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BADANIA I WDROŻENIE KONCEPCJI  
JEDNOLITEGO PALIWA POLA WALKI

Koncepcja zakłada zastosowanie paliwa F-35 lub F-34 jako paliwa do pojazdów i sprzętu  
naziemnego NATO oraz statków powietrznych operujących z baz lądowych. Celem jest uproszczenie 
systemu zaopatrywania wojsk i osiągnięcie interoperacyjności sprzętu na polu walki i w operacjach 
lotniczych prowadzonych w oparciu o bazy wojskowe. Szczegółowy opis wdrożonej koncepcji podano 
w monografii Problems with introducing a single fuel concept in the Land Forces (ISBN 83-98399-15-6).
Etap 1. Badania laboratoryjne paliwa F-34 – określenie parametrów istotnych przy zasilaniu silników 
o zapłonie samoczynnym (ZS).
Etap 2. Badania stanowiskowe wpływu paliwa F-34 na:

– działanie, parametry robocze i trwałość aparatury wtryskowej silników o ZS stosowanych w technice 
wojsk lądowych;

– proces rozruchu silników o ZS w niskiej temperaturze otoczenia;
– parametry robocze silników o ZS;
– materiały konstrukcyjne stosowane w układach zasilania silników o ZS i układach roboczych 

urządzeń do transportu, magazynowania i dystrybucji paliw.
Etap 3. Badania eksploatacyjne porównawcze na reprezentatywnej próbce wozów bojowych i pojaz-
dów wojskowych, mające na celu:

– ustalenie wpływu paliwa F-34 na ich parametry trakcyjne i charakterystyki bojowe w porównaniu 
z olejem napędowym (ON);

– określenie wpływu paliwa F-34 na niezawodność 
pracy oraz eksploatację wozów bojowych i pojazdów 
w porównaniu z ON;

– określenie jednostkowych norm zużycia paliwa F-34.
Etap 4. Opracowanie zasad funkcjonowania systemu za-
opatrywania i procedur postępowania z paliwem F-34 przy 
założeniu, że paliwo to musi spełnić wymagania zarówno 
jako paliwo lotnicze, jak i paliwo do zasilania techniki wojsk 
lądowych, w tym:

– opracowanie metod badawczych jednolitego paliwa 
F-34;

– opracowanie propozycji procedur i norm postępo-
wania z paliwem F-34;

– opracowanie zasad utrzymania i kontroli jakości pali-
wa F-34 w systemie zaopatrywania oraz wyposażenie 
laboratoriów MPS w odpowiednią aparaturę badawczą.
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PLATFORMA-KONTENER DO TRANSPORTU  
KOLEJOWO-DROGOWEGO DŁUŻYCY I TOWARÓW  

PALETYZOWANYCH

Tani, prosty w budowie moduł podstawowy i zestawy multiplatformy, uzyskane z połączenia modułów 
podstawowych o wymiarach odpowiadających typowym kontenerom kolejowym: 10', 20', 30' i 40', mogą 
być używane do wspomagania intermodalnego transportu kolejowo-drogowego dłużycy drewnianej 

Moduł podstawowy do transportu dłużycy drewnianej, metalowej 
i towarów paletyzowanych

Zestaw multiplatformy złożonej z dwóch modułów podstawowych  
do transportu dłużycy

Trzy zestawy multiplatform podwójnych załadowanych dłużycą 
drewnianą na wagonie kolejowym gotowym do transportu

Podwójny zestaw modułu podstawowego z dłużycą  
na samochodzie ciężarowym

i metalowej z uwzględnieniem rur, wyrobów prze-
wożonych na paletach i materiałów sypkich. Zasto-
sowanie takiej konstrukcji o różnych ww. wymiarach 
podłużnych wyeliminuje konieczność wielokrotnego 
powtarzania operacji indywidualnego załadunku  
– wyładowania każdej jednostki transportowanego 
ładunku (np. pojedynczego kloca drewna, wiązki 
prętów jako dłużycy metalowej, pojedynczej rury itp.) 
podczas każdego przeładunku (z miejsca wycinki, 
produkcji, składowania itp.). Zestaw wspomagający 
wraz z ładunkiem dłużycy może być wielokrotnie 
przeładowywany (z zastosowaniem czterech technik 
załadowczo-wyładowczych różnego typu najczęściej 
stosowanych w transporcie dłużycy) z samochodów 
dostawczych na różnego typu wagony kolejowe i od-
wrotnie bez konieczności opróżniania zestawu. Puste 
zestawy mogą być dostarczone na miejsce załadunku 
w odpowiedniej liczbie w stanie złożonym (moduły 
podstawowe po złożeniu czołownicy, demontażu kło-
nic i ułożeniu poziomo w stosach „jeden na drugim” 
zajmują znacznie mniej przestrzeni do transportu 
i składowania), a następnie po ich skonfigurowaniu, 
w zależności od przeznaczenia wypełnione dłużycą 
i innym asortymentem transportowanych towarów, 
mogą oczekiwać na załadunek i dostawę.
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RUROCIĄG POLOWY O ŚREDNICY 150 MM  
ZE ZŁĄCZEM KIELICHOWYM

