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UNIWERSALNY POJAZD RATOWNICZO-TRANSPORTOWY
Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcj gsienicowego, pływajcego pojazdu
przeznaczonego m.in. do transportu kontenerów poarniczych w miejsca niedostpne dla zwykłych pojazdów
kołowych. Pojazd mógłby by równie rodkiem ewakuacji ludzi, zwierzt i sprztu z terenów dotknitych
klsk ywiołow. Stanowiłby wyposaenie słub podległych Centrom Zarzdzania Kryzysowego, w tym
jednostek stray poarnej. Cech charakterystyczn pojazdu jest zdolno do pokonywania zawałów, terenów
grzskich i do pływania. Wyposaenie pojazdu w układ samozaładowczy kontenerów pozwala uzyska
autonomi i uniezalenienie od urzdze dwigowych. Zastosowanie kompozytów, jako materiału
konstrukcyjnego, pozwoli na istotne zmniejszenie masy wozu.
Słowa kluczowe: amfibia, kontenery poarnicze, klski ywiołowe, ratownictwo cywilne, Centra
Zarzdzania Kryzysowego.

1. WSTP
Zapobieganie klskom ywiołowym i innym nadzwyczajnym zagroeniom oraz
zwalczanie i usuwanie ich skutków to jedno z wielu zada postawionych przed
Wojewódzkimi Centrami Zarzdzania Kryzysowego. Organy te porednio odpowiedzialne s
równie za wykonywanie działa zwizanych z monitorowaniem, planowaniem,
reagowaniem i usuwaniem skutków zagroe na terenie województw [1].
Charakterystyka zagroe wraz z ocen ryzyka ich wystpienia, zadania i obowizki
uczestników zarzdzania kryzysowego, a take zestawienie sił i rodków planowanych do
wykorzystania w sytuacjach kryzysowych szczegółowo zostały opisane i ujte w Krajowym
Planie Zarzdzania Kryzysowego (KPZK) [2]. Dokument jest sporzdzony w oparciu o art. 5
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzdzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590,
z póniejszymi zmianami) [3]. Wieloletnie dowiadczenia w korzystaniu z tego dokumentu
podczas sytuacji kryzysowych oraz przy okazji zabezpieczenia duych imprez, w tym
Mistrzostw Europy w Piłce Nonej UEFA EURO 2012, Szczytu NATO w Warszawie w 2016
roku i wiatowych Dni Młodziey w Krakowie w 2016 roku wskazały na konieczno
weryfikacji Planu, co obecnie ma miejsce [1].
Jednym z podmiotów odpowiedzialnych za realizacj zada ujtych w KPZK jest
Stra Poarna - Pastwowa (PSP), Ochotnicza (OSP). Do najwaniejszych działa stray
poarnej podczas powodzi naley ewakuacja prewencyjna i ratownicza osób i zwierzt
z zagroonych terenów, ochrona i monitoring stanu wałów przeciwpowodziowych oraz
wypompowywanie wody z zalanych obiektów i obszarów. Podstawowym procesem w tego
typu akcjach ratowniczych jest równie dekontaminacja osób, zwierzt i stosowanego sprztu.
Stra poarna nie posiada baz sprztowych, w których byłby umieszczony sprzt
niezbdny do prowadzenia działa prewencyjnych i ratowniczych podczas zagroenia
powodzi i innymi niebezpieczestwami. Jednostki ochrony przeciwpoarowej mog
natomiast korzysta ze sprztu umieszczonego w kontenerach [4] bdcych w dyspozycji
Komend i/lub deponowanych w Jednostkach podległych wojewodom, w tym
w Wojewódzkich Centrach Zarzdzania Kryzysowego.
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Kontenery mog by traktowane jako swego rodzaju mobilna baza sprztowa. Mieci
si w nich rónorodny sprzt niezbdny do prowadzenia działa ratowniczych. Problem
stanowi dostpno sprztu na miejscu akcji. Stosowane powszechnie pojazdy kołowe, zdolne
do transportu, załadunku i wyładunku kontenera, s mało przydatne ze wzgldu na mobilno
ograniczon tylko do dróg utwardzonych.
2. POJAZDY GSIENICOWE WSPOMAGAJCE TRANSPORT KONTENERÓW
POARNICZYCH
Pojazdy spełniajce znaczn cz potrzeb dla przeprowadzenia szybkich
i skutecznych akcji ratunkowych, czy to w obszarze ewakuacji ludzi, mienia, czy te
w transporcie wszelkiego rodzaju materiałów - to wojskowe pływajce transportery
samobiene (PTS-M, zwyczajowo zwane PTS [5]), przeznaczone głównie do zada
logistycznych zwizanych z przerzutem wojsk.
Rys. 1 przedstawia przykłady wybranych akcji z udziałem amfibii PTS. Stanowi te
swojego rodzaju potwierdzenie koniecznoci posiadania i dysponowania tego typu sprztem.


