoczął ją gospodarz Łodzi
Jerzy Kropiwnicki, który poruszył
temat braku narzędzi i możliwości ze strony gmin, aby mogły one
kierować strumień odpadów na
składowiska miejskie, co z jednej
strony pozwoliłoby zwrócić poniesione nakłady na inwestycje miejskie, z drugiej zapewniłoby pełną
kontrolę nad jakością i standar-
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dem usług. Nie ulega wątpliwości, że dalsze utrzymywanie takiego stanu jak obecnie to patologia.
Gmina przy obecnych rozwiązaniach legislacyjnych nie jest w stanie nie tylko kontrolować gdzie
odpady są wywożone, bo tak naprawdę decyduje o tym przewoźnik, ale jeszcze nie ma żadnych
skutecznych mechanizmów, aby
wyegzek wować
jakość
świadczonych usług,
a przecież jest powołana ustawowo
do ich zapewnienia mieszkańcom.
Bardzo ciekawymi okazały się
przykłady gospodarowania
odpadami przedstawione przez gości z Austrii, Francji oraz Niemiec.
W tych krajach już dawno powiązano funkcjonowanie systemu
z gminami, został stworzony tam jednak jasny
system
finansowania
i odpowiedzialności za
podejmowane decyzje.
Dyskutowano również
o możliwościach finansowania polityki ekologicznej, o organizacji
i kosztach selektywnej
zbiórki odpadów. Jednym słowem program konferencji
był bardzo bogaty, tematów było
dużo, bo i problemów w gospodarce jest co niemiara.
Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania - Łódź Spółka z o.o.
już od ponad pół wieku świadczy
kompleksowe usługi związane
z utrzymaniem porządku i czysto-
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ści. W 1993 r. zostało ono przekształcone z przedsiębiorstwa
państwowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ze
100% udziałem gminy.
Podstawowa działalność Spółki to odbiór odpadów: komunalnych, organicznych, niebezpiecznych, płynnych i budowlanych.
W aspekcie działań proekologicznych MPO - Łódź Sp. z o.o. czynnie
uczestniczy w programie selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto, w okresie zimowym Spółka
służy mieszkańcom w zwalczaniu
skutków zimy, mechanicznie odśnieżając ulice i place, a w okresie letnim zamiatając i polewając infrastrukturę drogową miasta
i okolic Łodzi.
Obecnie firma obsługuje ponad 33% rynku łódzkiego w zakresie gospodarki odpadami, a w lipcu 2005 r. zostanie użytkownikiem
najnowocześniejszej i największej w Europie sortowni odpadów

o przepustowości 85 000 ton rocznie, co oznacza, że 60% odpadów
z całego miasta będzie mogło być
poddawane sortowaniu.
Doświadczona kadra pracowników, wysoka jakość i szeroki zakres świadczonych usług, oraz
nowoczesny sprzęt pozwoliły
osiągnąć uznanie w oczach Klientów i pozycję lidera na rynku

▪

Nasi klienci:

PKS STARACHOWICE

rzedsiębiorstwo powstało
jako firma państwowa w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Skarżysku Kamiennej; na bazie
wyłączonej Placówki Terenowej
w Starachowicach. Po podziale
majątku z jednostką macierzystą,
firma
dysponowała wyeksploatowanym taborem ciężarowo
- osobowym,
o przeciętnej
wieku powyżej
10 lat oraz pokaźnym obciążeniem
w postaci długów
finansowych.
W roku 1993
przedsiębiorstwo
przystępuje
do
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Samochodowego, a w 1994 do Izby Gospodarczej Transportu i Spedycji oraz
spółki „POLBUS - PKS”. Uczestnictwo w tym ostatnim przedsięwzięciu stawia przed firmą nowe

Nasi klienci:

zadania dotyczące jakości usług
przewozowych. Autobusy z logo
sieci POLBUS muszą gwarantować wysoki komfort jazdy, od ich
kierowców wymagana jest szczególna kultura osobista, zgodnie
z ideą stworzenia sieci oferującej
komunikację pospieszną o pod-

wyższonym standardzie.
Rok 1996 przynosi nawiązanie
kontaktów z Biurami Turystycznymi, co owocuje uruchomieniem
na szerszą skalę zagranicznych
przewozów turystycznych.
Wynik finansowy za rok 1996, je-

den z najlepszych wśród przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji
Samochodowej w województwie
kieleckim, jest jednym z powodów, dla których Wojewoda Kielecki proponuje firmie przejście
pod zarząd menedżerski. Zmiana
ta staje się faktem 1 września 1997
roku. Przytaczając słowa dyrektora
PPKS (obecnie Prezesa Zarządu)
Władysława Gościńskiego, utworzenie zarządu menedżerskiego,
daje czas na odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa do
pełnej prywatyzacji. Przedsiębiorstwo zyskuje czas na przeprowadzenie restrukturyzacji majątkowej, technologicznej i kadrowej,
na przygotowanie załogi do zmiany własności, na wybranie najlepszej koncepcji i zgromadzenie
środków.
Od dnia 1 lipca 2002 roku
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Starachowicach ulega prywatyzacji i przekształca się w spółkę
pracowniczą pod nazwą „PKS Starachowice Spółka Akcyjna”

