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Firma Hydrovane współpracuje z Blackpool Transport 

przy modyfikacji zabytkowych tramwajów 
Dział komunikacji firmy Hydrovane wspomógł Blackpool Transport Services Ltd przy pracach projektowych 

i instalacyjnych nowych systemów sprężonego powietrza (ASM) w najstarszych na świecie elektrycznych 

tramwajach ulicznych. 
 

Od roku 1884 linia tramwajowa łączy północny i południowy brzeg w Blackpool, Lancashire oraz stanowi 

główną atrakcję turystyczną miasta. Na przełomie wieków zaszła konieczność modernizacji tramwajów, 

gdyż zbliżające się zmiany legislacyjne dotyczące bezpieczeństwa eliminowały możliwość dalszego 

wykorzystywania tradycyjnych tramwajów wysokopodłogowych. 
 

W roku 2009 rozpoczęto prace nad modyfikacją infrastruktury tramwajowej zgodnej ze współczesnymi 
normami lekkich pojazdów szynowych. 

 

 
 

Szczegóły aplikacji 
Dziesięć zabytkowych, dwupoziomowych 
tramwajów zostało zmodyfikowanych w 
celu uzupełnienia taboru i stworzenia 
atrakcji turystycznej jaką jest jazda 
otwartym i oświetlonym tramwajem. 

 
Modyfikacja zabytkowych tramwajów 
polegała na wymianie układu hamulcowego 
oraz instalacji drzwi pneumatycznych 
gwarantujących zgodność z obowiązującymi 
normami bezpieczeństwa. 

 

Dziesięć systemów sprężonego powietrza 
ASM Hydrovane Transit, zbudowanych na 
sprężarce 504, zapewnia wysokiej jakości 
sprężone powietrze pod ciśnieniem 10 bar. 

 
Wysoka wydajność ASM oznacza, że w 
jednym pojeździe montowana jest tylko 
jedna sprężarka. Rozdział powietrza 
realizowany jest przez wielosystemowy 
zawór bezpieczeństwa i przełącznik 
ciśnieniowy, z priorytetowym ciśnieniem 
7 bar przeznaczonym do sytemu  

 
 

 

Klient  
Blackpool Transport 
Services Ltd 

Lokalizacja 
Blackpool, Anglia 

Aplikacja 
Tramwaje 

Produkty 
10 x wyspecjalizowanych 
systemów sprężarek (ASM) 
zapewniających ciśnienie 
10bar 

Korzyści dla użytkownika 
Zwiększona wydajność / 
niższe koszty serwisu 

Podsumowanie korzyści 

Wysoka wydajność 
sprężarek Hydrovane 
sprawia, że konieczna jest 
instalacja tylko jednej 
sprężarki w pojeździe 
 
Prosta instalacja – 
minimalna ingerencja w 
zabytkową konstrukcję  

Zmniejszenie kosztów 
serwisów  

Niezawodne źródło 
wysokiej jakości, 
suchego sprężonego 
powietrza 
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Specjalna konstrukcja sprężarek wykonanych na 
zamówienie stanowiła idealne rozwiązanie spełniające 
nasze wymagania na sprężone powietrze. Nowe sprężarki są 
mniejsze, lżejsze i przyjaźniejsze w obsłudze niż oryginalne, 
a gwarantują wydajniejszą pracę i niższe koszty serwisowe. 

John Houghton, główny inżynier w Blackpool Transport Services. 
 

 

 

hamulcowego oraz ciśnieniem 10 bar 
wymaganego przez system sterowania 
pneumatycznego drzwi. 

 
Jakość i niezawodność są kluczowymi 
cechami układu hamulcowego 
zapobiegającymi przed zniszczeniem 
zaworów i innych części. Każda awaria 
układu pneumatycznego może spowodować 
uruchomienie awaryjnego systemu 
hamowania tramwaju. 

 
Sprężarka stanowi zmodyfikowaną wersję 
przemysłowej sprężarki Hydrovane. Dla 
ułatwienia serwisowania i zwiększenia 
efektywności działania w ekstremalnych 
warunkach została wyposażona w 
zewnętrzny filtr powietrza. 

 
W odróżnieniu od tradycyjnych, dużych i 
ciężkich silników prądu stałego, systemy 
ASM napędzane są przez lekkie, 
niezawodne i użyteczne silniki prądu 
zmiennego zasilane z programowanych 
falowników. 

 

Zastosowanie podwójnego osuszacza 
absorpcyjnego Hydrovane gwarantuje 
dostarczanie suchego powietrza, gdyż wilgoć 
mogłaby doprowadzić do problemów ze 
smarowaniem, korozją i zamarzaniem 
urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem. 
 

Łatwość instalacji 
Ponieważ sprężarka musiała być umieszczona 
pod podłogą każdego tramwaju oraz z 
powodu wagi przywiązywanej do konserwacji 
zabytkowych pojazdów, jednym z 
najważniejszych czynników była jak 
najprostsza instalacja sprężarki. 

 
Firma Hydrovane zaprojektowała system 
sprężonego powietrza tak, aby można było 
w prosty sposób zainstalować go pod 
pokrywą serwisową znajdującą się w 
podłodze tramwaju. Każdy zestaw 
dostarczany przez Hydrovane stanowił 
kompletne urządzenia gotowe do instalacji, 
wyposażone w sprężarkę, wszystkie 
przyłącza i zbiorniki powietrza. 
 

John Houghton, szef działu inżynierskiego w 
Blackpool Transport Services wyjaśnia: “Decyzja 
o wyborze sprężarek Hydrovane była oparta na 
ekspertyzach inżynierskich, które były 
przedstawiane na wszystkich etapach realizacji 
projektu. 

Specjalna konstrukcja sprężarek wykonanych na 
zamówienie stanowiła idealne rozwiązanie 
spełniające nasze wymagania na sprężone 
powietrze. Nowe sprężarki są mniejsze, lżejsze i 
przyjaźniejsze w obsłudze niż oryginalne, a 
dodatkowo gwarantują wydajniejszą pracę i 
niższe koszty serwisowe. 

 
Nawiązaliśmy owocną współpracę z firmą 
Hydrovane. Jej inżynierowie są bardzo pomocni 
i gotowi w każdej chwili podać pomocną dłoń.” 

 
Do dnia dzisiejszego zmodyfikowano dziesięć  
zabytkowych tramwajów. 

 
 

 
 

www.hydrovaneproducts.com 

http://www.hydrovaneproducts.com/