Istotą zaprojektowanego, wykonanego i wdrożonego w Wojsku Polskim rurociągu polowego jest 
zastosowanie nowego rozwiązania konstrukcyjnego złącza kielichowego, w którego końcówki są wy-
posażone wszystkie urządzenia i elementy rurociągu polowego. Złącze kielichowe zapewnia szybkie 
połączenie, szczelność (zarówno przy nadciśnieniu, jak i podciśnieniu medium roboczego), a następ-
nie szybkie rozłączenie elementów rurociągu, co czyni go bardzo mobilnym. Poszczególne elementy 
i urządzenia rurociągu tworzą zestaw pozwalający na rozwinięcie jego trasy o dowolnej długości 
(podstawowy moduł to 10 km). Zestawy są transportowane w miejsce rozwinięcia rurociągu. Może być 
wielokrotnie układany w dowolnym terenie. Rurociąg jest przeznaczony do przetłaczania paliw pod 
ciśnieniem do 2,5 MPa z wydajnością do 2000 t/dobę, ale może także służyć do przetłaczania wody lub 
innych cieczy. Elementy rurowe są wykonane ze stali odpornej na korozję. Opracowane i zastosowane 
złącze kielichowe, jak i sam jego pierścień uszczelniający zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym 
RP (Ru.060192, Ru.61107). Rurociąg wyróżniono złotymi medalami na: The World Exhibition Brussels 
Eureka 2009, Seoul International Invention Fair SIIF 2012 oraz Malaysia Technology Expo MARS 2013.

Schemat technologiczny trasy rurociągu polowego:
1 – urządzenie odpowietrzające φ150 z końcówkami, 2 – prostka stalowa φ150 × 6 mb 
z końcówkami kielichowymi, 3 – zasuwa φ150 z końcówkami kielichowymi, 4 – miejsce 

trudno dostępne lub narażone na uszkodzenie, WI – kolejne węzły instalacyjne

Schemat złącza kielichowego:
1 – trzpień złącza, 2 – gniazdo złącza, 3 – pierścień 
sprzęgający, 4 – wkładka ustalająca, 5 – uszczelka, 

6 – rura prostki
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MOBILNE PRZEPRAWY PŁYWAJĄCE  
PROMOWO-MOSTOWE NA BAZIE MODUŁÓW  

KASETOWYCH O ZMIENNEJ WYPORNOŚCI

Moduł-kaseta z ruchomym dnem jest podstawowym elementem przeprawy pływającej. Zestaw  
wzajemnie połączonych modułów może stanowić kompletną przeprawę mostową lub rodzaj promu.  
Pojedynczy moduł zbudowany jest z dwóch zasadniczych elementów, tj. kasety jezdnej i elastycznej 

a) Prototypowy moduł-kaseta gotowy do wodowania;  
b) Kaseta z napełnionym zbiornikiem elastycznym

Zestaw dwóch połączonych burtami modułów prototy-
powych podczas próby obciążenia na wodzie

Nakładki dziobowo-rufowe wraz z widokiem mocowania do kaset 
z zamkniętym dnem i barierą ochronną System roletowy deflektora w nakładce dziobowo-rufowej współdziała-

jący z ruchomym dnem dwóch kaset pływających – widok z otwartym 
dnem kasety

Przykład fragmentu pojedynczej wstęgi pływającej z najazdowym 
modułem brzegowym

Mobilna platforma pływająca 1 × 6 wraz z nakładkami dziobowo- 
-rufowymi i rampą brzegową – widok od dziobu

powłoki wypornościowej. Konstrukcja kasety wykonana jest 
z profili i płyt stalowych. Płyty pozioma i boczne zapewniają 
modułowi odporność na pociski wystrzeliwane z małokali-
browej broni strzeleckiej. Ponton wykonany jest z elastycznej 
i wysokowytrzymałej gazoszczelnej tkaniny, obustronnie 
powleczonej polimerem, odpornej na warunki użytkowania 
w środowisku morskim. Moduł w stanie złożonym posiada 
wyporność własną, która zapewnia mu pływalność bez wypeł-
nienia powietrzem pontonu. Przeprawy mostowe i promowe 
w postaci odpowiednio połączonych zestawów modułów są 
wyposażone w dodatkowy osprzęt umożliwiający napełnienie 
pontonu powietrzem ze źródła zewnętrznego oraz nakładki 
dziobowo-rufowe, które pełnią rolę deflektorów, zmniejszają 
opory ruchu jednostki na wodzie, a jednocześnie zbudowane 
są z lekkich materiałów z zamkniętymi pustkami konstrukcyj-
nymi i umożliwiają zwiększenie wyporności całego zestawu. 
Mobilne przeprawy modułowe przeznaczone są do użytku 
wojskowego i cywilnego.

