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American Concrete Products
uruchamia produkcję rur Perfect Pipe
M Christian Weinberger, Schlüsselbauer Technology GmbH & Co KG, Austria

Przygotowania do wprowadzenia nowego produktu na rynek
budowlany w USA zostały ukończone. Rok po realizacji
pilotażowego odcinka w hrabstwie Pima (Arizona) rura
betonowa z wykładziną HDPE Perfect Pipe została
ostatecznie zatwierdzona i otrzymała aprobatę budowlaną
dopuszczającą stosowanie jej w infrastrukturze kanalizacyjnej.
American Concrete Products zostało pierwszym producentem
rur Perfect Pipe w Stanach Zjednoczonych. Osiem miesięcy po
zrealizowaniu pilotażowego odcinka przedsiębiorstwo rozpoczęło produkcję rur Perfect Pipe w opracowanym przez ﬁrmę
Schlüsselbauer systemie produkcji Perfect Forming Technology. Niedługo potem Geneva Pipe podjęło taką samą decyzję
i stało się drugim przedsiębiorstwem wyprowadzającym rury
Perfect Pipe na amerykański rynek. Obaj producenci wraz z dostawcą technologii – ﬁrmą Schlüsselbauer – wzięli wspólnie
udział w targach WEFTEC w Nowym Orleanie. To wiodące wydarzenie skoncentrowane jest na jakości wody oraz gospodar-

Stoisko na targach WEFTEC 2018: rury Perfect Pipe
pokazane po raz pierwszy na arenie krajowej
przez Schlüsselbauer Technology w kooperacji z American
Concrete Products oraz Geneva Pipe.
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ce wodno-kanalizacyjnej, dlatego też zostało wybrane na miejsce oﬁcjalnej prezentacji rur Perfect Pipe w USA. Obecność na
największych targach wodnych ma świece wpłynie z pewnością na wzrost popularności rur Perfect Pipe w całym kraju. Tym
bardziej, że dostawcy z Kanady już od 2 lat zaopatrują budowy
w USA w konwencjonalne oraz przeciskowe rury Perfect Pipe.
Tom Egan Jr., prezydent i właściciel zlokalizowanego w Omaha
(Nebraska) przedsiębiorstwa American Concrete Products od
momentu przejęcia zakładu produkcji konwencjonalnych rur
betonowych postanowił przyjąć strategię rozwoju opartą
na wysokojakościowych produktach. Podnoszenie jakości różnych prefabrykowanych wyrobów betonowych – rur, elementów studni, przepustów ramowych czy segmentów ściennych
– pozwoliło ﬁrmie osiągnąć znaczący wzrost. Jednak kolejny
krok optymalizacji jakościowej wymagał już fundamentalnej
zmiany w technologii produkcji. Wtedy zdecydowano się na
zastosowanie rozwiązania gwarantującego najwyższą jakość,
mianowicie na Perfect Forming Technology dostarczaną przez

