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Beton Kemmler dostarcza
monolityczne podstawy studni
do motoryzacyjnego centrum testowego
firmy Daimler
Tor testowy przeznaczony do badania autonomicznych
samochodów jest budowany w Badenii-Wirtembergii.
Niedaleko od zakładu produkcyjnego Mercedes-Benz
w Sindelﬁngen, na południe od Stuttgartu, Daimler zainwestował od 2015 roku 200 milionów Euro w centrum
testowe na potrzeby przyszłościowej technologii autonomicznych pojazdów1). Oczywiście tylko niewielka część tej
inwestycji obejmuje infrastrukturę podziemną, nie zmienia
to faktu, iż najwyższe wymagania jakościowe w zakresie
doboru materiałów budowlanych musiały zostać spełnione.
Przykładem mogą być innowacyjne monolityczne podstawy studni dostarczone przez lokalnego producenta, które
zastosowane zostały w licznych systemach odpływowych.
Firma Beton Kemmler rozpoczęła produkcję podstaw
studni Perfect latem 2017 roku. Wyroby te odlewane są
w formach i charakteryzują się wszystkimi cechami nowoczesnych systemów kanalizacji.
Przedsiębiorstwo Kemmler Baustoffe zostało założone ponad
125 lat temu i działa jako kompleksowy dostawca materiałów
budowlanych. Wszystkie szeroko stosowane produkty budow-

Jedna z pierwszych podstaw studni Perfect
wyprodukowanych w Beton Kemmler –
wytworzona w jakości A1, od początku bez wybraków.
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lane są składowane w 22 lokalizacjach na terenie Badenii-Wirtembergii oraz Bawarii. Produkcja prefabrykowanych garaży
oraz innych wyrobów betonowych na potrzeby budownictwa
i infrastruktury odbywa się w zakładzie powiązanej ﬁrmy Beton
Kemmler w miejscowości Tübingen Hirschau. Podstawy studni
były tu także wytwarzane od pokoleń metodą konwencjonalną
polegającą na manualnym formowaniu kanałów kinety. Rosnące wymagania rynkowe oraz wzrost świadomości inżynieryjnej odbiorców nakłoniły decydentów ﬁrmy do zapoznania się
z nowoczesnymi i przemysłowymi metodami produkcji tych
elementów. Po przeprowadzeniu dogłębnej ekonomicznej
oraz technicznej analizy zdecydowano się wspólnie z austriackim dostawcą technologii produkcyjnej, ﬁrmą Schlüsselbauer,
na realizację strategicznej inwestycji w system produkcji podstaw studni Perfect
Innowacyjność sektora motoryzacyjnego polega na wprowadzaniu autonomicznych samochodów do użytku, więc każdy
liczący się producent musi pracować nad rozwojem w tym kierunku. Daimler stara się sprostać zadaniu i chce w przyszłości
na nowym torze testować do 400 pojazdów symultanicznie.

Zintegrowane mocowania do podnoszenia wyrobu ułatwiają
transport.

www.cpi-worldwide.com

Technologia dla człowieka
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Szybki zwrot inwestycji i efektywna produkcja
PERFECT Forming Technology
Tylko pozycja lidera rynku infrastruktury kanalizacyjnej pozwoli skutecznie konkurować z
innymi producentami. Wymaga to stosowania technologii, która umożliwi zaoferowanie wyrobu
lepszego technicznie i ekonomicznie od tradycyjnych rur kamionkowych, żeliwnych czy też
wszelakich rur z tworzyw sztucznych. Technologia PERFECT Forming pozwala produkować
trwałe rury kompozytowe łączące zalety betonu oraz tworzywa sztucznego. Rury PERFECT Pipe
są już stosowane w Azji, Europie oraz Ameryce. Rozwiązania firmy SCHLÜSSELBAUER pomagają w
osiągnięciu sukcesu producentom prefabrykatów betonowych na całym świecie.
Więcej informacji:
www.perfectsystem.eu
www.sbm.at

Technologia PERFECT Forming gwarantuje
najszybszą stopę zwrotu!