a)


b)


d)

e)


c)



f)

Rys. 1. Wybrane akcje z udziałem amfibii PTS
a) 2011 r. – wojskowa amfibia PTS ponad 120 razy pokonuje 220-metrowy odcinek pomidzy
Ostrówkiem a Złotowem, przeprawiajc przez Gopło prywatne samochody, ambulanse, pojazdy
stray poarnej, pomagajc rolnikom przewozi zwierzta gospodarskie, zboe, słom itp.
b) 2011 r. – przewóz do miejsc, gdzie nie moe dojecha ju aden inny pojazd (poza PTS), worków
z piaskiem na potrzeby umocnie wałów.
c) 2011 r. – ze wzgldu na brak cikiego sprztu Pastwowa Stra Poarna w Lubuskim nie moe
przewozi ekip technicznych do linii energetycznych na teren zagroony – robi to wojskowa
amfibia PTS, dodatkowo rozbijajc kry u podstaw słupów.
d) 2010 r. - ewakuacja wsi Sokolniki (podkarpackie). PTS (9 szt.) uczestniczy w akcji ratunkowej
w powiatach: mieleckim, kronieskim, ropczycko-sdziszowskim, leajskim, strzyowskim,
jasielskim, brzozowskim i łacuckim.
e) 2009 r. - Podkarpacie, Dolny lsk, Opolszczyzna. PTS uczestnicz w usuwaniu skutków
powodzi na południu Polski (szczególnie w rejonie Kotliny Kłodzkiej - rejon miejscowoci
Jaszkowa Dolna, Lewin Kłodzki, elazno).
f) 1997 r. – powód na terenie gminy Lubsza (opolskie), gdzie woda pokryła w 100 % jej obszar,
niszczc trakty komunikacyjne. PTS w akcji ewakuacji ludnoci i sprztu (spychacza
wojskowego).
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O ile obecnie wykorzystywane pływajce transportery wojskowe PTS (PTS-M) nadaj
si do ewakuacji, o tyle nie spełniaj warunków do transportu kontenerów, ze wzgldu na
brak moliwoci wyładowania kontenera oraz zbyt nisk ładowno. Na ldzie jest to ok.
5000 kg, za na wodzie 10000 kg. Majc na uwadze, e masa najlejszych kontenerów
poarniczych przekracza 4000 kg, a najciszych dochodzi do 15000 kg, liczba typów
kontenerów jest ograniczona do najlejszych. Dodatkowo jest to konstrukcja z lat 60.,
bazujca na podzespołach czołgu T54. Ponadto sprzt wojskowy posiada tzw. „ostre”
gsienice, które niszcz drogi czy chodniki. Zwyczajowo, przewoone urzdzenia i materiały,
rozładowywane s rcznie.

3. PODSTAWOWE RODZAJE KONTENERÓW POARNICZYCH
Kontenery przeciwpowodziowe wchodz w skład kontenerów poarniczych i musz
spełnia wymagania przepisów krajowych dla kontenerów poarniczych okrelonych
w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
(Dz. U. Nr 85 z 2010 r., poz. 553, Załcznik pkt. 4.3.4.4) [6]. Szczegółowy opis stosowanych
i oferowanych przez producenta rodzajów kontenerów mona znale w [4], [6], [7], [8], [9],
[10], [11], [12].
Wymiary podstawowe kontenera (gabarytowe oraz połczeniowe z urzdzeniem
załadowczym) podano na rys. 2.

