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Monolitycznie do średnicy DN1800 –
Tracey Concrete wyznacza
nowe standardy rozmiarowe
w produkcji indywidualnych podstaw studni
w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii
Od ponad 10 lat system produkcyjny Perfect ewoluuje dostosowując się do najnowszych zmian w obszarze odlewanych podstaw studni.
Idealnie wyprofilowane kinety wytwarzanych wyrobów formowane przez kształtki z polistyrenu, a także optymalizacja gospodarki zasobami,
która umożliwia ekonomiczną produkcję, dały tej technologii opracowanej przez Schlüsselbauer Technology niepodważalny międzynarodowy
sukces. Tracey Concrete, jeden z największych producentów prefabrykatów betonowych w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, jest kolejnym
prominentnym przedsiębiorstwem, które w ostatnim czasie uruchomiło produkcję odlewanych, indywidualnie projektowanych dennic.
Poza oczywistymi względami jakościowymi w Tracey Conrete zdecydowano się na System Perfect także z powodu możliwości produkcji
wyrobów o bardzo dużych średnicach. Finalnie Tracey Concrete oferuje indywidualnie projektowane podstawy studni do średnicy DN1800
powstające w monolitycznym odlewie w sprawdzonym przemysłowym procesie produkcyjnym.
Ralph Mitterbauer, Schlüsselbauer Technology
GmbH & Co KG, Austria
Tracey Concrete to północnoirlandzkie
przedsiębiorstwo z dużymi tradycjami, ma
ono swoją siedzibę w miejscowości Enniskillen, w hrabstwie Fermanagh, a w swojej
ofercie posiada szeroki zakres najwyższej
jakości wyrobów betonowych: rury, rury
przeciskowe, kręgi, dennice oraz inne komponenty na potrzeby infrastruktury wodnokanalizacyjnej.
Przez ponad 30 lat działalności firma dorobiła się opinii kompetentnego i solidnego
dostawcy, biorącego udział w większości
znaczących projektów na terenie Wielkiej

Brytanii oraz Irlandii. Jako przykłady podać
można budowę terminalu nr 2 lotniska
w Dublinie, czy też rozbudowę autostrady
A8 (Belfast – Lane). W obu przypadkach
stosowano rury i studnie betonowe firmy
Tracey. Strategiczna inwestycja w system
produkcyjny Perfect firmy Schlüsselbauer
Technology jest naturalnym krokiem rozwoju przedsiębiorstwa w celu uzyskania pozycji lidera na rynku anglosaskim.

Światowa premiera:
monolityczna podstawa studni Perfect
o średnicy DN1800
Z powodu regionalnych norm dotyczących
maksymalnych średnic przyłączanych rur

Teren firmy Tracey Concrete w Enniskillen, Północna Irlandia.
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jednym z głównych wymogów firmy Tracey
Concrete było umożliwienie produkcji indywidualnie planowanych podstaw studni aż
do średnicy DN1800. System Perfect po
raz pierwszy został zaimplementowany
w wersji umożliwiającej produkcję dużej ilości takich wyrobów, dodatkowo w ekonomicznym oraz w sporej części zautomatyzowanym procesie.
Zakres dostarczanego wyposażenia wchodzącego w skład systemu Perfect uwzględnia kilkanaście form odlewniczych przystosowanych do produkcji dennic w średnicach
DN1200, DN1500 oraz debiutującej średnicy DN1800. Wszystkie wyroby powstają
oczywiście w monolitycznym odlewie.

Monolityczne podstawy studni z indywidualnie zaprojektowanymi
kinetami z aktualnej produkcji.
www.cpi-worldwide.com
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Wysokość wyrobów obejmuje zakres od
700 mm dla średnicy DN1200, aż do
1600 mm dla średnicy DN1800. Wysokość w łatwy sposób dostosowywać można
adaptując odpowiednio formę. Grubości
ścianek występują w przedziale od 150 do
300 mm w najszerszym wariancie. Dodatkowo dennice wytwarzane być mogą
opcjonalnie z zintegrowanymi szczeblami
włazowymi. Możliwa jest też integracja
kotw transportowych, które znacząco ułatwiaj transport wyrobu i ich montaż na placu
budowy.

Indywidualnie i elastycznie:
system produkcji Perfect
Dowolność projektowa oraz dokładność
wymiarowa kanałów i przyłączy rurowych
to najważniejsze aspekty produkcji podstaw
studni. Specjaliści z Schlüsselbauer Technology opracowali w systemie Perfect innowacyjne rozwiązanie, które stale jest usprawniane - pozwala ono na wytworzenie w każdym wyrobie dowolnej konfiguracji kinety.
Nieskończona ilość kombinacji kątów oraz
spadków kanałów gwarantuje kompletną
optymalizację przepływu cieczy. Miejsca
zatorów oraz zakłóceń są całkowicie wyeliminowane dzięki zachowaniu stałego nachylenia na całej długości rurociągu. Zoptymalizowana hydraulika przekłada się także
na znaczące zmniejszenie odkładania się
osadów, redukcję abrazji betonu, co implikuje rzadsze przeglądy sieci kanalizacyjnej.
Każda narzucona przez projektanta konfiguracja połączeń może zostać w prosty sposób zaimplementowana oraz wyprodukowana w pojedynczej studni. Uwzględnione
mogą zostać zmiany kierunku, średnic, większa ilość wlotów, a nawet różne wysokości
spocznika. Kolejną zaletą systemu produkcyjnego Perfect jest możliwość stosowania zintegrowanych uszczelek. Uszczelki są pewnie
zakotwiczane w betonie już na etapie produkcji za pomocą kształtek przyłączeniowych symulujących połączenie rurowe.
Do produkcji w systemie Perfect przewidziany jest beton łatwo- lub samozagęszczalny, który dojrzewa w formie. Takie rozwiązanie ma szereg zalet – produkt wykazuje wielką dokładność wymiarową wszystkich połączeń, najwyższą jakość powierzchni z ekstremalnie niską nasiąkliwością. Poza wysoką odpornością chemiczną,
podstawy betonowe wykonane w monolitycznym odlewnie charakteryzują znakomitą wytrzymałością na ściskanie i ścieranie.
Właściwości te udowodniono w naukowych badaniach.
Jeśli dodać to tego równomierną strukturę
i szczelność monolitycznych komponentów,
www.cpi-worldwide.com

Tracey Concrete oferuje indywidualnie projektowane podstawy studni,
wytwarzane z użyciem kształtek EPS, o średnicy 1800 mm.