KPK BIAŁYSTOK

W 1991 roku po zlikwidowaniu
MPK, powołano do życia Zakład
Obsługi Komunikacji Miejskiej
w Białymstoku jako organizatora komunikacji miejskiej oraz trzy
spółki przewozowe w tym KPK Sp.
z o.o., będące własnością Gminy
Białystok.
Od tego momentu zakład rozpoczął świadczenie usług komunikacyjnych w nowych, konkurencyjnych warunkach, dysponując
częścią pozostałego po zlikwidowanym MPK majątku. Przestarzały
tabor, brak zaplecza technicznego,
zbyt słabe zorientowanie załogi na
potrzeby pasażera utrudniały re-

alizację powierzonego zadania.
Rosnące wymagania pasażerów były bodźcem do kolejnych
zmian organizacyjnych. W 1994
roku
doszło
do połączenia
z Przedsiębiorstwem Transportu Handlu
Wewnętrznego
w Białymstoku, w rezultacie
czego majątek
KPK powiększył
się między innymi o brakujący warsztat,

▪

magazyny, a także biurowiec, który od maja bieżącego roku stał się
siedzibą Spółki.
Organami sprawującymi nad-
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zór nad działalnością firmy są:
Zgromadzenie Wspólników, Rada
Nadzorcza oraz Zarząd reprezentowany przez Prezesa - Zbigniewa
Chojnowskiego i Wiceprezesa Andrzeja Kakareko.
Mimo napotykanych trudności, z jakimi boryka się większość
przedsiębiorstw
komunikacyjnych, lata wspólnych starań kadry
kierowniczej, jak i całej załogi, usytuowały KPK na stabilnej pozycji
konkurencyjnej.
Stale rosnące znaczenie problemu jakości usług przewozowych
zmusza do poszukiwań możliwości jej poprawy. W tej kwestii bardzo ważną rolę odgrywa tabor
autobusowy. Niezmiernie duży
nacisk kładzie się na dostosowanie taboru do przewozu osób
niepełnosprawnych, a także dostosowanie norm ekologicznych

dotyczących hałasu i emisji spalin do ogólnie dopuszczalnych.
Obecnie firma dysponuje taborem autobusowym w ilości 112
szt., z czego największy udział
stanowią autobusy marki JELCZ,
MAN, IKARUS, SOLARIS. Codziennie w ruchu KPK utrzymuje 88 autobusów, które obsługują 11 linii
komunikacyjnych, zajmując 39 %
rynku w ogólnej strukturze usług
komunikacyjnych
Zatrudnionych jest 329 osób,
a największą grupę stanowią kierowcy bo aż 60%.
Ważną rolę w jakości świadczonych usług spełniają pracownicy odpowiedzialni za naprawy
środków transportu. W tej grupie
nastąpił największy spadek zatrudnienia w stosunku do lat poprzednich. Jest to wynikiem systematycznego unowocześniania

SYSTEM POMPOWANIA KÓŁ AZOTEM
Dlaczego Azot?
Badania nad zagadnieniem wpływu medium wypełniającego oponę na
jej zużycie prowadzone były od dawna ( lata sześćdziesiąte) przez laboratoria producentów ogumienia oraz przez niezależne instytucje badawcze. Wyniki prób potwierdzają uzasadnienie techniczno-ekonomiczne stosowania
azotu do napełniania kół. Oto kilka naukowo potwierdzonych faktów przemawiających za stosowaniem tego systemu:
* Opona napompowana azotem traci ciśnienie o połowę wolniej niż opona napompowana powietrzem, gdyż powietrze szybciej przechodzi przez
karkas.
* Przy oponie napompowanej azotem nie występuje zużycie warstwy butylowej karkasu, przy powietrzu takie zużycie następuje w tempie uzależnionym od temperatury i koncentracji tlenu w powietrzu.
* Azot pozytywnie wpływa na żywotność opon - testy przeprowadzone
już w latach 60 wykazały, że zmniejszenie ilości tlenu o 6% daje dłuższą żywotność opony o 22% i wyraźnie widać jej mniejsze zużycie; z tego tytułu
można wnioskować, że użycie tylko azotu w oponach samochodów osobowych pozwala na 25% przedłużenie ich żywotności, a w oponach samochodów ciężarowych o 40-50%.
* Mniejsze zużycie opony pozwala na wykonanie większej ilości napraw.
* Producenci opon szczególnie polecają używanie azotu przy maszynach
przemysłowych, gdyż zmniejsza to ryzyko eksplozji opony.
* Przy pompowaniu azotem zmniejsza się ryzyko wystąpienia rdzy na obręczy koła, gdyż azot nie wchodzi w reakcję z metalem.
* Zalecane jest użycie opon napompowanych azotem: w otoczeniu, gdzie
występuje ryzyko eksplozji, przy bliskości urządzeń, gdzie występuje ryzyko iskrzenia, przy ryzyku przegrzania opony ( duża prędkość, długi dystans,
ciepło transmitowane od hamulców i silnika).
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zaplecza technicznego, technik
naprawczych, jak również ciągłego poszukiwania efektywnych
rozwiązań organizacyjnych.
Wykorzystanie rezerw majątkowych i kadrowych pozwala na
prowadzenie działalności dodatkowej: usługi warsztatowe, przewóz osób na zlecenie, reklama,
dzierżawa pomieszczeń, a zwłaszcza usługi nowocześnie wyposażonej Okręgowej Stacji Kontroli
Pojazdów.
Kompletnie wyposażony jest
również serwis wymiany i napraw
ogumienia. W ramach współpracy
Krajewski TC przekazał w dzierżawę KPK w Białymstoku nowoczesną wieżę do pompowania kół
azotem. Zalety stosowania czystego N2 zamiast powietrza atmosferycznego oraz parametry urządzenia przedstawiamy poniżej

