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DISAB – ³adowarki podciœnie−
niowe du¿ej mocy
Janusz Po³eæ

Niezastąpiona w motywacji ekonomia,, zmusza inżynierów do budowy nowych generacji mocniejszego,
sprawniejszego oraz gabarytowo większego sprzętu. Ma to wpływ na wygodę, bezpieczeństwo i ochronę
środowiska, ale przede wszystkim na generowanie coraz większych zysków.
ładowarek DISAB, jest też skrócenie niezbędnych
remontów okresowych, co gwarantuje szybkie wzno−
wienie produkcji, czyli sprzedaży. Największą grupą
użytkowników ładowarek podciśnieniowych są firmy
usługowe, wykonujące zlecenia firm wcześniej wymie−
nionych. Usługobiorcy z kolei gotowi są płacić zde−
cydowanie więcej, gdy mają pewność skrócenia
przestojów w produkcji.

DISAB dla firm komunalnych
DISAB Sweepvac jako ³adowarka i zamiatarka
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AB, uznany producent
ładowarek podciśnienio−
wych dużych mocy na pod−
woziach ciężarówek, już
dawno dostrzegła wielką
szansę w zastosowaniu no−
woczesnej technologii próż−
niowej. Kombinaty hutnicze,
rafinerie, porty, papiernie, cementownie oraz elek−
trownie potrzebują ładowarek o dużej mocy, aby szybko
i sprawnie usuwać skutki awarii, bo przestoje w produk−
cji generują kolosalne straty. Efektem zastosowania
DISAB LN 200/8−1812 HT

Firmy wodno−kanalizacyjne, odbierające odpady
przemysłowe, ratownictwo techniczne oraz straż pożarna
to kolejni użytkownicy ładowarek podciśnieniowych.
Polska gospodarka szybko przyswaja sobie nowocze−
sne technologie, zwłaszcza tam, gdzie zachodnie grupy
zadomowiły się na dobre. Ładowarki próżniowe pra−
cują więc w polskich cementowniach, firmach czysz−
czeniowych i antykorozyjnych. Najbardziej popularne
u nas podciśnieniowe pojazdy komunalne działają w tzw.
systemie mokrym. Oznacza to, że czyszczenie rurocią−
gów, odstojników czy zbiorników odbywa się z użyciem
wody rozcieńczającej ścieki Technologia ta, teoretycz−
nie tańsza, ma jednak liczne wady, z których najważ−
niejsze to:
• mała efektywność prac w zimie, zwłaszcza w niskich
temperaturach,
• uwodnienie, czyli generowanie kolejnych metrów
sześciennych odpadu, zwiększające koszty ich pozy−
skania, transportu i utylizacji,
• mała moc zasysania, to odległość 20–40 m od miej−
sca pracy do postoju samochodu – ładowarki DISAB
gwarantują zasysanie z odległości nawet 120 m.b.,
• brak możliwości zatosowania tych samych pojazdów
do materiałów suchych,
• maksymalna głębokość odsysania (w większości 8 m)
limitowana prawami fizyki

Zalety ³adowarek firmy DISAB

Wykorzystana w nich zasada działania
eżektora powietrznego zapewnia wysoką
wydajność. Czynnikiem sprawczym tak
dużej mocy ładowarki DISAB jest za−
równo próżnia, maks. do 90%, przy prze−
pływie powietrza, maks. do 8.900 m3/h.
Podciśnienie i „powietrzny huragan” zasy−
sają więc piasek, gruz, tłuczeń kolejowy,
szlam jak i błoto, ziemię i ciężkie osady.
Warto dodać, że materiał można efek−
tywnie zasysać z głębokości 15–20 m..
Siła ssania wielokrotnie przewyższa przy
tym moc i wydajność urządzeń technolo−
gii mokrej. Ładowarka składa się z ko−
mory głównej z filtrami, która służy do
składowania zebranego materiału, a ser−
cem systemu jest potężna pompa próż−
niowa napędzana silnikiem własnym lub,
w zależności od modelu, silnikiem trak−
cyjnym ciężarówki. Zabudowa firmy
DISAB jest ciężka (10 t), więc montuje
się ją na podwoziach ciężarówek typu
6×2 i 8×4. Największe z urządzeń mon−
towane są na naczepach, mniejsze na
2−osiowych przyczepach, a wersje konte−
nerowe DISAB−a można transportować
hakowcem.

Potężna moc ładowarek DISAB
pozwala dwóm operatorom zdecydowa−
nie szybciej i bezpieczniej wykonać pracę
wieloosobowej brygady. Szwedzcy pro−
jektanci zadbali także o bezpieczeństwo
użytkowników. Wewnątrz zainstalowano
wiele przemyślanych zabezpieczeń, które
w przypadku zagrożenia redukują próż−
nię lub wyłączają silnik. Komfort pracy
zapewnia także dobra izolacja, które
w modelach LN obniża hałas do 75 dB.
Umożliwia to pracę w centrach miast
nawet w nocy. W zastosowaniach prze−
mysłowych możliwy jest też pełny lub
częściowy odzysk zebranego materiału, co
jest korzystne np. w cementowniach. Bar−
dzo ekologiczny jest także sposób wyła−
dunku osadów ropopochodnych gdyż
nadciśnieniowo tłoczy się je do innych
zbiorników lub bezpośrednio w rurociągi
linii utylizujących. Firma DISAB ciągle
wzbogaca gamę produkowanych typów.
Oprócz wersji zwykłych, oraz ADR do
materiałów niebezpiecznych, ostatnio
wprowadzono do produkcji model zwany
,,High Tip” do wyładunku materiału bez−
pośrednio w worki Big Bag.

Rozwi¹zanie,,High TIP”
Oprócz tych funkcji ładowarka DISAB
LN 200/8–1812 /HT zapewnia dodatkowo
trzecią formę wyładunku, czyli bezpo−
średnio do worka Big Bag. Rozwiązanie
to zdecydowanie obniży koszty transportu
odpadów na wydzielone wysypiska. To
ważna zaleta, w świetle nowych wytycz−
nych UE w tym zakresie, które już niedługo
zaczną obowiązywać również w Polsce.
Szereg materiałów przewożonych dotych−
czas transportem specjalistycznym dzięki
załadunkowi w Big Bag−i, można będzie
transportować zwykłymi środkami.W Pol−
sce rynek przemysłowych usług czyszcze−
niowych dopiero się rozwija. Jednak
inwestycja w ładowarki podciśnieniowe
dużej mocy jest bardzo opłacalna. Daleko
nam do firm ze Szwecji, Finlandii czy
Niemiec – najbardziej zaawansowana pod
tym względem polska firma, w 2004 r.
posiadała 1 ładowarkę, a w 2006 r. dys−
ponuje już 3 takimi pojazdami. W pełni
potwierdza europejski trend w tym zakre−
sie. I oby tak dalej!
Zdjęcia: © Semitech

Od ponad 27 lat oferujemy mobilne ładowarki próżniowe na podwoziach 3 i 4 - osiowych oraz
na naczepach, w wykonaniu standardowym oraz zgodnym z konwencją „ADR”.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach POLEKO−2006 w Poznaniu. Pawilon 3, stoisko 51:D

Najważniejszą zaletą tych ładowarek jest moc
i uniwersalność, gdyż jednym typem możemy odsysać
ciężkie szlamy ropopochodne, ale też suche piaski, cement,
klinkier, popioły. Wessane do zbiornika materiały
można wyładować grawitacyjnie lub nadciśnieniowo.
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