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Od pracy rzemieślniczej do produkcji masowej:
wysoce wydajna produkcja podstaw studni
w Foley Products Company
n Christian Weinberger, Schlüsselbauer Technology, Austria

Dla rynku prefabrykatów betonowych w stanie Georgia
w USA wiosna 2021 wyznacza pewien przełomowy moment. Foley Products Company, jeden z wiodących producentów wyrobów betonowych w południowo-wschodnich
Stanach Zjednoczonych, uruchamia w pełni zautomatyzowany system do produkcji podstaw studni. Wcześniej
dennice wykonywane były z dużym udziałem pracy ręcznej,
a jakość nie zawsze była zadawalająca. Od dzisiaj firma posiada zautomatyzowany system produkcji, który gwarantuje
stały poziom najwyższej jakości wyrobów przy niewielkim
nakładzie pracy ludzkiej. Nowa technologia produkcji
nie tylko wpłynęła na jakość wyrobów, ale także pozwoliła
znacząco zwiększyć wydajność produkcyjną zakładu. Dodatkowo, zarządzanie procesami jest ułatwione, np. dzięki
funkcjonalności umożliwiającej dokładne planowanie
dziennej produkcji. Zoptymalizowano także rozmieszczenie

i harmonogram przepływów materiałów. Jeszcze niedawno
dennice z kinetami stosowane były stosunkowo rzadko
i uważane były za wyrób niestandardowy. Jednak dzisiaj
Foley wykorzystuje zautomatyzowany proces produkcyjny
Perfect do efektywnego wytwarzania produktów, które dają
wymierną przewagę nad konkurencją. Dzięki wdrożeniu
systemu produkcyjnego opracowanego przez Schlüsselbauer Technology decydenci w Foley dążą do stałego
zwiększania udziału firmy w rynku poprzez oferowanie
wysokiej jakości monolitycznych podstaw studni.
Właściciele i kierownicy zakładów Foley zawsze stawiali najwyższe wymagania dotyczące wydajności stosowanych technologii i jakości prefabrykatów betonowych. Taka filozofia połączyła wiele lat temu Foley Products Company i austriackiego
dostawcę Schlüsselbauer Technology. Pierwszym krokiem

W pełni zautomatyzowany system do produkcji studni w firmie
Foley Products w stanie Georgia.
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Łatwe w użyciu formy odlewnicze i precyzyjnie zaplanowane
czynności - dwa filary wydajnej produkcji prefabrykatów
w Foley.

Redukcja kosztów i ryzyka dzięki zautomatyzowanej obsłudze
form w obszarze dojrzewania.

był projekt inwestycyjny, który obejmował instalację maszyny
typu wibroprasa do produkcji komponentów studni z automatycznym handlingiem wyrobów oraz podkładów. Dla Foley
ta pierwsza współpraca z Schlüsselbauer Technology okazała
się wyjątkowo satysfakcjonująca, a dowodem jest ponad mi
lion wyrobów (kręgów, zwężek i pokryw) wytworzonych za
pomocą maszyny Magic. W aktualnym projekcie dotyczącym
modernizacji produkcji dennic, decydenci Foley od samego
początku myśleli na wielką skalę. Skomplikowana produkcja
dennic z kinetą miała zostać zaimplementowana od podstaw,
w tym samym koncepcie uwzględniono także produkcję zbiorników i tzw. „szklanek”. W obszarze tych z pozoru łatwiejszych
do wykonania wyrobów również zidentyfikowano możliwość
optymalizacji – uproszczenia procesów produkcyjnych oraz
zastąpienia pracy ludzkiej nowymi technologiami. Przy wyborze dostawcy nowego zakładu produkcyjnego dla Foley decydujące były dwa główne kryteria: po pierwsze, należy znaleźć
partnera technologicznego, który ma duże doświadczenie
w zakresie systemów przemysłowego odlewania prefabrykatów z betonu samozagęszczalnego; po drugie, partner
technologiczny musiał zaoferować system do indywidualnej
produkcji z korzystnym bilansem surowcowym.

i przyłączy rurowych miał zostać przeprowadzony razem
z instalacją zbrojenia w zsynchronizowanym takcie cyklu produkcyjnego. I wreszcie cała gospodarka w obszarze roboczym
miała umożliwiać systematyczne dostarczanie form do napełniania betonem samozagęszczalnym.

