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Produkcja kręgów betonowych
z automatycznym montażem
kotew transportowych
M Christian Weinberger, Schlüsselbauer Technology GmbH & Co KG, Austria
W produkcji elementów studni betonowych w ostatnich
latach producenci skupiali się głównie na wzroście wydajności. Priorytetem jest stałe zwiększenie mocy produkcyjnej
przy obniżonym nakładzie pracy ludzkiej. Ten kierunek nie
został oczywiście przeoczony przez ﬁrmę Schlüsselbauer
Technology – wręcz przeciwnie: maksymalna osiągalna
produktywność stanowi dla obu partnerów coraz ważniejszy
czynnik w procesie inwestycyjnym. Dla producentów prefabrykatów to kwestia kluczowa w obliczu konkurencyjności na rynku lokalnym, a dla dostawcy technologii produkcyjnej jeden z głównych czynników decydujących o pozycji
na rynku globalnym. Jednak dla ﬁrmy Schlüsselbauer
zawsze pozostawały równie istotne inne aspekty, dzięki
którym można osiągnąć wyjątkową pozycję na rynku. Tylko
najlepsza możliwa jakość produktu w połączeniu z wysoką
wydajnością oraz możliwością bieżącej optymalizacji procesu produkcyjnego zapewnia klientom wiodącą pozycję
w swoim środowisku biznesowym. Podsumowując, to nie
jeden a wiele czynników pozwoliło czeskiemu producentowi
Zábojník s.r.o. podjąć decyzję o zainwestowaniu w maszynę
Magic do produkcji kręgów betonowych od austriackiego
dostawcy Schlüsselbauer Technology. Dla właściciela
rodzinnej ﬁrmy Zabojnik przy podejmowaniu decyzji
kluczowym kryterium oprócz krótkiego czasu cyklu produkcyjnego był automatyczny montaż kotew transportowych.
Trzy stare wibroprasy zostały zastąpione wysoce zautomatyzowaną maszyną gwarantującą większą moc produkcyjną
w porównaniu do wydajności poprzednich maszyn. Bufor
produktywności daje możliwość dalszego rozwoju i taka była
właśnie strategia Jaroslava Zábojníka, właściciela Zábojník
s.r.o. z siedzibą w Veselí nad Moravou w Czechach. W trakcie
ustalania asortymentu produkcyjnego dla nowej maszyny,
szybko stało się jasne, że specyﬁkacje ilościowe będą tylko
jednym aspektem nowej koncepcji. Równie ważne było spełnienie podwyższonych wymagań jakościowych prefabrykatów oraz optymalizacja procesu produkcyjnego tak, aby funkcjonalność wykraczała poza obecny stan. W celu osiągnięcia
najwyższej jakość produktu świeżo rozformowane wyroby
transportowane są do obszaru dojrzewania na kwadratowym
podkładzie. Solidne podkłady ramowe stanowią kluczowy element w całym cyklu produkcyjnym gwarantujący jakości wyboru. Jednak w Zábojník s.r.o. rozumie się najwyższą jakość wyrobu nie tylko w kategoriach równomiernego zagęszczenia,
ale także dotrzymania tolerancji wymiarowych oraz efektownej
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Nowa maszyna produkcyjna typu Magic w Zábojník s.r.o.,
Veselí nad Moravou.

Pewnie zakotwiczone w betonie kotwy z głowicą kulową są
podstawą bezpiecznej obsługi transportowej oraz montażu
na placu budowy. © Vojtěch Peša
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Kręgi produkowane są w dwóch wariantach grubości ścianki
oraz trzech wysokościach. © Vojtěch Peša

Poza kotwami, także szczeble włazowe są automatycznie
podawane i zawibrowane w betonie bez wydłużenia czasu
cyklu. © Vojtěch Peša

powierzchni betonu. Równie istotne jest solidne osadzenie
wszystkich elementów zawibrowanych w betonie – szczebli
oraz typowych dla czeskiego runku kieszeni włazowych.
Oprócz montażu elementów umożliwiających wejście do
studni podjęto inne wyzwanie – kotwy transportowe są montowane w prawie wszystkich wyrobach w niezawodny
i łatwy sposób.

dorazowe ręczne zbrojenie form. Oznaczało to konieczność
zatrzymania cyklu produkcyjnego na czas instalacji kotew,
co przekładało się na zmniejszenie wydajności. Maszyna uruchomiona w Zábojník s.r.o. wyposażona została w innowacyjną technologię automatycznego podawania kotew transportowych do formy zewnętrznej. Kotwy podawane są do uchwytów w płaszczu formy za pomocą manipulatora – proces ten
następuje podczas rozformowywania poprzedzającego produktu. W tym samym czasie inny manipulator - „Stepmaster” podaje wcześniej przygotowane szczeble włazowe do segmentu zaciskowego w rdzeniu. Oba kroki produkcyjne nie
wpływają na czas cyklu – operator musi jedynie umieścić odpowiednią do wysokości wyrobu liczbę szczebli w podajniku.
Gdy tylko forma z podkładem zostanie ponownie opuszczona, rozpoczyna się proces napełniania betonem oraz wibroprasowania.