Pilotażowa realizacja rurociągu Perfect Pipe w hrabstwie
Pima (Arizona) w 2017 r.: rurociąg DN400 (16”) instalowany
w otwartym wykopie.
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austriacką ﬁrmę Schlüsselbauer. Wybór okazał się traﬁony,
a American Concrete Products rozpoczęło produkcję monolitycznych podstaw studni oraz betonowych rur kanalizacyjnych
z ochroną antykorozyjną.
WEFTEC to nie tylko największe targi wodne na świecie,
ale także konferencje i panele dyskusyjne na których prezentowane są najbardziej znaczące innowacje w dziedzinach produktów i usług. Rury Perfect Pipe stanowią rewolucyjną innowację i mogą wnieść bardzo dużo korzyści do infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej, dlatego WEFTEC był właściwym miejscem na krajowy debiut. Zaprezentowane zostały rury i studnie
kanalizacyjne z ochroną przeciw korozji. Warstwę ochronną
wykonano z połączonej z betonem gęstymi kotwami wykładziny HDPE oraz szczelnego łącznika wtykowego gwarantującego
ciągłość warstwy antykorozyjnej. Wspólne stoisko ﬁrm American, Geneva oraz Schlüsselbauer było na targach w zasadzie
jedyną prezentacją wyrobów betonowych z realnym potencjałem na przyszłość.
Na całym świecie sektor prefabrykatów betonowych traci
udział w rynku na rzecz dostawców alternatywnych materiałów.
W szczególności dotyczy to rur. Największa zaleta betonu – ponad stuletnia żywotność gwarantowana przez stabilność formy
i niezmienną wytrzymałość mechaniczną – została przez producentów alternatywnych materiałów przyćmiona za pomocą
argumentów dotyczących korozji. Z drugiej strony wady alternatywnych materiałów, jak niższa wytrzymałość na ściskanie
lub bardziej wymagająca i kosztowna instalacja, zeszły na dalszy plan. Jako odpowiedź pojawiły się próby zwiększenia odporności chemicznej betonu poprzez stosowanie różnego rodzaju powłok, nietrwale przytwierdzonych wykładzin wewnętrznych lub bardzo kosztowych wkładek ochronnych (np. szklanych), nie sprawdziły się one jednak w praktyce, co przyczyniło
się jedynie do jeszcze większych strat w udziale rynkowym.

Rurociąg Perfect Pipe po ułożeniu przeszedł inspekcję
kamerą, to samo badanie przeprowadzono po roku
od ukończenia instalacji: pozytywne wyniki posłużyły
jako podstawa do uzyskania aprobat i certyﬁkatów.
www.cpi-worldwide.com

Teraz to się zmienia! Z sukcesem wprowadzono na rynek rury
Perfect Pipe w Kanadzie, Francji, Niemczech, Szwajcarii oraz
Singapurze.
Geneva Pipe z Orem (Utah) to cieszący się dobrą opinią producent rur i studni betonowych. Firma otworzyła nowy zakład
z wykorzystaniem wyposażenia Perfect Forming Technology
do produkcji elementów studni, a niebawem także rur Perfect
Pipe. Decydenci ﬁrmy Geneva Pipe oglądali pilotażową realizację w hrabstwie Pima i od samego początku byli bardzo
mocno zainteresowani rozwiązaniem ﬁrmy Schlüsselbauer.
W związku z tym proces decyzyjny był szybki, a produkcja rur
Perfect Pipe stała się istotnym elementem strategii rozwoju
przedsiębiorstwa. Biorąc przykład z sukcesów kanadyjskich
producentów rur Perfect Pipe, Geneva także będzie produkować rury zarówno do otwartego wykopu, jak i do metod przeciskowych. W sektorze przecisków Perfect Pipe gwarantuje wyjątkowo dużo korzyści. Instalacja przebiega dużo szybciej
w porównaniu do konwencjonalnej rury z wykładziną, gdyż nie
jest wymagane spawanie połączeń. Spawanie w studni startowej powoduje spore opóźnienia, a spawanie gotowego odcinka generuje duże koszty dodatkowe. W porównaniu do rur
z alternatywnych materiałów rura Perfect Pipe gwarantuje przede wszystkim większą trwałość, ale także dowolność projektowania – kształt, grubość ścianki, zbrojenie, rodzaj betonu – parametry te mogą zostać dostosowane do konkretnych warunków realizacji.
Marketing odegra kluczową rolę w procesie wprowadzania rur
Perfect Pipe na rynek. To dotyczy także zmiany podejścia do
metodyki produkcji. Perfect Forming Technology pozwala obsługiwać konkretne zamówienia, tak, że liczba produkowanych
rur odpowiada dokładnie zapotrzebowaniu. Dzięki temu można znacznie zredukować stany magazynowe, a co za tym idzie

Przedsiębiorstwo American Concrete Products z dumą
prezentuje nowy produkt: pokazowa rura z bocznym wlotem
w zakładzie produkcyjnym w Valley (Nebraska).
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cepty dopasowane do indywidualnych potrzeb i planów rozwoju danego producenta, pozwala to na elastyczność w zakresie wydajności i wielkości inwestycji. Kolejnym istotnym aspektem Perfect Forming Technology jest możliwość integracji
w konceptach dowolnych produktów, a odlewanie wyrobów
z betonu samozagęszczlnego pozwala na zróżnicowanie
dziennej produkcji, co przekłada się na zwiększenie efektywności zakładu.