▪

- zasilanie powietrzem:
8-12,5 bar
- wydajność urządzenia:
7-10 opon samochodów
ciężarowych/godz. (ciśnienie
8 bar każda) 10-12000 l/godz.
- brak zasilania elektrycznego
- możliwość wyboru pompowania powietrzem lub azotem
- wymiary 600x600x1800 mm

Program Szkoleniowy

Krajewski TC i TipTopol

ramach prowadzonego przez naszą Grupę, wspólnie z firmą
TipTopol z Pobiedzisk, programu szkoleniowego dla partnerów handlowych, odwiedziliśmy
w drugiej połowie roku następujące przedsiębiorstwa: PKS Sędziszów Małopolski (5 VIII), MPK Kielce (21 IX) i KM
Płock (23 IX).
W szkoleniach
prowadzonych
przez Ryszarda
Marcinkowckiego, oprócz
pracowników
reprezentujących gospodarzy, wzięli udział także
zaproszeni goście z okolicznych zakładów komunikacji miejskiej i PKS-ów.
Motywem przewodnim spotkań stały się wymogi stawiane
serwisom oponiarskim odnośnie
jakości i bezpieczeństwa pracy

oraz nowe uregulowania prawne
z tym związane, które wiążą się
z naszym wejściem do Unii Europejskiej.
W związku z faktem, że są to
zagadnienia niezwykle istot-

ne z punktu widzenia zarządzających przedsiębiorstwem, wymagające wprowadzenia określonych
procedur, zasad i przede
wsz ystkim inwestycji, zarówno w personel, jak i w sprzęt, postanowiliśmy przybliżyć
Państwu tę problematy-

ne) oraz dyplomy potwierdzające
uczestnictwo w zajęciach.
J a k w y n i k a z obserwacji,

program szkoleniowy organizowany przez Grupę Krajewski wspólnie z firmą TipTopol

kę, korzystając z opracowań publikowanych
na łamach Przeglądu
Oponiarskiego.
Po
zakończeniu
szkolenia kursanci otrzymali zestawy materiałów
dotyczących stosowania

cieszy się wielkim zainteresowaniem klientów i dlatego będzie
oczywiście kontynuowany. Wkrótce planujemy kolejne spotkania
dla współpracujących z nami zakładów

▪

wyrobów
T i pTo p a
(tabele, katalogi, instrukcje
technicz-
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Przedruk z czasopisma “Przegląd oponiarski”
Nr 2(27), Nr 3(28) i Nr 4(29) 2004. Za zgodą redakcji. Dziękujemy!