Rys. 2. Wymiary podstawowe kontenera
Kontener powinien spełnia ponadto wymagania normy PN-EN 1846 – 2 w zakresie
dostpu do sprztu, do skrytek na sprzt, wyposaenia elektrycznego, urzdze sterowania
i kontroli, wyposaenia dodatkowego, sprztu ratowniczego przenonego oraz w zakresie
odpornoci na korozj.
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Wyposaenie kontenerów, dla których nie zostały wyszczególnione wartoci
parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartoci graniczne, a take typ
urzdzenia - ustalany jest przez uytkownika w zalenoci od jego potrzeb.
W ramach „Wytycznych standaryzacji pojazdów poarniczych i innych rodków
transportu Pastwowej Stray Poarnej” wydanych przez Komend Główn Pastwowej
Stay Poarnej [8] powstały standardy wyposaenia kontenerów przeciwpowodziowych.
W roku 2012 istniały trzy standardy wyposaenia kontenerów przeciwpowodziowych:
1. Kontenery przeciwpowodziowe z pompami do wody zanieczyszczonej typu KPpPm [9].
2. Kontenery przeciwpowodziowe z łodziami typu KPpŁ[10].
3. Kontenery przeciwpowodziowe z zaporami typu KPpZ [11].
Obecnie uywane s równie inne typy kontenerów (przy usuwaniu innych zagroe),
jak:
- ganicze,
- dowodzenia i łcznoci,
- wowe,
- medyczne,
- ratownictwa chemicznego (dekontaminacyjne),
- ratownictwa ekologicznego,
- ze sprztem do ochrony dróg oddechowych,
- kwatermistrzowskie,
- i inne (socjalne, sanitarne, inynieryjno-techniczne itp.).
Na poniszych rysunkach (rys.3.÷ rys. 6.) przedstawiono wybrane kontenery poarnicze:

Rys. 3. Kontener pompowy

Rys. 4. Kontener z zaporami
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Rys. 6. Kontener kwatermistrzowski

Kontenery transportowane s na specjalnie przystosowanych pojazdach kołowych
wyposaonych w urzdzenie załadowcze. W warunkach klski ywiołowej typu powód
pojazdy tego typu nie zawsze mog dotrze w podane miejsce, zwłaszcza, gdy teren jest
grzski, poprzecinany ciekami czy obszarami zalanymi wod. Drogi s wówczas zniszczone,
wystpuj zawały, gruzowiska itd.
Realizacja zada zwizanych z efektywn minimalizacj skutków powodzi wymaga
wyposaenia jednostek stray poarnej w odpowiedni sprzt zdolny do pokonywania
znacznych odległoci po ldzie i wodzie, wyposaony w wymagane zestawy ratunkowe oraz
podstawowe urzdzenia pomocy technicznej. Majc na uwadze, e ze wzgldu na rónorodne
przeszkody terenowe czy te ograniczon nono gruntu wiele zada nie moe by
realizowanych przez terenowe pojazdy kołowe, w OBRUM sp. z o.o., w ramach rodków
własnych, została opracowana pełna koncepcja gsienicowego pojazdu amfibijnego zdolnego
do swobodnego poruszania si po bezdroach, terenach grzskich, zwałowiskach oraz
rozlewiskach wodnych. Dua otwarta przestrze załadowcza (rampa) wraz z systemem
umoliwiajcym sprawny samozaładunek i rozładunek usprawnia transport sprztów
ulokowanych w kontenerach.
Otrzymane, w ramach oceny merytorycznej wniosku b+r złoonego w NCBiR
(konkurs INNOTECH - cieka programowa „In-Tech”), recenzje potwierdzaj słuszno
koncepcji i potrzeb rynkow proponowanego przez OBRUM sp. z o.o. rozwizania.
4. KONCEPCJA POJAZDU AMFIBIJNEGO
Pojazd przeznaczony jest do transportu wyposaenia dla jednostek obrony cywilnej,
w tym dla jednostek stray poarnej, oraz ewakuacji ludzi, sprztu i zwierzt. Wyposaenie to
mieci si w kontenerach i obejmuje zabezpieczenie logistyczne, zespoły pompowe, agregaty
owietleniowe, jednostki sanitarne, ze sprztem przeciwpowodziowym, przeciwpoarowym,
jednostki medyczne i inne.
Pojazd moe transportowa równie inne pojazdy.
Pojazd z ładunkiem powinien porusza si swobodnie po terenach dotknitych klsk
ywiołow, tzn. po bezdroach, terenach grzskich, zwałowiskach i pokonywa przeszkody
wodne (jednostka pływajca).
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Jednostka powinna posiada system samozaładowczy kontenerów ISO 20’ [13], [14],
jak i moliwo przewoenia innych ładunków na specjalnej platformie (rys. 7).
Wg [15] pojazd naleałoby klasyfikowa jako:
− amfibie,
− pojazdy cikie (o masie maksymalnej powyej 16 Mg),
− pojazdy o kategorii terenowej.
4.1. Główne parametry techniczne
Typ pojazdu:

