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15 lat monolitycznych studni –
historia sukcesu wysokojakościowych
prefabrykatów betonowych dla kanalizacji
deszczowej oraz ściekowej
M Christian Weinberger, Schlüsselbauer Technology GmbH & Co KG, Austria

Słabości systemów kanalizacyjnych, niezależnie od zastosowanych materiałów, a także rosnące wymagania jakościowe,
wyznaczyły przed 15 latami nową erę w infrastrukturze
ściekowej. Austriacki dostawca technologii produkcyjnych,
Schlüsselbauer Technology, przedstawił wówczas pierwszą
przemysłową metodę produkcji indywidualnie planowanych
i dojrzewających w formach podstaw studni. Po pierwszych
instalacjach w Niemczech oraz Francji dennice pod marką
Perfect zdobyły szturmem rynki Europy i Ameryki Północnej.
Marka ta stała się synonimem szczelnych i monolitycznych
elementów betonowych. Dzisiaj rodzina Perfect poza betonowymi dennicami obejmuje także inne elementy studni
oraz rury z opcjonalną ochroną przed korozją w formie

wykładziny HDPE. Imponujący zakres trwałych wyrobów
betonowych dla różnych wariantów sieci kanalizacyjnych
oraz modułowa automatyzacja produkcji stanowić będą
centralny punkt stosika ﬁrmy Schlüsselbauer Technology
na targach Bauma 2019.

Sukces rynkowy jako miara siły innowacji
We wszystkich gałęziach gospodarki stały rozwój oraz doskonalenie produktów są co jakiś czas przeplatane rewolucyjnymi innowacjami, których prawdziwą wartość docenić tak naprawdę
można jedynie z perspektywy czasu. Jeśli innowacja przynosi
realne korzyści w długim terminie, przekłada się na permanentny

Wyroby przystosowane do indywidualnych wymagań, produkowane efektywnie w zautomatyzowanym procesie –
to charakterystyka Perfect Forming Technology.
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Odlewane prefabrykaty znane są od dekad, jednak Schlüsselbauer Technology
opracował przemysłowe systemy produkcji seryjnej z zastosowaniem betonu
samozagęszczalnego.

wzrost. W ostatnich latach obserwuje się progres w dziedzinie technologii i przetwarzania betonu, który przykładowo objawia się szerokim jego zastosowaniem ze względu na walory wizualne. Perfect Forming Technology, metoda produkcji indywidualnych prefabrykatów dojrzewających w formach, wykorzystuje osiągnięcia w rozwoju
technologii betonu i przekłada je bezpośrednio na zalety konceptu produkcyjnego.
Dzięki współpracy użytkowników tej metody produkcji z lokalnymi liderami w dziedzinie technologii betonu jakość wyrobów końcowych jest stale podnoszona. Pozwoliło to wielu innowatorom osiągnąć sukces rynkowy nawet w czasach niestabilnej
koniunktury. Po upływie 15 lat od debiutu produkcja indywidualnych podstaw studni
Perfect stała się najpopularniejszym system w branży. Rozwinięta o nadbudowę studni oraz o rury betonowe wykonywane metodą Perfect Forming Technology oferuje
producentom możliwości poszerzenia zakresu oferty.

Indywidualne studnie oraz standaryzowane rury w jednym systemie
Z powodu różnic poziomów, zmian kierunków, różnorodności przyłączy, istota elementu dennego studni polega na możliwości jego adaptacji do indywidualnych wymogów. W kwestii rur także pojawiają się wymogi indywidualne, gdyż podczas instalacji rurociągów konieczne jest dokładne dopasowanie długości według projektu.
Ze względu na te okoliczności w przeszłości dewaluowano rury betonowe i proponowano materiały alternatywne. Dzisiaj, dzięki nowym metodom produkcji oraz możliwościom precyzyjnego planowania, można bez problemu wytwarzać dokładnie
zwymiarowane betonowe rury pasowane i króćce, a największą wagę kładzie się na
trwałość infrastruktury z uwzględnieniem warunków gruntowych oraz obciążeń komunikacyjnych. To te uwarunkowania są decydujące dla projektantów w kwestii doboru materiałów, bo decyzja podjęta na tym etapie nie może już zostać zweryﬁkowana, nawet, jeśli biorący odpowiedzialność wykonawca na budowie oceni ją negatywnie. Dlatego właśnie beton, jako materiał najbardziej odporny na obciążenia,
z właściwościami statycznymi nieulegającymi zmianie wraz z upływem czasu, jest gwarantem trwałości sieci kanalizacyjnych. Dzięki innowacjom w technologii betonu oraz
nowoczesnej metodzie produkcji Perfect Forming Technology, producenci prefabrykatów są w stanie dostosowywać swoja ofertę do aktualnego popytu. Dzięki temu produkcja jest ekonomiczna i dotyczy to zarówno wyrobów ustandaryzowanych (np. seryjna
produkcja rur), jak i w pełni zindywidualizowanych (np. podstawy studni).
E
www.cpi-worldwide.com