Łatwe zarządzanie procesami
oraz jasno określone obowiązki
Produkcja podstaw studni z kinetami jest jednym z najbardziej
pracochłonnych zadań w zakładach prefabrykacji betonowej.

Elastyczność i ergonomia: klucz do sukcesu
Decydenci w Foley byli w stanie przekonać się o ergonomii
i innych zaletach technologii Perfect opracowanej przez
Schlüsselbauer Technology odwiedzając liczne referencje
w Ameryce Północnej i Europie. Dodatkowe wymaganie dotyczyło możliwości elastycznej adaptacji systemu pod kątem
produktywności oraz zakresu kroków produkcyjnych: system
miał gwarantować wydajność w czasie jednej zmiany do 100
elementów dennych o średnicach nominalnych 48” i 60” oraz
umożliwiać wytwarzanie kinety w monolitycznych podstawach
studni o wysokości rynny od 10” do 36”. Montaż kształtek
www.cpi-worldwide.com 

W procesie zbrojenia form obowiązuje klarowny podział
czynności, dzięki czemu formy systematycznie dostarczane
są do stacji zalewania betonem samozagęszczalnym.
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Automatyczne rozformowywanie pozwala optymalizować
czas cyklu produkcyjnego.

Jeśli konieczne, wyroby obracane są automatycznie
i bezpiecznie o 180 stopni.

Tradycyjnie elementy te były często wykonywane w dwóch
lub trzech etapach roboczych. Na początku była produkcja
„szklanki”. W kolejnym kroku w odpowiednich pozycjach wiercono otwory dla późniejszych przyłączeń rurowych. Wreszcie,
jeśli była taka konieczność, ręcznie formowano kinetę odpowiadającą przepływowi z wlotów do wylotu. Ten proces zwykle trwał kilka dni produkcyjnych, był bardzo pracochłonny,
a zatem kosztowny. Co więcej, ze względu na kilkukrotne przetwarzanie tego samego wyrobu i wymagające fizycznie aktywności, prawdopodobieństwo nieprawidłowego wykonania lub
błędu ludzkiego było wysokie.

cownicy są na każdym kroku wspierani przez technologię.
Produkcja zaczyna się od procesowania danych produktu.
Intuicyjne wprowadzanie jego konfiguracji lub import parametrów z innego oprogramowania wystarczają, aby system
przygotował projekt negatywu kinety i zaplanował kroki
produkcyjne wliczając w to zarządzanie dostępnymi formami
odlewniczymi. Automatycznie generowana jest także etykieta
z specyfikacją techniczną umieszczana finalnie na ściance
gotowego wyrobu. Na wszystkich etapach pracy operatorzy
mają jasne wytyczne dotyczące wymaganych czynności, takich
jak przygotowanie indywidualnej kinety, niestandardowych
przyłączy rurowych, czy też rozformowanie wyrobów zgodnie
z harmonogramem. Kierownik zakładu ma przejrzysty przegląd wszystkich zachodzących procesów, co ułatwia nadzór
produkcji.

Wszystkie te wady i zagrożenia związane z tradycyjną produkcją dennic zostały w Foley wyeliminowane dzięki nowej,
wysoce zautomatyzowanej linii produkcyjnej spełniającej
wszystkie przedstawione wymagania. Przede wszystkim pra-

Elementy denne opuszczają halę produkcyjną wyposażone
w indywidualną etykietę z specyfikacją.
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Precyzyjne wykonanie kinety oraz przyłączy rurowych.

Wydajna produkcja monolitycznych podstaw studni na skalę
przemysłową.