Montaż kotew transportowych i szczebli włazowych automatycznie i bez wpływu czas cyklu
Bezpieczna obsługa transporotowa prefabrykowanych elementów betonowych z miejsca produkcji na plac budowy
staje się coraz istotniejszym kryterium przy wyborze dostawców, ﬁrm transportowych oraz wykonawców. Jako odpowiedzialny producent ﬁrma Zábojník s.r.o. zawsze zwraca uwagę
na optymalne wyposażenie prefabrykatów w mocno zintegrowane z betonem pomoce transportowe, dzięki czemu
prefabrykaty można transportować na plac budowy i montować je z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa pracowników oraz wyrobów. Dziś najczęściej stosowane są kotwy
z głowicą kulową. W przeszłości montaż kotew oznaczał każ-

Dla Zábojník s.r.o. decydującym aspektem była
automatyzacja w zakresie podawania kotwy do formy
zewnętrznej. © Vojtěch Peša
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Produkcja z formą na podkładzie – podstawa stałej
jakości produktu w długoterminowej perspektywie
Nowy system produkcyjny w Zábojník s.r.o. jest przeznaczony
do produkcji kręgów i zwężek DN1000 w dwóch różnych

Umieszczone przez operatora w podajniku szczeble zostaną
automatycznie umieszczone w rdzeniu. © Vojtěch Peša
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gów, zwężek i wpustów została oparta na takich samych oczekiwaniach wobec niekwestionowanej jakości produktu. Dzięki
przemyślanemu wyborowi Jaroslav Zábojník ma pewność,
że sprosta rosnącym wymaganiom dotyczącym jakości oraz
bezpieczeństwa, a także coraz bardziej dynamicznego rynku
infrastruktury podziemnej w Czechach i na Słowacji – na którym zaczyna dominować zmienne zapotrzebowanie bazujące
na konkretnych projektach.
M

Widok na magazyn wyrobów gotowych. © Vojtěch Peša
wariantach grubości ścianki. Aby zapewnić stałą jakość betonu w wyrobie, także w obszarze bosego końca i mufy, kręgi
wytwarzane są w formach posadowionych na podkładach.
To samo dotyczy wpustów ulicznych, które produkowane są
na maszynie Magic w trybie podwójnym. Optymalne parametry produkcyjne dla ośmiu różnych typów wpustów o kilku
wysokościach i z opcjonalnymi dodatkowymi komponentami
do zabetonowania przechowywane są w pamięci maszyny
produkcyjnej. Wszystkie świeże wyroby wyprowadzane są
z maszyny na stabilnym podkładzie o wzmocnionej ramie za
pomocą specjalnie przystosowanego wózka elektrycznego,
co zapewnia wydajny i delikatny transport.

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. Można ją również
otworzyć w smartfonie skanując kod QR.

WIĘCEJ INFORMACJI

Jakość wyrobów, jako ﬁlar ﬁlozoﬁi ﬁrmy
Przedsiębiorstwo Zábojník s.r.o. ma świadomość, że bezkompromisowa jakość produktu, a co za tym idzie – zadowoleni
klienci, stanowią podstawę stałego wzrostu. Firma posiada
dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane w Czechach i na Słowacji. Zábojník s.r.o. to jeden z europejskich producentów,
który już dawno podjął decyzję o wdrożeniu systemu do produkcji monolitycznych podstaw studni Perfect opracowanego
przez Schlüsselbauer Technology. W 2008 r. w miejscowości
Veľké Úľany niedaleko Bratysławy została umiejscowiona ta
powszechnie znana na rynku produkcja (artykuł w BWI
05/2009). Od tego czasu dostarczonych zostało tysiące podstaw studni o doskonałej jakości, kreując nowy poziom świadomości jakości wśród zaangażowanych ﬁrm budowlanych
i gmin. Decyzja inwestycyjna dotycząca nowej produkcji krę-

Zábojník s.r.o.
Masarykova 1370
69801 Veselí nad Moravou, Republika Czeska
T +420 603 246 577
zabojnik@zabojnik.eu
www.zabojnik.eu

Schlüsselbauer Technology GmbH & Co KG
Hörbach 4, 4673 Gaspoltshofen, Austria
T +43 7735 7144-0
sbm@sbm.at, www.sbm.at

W drugiej lokalizacji produkowane są podstawy studni w technologii PERFECT z indywidualną kinetą oraz opcjonalnymi
zintegrowanymi uszczelkami w przyłączach rurowych.
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