ZBI – Zakłady Betonowe International – 2 | 2019

RURY I ELEMENTY KANALIZACJI BETONOWEJ

Podstawy studni Perfect charakteryzują się wysoką jakością,
a ich produkcja od planowania do wysyłki odbywa się
ekspresowo.

Wartość dodana dzięki technologii betonu
oraz połączeniom materiałowym
Rozwój w technologii betonu pozwala na uwzględnienie rygorystycznych wymagań w projektach inżynieryjnych oraz implementacje nowych procesów w zakładach wykonujących prefabrykaty. Innowacyjne podejście do produkcji przekłada się
na efektywność ekonomiczną i gwarancję jakości każdego wyrobu, gdyż wyrób dojrzewa w formie i wykonany jest z pojedynczego odlewu. Dodatkową zaletą jest możliwość łączenia
materiałów w celu uzyskania lepszych właściwości wyrobu końcowego. Dla zastosowań w środowisku agresywnym, dla kanalizacji mieszanej i ściekowej, prefabrykaty dostarczyć można
ze stałą ochroną antykorozyjną w formie dodatkowej wewnętrznej wykładziny Perfect Liner z HDPE. Rura betonowa Perfect Pipe z wykładziną jest kolejną innowacją zastosowaną od
czasu swojego debiutu na targach Bauma w 2010 (zobacz raport ZBI 3/2010) w wielu projektach w Azji, Europie i Ameryce
Północnej. Ten system rur nadaje się w równym stopniu do
montażu w otwartym wykopie, jak i do metod przeciskowych,

Poprowadzenie dwóch
równoległych kanałów
w postawie studni nie stanowi
wyzwania w systemie Perfect.
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a dzięki warstwie antykorozyjnej zapewnia efektywne odprowadzanie ścieków, nawet w przypadku występowania zmiennego przepływu.
Kolejny krok w rozwoju systemu Perfect Pipe zostanie zaprezentowany przez Schlüsselbauer Technology na targach Bauma 2019. Rury przeciskowe z pewnie zakotwiczoną wykładziną
oraz elastyczny konektor wtykowy w średnicy DN1500 otwierają możliwości w nowym segmencie (średnice przechodnie).
Teraz rury z wykładziną do średnicy nominalnej 1500 mm nie
muszą być już spawane po ułożeniu rurociągu, dzięki czemu
skraca się czas pracy i ograniczają się koszty montażu. Połączenie rur Perfect Pipe z wewnętrznym, chronionym przed uszkodzeniami mechanicznymi uszczelnieniem gwarantuje zalety
dla wszystkich stron zaangażowanych w projekt – od projektanta, przez inwestora i wykonawcę, do użytkowników systemu,
a także dla producenta, któremu ta przyszłościowa technologia
zapewnia przyrost wartości produkcji.