I Fachowi pracownicy
Aby serwis oponiarski mógł
sprawnie funkcjonować w nowej rzeczywistości gospodarczej,
kierownictwo warsztatów musi
przede wszystkim zadbać, aby
usługi były wykonywane przez
właściwie przeszkolony personel,
znający wszystkie zagadnienia
techniczne występujące podczas
wymiany i naprawy ogumienia,
a także aby osoby pracujące w serwisach, potrafiły zwrócić uwagę
klienta na najważniejsze aspekty
związane z doborem ogumienia
i prawidłową jego eksploatacją.
Jedną z usług wykonywaną
w serwisie oponiarskim są naprawy opon. Naprawa opony jest
usługą ekonomicznie uzasadnioną , a także ekologicznie konieczną biorąc pod uwagę fakt, że do
wyprodukowania 1 kg opony należy użyć ok. 3,5 kg ropy naftowej,
nie wspominając o wymogach,
które
trzeba
spełnić przy utylizacji zużytych
opon.
Jednak, podejmując się świadczenia
usług
naprawy opon,
należy przede
wszystkim zwrócić uwagę na
poprawność ich
wykonywania. Jednym z najważniejszych etapów przy wykonywaniu poprawnej naprawy opony jest właściwa weryfikacja, czyli
ocena stanu technicznego opony
oraz sprawdzenie, czy opona jest
naprawialna i wykonanie naprawy
jest ekonomicznie uzasadnione.
Na wstępie należy wymienić
podstawowe uszkodzenia, które
eliminują oponę z naprawy, a tym
samym z dalszej eksploatacji:
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- rozwarstwienie elementów
opony (odparzenia, wybrzuszenia),
- zużycie rzeźby
bieżnika poniżej
3mm dla opon samochodów osobowych i 4mm
dla opon samochodów ciężarowych (naprawa takich opon możliwa jest tylko, jeżeli opona nadaje
się do bieżnikowania i będzie poddana temu procesowi),
- głębokie spękanie zewnętrznej warstwy gumy osłaniającej
elementy konstrukcyjne opony
(tzw. siatka starzeniowa),
- uszkodzenie elementów konstrukcyjnych stopki opony (np. nitek osnowy opony, drutówki),
- uszkodzenie gumy zewnętrznej lub wewnętrznej opony chemikaliami (rozpuszczalnikami)
- deformacje czoła opony spowodowane pęknięciem opasania,
-zmiany w postaci zaciemnienia, pofałdowania sproszkowanej
gumy wewnątrz
opony, powstałej
w wyniku jazdy bez
powietrza.
Kolejnymi czynnikami mogącymi
wyeliminować oponę z naprawy
są:
1. Nadmierna ilość uszkodzeń.
2. Wielkość uszkodzeń oraz ich
usytuowanie.
Ad.1 W oponach samochodu
osobowego (rys.1) dopuszcza się
maksymalnie trzy naprawy. Naprawy muszą być między sobą na
tyle odległe, aby opona podzielona na trzy różne części mieściła po
jednej naprawie.
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W oponach
s a m o c h o d ów
ciężarowych
(rys.2) dopuszcza się natomiast maksymalnie cztery
naprawy, a odległość między
nimi musi być
taka, aby każda
z napraw znajdowała się w innej ćwiartce opony.
Poza tym, najmniejsza odległość
między wkładami w naprawianej
oponie nie może być mniejsza od
największego wkładu, jaki można
użyć do naprawy danej opony. Reguła ta dotyczy opon radialnych
samochodów osobowych i ciężarowych. Nie dopuszcza się również naprawy opony, której nitki
osnowy uszkodzone są w dwóch
różnych miejscach.
Weryfikację uszkodzeń opony
należy przeprowadzić nie tylko
w oparciu o powyższe wskazówki, ale także biorąc pod uwagę
tabele doboru wkładów naprawczych wydanych, np. przez firmę
TipTopol. Korzystając z tabel doboru wkładów należy kierować się
wymiarami uszkodzeń i rozmiarami opon w przypadku ogumienia ciężarowego, a w przypadku
opon samochodów osobowych
decydującym kryterium jest klasa
prędkości.

II Dobre narzędzia niezbędne
Przystępując do naprawy opon
ważne jest ustalenie miejsca i rodzaju uszkodzenia. Jeżeli opona
jest rozcięta na boku lub znajduje się w niej przedmiot, który spowodował uszkodzenie, to zidentyfikowanie uszkodzenia jest łatwe.
Natomiast, jeżeli nie widać uszkodzenia, niezbędnym urządzeniem
jest wanna do sprawdzania szczel-

ności kół. Może być ona wyposażona w podnośnik, który ułatwia
umieszczenie koła w wannie.

(zdj. 1)
Następną czynnością jest ocena
stanu technicznego opony. Jednak w celu poprawnego wykonania tej czynności należy mieć
możliwość wygodnego przeglądu
wnętrza opony, którą zapewni rozwieracz do opon, umożliwiający
ergonomiczne ustawienie opony
przy wszystkich etapach naprawy,
bez konieczności zmiany mocowania opony.

łatki. Mając powyższe na uwadze
zalecany jest napinacz z dostatecznie dużym stolikiem.
Często bardzo pobieżnie traktowaną sprawą jest zapewnienie dostatecznej ilości miejsca do wykonywanej naprawy. Wyposażenie
warsztatu w odpowiednio duży
stół wulkanizatorski dysponujący
wieloma półkami, oświetleniem
oraz przyłączem elektrycznym,
znacznie ułatwi wykonanie pracy,
a także umożliwi utrzymanie porządku w miejscu pracy.

(zdj. 4)
Prasa do wulkanizacji to jedno
z najważniejszych urządzeń,
w które powinien być wyposażony profesjonalny serwis.
Termopres (zdj. 5) powinien

(zdj. 2)
Ponieważ jeszcze dość długo
będziemy mieli do czynienia z naprawami dętek, nieodzownym
okazuje się napinacz do dętek

(zdj. 3) i to najlepiej taki, który pozwoli umocować dętkę dowolnych gabarytów i przykleić każdy rozmiar

umożliwiać wykonywanie napraw
wszelkich uszkodzeń we wszystkich strefach opony (bok, czoło,
bark).

