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Prezentowana w niniejszym artykule 
technologia płyty lodowiska w formie 
aluminiowych paneli radiacyjnych jest 
wręcz rewolucyjnym rozwiązaniem  
dla lodowisk, w porównaniu z dotych-
czas stosowanymi systemami oruro-
wań z rur aluminiowych, stalowych, 
polietylenowych PE czy z gumy EPDM. 
Wykorzystano tu znakomitą przewod-
ność cieplną aluminium w porównaniu 
z PE oraz EPDM.

Wdrożenie do produkcji w 2015 r. polskiego wynalazku firmy WM International z Krakowa 
wypowiedziało wojnę „wampirom energetycznym”, czyli energochłonnym technologiom  

mrożenia przenośnych lodowisk (orurowania aluminiowe, stalowe, polietylenowe,  
wykonane z gumy EPDM).

Technologia  
WM ALU QUICK ICE  

firmy WM International 
– polski wynalazek na skalę    

Paweł Doliński, WM International  światową

Technologia  
WM ALU QUICK ICE

Panele aluminiowe pokrywają szczel-
nie całą płytę lodowiska w przestrze- 
ni między bandami. Jednocześnie, po- 
przez kształt radiatora, powierzchnia  
mrożenia jest dużo większa niż po- 
wierzchnia całego lodowiska.
Zamrażanie płyty lodowiska zaczyna 
się po godzinie od uruchomienia agre-
gatu chłodniczego, zaś pięć godzin 
później, można już otwierać lodowi-
sko dla łyżwiarzy. 

Radiacyjny moduł chłodzący w technologii WM ALU QUICK ICE dla lodowisk mobilnych

Porównanie przewodności cieplnych 
materiałów stosowanych  
w systemach orurowań 

Materiał Przewodność cieplna 
[W/mK]

Aluminium 200

Stal 58

PE-HD Polietylen 0,38-0,51

EPDM 0,25

Tak wysoka sprawność mrożenia po- 
zwala nawet na wyłączanie agregatu  
w godzinach nocnych. Wysoka prze-
wodność aluminium pozwala też na 
dobór agregatu chłodniczego o mocy 
ok. 40% niższej niż w tradycyjnych 
technologiach, co bezpośrednio wpływa 
na dużo niższe koszty zużycia energii 
oraz mniejszą moc przyłącza energe-
tycznego.

Technologia WM ALU QUICK ICE do 
dnia dzisiejszego została wdrożona  
w Polsce na kilku lodowiskach. Są to:

  lodowisko przy Galerii Krakowskiej w Kra-
kowie o pow. 504 m², gdzie zastoso-
wano agregat chłodniczy o wyd. 65 kW;

  lodowisko w Mrągowie o pow. 800 m², 
gdzie zaprojektowano agregat przed 
wdrożeniem do produkcji alu paneli 
o wyd. 180 kW; przy tej konfiguracji  
możemy powiększyć powierzchnię 
lodowiska o około 500 m²

  lodowisko w Lesku o pow. 600 m², gdzie 
zaprojektowano agregat chłodniczy  
o wydajności 100 kW; tradycyjny sys-
tem wymagałby agregatu o mocy mi- 
nimum 150 kW;
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  lodowisko pod PKiN w Warszawie o po-
wierzchni 840 m², gdzie zastosowa- 
no agregat o wyd. chłodniczej zaled-
wie 160 kW (tradycyjny system wyma- 
gał agregatu o mocy min. 200 kW).

Technologia WM ALU QUICK ICE zastosowana na lodowisku pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Na lodowisku o powierzchni 840 m²  
zastosowano agregat o wydajności chłodniczej zaledwie 160 kW – tradycyjny system wymagałby agregatu o mocy min. 200 kW

Lodowisko przy Galerii Krakowskiej w Krakowie 

Innowacyjna technologia radiacyjnych 
paneli aluminiowych stanowi ogrom- 
ny, jakościowy postęp w porównaniu  
z tradycyjnymi systemami dla lodowisk  
mobilnych. 

Lodowisko w technologii WM Alu Quick 
Ice charakteryzuje:
  wysoka energooszczędność – dzię-
ki o 100% większej powierzchni wymia- 
ny ciepła (radiatorowa płyta mroź-
nicza),

  niskie koszty eksploatacji (możli-
wość wyłączania agregatu na noc),

  szybkie mrożenie i budowla tafli 
– po montażu i uruchomieniu lodo-
wiska to ok. 5 godzin,

  brak strat natryskiwanej wody 
na aluminiową radiatorową płytę, 
brak wolnej przestrzeni między po- 
szczególnymi rurami, a takie wystę-
pują w innych systemach,

  odporność na uszkodzenia mecha-
niczne,

  odporność na działanie czynni-
ków atmosferycznych,

  mała powierzchnia magazynowa-
nia,

  możliwość magazynowania na wol-
nym powietrzu,

  szybki montaż i demontaż.

Zwiększony koszt płyty z paneli alumi- 
niowych, w porównaniu do tradycyjnych 
systemów, jest równoważony przez 
znacznie tańszy, mniejszej mocy agre-
gat chłodniczy oraz nieporównanie niż-
sze koszty eksploatacyjne. 

Aktualnie do realizacji zaplanowano dwa  
pełnowymiarowe lodowiska hokejowe 
zaprojektowane w technologii WM ALU 
QUICK ICE.

Producentem systemu 
WM ALU QUICK ICE jest firma 
WM INTERNATIONAL. 

Ilustracje z archiwum firmy



Zaprojektujemy i zbudujemy dla Państwa:
 tor bobslejowy
 tor do jazdy szybkiej na lodzie
 tor lodowy dla gokartów
 lodowy skatepark
 mrożoną górkę miejską

 mrożony stok narciarski
 tor dla Ice Crossu
 dowolnego kształtu i wymiaru lodowisko
 lodowisko na statku, barce itp.
 mrożoną ściankę wspinaczkową

Wdrożymy na Państwa obiekcie procedurę Champion Ice.

W naszej akademii wyszkolimy Państwa operatora rolby na Lodomistrza.

W lodowym biznesie nie ma dla nas ograniczeń – razem wyznaczajmy trendy na świecie!

Zapraszamy do kontaktu:
Paweł Doliński
tel. kom. 660 71 99 71
e-mail: p.dolinski@wminternational.pl
www.wminternational.pl

WM INTERNATIONAL
32-400 Myślenice
Jawornik 673
info@wminternational.pl

Arena Lodowa Tomaszów Mazowiecki 
–  tor do jazdy szybkiej 4800 m²
–  lodowisko hokejowe 1800 m²

Modernizacja lodowiska TORWAR  
w Warszawie  
– lodowisko hokejowe 1800 m² Lodowisko i skatepark w Iłowie 

– lodowisko 800 m² 

WM INTERNATIONAL – naszą misją jest pomoc w rozwoju sportów zimowych w Polsce.

Nasza ostatnią realizacją mającą wpływ na rozwój łyżwiarstwa w Polsce jest budowa pierwszego  
krytego toru do jazdy szybkiej na lodzie oraz pełnowymiarowego lodowiska hokejowego w Tomaszowie 
Mazowieckim.