Niezawodne planowanie produkcji

nie stanowią problemu wykonawczego. Wymagające manualne kroki, np. takie jak wiercenie otworów lub ręczne betonowanie, są całkowicie wyeliminowane. Wyroby są zawsze
gotowe do dostawy w wyznaczonym terminie zachowując
najwyższy poziom jakości wykonania. Wahania popytu mogą
być wykorzystywane do tworzenia zapasów magazynowych
dla standardowych konfiguracji, jednak zasadniczo wyroby
wytwarzane są na zamówienie, dlatego stany magazynowe są
bardzo ograniczone. Przekłada się to na obniżenie zamrożonego kapitału.

E

Definiowanie czasu pracy dla każdej operacji technologicznej
daje zalety wynikające z jasnej odpowiedzialności za konkretne działania. Kierownik może w ten sposób kontrolować
produktywność w dłuższej perspektywie czasowej i efektywniej realizować cele produkcyjne. W firmie Foley wszystkie
typy elementów dennych (monolityczne podstawy, zbiorniki,
„szklanki”) są produkowane w jednym procesie technologicznym. Dzięki oprogramowaniu produkcyjnemu ani skomplikowane konfiguracje kinet, ani zróżnicowane przyłącza rurowe

Maszyna Magic z w pełni zautomatyzowanym
handlingiem wyrobów oraz podkładów.

www.cpi-worldwide.com 

ZBI – Zakłady Betonowe International – 3 | 2021

105

RURY I ELEMENTY KANALIZACJI BETONOWEJ
„Sukces Foley Products
Company zawsze wynikał
z nieszablonowego myślenia
w celu robienia rzeczy inaczej
i lepiej niż nasi konkurenci” mówi Jack Foley.
„Od jakiegoś czasu intensywnie
zastanawialiśmy się nad
Jack Foley
tym, w jaki sposób możemy
wydajniej produkować
elementy denne m.in. z indywidualnymi kinetami
na skalę przemysłową – w jednym procesie
technologicznym, bez dodatkowych kosztów i etapów
produkcyjnych. Po dokładnej analizie stwierdziliśmy,
że wysoce zautomatyzowany system Perfect Base firmy
Schlüsselbauer Technology jest właściwą odpowiedzią
na nasze potrzeby - tym bardziej, że mamy historię
dobrej współpracy oraz obopólne zaufanie.“

Automatyzacja jako klucz do wydajności
Foley Products Company od dziesięcioleci jest dynamicznie
rozwijającą się organizacją. Od 1981 roku przedsiębiorca
Frank Foley i jego pracownicy przekształcili jednoosobową
działalność gospodarczą w rodzinną grupę firm z kilkoma
lokalizacjami w stanach Alabama, Georgia i Tennessee oraz
szeroką grupą klientów na południowym wschodzie Stanów
Zjednoczonych. O ile w obszarze produkcji betonu wibroprasowanego szybko postawiono na optymalizację jako
gwarancję wzrostu, o tyle w produkcji odlewów firma stanęła
przed nowymi wyzwaniami. Wiele nieefektywnych procesów
produkcyjnych oraz liczba koniecznych prac ręcznych doprowadziły do wysokich jednostkowych kosztów pracy, co skutecznie spowolniło rozwój w tym segmencie. Aby umożliwić
dalszy wzrost w obszarze produkcji wyrobów odlewanych, niezbędna była standaryzacja i automatyzacja procesów. W tym
momencie rozpoczęła się właściwa współpraca między Foley
i Schlüsselbauer Technology. Podobnie jak w przypadku auto-
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matyzacji produkcji wibroprasowanych kręgów betonowych,
Foley Products Company ponownie wychodzi na pozycję lidera innowacji, uruchamiając najnowocześniejszy i najbardziej
wydajny zakład do produkcji wyrobów odlewanych z betonu
samozagęszczalnego w całej Ameryce Północnej.

n

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

WIĘCEJ INFORMACJI

Foley Products Company
1030 1st Avenue, Columbus, GA 31901, USA
T+1 706 563 7882
www.foleyproducts.com

Schlüsselbauer Technology GmbH & Co KG
Hörbach 4, 4673 Gaspoltshofen, Austria
T +43 7735 71440
sbm@sbm.at, www.sbm.at

Interested?
Register here:
www.cpi-worldwide.com/registration

Our free eService:

@
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