Po zakończeniu wulkanizacji
uszkodzenia w strefie bieżnika
opony obowiązkowo należy odtworzyć zarys rzeźby. Urządzeniem, które w sposób perfekcyjny pozwala odtworzyć rzeźbę jest
nacinarka. Mając do dyspozycji
nacinarkę i odpowiednie, co do
kształtu i szerokości nożyki, istnieje możliwość odtwarzania dowolnej rzeźby.

(zdj. 6)
Aby nasz warsztat lub ściślej
stanowisko do napraw było kompletne, potrzebnych jest jeszcze
kilka narzędzi. Są to:
Frezy - narzędzia do obróbki
uszkodzeń w strefie bieżnika po
przebiciach gwoździowych. Należy pamiętać, że tego typu narzędzia mogę pracować w zakresie
do 25000 obr./min.
Narzędzia do szorstkowania
gumy - jest to grupa narzędzi, które powinny pracować w przedziale do 4500 obr./min. W zależności
od wykonywanej naprawy do dyspozycji jest wiele różnych narzędzi
ściernych, różniących się zarówno
kształtem, wielkością jak i ziarnistością.
Wiertarki i szlifierki - zdecydowanie należy rozdzielić narzędzia
do szorstkowania od narzędzi
do szlifowania. Należy pamiętać,
że do szorstkowania gumy służą
wiertarki elektryczne i pneumatyczne, pracujące w zakresie do
4000 obr./min. Natomiast do szlifowania i cięcia linek stalowych
niezbędna jest szlifierka 16000
- 25000 obr./min.
Narzędzia ręczne - grupa na-
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rzędzi niezbędnych na stanowisku, potrzebnych do prawidłowego wykonania naprawy, takich jak
nóż do gumy, rolka dociskowa z łożyskiem, skrobak, kreda do opon,
szczotka mosiężna do czyszczenia
miejsc szorstkowanych z drobinek
ścieru gumowego.

III Zadbajmy o bezpieczeństwo
1. Naprawa opony
Wykonywanie naprawy opony
zgodnie z technologią i wykorzystaniem materiałów renomowanego producenta, gwarantuje bezpieczną eksploatacje opony przez
cały okres jej użytkowania. Wykonując naprawę opony w oparciu
o materiały niskiej jakości, a także
nie przestrzegając kolejności naprawy, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że montujemy
do samochodu „bombę z opóźnionym zapłonem”. Przy wykonywaniu napraw przebić gwoździowych w czole opony zalecamy
stosowanie kołków Minicombi,
natomiast przy uszkodzeniach
większych i na boku opony wykonanie naprawy na gorąco przy
użyciu jednego z trzech urządzeń:
Termopres (zdj. 7), Vulcstar (zdj. 8),
Wulkapres (zdj. 9).
Przy wykonywaniu napraw
znacznym ułatwieniem są plansze przedstawiające krok po kroku
niezbędne czynności, jakie należy przedsięwziąć. Plansze te udostępniane są podczas szkoleń organizowanych w firmie Tiptopol.
2. Montaż koła
Podczas odwiedzania warsztatów zauważyliśmy, że bardzo
często do montażu kół stosowane są nadal tzw. „pasty montażowe” wykonane na bazie substancji ropopochodnych, a więc nie
wysychające i dodatkowo powodujące degradację gumy stopki opony. Opona zamontowana
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na bazie tego środka ma
także tendencję do obracania się względem obręczy, szczególnie podczas
hamowania samochodu,
powodując pojawienie się
niewyważenia koła, którego skutki są nam wszystkim dobrze znane. Do
montażu kół samochodów ciężarowych renomowani producenci oferują pasty (zdj. 10) nie tylko

umożliwiające łatwy montaż, ale
przede wszystkim odpowiedni
czas schnięcia pasty, nieagresywność preparatu względem gumy
opony i obręczy.
3. Pompowanie koła
Znaczna
część serwisów
oponiarsk ich
pompuje koła
bez odpowiednich zabezpieczeń, jakimi są
np. kosze do
pompowania.
To po prostu brak odpowiedzialności i lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa, dla
pracowników oraz klientów, przez
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właścicieli serwisów. Co gorsza,
decyzję o zakupie odpowiedniego urządzenia podejmowane są
bardzo często dopiero po wystrzale opony lub wypadku w serwisie.
W celu znacznego
zminimalizowania
zagrożeń występujących podczas pompowania
kół, zalecamy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, jakimi są:
- zabezpieczenie H (zdj. 11) pozwalające na wstępne pompowanie koła do ciśnienia 1,5 bar,
- worki, szczególnie
przydatne w serwisach,
o ograniczonej
ilości
miejsca oraz na serwisach
mobilnych
- kosze do pompowania (zdj. 12) wyposażone
w elektroniczne systemy
pompowania i przepompowywania powyżej ciśnienia nominalnego.
4. Wyważanie koła
Powszechnie przyjętą praktyką

w serwisach ogumienia jest wyważanie tylko przednich kół
samochodów
ciężarowych,
prawdopodob nie z konieczności zapewnienia
komfortu kierowcy. Natomiast
z punktu widzenia eksploatacji
samochodu, wyważanie pozostałych kół (osi napędowej oraz kół naczepy) jest
także ekonomicznie uzasadnione. Koła nie wyważone powodują
bowiem znacznie szybsze uszkodzenia zawieszenia oraz skracają
przebiegi opon nawet o 15%. Po-