Najwyższa jakość powierzchni betonu podstaw studni Perfect ma znaczący udział
w szacowanym czasie życia produktu – ponad 100 lat.

okazuje się, że podstawa studni Perfect wykazuje szacowany czas życia produktu na
poziomie ponad 100 lat.

„Szyta na miarę” konfiguracja kinety
dzięki zastosowaniu systemu kształtek
Wybór systemu Perfect umożliwił w firmie
Tracey Concrete produkcję indywidualnie

planowanych podstaw studni z dowolnymi
konfiguracjami kanałów oraz przyłączy
w pojedynczym odlewie.
Kluczowym elementem konceptu produkcyjnego jest wyszukany system łączenia prefabrykowanych kształtek z polistyrenu
(EPS). Kształtki występują jako elementy
proste, łukowe, oraz symulujące przyłącze
rurowe. W prosty sposób z kształtek tworzy
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Sterowane komputerowo wycinarki wyposażone w gorące druty
odpowiadają za dokładne przygotowanie negatywu kinety
z polistyrenowych kształtek.

się negatyw kinety. Kształtki opracowane
zostały przez specjalistów firmy Schlüsselbauer w taki sposób, aby częste konfiguracje kinety mogły być produkowane z jak
najmniejszym zużyciem materiału. Kształtki
docinane są w procesie przygotowawczym
za pomocą zaawansowanych wycinarek
z wykorzystaniem gorącego drutu. Wycinarki sterowane są poprzez program, do
którego operator w pierwszym kroku produkcyjnym wprowadza dane wyrobu, korzystając z przyjaznego interfejsu.
Technologia ta pozwala produkować w Tracey Concrete wszelkie przyłącza rurowe
i kanały dla średnic od DN100 do
DN1000 w bardzo precyzyjny sposób.
Aby zapewnić jak najszybszą obsługę zamówienia, co w dzisiejszych czasach ma
coraz większe znaczenie dla odbiorców,
priorytetem firmy Tracey jest posiadanie
szerokiej i zautomatyzowanej produkcji
komponentów studni, zapewniającej spełnienie każdego życzenia klienta w zakresie
konfiguracji kinety.
Przygotowane „na miarę” elementy styropianowe są ze sobą sklejane tworząc negatyw kinety. Następnie gotowy element
umieszczany jest w zamykanej formie i zalewany płynnym betonem za pomocą silosu
podwieszonego na suwnicy. W ten właśnie
sposób powstaje kompletna podstawa studni, z dnem, ściankami, spocznikiem oraz indywidualną kinetą – wszystko w jednym
kroku! Wyroby dojrzewają w formach do
następnego dnia roboczego. Rozformowanie polega na ręcznym rozsunięciu obu połówek płaszcza zewnętrznego formy, a na122
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Przyłącza rurowe formowane są przez idealnie zwymiarowane
elementy z polistyrenu EPS.

stępnie wyciągnięciu wyrobu za pomocą
specjalnego trawersu, który także obraca
wyrób o 180° przed odstawieniem na pożądane miejsce robocze. W ostatnim etapie
za pomocą prostych narzędzi usuwa się polistyrenowe kształtki.

Silna pozycja lidera wśród producentów
elementów studni betonowych
w Wielkiej Brytanii i Irlandii
Cel strategiczny firmy Tracey Concrete to
ugruntowanie swojej silnej pozycji na rynku
w segmencie studni betonowych za pomocą zachowania najwyższej jakości wyrobów oraz optymalizacji kosztów produkcji.
Technologia Perfect wpisuje się idealnie w
tę strategię – umożliwia ona produkcję podstaw studni najwyższej jakości, o niespotykanej dokładności wymiarowej, w monolitycznym odlewie i w bardzo krótkim czasie.

WIĘCEJ INFORMACJI

Tracey Concrete Limited
Old Rossorry, Sligo Road
Enniskillen, Co. Fermanagh
BT74 7LF, Irlandia Północna
T +28 6632 6437
F +28 6632 4908
headoffice@traceyconcrete.com
www.traceyconcrete.com

Schlüsselbauer Technology GmbH & Co KG
Hörbach 4 · 4673 Gaspoltshofen, Austria
T +43 7735 71440
F +43 7735 714456
sbm@sbm.at · www.sbm.at
www.perfectsystem.eu

Patrick Thomas Tracey, pełniący funkcję
CEO w Tracey Concrete podsumowuje inwestycję następująco:
„Decyzja o wyborze systemu produkcyjnego Perfect dostarczanego przez Schlüsselbauer Technology jest kamieniem milowym
w drodze naszej firmy do pozycji lidera na
naszych głównych rynkach – Wielkiej Brytanii oraz Irlandii – w segmencie studni betonowych. Widzimy możliwość zaspakajania wymagających potrzeb klientów w sposób efektywny ekonomicznie, poprzez proces zautomatyzowany, jako strategiczną
korzyść, która daje nam zdecydowaną
przewagę nad konkurencją.”
M
www.cpi-worldwide.com
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