a)

b)
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SYSTEM TRANSPORTU NACZEPĄ,  
ROZŁADUNKOWO-ZAŁADUNKOWY I WODOWANIA  

PŁYWAJĄCYCH MODUŁÓW PROMOWO-MOSTOWYCH

Modułowa konstrukcja systemów pływających wiąże się z użyciem większej liczby powtarzalnych 
modułów-kaset i połączeń pomiędzy nimi. Umożliwiają one budowę dowolnych zestawów pływających 
(mostów, promów i innych obiektów) dopasowanych do wymagań i konfiguracji przeprawy wodnej. Ko-
nieczne jest jednak użycie w tym celu odpowiedniego osprzętu i dodatkowej infrastruktury logistycznej 
umożliwiających dostarczenie wszystkich elementów budowanych obiektów pływających na miejsce 
przeprawy oraz szybkie ich połączenie wraz z operacją wodowania i przygotowania do eksploatacji na 
wodzie. Służy temu system załadowczo-rozładunkowy i transportu zestawu kaset. Dodatkowy osprzęt, 
wspomagający operacje załadowczo-rozładowcze oraz montaż/ demontaż zestawu kaset, stanowi zestaw 
rampy brzegowej o regulowanej hydraulicznie, za pomocą siłowników liniowych, wysokości operacyjnej. 
Rampa ułatwia rozładunek kaset na brzegu dowolnej przeprawy wodnej wraz z możliwością ich łącze-
nia (suchy montaż/ demontaż kaset za pomocą ich zamków burtowych) i wodowania, a także operacje 
odwrotne podczas podejmowania części systemu pływającego z wody, ich demontaż oraz załadunek na 
naczepę ze stelażem do przewozu kaset.

System transportu zestawu sześciu 
kaset pływających w konfigu-
racji transportowej: 1 – żuraw 
przeładunkowy z zewnętrznym 
stanowiskiem operatora, 2 – cią-
gnik siodłowy, 3 – zawiesie cztero- 
cięgnowe, 4 – standardowa na-
czepa, 5 – zestaw sześciu trans-
portowanych segmentów-kaset 
ułożonych jeden na drugim

Widok naczepy ze stelażem, trzech modułów przygotowanych  
do transportu i rampy załadowczo-wyładunkowej:

1 – słup przedni stelaża, 2 – słup boczny stelaża, 3 – słup tylny stelaża, 
4 – rampa górna, 5 – rampa dolna, 6 – mechanizm regulacji pochylenia 

rampy, 7 – wyciągarka hydrauliczna

Schemat z widokiem z góry na naczepę z modułami oraz zestaw rampy 
załadowczo-wyładunkowej wraz z zaznaczonym zasięgiem operacyjnym 

żurawia
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WAGON KOLEJOWY Z OBROTOWĄ PLATFORMĄ  
ŁADUNKOWĄ DO TRANSPORTU INTERMODALNEGO

Specjalny wagon kolejowy z obrotowym nadwoziem do szybkiego, bezpiecznego i autonomicznego 
załadunku oraz rozładunku naczep samochodów ciężarowych. Wagon może być używany także do 
transportu różnych typów pojazdów, np. ciągników, ciężarówek, pojazdów specjalnych, naczep i kon-
tenerów towarowych. Umożliwia przewóz pojazdów do 4 m wysokości i 40 ton masy ładunku, przy 
spełnieniu skrajni kolejowej GB1. Proponowane rozwiązanie i technologia kolejowego transportu naczep  
samochodów ciężarowych pozbawione są wad przyspieszonego zużywania się kół wózków jezdnych sys-
temu ruchomej drogi oraz nie wymagają skomplikowanych terminalowych rozwiązań przeładunkowych 
stosowanych w dostępnych systemach transportu intermodalnego. 

Koncepcja wstępna wagonu trójwózkowego z dwiema platformami ładunkowymi opracowanego na bazie prototypowej  
wersji wagonu z pojedynczą platformą obrotową do transportu intermodalnego

Schemat załadunku i rozładunku wagonu z platformą obrotową

Innowacyjne rozwiązania techniczne podzespołów wagonu do transportu intermodalnego