Trwałość połączenia betonu z wykładziną HDPE gwarantują
gęsto rozmieszczone kotwy.

koszt magazynowania i zamrożony w produktach kapitał. W fazie inicjacji zapotrzebowanie z reguły jest mniejsze, wówczas
producent może ograniczyć wyposażenie produkcyjne, a z czasem sukcesywnie je zwiększać. Kolejną zaletą i jest powtarzalność produkcji – każdy wyrób jest identyczny bez względu na
skalę i stopień automatyzacji. Schlüsselbauer opracowuje kon-

Zestawienie wszystkich niezbędnych kroków przy wprowadzaniu na rynek nowego rozwiązania na potrzeby infrastruktury
deﬁniuje znaczenie przedsiębiorczości. Pierwsze działania promocyjne rur Perfect Pipe sięgają kilku lat wstecz, do konwencji
US Precast, na której wielu producentów dowiedziało się o rozwiązaniu ﬁrmy Schlüsselbauer. Kolejnym krokiem były badania
do specyﬁkacji według wymagań, dodatkowo różniących się
w zależności od stanu. Po potwierdzeniu spełnienia wymogów
realizacja pilotażowego rurociągu Perfect Pipe otrzymała zielone światło. Aby umożliwić to przedsięwzięcie niezbędna była
współpraca między: dostawcą technologii – ﬁrmą Schlüsselbauer; renomowanym, lokalnym producentem prefabrykatów;
oraz innowacyjnymi władzami samorządowymi z progresywnymi inżynierami i otwartością na nowe rozwiązania. Rok po
zakończeniu montażu i pierwszej inspekcji rurociągu kanalizacyjnego DN 400 (16”) w hrabstwie Pima odcinek został zbadany ponownie. Wymagania zostały bez żadnych wątpliwości
spełnione, a rura Perfect Pipe potwierdziła swoje właściwości
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w agresywnym środowisku ściekowym. Bazując na tym pilotażowym projekcie dopuszczono te rury bezwarunkowo do użytku w całym hrabstwie.
Wysiłki innych przedsiębiorców ułatwiły American Concrete
Products otrzymanie dopuszczenia dla rur Perfect Pipe w mieście Omaha (Nabraska). Pierwszy wykonany rurociąg ma średnicę DN 800 (36”), następnie zrealizowano nowy odcinek kolektora DN 1200 (48”). Obydwie budowy zostały wykorzystane
także do dodatkowych testów w warunkach montażowych,
których znakomite wyniki ułatwiają promowanie nowego rozwiązania. Posiadając takie referencje American Concrete Products spodziewa się uwzględniania rur Perfect Pipe w kolejnych projektach.
M

Realizacje rurociągów Perfect Pipe na całym świecie:
Rury Perfect Pipe zmieniły rynek przecisków w Singapurze
oferując wyższą jakość i szybszą instalację.

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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American Concrete Products Co.
8707 N 300th Street
Valley, NE 68064, USA
T+ 1 402 331 5775
www.enterprise-properties.com

GENEVA Pipe Company
1465 West 400 North
Orem, UT 84057, USA
T+ 1 801 225 2416
www.genevapipe.com

Perfect Forming Technology – technologia opracowana przez
ﬁrmę Schlüsselbauer – gwarantuje najwyższą jakość
wyrobów oraz bezproblemowy proces produkcji: dojrzały
wyrób można rozformować w łatwy sposób niezależnie
od stopnia automatyzacji.
www.cpi-worldwide.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
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