gsienicowy

Załoga:

2 osoby

Ciar ładunku:

10 000 kg

Ciar całkowity:

22 000 – 25 000 kg

Prdko jazdy na szosie:

50 km/h

Napd:

hydrostatyczny, przedni

Silnik:

Iveco Vector15 lub podobny

Moc silnika:

min. 400 kW (dla Vector15 – 540 kW)

Pokonywanie przeszkód:
- rów

-

min. 2,5 m

- próg

-

min. 0,6 m

- nachylenie -

300

- przewit

min. 400 mm

Siła cigu na wodzie:

-

min. 20 kN

Rys. 7. Koncepcja pojazdu
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4.2. Układ napdowy
Układ napdowy zawiera:
− silnik spalinowy,
− skrzyni poredni,
− 2 pompy jazdy,
− 2 silniki jazdy,
− 2 pdniki napdzane hydraulicznie,
− przekładnie boczne,
− koła napdzajce,
− gsienicowy układ bieny.
Jako silnik główny pojazdu proponuje si szeciocylindrowy silnik Vector15 firmy
Iveco o mocy 510 kW, co daje współczynnik mocy jednostkowej 21kW/t.
Skrzynia porednia to przekładnia walcowa o zbach skonych. Słuy do napdu
2 pomp hydraulicznych jazdy, pompy hydraulicznej napdu wentylatorów układu chłodzenia,
pompy hydraulicznej układu samozaładowczego oraz pompy pdników i wycigarki.
Przełoenie do napdu pomp jazdy i = 0,84 (multiplikacja).
Dwie przekładnie boczne s mocowane na burtach z przodu pojazdu i przekazuj
napd z silników hydraulicznych na koło napdzajce i układ gsienicowy. Przekładnie
planetarne, jednostopniowe, z hamulcem postojowym, całkowite przełoenie, wstpnie, i=9
(w zalenoci od doboru innych parametrów).
Zastosowano układ napdowy hydrauliczny, a właciwie dwa układy, typu zamknitego,
doładowywane ze zbiornika, wspólnego dla całego pojazdu (rys.8.).

Rys. 8. Schemat układu napdowego
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4.3. Pompy główne

Jako pompy główne jazdy proponowane s pompy osiowe tłokowe Sauer-Danfoss 90P130
o parametrach:
Prdko obrotowa: 500 do 3100 min-1
Cinienie:

42 MPa

Temperatura pracy:

od -40OC do 104OC

Masa:

88 kg

(max. 3400)
(max. 45MPa)

Jako graniczne parametry pracy przyjto:
Obroty:

700 – 2500 min-1

Cinienie:

40 MPa

Moc „w czynniku”: 217 kW
Moc na wale pompy: 250 kW

4.4. Silniki jazdy
Sauer Danfoss typu 51D250-1, o zmiennej pojemnoci, dwupozycyjny, sterowany
elektrycznie lub cinieniem.
Parametry silnika:
Prdko obrotowa przy max. wychyleniu:

2200 (2700) min-1

Prdko obrotowa przy minimalnym wychyleniu: 3400 (4250) min-1
Cinienie:

480 (510) bar

Wydajno:

300 dm3/min

Masa:

86 kg

4.5. Gabaryty pojazdu
Wymiary skrzyni ładunkowej powinny zapewni swobodne połoenie kontenera
o długoci całkowitej 6,5 m (standardowy kontener z dodatkowym wyposaeniem)
i szerokoci 2,55 m. Długo platformy załadowczej – 7 m. Szeroko pojazdu ok. 3,4 m.
Układ bieny zbliony do układu cignika gsienicowego, w układzie siedmiokołowym.
Kabina niesymetryczna, wysunita do przodu i posadowiona wysoko, dla zapewnienia
operatorowi dobrej widocznoci.
Długo x szeroko x wysoko = 10 100 x 3 850 x 3 500 (wysoko z kontenerem w mm).
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4.6. System załadowczy kontenerów
Ze wzgldu na przystosowanie kontenerów, jako system załadowczy proponowany
jest system hakowy zabudowany na amfibii. Na naszym rynku dostpna jest bardzo szeroka
oferta zabudów hakowych. S to zarówno urzdzenia zagranicznych producentów, m.in.
Meiller Kipper, Hiab (Multilift), Hyva (Hyvalift), Palfinger (Palift), Laxo i Fornal, jak
i rodzimych wytwórców, m.in. HEWEA, Skibicki, KH-kipper, MWM Brzesko, Wuko Łód,
King i Janco.
Przykładowo poniej przedstawiono dwa rozwizania producentów: Palfinger oraz Skibicki.

4.6.1. Palfinger
Firma oferuje system Palift [13] (rys. 9.), który zawiera kilka systemów hakowych:
system Power, Giant i Synchron w zalenoci od typu kontenera, podwozia do zabudowy.
Wg wstpnej oceny najbardziej skuteczny wydaje si system Power.



Rys. 9. System Palfingera „power” w zabudowie na podwoziu kołowym

Cech charakterystyczn systemu Power jest układ kinematyczny oparty na
podwójnym systemie pochyłu ramion. Rozwizanie to umoliwia załadunek cikich
kontenerów na podwozie pojazdu z wykorzystaniem tylko ruchów obrotowych; zapewnia
nisk awaryjno i wysok trwało zabudowy. Dodatkow zalet układu jest moliwo
bezpiecznego podejmowania kontenera z bliskiej odległoci, a nawet z poziomu poniej
gruntu.
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4.6.2. Hakowce typu HKS 16 - 30 (Skibicki)
Urzdzenie hakowe HKS 16 - 30 [14] (rys. 10.) jest zaprojektowane do przewozu
kontenerów 7000 mm.