Międzynarodowy sukces systemu Perfect Forming
Technology
Elastyczność systemu produkcji Perfect Forming Technology
objawia się w różnorakich aspektach. W przypadku podstaw
studni dowolne konﬁguracje kinety i przyłącza wykonuje są
w kilku prostych etapach produkcyjnych. Bardziej skomplikowane komponenty studni przeznaczone dla infrastruktury komunikacyjnej, energetycznej czy transportowej są także możliwe do wykonania. Dzięki inteligentnemu formowaniu łatwo
można dostosować geometrę wyrobu, obsługa form jest wyjątkowo prosta, a miejsce pracy pozostaje czyste. System produkcyjny w pierwszej fazie może bazować na manualnej obsłudze, a następnie – w miarę rosnącego zapotrzebowania –
zostać stopniowo rozbudowany i zautomatyzowany.
Schlüsselbauer Technology to rodzinna ﬁrma oddana pracownikom i klientom, która oferuje indywidualne koncepty technologiczne dostosowane do konkretnych wymagań. Łatwo
w takich okolicznościach zbudować solidną podstawę długoterminowej współpracy i partnerstwa. Schlüsselbauer wspiera
klientów z dwóch lokalizacji – w Austrii oraz USA – od pomysłów
i opracowania konceptu, do wyczerpującego wsparcia technicznego.
E

System produkcji Perfect stosowany jest
do ekonomicznej produkcji dennic
kanalizacyjnych, ale może też zostać użyty
do wytwarzania elementów specjalnych.

Połączenia są kluczowym elementem
w każdym rodzaju infrastruktury – Perfect
Forming Technology zapewnia ich
absolutną szczelność.
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Rentowność w dużym stopniu zależy od konceptu procesów
oraz automatyzacji odpowiednich etapów produkcji.

Schlüsselbauer Technology ma ponad 15 lat doświadczenia
w optymalizacji produkcji prefabrykatów z betonu
samozagęszczalnego.

W pełni zautomatyzowana produkcja prefabrykatów
odlewanych w formach w Nowej Zelandii

Projekt ten to kamień milowy w sektorze automatycznej produkcji dojrzewających w formach prefabrykatów. Po raz pierwszy możliwe jest dostosowanie dziennego procesu produkcyjnego do aktualnego zapotrzebowania bez negatywnego
wpływu na efektywność ekonomiczną zakładu.

Schlüsselbauer Technology uruchamia aktualnie nowy, unikalny na skalę światową system produkcyjny w Nowej Zelandii.
Będą go cechować niespotykane dotąd możliwości produkcyjne. Automatyczny system wytwarzania szerokiej gamy prefabrykatów jest wyposażony w dwa obiegi - do produkcji seryjnej oraz do wyrobów indywidualnych. Oba obiegi kontrolowane są przez inteligentne sterowanie, które zapewnia
osiągnięcie maksymalnej produktywności. Poza optymalizacją
procesów kluczowymi elementami są: stacja z możliwością symultanicznego zalewania kilku form oraz formowanie elementów łączących (np. bosy koniec, mufa kielicha) za pomocą stalowych pierścieni. Inwestycja w zakład wyposażony w Perfect
Forming Technology jest dla nowozelandzkiego przedsiębiorstwa Hynds Pipe Systems wyznacznikiem dalszego rozwoju
i ugruntowaniem pozycji lidera rynku.
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Adrian Hynds, właściciel przedsiębiorstwa Hynds Pipe Systems, stwierdził, że instalacja i uruchomienie produkcji przerosło jego oczekiwania. „Krok w kierunku jednoczesnego zapewnienia najwyższej jakości produktu i optymalizacji efektywności
produkcji wdrożono we współpracy z Schlüsselbauer Technology. Specjaliści z ﬁrmy Schlüsselbauer, którym powierzono
planowanie i wykonanie instalacji, przeprowadzili powierzone
zadania w bardzo profesjonalny sposób. Wszystkie nasze wymagania zostały spełnione, a wiele szczegółów zostało nawet
dodatkowo ulepszonych. Widzę solidną podstawę do długotrwałej współpracy!”.
M
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Rury do kanalizacji ściekowej Perfect Pipe z wykładziną HDPE
są szeroko stosowane w Azji, Europie oraz Ameryce
Północnej.

Automatyczna linia do produkcji odlewanych wyrobów
uruchamiana w Nowej Zelandii wyznacza nowe standardy
w kwestii elastyczności oraz efektywności produkcji.

Dzięki firmie Schlüsselbauer wszyscy
czytelnicy ZBI mogą bezpłatnie pobrać
niniejszy artykuł w formacie pdf.
Można to zrobić wchodząc na stronę
www.cpi-worldwide.com/channels/
schluesselbauer. Można ją również
otworzyć w smartfonie skanując kod QR.
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