FORMING TECHNOLOGY

RURY I ELEMENTY KANALIZACJI BETONOWEJ

Odlewanie z betonu samozagęszczalnego zapewnia trwałe
połącznie zakotwiczonej uszczelki z betonem.

Innowacyjność w sektorze infrastruktury kanalizacyjnej polega
na szukaniu nowych możliwości w zakresie materiałów oraz
metod produkcyjnych. W przypadku kanalizacyjnych studni rewizyjnych oraz inspekcyjnych w ciągu ostatnich 10 lat ogromną
popularność zdobyły monolityczne, indywidualnie odlewane
dennice z betonu samozagęszczalnego. Beton Kemmler podążył za tym ogólnoświatowym trendem i zaoferował ﬁrmie
Daimler podstawy studni Kemmler Perfect zaraz po uruchomieniu nowego systemu produkcyjnego. W związku z tym znacząca większość z 350 instalowanych na torze studni będzie
wyposażona w nowoczesne odlewane dennice.
Postawy studni Kemmler Perfect mają homogeniczną i monolityczną strukturę. Dno, ścianki, spocznik, kanały kinety oraz
przyłącza rurowe powstają w pojedynczym odlewie dzięki czemu żaden element nie wymaga dodatkowej obróbki. Zewnętrzna jakość powierzchni betonu nie tylko poprawia aspekt
wizualny, ale przekłada się także na redukcję nasiąkliwości

Sprawdzona metoda produkcji teraz stosowana przez Beton
Kemmler – na zdjęciu wycinarki do kształtek EPS.
110

ZBI – Zakłady Betonowe International – 5 | 2017

Zakład produkcyjny w Tübingen Hirschau jest centrum
efektywnej produkcji prefabrykatów betonowych.

wody do absolutnego minimum. Jakość wyrobu gwarantuje
wydłużony czas żywotności produktu, co jest kluczową zaletątych wyrobów infrastruktury kanalizacyjnej. Podstawy studni
Kemmler Perfect dostępne są w średnicach nominalnych DN
1000, DN 1200 oraz DN 1500. Grubość ścianki zależy od typu
oraz średnic przyłączanych rur i waha się między 150 a 330 mm.
Istnieje możliwość częściowej redukcji grubości ścianki
co przekłada się na oszczędności betonu oraz redukcję wagi.

Negatyw kinety wkładany jest do łatwej w obsłudze formy
zalewany betonem. Przez noc wyrób dojrzewa.
www.cpi-worldwide.com
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Zasada działania systemu produkcyjnego to sprawdzona metoda formowania negatywu kinety oraz przyłączy rurowych z prefabrykowanych kształtek EPS. Wszystkie parametry wyrobu – średnica, wysokość, spadki kanałów oraz nachylenie i usytuowanie
przyłączy – są realizowane już na poziomie przygotowania negatywu. Styropianowy
negatyw wytwarza się w kilku prostych krokach, a następnie umieszcza się go w stalowej formie i zalewa płynnym betonem. Utwardzoną postawę studni rozformowuje
się następnego dnia i wydaję się na magazyn lub bezpośrednio na plac budowy.
Krótki czas realizacji i możliwość szybkiego obsłużenia każdego zamówienia, dzięki
przemysłowej produkcji „na miarę”, były dla decydentów ﬁrmy Beton Kemmler najważniejszymi aspektami i właśnie dlatego wybrany został system produkcyjny Perfect.
Nawet bardzo skomplikowane konﬁguracje wyrobu mogą zostać w prosty sposób
zrealizowane za pomocą wycinarek do kształtek styropianowych. Kolejnym aspektem, który wpłynął na decyzję była łatwość w komunikacji z ekspertami ﬁrmy Schlüsselbauer, którzy gwarantują bezpłatne wsparcie oparte na wieloletnim doświadczeniu z tą wiodącą na rynku międzynarodowym technologią.
M
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Ossa, Polska
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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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