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Zaledwie przed trzema laty właściciele singapurskiego
przedsiębiorstwa produkującego rury betonowe – Bilcon
Industries – podjęli decyzję o uruchomieniu nowej technologii produkcji rur. Po wykonaniu odcinka pilotażowego
ﬁrma płynnie przeszła w fazę własnej produkcji betonowych
rur Perfect Pipe z wykładziną HDPE (raport na ten temat
znaleźć można w ZBI 2/2016). Od tego momentu ten opracowany przez ﬁrmę Schlüsselbauer Technology system
odpornych na korozję rur betonowych z ułatwiającymi
instalację konektorami zastosowany został w dziesiątkach
realizacji przeciskowych. Gwałtowny wzrost popytu
po dwóch latach działalności skłonił znanego producenta
do zautomatyzowania linii produkcyjnej i zwiększenia jej
produktywności.
Po relatywnie krótkiej fazie wprowadzania produktu na rynek
rura Perfect Pipe deﬁniuje dzisiaj w Singapurze oraz Malezji
stan techniki w dziedzinie odpornych na korozję rur przeciskowych. Odporna chemicznie wykładzina wewnętrzna jest mocno zakotwiczona w wytrzymałej mechanicznie betonowej
strukturze. Dzięki tej innowacyjnej technologii rura zdobyła zaufanie klientów i wykonawców z branży kanalizacyjnej. W ciągu
ostatnich kliku lat wymagania jakościowe wzrosły, szczególnie
w dziedzinie realizacji przeciskowych – rurociągi poddawane
są regularnym inspekcjom przez wieloletni okres próbny

w celu potwierdzenia braku jakichkolwiek uszkodzeń lub odkształceń. Jeżeli taka kontrola wykaże jakieś wady, wykonawca
zobligowany jest do naprawy bądź wymiany rurociągu, co prowadzić może do upadłości. Jeśli jednak materiał przejdzie próbę czasu, to otrzymuje długoterminowe dopuszczenie do użytkowania.
W związku z tymi obostrzeniami w Singapurze w projektach infrastrukturalnych stosuje się trwałe materiały, a podczas prac
instalacyjnych należy unikać nawet najmniejszych uszkodzeń
mechanicznych. Te niezwykle wysokie wymagania jakościowe
rzutują przede wszystkim na rurociągi o średnicach uniemożliwiających wejście człowieka, ponieważ naprawy w takim przypadku są niezwykle kosztowne albo wręcz niemożliwe do przeprowadzenia. Przepisy narzucają tak dużą odpowiedzialność
na jednostki biorące udział w procesach decyzyjnych, że wybór
pewnego rozwiązania jest priorytetem na każdym etapie projektu. Właśnie dlatego nowy produkt oferowany przez Bilcon
Industries idealnie zaspakaja zapotrzebowania projektantów,
klientów z sektora prywatnego i publicznego, a także ﬁrm wykonawczych odpowiedzialnych za instalacje. Pozytywne doświadczenia z rurami Perfect Pipe przełożyły się na poszerzenie
ich zastosowania w większym spektrum średnic, niezmiennie
z ciągłą i oporną na korozję wykładziną HDPE. Już dziś w projektach w Singapurze i Malezji częściej znaleźć można rury

Rury przeciskowe Perfect Pipe na magazynie zewnętrznym w Bilcon Industries.
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Zespawany cylinder za pomocą suwnicy transportowany jest
do stacji formowania.

Oba końce cylindra są formowane termoplastycznie,
aby umożliwić wykonanie połączenia wtykowego.

Perfect Pipe niż rury ceramiczne lub rury z tworzyw sztucznych.
System wtykowy Perfect Connector z wykładzina Perfect Liner
przewidziany jest przez dostawcę, ﬁrmę Schlüsselbauer Technology, do zastosowania w przedziale średnic od DN250
do DN1200.

Bilcon Industries wyznacza nowy standard
rur kanalizacyjnych

W pełni uzbrojona forma z wykładziną
Perfect Liner oraz koszem zbrojeniowym.
www.cpi-worldwide.com

Historia sukcesu Bilcon Industries zaczyna się od bardzo konkurencyjnego segmentu rur o małych średnicach – pierwsze

Zalewanie betonem samozagęszczalnym.