nieważ wyważanie zestawu kół samochodu ciężarowego i naczepy
tradycyjną technologią na wyważarce jest
bardzo pracochłonne,
dlatego może być ono
wykonane również za
pomocą
odpowiednich proszków jak, np.
Equal, które posiadają
atesty wszystkich znaczących producentów
opon.
5. Montaż koła na samochodzie
Podczas demontażu i montażu kół należy zachować również niezbędne wymogi związane
z bezpieczeństwem, do których
przede wszystkim należą:

a) zabezpieczenie samochodu
przed przemieszczaniem się,
b) stosowanie tylko sprawdzonych podnośników posiadających
odpowiednie certyfikaty,
c) zabezpieczenie podniesionej
osi przez oparcie jej na podstawce
osiowej przed przystąpieniem do
odkręcania koła,
d) dokręcanie koła przy użyciu
kluczy dynamometrycznych
Szczegółowe informacje na temat odpowiedniego wyposażenia serwisów oponiarskich, stosowania właściwych materiałów i
narzędzi, a także zagadnienia na
temat bezpieczeństwa w warsztatach, przekazywane są podczas
szkoleń organizowanych przez
TipTopol w Pobiedziskach

Zaczęło się od gumy

istoria opony samochodowej rozpoczęła
się wtedy, gdy nikt nawet nie planował jej produkcji,
a samochody czy raczej wozy
bez koni, pojawiały się dopiero
w marzeniach niepoprawnych
fantastów. Najpierw trzeba było
wymyślić gumę.
Początek XIX wieku to czas,

w którym w Europie i w USA pojawił się nowy materiał - kauczuk
naturalny, sprowadzany głównie
z Brazylii. Już właściwie guma, ale
praktycznie nie do użytku: twardniejąca na mrozie i rozpływająca się w wysokiej temperaturze. Kilku
badaczy w USA i Europie
próbowało zmodyfikować kauczuk, ale nikomu się to nie udawało. W roku 1834
problemem zajął
się zbankrutowany
handlowiec i wynalazca, Charles
Goodyear z Filadelfii, który pierwszych prac
nad kauczukiem dokonywał
w celi więziennej, osadzony
za niezapłacone rachunki.
Kontynuował badania przez
następne lata, ale bez dobrego skutku. Przełom nastąpił
w roku 1839, gdy przypadkowo (to jedna z oficjalnych
wersji), w czasie publicz-
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Przedruk z magazynu
“Motor” , Nr 12 (2545) 2002.
Za zgodą autora. Dziękujemy!

nych demonstracji, kauczuk zmieszany tym razem z siarką spadł na
gorący piec. Zamiast się roztopić,
częściowo się zwulkanizował, czyli zamienił się w trwale elastyczną

gumę. Od tego momentu minęło
jeszcze parę lat wytężonych badań, w efekcie których uzyskano
powtarzalną formułę: jak bardzo
i jak długo należy ogrzewać kauczuk z dodatkiem siarki, by uzyskać przydatne do czegokolwiek
kawałki gumy. Były momenty, gdy
Goodyear i jego wielodzietna rodzina przymierali głodem i żyli
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dzięki pomocy sąsiadów.
Goodyear nie potrafił też właściwie zadbać o swoje prawa patentowe. W USA uwikłany był
w dziesiątki procesów, w Wielkiej
Brytanii uprzedził go Thomas Hancock, który szybciej wykorzystał