Rys. 10. System HKS (Skibicki)
Parametry systemu HKS 16-30
− nominalna moc załadunkowa 20 ton,
− maksymalna techniczna moc załadunkowa 22 tony,
− teleskopowane rami główne, długo teleskopowania T = 1300 mm,
− standardowa długo haka ok. 6200 mm,
− wysoko haka H=1570mm (wg std. DIN30722),
− masa własna urzdzenia 2100- 2200 kg,
− cinienie robocze 300 bar,
− hydrauliczna blokada kontenera wg DIN 30722 - zamiennie zewntrzna lub
wewntrzna,
− pneumatyczny system zarzdzania funkcjami roboczymi - zapewnia odporno na
warunki zewntrzne,
− sterowanie z zewntrz i z kabiny kierowcy,
− dla zapewnienia stabilnoci podwozia podczas załadunku i rozładunku stosowana
jest rolka podporowa (podwozia na zawieszeniu pneumatycznym),
− urzdzenie posiada cywilne oraz wojskowe uprawnienia UDT.
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5. PORÓWNANIE I KONFIGURACJA POJAZDU AMFIBIJNEGO
Docelowo nowo opracowana koncepcja gsienicowego, pływajcego pojazdu,
w porównaniu z PTS, bdzie pojazdem:
• wysoce mobilnym - poruszajcym si po wodzie i ldzie, dostosowanym do transportu
powietrznego, morskiego i ldowego (PTS gabarytowo nie jest dostosowany do
przestrzeni ładunkowej samolotów, transport kolejowy z ograniczeniami);
• o duej otwartej przestrzeni załadowczej (rampie) dostosowanej do transportu
kontenerów ISO 20’ oraz innych ładunków na specjalnej platformie (gabaryty PTS s
porównywalne, jednake przestrze rampy została specjalnie zaprojektowana,
umoliwiajc łatwy monta i demonta sprztów/akcesoriów. Dno rampy
przystosowane do przewozu kontenerów);
• mogcym łatwo zmieni funkcj przeznaczenia poprzez rozbudow systemu bd
poprzez zmian charakteru rodzaju przewoonego kontenera (zmiana funkcji w PTS
porównywalna);
• o nowoczesnym rozwizaniu technicznym w układzie przeniesienia mocy - rozwizanie
ograniczajce mas układu napdowego - hydrostatyczny układ napdowy (w PTS inny
układ napdowy);
• wyposaonym w układ samozaładowczy do załadunku kontenerów (brak rozwizania
w PTS), o konstrukcji opartej o róne materiały (metale i niemetale), w tym materiały
kompozytowe (PTS materiał jednolity - stal);
• z kabin zaprojektowan z uwzgldnieniem wymaga ergonomii i warunków pracy
(kabina standardowa w PTS);
• mogcym pływa m.in. w nurtach rzecznych o prdkoci do min. 1,5 m/s (parametr
porównywalny w PTS);
• spełniajcym warunki techniczne pojazdów, zakresu ich niezbdnego wyposaenia
zgodnie z rozporzdzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dn. 31.12.2002 (Dz.U.
03.32.262) oraz rozporzdzenia Ministerstwa Obrony Narodowej, Spraw
Wewntrznych i Administracji z dnia 9.06.2005 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów specjalnych i pojazdów uywanych do celów specjalnych (niespełniajcy
przywołanych warunków technicznych PTS);
• dostosowanym do holowania za sob łodzi płaskodennych (typu saperskiego) lub tratwy
z dodatkowym wyposaeniem np. przeciwpowodziowym (rozwizanie porównywalne
w PTS).
Wyposaenie docelowe amfibii ujmuje:
• napd hydrostatyczny gsienic oraz pdników w czasie pływania;
•

gsienice z tworzyw sztucznych nowej konstrukcji ułatwiajcej brodzenie;

•

materiał pojazdu – kompozyt na ramie metalowej;

•

system samozaładowczy kontenerów ISO 20;

•

tory przesuwu kontenerów w opcji z systemem załadowczym;

•

zawieszenie z amortyzatorami ciernymi z hydrauliczn blokad zawieszenia (w czasie
rozładunku i załadunku kontenera);

•

wcigark umoliwiajc samowyciganie lub wciganie innych pojazdów;

•

agregat prdotwórczy z niezalenym napdem, słucy do awaryjnego zasilania
urzdze pokładowych;
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•

automatyczny układ odwadniajcy;

•

owietlenie specjalistyczne, tj. szperacz, wiatła przeciwmgłowe, sygnalizacja
dwikowa, syreny ostrzegawczo-alarmowe;

•

rodki łcznoci – integracja wielu nowoczesnych systemów niezbdnych do
dowodzenia.