Formy w drodze do strefy
dojrzewania.
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Gotowa rura przeciskowa Perfect Pipe.

Po zakończeniu procesu dojrzewania w formie rura jest rozformowywana.

na rynek wprowadzone zostały rury Perfect Pipe DN300. Od
tego momentu poszerzono produkcję także o rury DN400,
DN500, DN600, DN700, DN800 oraz DN900, głównie na potrzeby realizacji przyciskowych. Dzisiaj wszystkie średnice są
częścią zautomatyzowanego systemu produkcyjnego: wykładzina jest przycinana i spawana w formę cylindra, a końcowe
strefy formowane termoplastycznie. Uzbrojone formy napeł-

niane są w kolejnym kroku produkcyjnym betonem samozagęszczalnym (SCC), a po zakończeniu procesu dojrzewania
rozformowywane. Wszystkie te czynności przebiegają jako zautomatyzowane kroki produkcyjne. W technologii produkcji
Perfect Pipe praca operatorów ogranicza się do transportu
komponentów, czyszczenia oraz uzbrajania form, a także do
kontroli poszczególnych automatycznych procesów. W celu zachowania najwyższych standardów na każdą rurę opuszczającą
linie produkcyjną przyklejana jest etykieta zawierająca wszystkie dane produkcyjne oraz raport kontroli jakości.
Bilcon Industries kładzie ogromny nacisk na rozwój technologii
betonu. Podczas pierwszych dwóch lat produkcji w technologii
Perfect Pipe proces przygotowania odpowiedniej mieszanki
został zoptymalizowany do tego stopnia, że możliwe stało się
korzystanie z jednej formy odlewniczej kilkukrotnie w ciągu
dnia roboczego. Zautomatyzowana technologia produkcji dostarczona przez Schlüsselbauer Technology została przystosowana do zwiększonej częstotliwości zalewania form, dzięki czemu w zakresie produkcji wyrobów odlewanych i dojrzewających w formach osiągnięto produktywność, która jeszcze kilka
lat temu pozostawała poza technologicznymi możliwościami.
Przedstawiciel drugiej generacji rodziny zarządzającej spółką
Bilcon Industries – Stephen Tan Eng Hoe – mówi: „System produkcyjny Perfect Pipe stanowi idealną kombinację najwyższej
jakości na poziomie produktu końcowego oraz naszych potrzeb w zakresie produktywności i prostoty obsługi.”

Transport wyrobów odbywa się za pomocą elektrycznego
wózka.
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Nie tylko w południowej Azji rury Perfect Pipe osiągnęły sukces
rynkowy. Również w Ameryce Północnej i Europie ten trwały system rur kanalizacyjnych jest chwalony za swoje niezaprzeczalne
zalety, między innymi za łatwość instalacji. System rur Perfect
Pipe zastosowany został już z powodzeniem w licznych realizacjach w Niemczech, Francji, Szwajcarii, USA oraz Kanadzie.
www.cpi-worldwide.com
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W Bilcon Industries rury przeciskowe Perfect Pipe produkowane są do średnicy nominalnej DN900.

Wykładzina Perfect Liner mocno zakotwiczona w odlanym
w formie betonie zachęca inżynierów i projektantów z całego
świata. Korzyści ze stosowania betonu samozagęszczalnego
umożliwia adaptację systemu do regionalnych wymagań. Prosta zmiana formy zewnętrznej pozwala zmienić geometrię rury,
które produkowane mogą być jako rury ze stopką, okrągłe rury
kielichowe lub rury przeciskowe. Właśnie ta elastyczność, obok
automatyzacji poprzez możliwość modułowej modernizacji
produkcji, stanowi podstawę konceptu Perfect Forming Technology opracowanego przez Schlüsselbauer Technology. Ta
innowacyjna technologia skutkuje ekspansją ﬁrmy Schlüsselbauer i umocnieniem jej wiodącej pozycji w sektorze automatycznej produkcji rur i kręgów betonowych.
M

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