badania Amerykanina nad dodatkiem siarki i „ponownie” wynalazł
gumę w roku 1843. Podobnie wyglądała sytuacja we Francji. Nawet
określenie „wulkanizacja” nie jest
pomysłem Goodyeara a Hancocka.
Pierwsze dochody wynalazcy
z tego tytułu pochodziły z licencji
na wykonanie gumowanych tkanin używanych w produkcji konfekcji (w zakładach jego kuzyna).
Charles Goodyear zmarł w roku
1860, jak łatwo się domyślić pogrążony w długach, ale jego rodzina potrafiła wykorzystać należne jej prawa, by utrzymywać się
z opłat licencyjnych. Sam Goodyaer nie miał nigdy nic wspólnego
z firmą Goodyear Tire & Rubber
Co., obecnie największym producentem w branży oponiarskiej
i gumowej. Została ona założona
przez Franka A. Sieberlinga w roku
1898, w Acron, w stanie Ohio. I od
początku wytwarzała różne przedmioty gumowe, w tym opony do
wozów.
Uznaje się, że oponę napełnioną powietrzem wymyślił weterynarz z Belfastu, John Boyd Dunlop.
Starał się on wykonać „komfor-
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towe” opony do roweru swojego
syna. Uzyskawszy w roku 1888 patent na ten pomysł, sprzedał go
natychmiast Harveyowi Du Cross,
który założył firmę Dunlop Rubber
Company. Obecnie Dunlop jest
częścią koncernu Goodyeara.
Pi e r w szą osobą, która
postanowiła wykorzystać
oponę
napełnianą powietrzem do
samochodu,
był
Francuz
Andre Michelin. Firma Michelin
została założona przez dwóch braci, Edwarda i Andre, w roku 1889
w Clermont Ferrand, w miejsce
warsztatu mechanicznego stworzonego jeszcze przez ich dziadka.
Jak się podaje, pomysł ten narodził się,
gdy do ich zakładu
wytwarzającego różne elementy gumowe
przybył rowerzysta
z nadzieją na pomoc
w naprawie angielskich opon, klejonych
zresztą do rowerowych obręczy. Już
w 1891 roku Edward
Michelin opatentował oponę zdejmowaną z obręczy. Trzy
lata później zaprezentowano wypełnione
powietrzem opony
w paryskich wozach
konnych. Pionierska
prezentacja
pneumatycznej opony samochodowej odbyła się podczas
zorganizowanego w roku 1895
wyścigu Paryż - Bordeaux. Na dystansie 350 mil samochód Miche-
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lina złapał około 20 „kapci” i nowy,
choć interesujący pomysł, uznany
został za niewypał. Przez kolejne
kilkanaście lat samochody podróżowały na obręczach drewnianych
lub pokrytych masywną gumą.
Próbowano innych materiałów
wypełniających, ale bez sukcesu.
Wynalazcą, który skojarzył materiał tekstylny z gumą, by stworzyć wytrzymałą oponę, był
Amerykanin Filip Strauss. Filip prowadził interesy swojego ojca, który wymyślił w 1894 tkaninę rozciągającą się w jednym kierunku.
Efektem tego połączenia, wykorzystanego kilkanaście lat później
przez jedną z amerykańskich firm
oponiarskich, była opona o nowoczesnej konstrukcji, skojarzona
z dętką. Od tego momentu rozpoczął się triumfalny pochód „pneumatyków” używanych przez cały
przemysł motoryzacyjny.
Za wynalazcę rzeźby bieżnika
w oponie uważany jest założy-

ciel firmy Goodyear - Frank Sieberling. W 1908 roku naciął on po
raz pierwszy rowki na powierzchni opony, co poprawiło przyczep-

ność bez konieczności oplatania
obręczy sznurami. Rzeźba owa
miała kształt przenikających się
rombów. Według innych danych,
pierwszą rzeźbę bieżnika zaprezentowali bracia Michelin w roku
1905, gdy w jednym z samochodów wyścigowych pokryli czoło
opony pasem ze skóry, wzmocnionej stalowymi czopami.
Do drugiej wojny światowej
powszechnie stosowano opony
o konstrukcji krzyżowej. Polegała
ona na tym, że wzmocnienia tekstylne ułożone były wokół opony
naprzemiennie, warstwami pod
kątem około 45 stopni. Jednak firma Michelin już wtedy rozpoczęła
pracę nad oponą radialną, gdzie
wszystkie warstwy wzmocnień
ustawione były prostopadle do
obwodu bieżnika, czyli równolegle do promienia całej opony, a na
nich - pod bieżnikiem - umieszczone było stalowe obwodowe
opasanie. Taka opona, choć trudna technologicznie, oferowała potencjalnie duże korzyści - lepsze
prowadzenie auta (na skutek lepszego układania się czoła bieżnika na powierzchni drogi) i mniejszą masę.
Pierwsza opona radialna pojawiła się w roku 1948. Propozycja
Michelina znalazła powszechne
uznanie w Europie. Mimo iż ta-

kie opony były
„twardsze” od
krzyżowych
oraz wyraźnie
droższe, zaczęły zdobywać
rynek
dzię ki swym lepszym własnościom jezdnym
i mniejszym
oporom toczenia. Rozwiązanie to wkrótce
przyjęły Pirelli, Continental i Bridgestone. Jedynie w USA
przemysł odrzucał tę innowację.
Co prawda w roku 1965 Goodrich
zaprezentował swą oponę radialną, ale porażka rynkowa spowodowała, że firma ta straciła samodzielność. W 1967 roku Goodyear
wprowadził do produkcji oponę
opasaną - coś pośredniego pomiędzy oponą
krzyżową i radialną.
Do lat siedemdziesiątych Amerykanie, ze swym powolnym ruchem
drogowym, nie
wymagali niczego innego.
Wreszcie wraz
z nadejściem
kryzysu paliwowego
w 1973 roku
także firmy
amerykańskie musiały
przestawić się
na technologię
opon radialnych.
Firestone wyprzedził
Goodyeara, ale skończyło
się sławnym upadkiem - źle przygotowana produkcja doprowadziła do olbrzymich strat (wycofywanie opon z rynku) i przejęcia firmy
przez japońską firmę Bridgestone.