Wyposaenie opcjonalne amfibii bdzie zalene od wymaga odbiorcy finalnego lub
rodzaju misji/operacji. Bdzie ujmowało zestaw niezbdnych osprztów do szybkiego
udzielenia pomocy lub ochrony obiektów oraz drobnych prac ewakuacyjnych.
Wysoko mobilny pojazd ratowniczo-transportowy nowej generacji obecnie nie ma na
rynku polskim odpowiedników czy te równorzdnych rozwiza sprztowych, mogcych
wspomóc działania podmiotów ratownictwa i zarzdzania kryzysowego. Docelow grup
odbiorców projektu (po wdroeniu do produkcji przemysłowej) mog by Urzdy
Wojewódzkie (Wydziały Zarzdzania Kryzysowego), powiaty oraz gminy, zwłaszcza
zlokalizowane na terenach o wysokim prawdopodobiestwie wystpowania powodzi.
Na rys. 11 przedstawiono pogldowo w formie schematu wstpn koncepcj wozu.
Koncepcja ujmuje w osobnych blokach poszczególne układy przewidziane w projekcie.

Rys. 11. Pogldowa wstpna konfiguracja pojazdu
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6. ROZWIZANIA KONKURENCYJNE
   Obecnie na wiecie, poza PTS (
pławajuszczij transportior sriednij - redni transporter pływajcy konstrukcji ZSSR,
produkowany od lat 60. XX wieku w kilku wersjach (PTS z 1961, PTS-M z 1965, PTS-2
z 1973, PTS-3 z 1988)), istnieje zaledwie kilka pojazdów amfibijnych, jak np. amerykaski
transporter desantowy AA7V [16] (rys.12) czy te Aquatrack BAE Systems [17] (rys.13.).
S to jednak pojazdy typowo wojskowe, opancerzone, przeznaczone do desantu morskiego
i nieprzystosowane do zada ratownictwa powodziowego. Wyroby te tworzone były na
potrzeby przemysłu zbrojeniowego zgodnie z wymogami zamawiajcego.

Rys. 12. Amerykaski transporter
desantowy AA7V

Rys. 13. Aquatrack BAE Systems

7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Wród wszystkich faz zarzdzania kryzysowego, poczwszy od zapobiegania poprzez
przygotowanie, reagowanie, skoczywszy na odbudowie przewija si potrzeba dysponowania
wszelkiego rodzaju sprztem specjalistycznym, w tym amfibiami.
Sytuacje kryzysowe w ostatnim czasie wystpuj nader czsto, std te denie do jak
najlepszego przygotowania si do nich przez Centra Zarzdzania Kryzysowego (CZK),
równie w wietle uaktualniania zapisów Krajowego Planu Zarzdzania Kryzysowego.
Analiza moliwoci pozyskania gotowego pojazdu posiadajcego moliwo
samozaładunku/samorozładunku oraz zdolno sprawnego dotarcia we wskazane miejsce
wyeliminowała kilka propozycji, głównie rozwiza kołowych, z uwagi na ograniczenia
moliwoci wjazdu na pochyłe tereny (wały) oraz przejazdu przez tereny grzskie. Sprawne
poruszanie si zarówno po wodzie, jak i ldzie eliminuje równie rozwizania bazujce na
podwoziach maszyn budowlanych.
Najbardziej racjonaln propozycj wozu spełniajcego najwiksz liczb
potrzeb/oczekiwa jednostek stray poarnej jest opracowanie nowego typu pojazdu
specjalistycznego – amfibijnego dostosowanego do wymaga współczesnej obrony cywilnej.
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6. ROZWIZANIA KONKURENCYJNE
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konstrukcji ZSSR,
produkowany od lat 60. XX wieku w kilku wersjach (PTS z 1961, PTS-M z 1965, PTS-2
z 1973, PTS-3 z 1988)), istnieje zaledwie kilka pojazdów amfibijnych, jak np. amerykaski
Abstract. The article presents a concept of a tracked floating vehicle intended for, inter alia, the transport
transporter
desantowy AA7V [16] (rys.12) czy te Aquatrack BAE Systems [17] (rys.13.).
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independence of the vehicle from lifting equipment. Use of composite construction materials significantly reduces
the weight of the vehicle.
Keywords: amphibian, fire fighting containers, natural disasters, civilian search and rescue, Crisis
Management Centre.
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