Goodyear zaprezentował pierwszą
oponę radialną w roku 1977, a dopiero w sześć lat później wszystkie
nowe samochody amerykańskie
wyposażono w opony radialne.
Lata osiemdziesiąte to okres dynamicznego rozwoju technologii
oponiarskiej, pojawienie się wielu modeli opon niskoprofilowych,
a także rozpowszechnienie się
w niektórych krajach opon dostosowanych do warunków atmosferycznych, czyli podział na opony
letnie i zimowe. Nacisk kładziono
na zachowanie opon na mokrych
nawierzchniach oraz na ograniczenie oporów toczenia. Jest też
mnóstwo wyrafinowanych oponiarskich wyrobów niszowych
- wśród nich opony do samochodów terenowych, a nawet opony
kolorowe.
W roku 1992 Goodyear zaprezentował pierwszą oryginalnie montowaną oponę run-flat,
czyli pozwalającą
na kontynuowanie
podróży
po utracie ciśnienia. Opona GS-C EMT
montowana
była w Chevrolecie Corvette. Także
i inne firmy
pracują intensywnie
nad
oponami runflat, wśród nich
Continental, Pirelli, Bridgestone
i Michelin. Michelin
oficjalnie zaprezentował swój wymagający
całkiem innych obręczy system
PAX w roku 1998. Wzbudził on
spore zainteresowanie, a w roku
2000 do grupy firm promujących
PAX dołączyły Goodyear i Pirelli
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Przedruk z magazynu “Michelin” Nr 2(7) 2002. Za zgodą redakcji. Dziękujemy!

d XIX wieku kauczuk
zajmuje ważne miejsce
w nowoczesnym świecie. Zawdzięcza je swym unikatowym właściwościom.
Kauczuk wyróżnia się wyjątkową elastycznością i mechaniczną
wytrzymałością, jest wodoodporny i nie przewodzi prądu. Jest to
produkt organiczny należący do
rodziny polimerów, utworzony
z węgla i wodoru.
Surowiec ten znany jest od XV
w., kiedy to Aztecy i Majowie zbierali go z drzew zwanych hevea brasiliensis i używali w codziennym
życiu, m.in. do wytwarzania „butów” przez zanurzanie w nim stóp.
W 1876 r. Brytyjskiemu plantatorowi Wickhamowi udało się wyekspediować z Ameryki Południowej
do Anglii ok. 70 tys. nasion haeva, które następnie dały
począ-

tek azjatyckim plantacjom kauczuku w brytyjskich posiadłościach
w Malezji, na Borneo i Cejlonie.
Obecnie plantacje kauczuku
znajdują się głównie w południowo-wschodniej Azji (Tajlandia,
Malezja, Sri Lanka, Indie i Wietnam), w Ameryce Łacińskiej (Brazylia i Gwatemala) oraz Afryce
(Wybrzeże Kości Słoniowej, Nigeria, Kamerun).
Okres wzrostu drzewa kauczukowego trwa od 5 do 7 lat, okres
produkcyjny osiągany jest zaś
wtedy, gdy drzewo ma 50 cm obwodu i wysokość 1m.
Kauczukowiec produkuje ok.
5kg suchej gumy w ciągu roku
przez 25 do 30 lat.
Kauczuk znajduje się w lateksie produkowanym przez miękką
korę drzewa. Stanowi on ponad
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90% suchej masy lateksu. Lateks
skapuje z płytkich nacięć w korze
kauczukowców, wykonywanych
przez wyspecjalizowanych nacinaczy nożami zwanymi „gouge”;
spływa do pojemników przez 4 do
6 godzin.
Aby wydzielić kauczuk z lateksu, musi on zostać skoagulowany.
Dokonuje się tego w dwojaki sposób: przez otrzymywanie płacht
wędzonych lub granulatu. Paski
lateksu koagulowane przez zakwaszenie są szatkowane, a otrzymane granule suszone przez kilka
godzin w suszarce w temperaturze 100OC. Otrzymany „herbatnik”
jest następnie prasowany w 35-kilogramowe bale.
Konsumpcja naturalnego kauczuku stale rośnie, przez ostatnie
15 lat zwiększała się o 4%
rocz-

nie.
Najwięcej - aż 68% - zużywa go
przemysł oponiarski. W krajach
uprzemysłowionych wykorzystuje się go od 10 do 14 kg na jednego mieszkańca w ciągu roku.
Ponieważ kauczuk naturalny jest
znacznie odporniejszy na zużycie niż syntetyczny, używany jest
przede wszystkim do produkcji
opon ciężarowych i opon maszyn
ziemnych.
Michelin zainteresował się uprawą kauczuku na początku ubiegłego stulecia. W 1920 r. podjęto
decyzję o zakupie plantacji w Indochinach. W latach 70. firma skierowała swe zainteresowanie ku
Afryce, a w latach 80. ku Ameryce
Południowej. Obecnie Michelin
posiada 6 plantacji o łącznej powierzchni 24 tys. ha. Spodziewany
jest wzrost produkcji ze średniej
posiadłości z 20 tys. ton w 2000r.
do 35 tys. ton w 2010 r.
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podstawowe wzory bieżników ciężarowych opon marki
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