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Betonowe rury ciśnieniowe
do transportu wody pitnej –
15-letnia historia sukcesu
kanadyjskiej firmy Decast
M Mark Küppers, CPI worldwide, Niemcy

Firma Decast jest jednym z wiodących dostawców wyrobów
na potrzeby infrastruktury w Kandzie. Jednym z kluczowych
produktów w ofercie są betonowe rury ciśnieniowe.
Technologia produkcji tych innowacyjnych rur różni się
w tym przypadku od konwencjonalnych rur betonowych,
inna jest też ich budowa. Instalacja systemu produkcyjnego
rozpoczęła się w 2003, a już w lutym 2004 pierwsze wyroby
traﬁły do odbiorców końcowych. Głównym dostawcą
wyposażenia produkcyjnego była austriacka ﬁrma
Schlüsselbauer Technology, która niedawno uzupełniła linię
produkcyjną o nową maszynę do wstępnie sprężonego
zbrojenia. Przedsiębiorstwo Decast zostało założone
w North Bay, Ontario w 1957 jako producent szerokiej
gamy prefabrykatów betonowych. Relokacja do nowego
zakładu produkcyjnego w Utopii, 120 km na północ od
Toronto, miała miejsce w 1989. Po 27 latach ﬁrma przeszła
rebranding, a Jim Tully został dyrektorem wykonawczym.

W zamkniętych halach produkcyjnych o łącznej powierzchni
ok. 47 000 m2, z pomocą 500 pracowników, w tym ponad 30
inżynierów i technologów, Decast wytwarza całą gamę betonowych prefabrykatów na potrzeby wielu sektorów. Jedną
z istotnych gałęzi jest budowa tuneli i technologie bezwykopowe, dlatego w ofercie znajdują się segmenty tunelowe oraz
rury przeciskowe.
Promując realizacje bezwykopowe Decast gwarantuje ograniczenie zatorów komunikacyjnych – brak otwartych wykopów
na całej długości rurociągu to znaczące ułatwienie dla ruchu
transportowego. Także elementy konstrukcyjne dla budownictwa mostowego stanowią ważny punkt w ofercie ﬁrmy. Decast produkuje dźwigary o długości do 50 m oraz modułowe
systemy mostowe. Zalety stosowania prefabrykowanych elementów betonowych są niezaprzeczalne, przede wszystkim
gwarantują one przyśpieszenie prac budowlanych. Ze względu

Tereny ﬁrmy Decast w Utopii.
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Magazyn zewnętrzny zakładu produkcyjnego Decast.

na inteligentne rozwiązania segment budownictwa mostowego zyskuje coraz większe znaczenie, co przekłada się oczywiście na zwiększające się zapotrzebowanie. Decast wytwarza oczywiście wyroby na potrzeby infrastruktury kanalizacji ściekowej
i deszczowej, a także wyroby specjalne – przykładowo elementy murów oporowych.

Projekt „York Peel” – zielone światło dla produkcji rur ciśnieniowych
W lipcu 2003 ﬁrma otrzymała zamówienie na dostawę betonowych rur ciśnieniowych
na potrzeby projektu „York Peel” (raport w ZBI 1/2006). Realizacja, której wartość wyniosła ponad 100 milionów dolarów kanadyjskich, polegała na budowie wodociągu,
umożliwiającego transport do 381 milionów litrów wody pitnej dziennie z dystryktu
Peel do regionu York.
Ten imponujący projekt uwzględniał budowę wodociągu o długości 24 000 m, z czego większość (18 500 m) w średnicy 1 800 mm. Reszta wykonana została w średnicach

Concrete Pen
Utility model registered by

worldwide

Odkryj nowy
Concrete Pen!

Od 2003 Decast produkuje betonowe rury ciśnieniowe do transportu wody pitnej.
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2 100, 1 050, 900 oraz 750 mm. Dodatkowo na budowę dostarczono ponad 500 sztuk kształtek łączących.
Beton idealnie nadaje się do transportu wody pitnej, co więcej,
betonowe rury ciśnieniowe są bardzo trwałe i wytrzymałe na
ściskanie na całej długości, co przekłada się na stabilność i ży-

wotność. Potencjalne problemy z posadowieniem rur, które
mogą pojawić się w długoterminowej perspektywie, stanowią
znacznie mniejsze ryzyko dla betonowych rur ciśnieniowych
niż dla rur z innych materiałów.
E

Z blachy stalowej rozwijanej z rolki, za pomocą spiralnych
zgrzewarek oraz form, wytwarzany jest stalowy cylinder.

Stalowe cylindry z pierścieniami końcowymi przechodzą
hydrostatyczną próbę szczelności.

Pierścienie końcowe spawane są na całym obwodzie na obu końcach rury w celu połączenia i uszczelnienia.

Za pomocą prasy radialnej aplikuje się wewnętrzną warstwę
betonu.
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Bezpieczny i szybki handling zapewniany jest przez system
teleskopowych chwytaków.
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Wydajna maszyna do nakładania wstępnie sprężonego drutu od Schlüsselbauer Technology została zintegrowana
z linią produkcyjną w celu znaczącego usprawnienia procesu produkcyjnego.

Proces ciągłego natrysku zawiesiny cementowej.

Drut sprężający nakładany jest na całej długości rury.

Schlüsselbauer dostarcza park maszynowy do produkcji rur
ciśnieniowych

spawane są spiralnie od zewnątrz i od wewnątrz na całej długości. Odcinki o pożądanej długości są następnie odcinane
z tego nieustająco wytwarzanego cylindra.

W celu zrealizowania tak dużego zamówienia, trzeba było rozpocząć od implementacji nowego systemu produkcji. Schlüsselbauer Technology udowodnił, że jest właściwym partnerem
do tego projektu, a w rezultacie powstała pierwsza automatyczna linia produkcyjna do rur ciśnieniowych o dużych średnicach w Ameryce Północnej.
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Eksperci z Austrii byli także odpowiedzialni za dostarczenie
i integrację dodatkowego wyposażenia, nawet spoza zakresu
własnej produkcji. Betonowe rury ciśnieniowe powstają w 4
głównych krokach produkcyjnych.

Następnie stosuje się spawarkę pierścieni końcowych. Stalowe
pierścienie są spawane na obu końcach stalowego cylindra na
całym obwodzie w celu usztywnienia i uszczelnienia konstrukcji.
W kolejnym etapie stalowe cylindry z przyspawanymi pierścieniami końcowymi przechodzą hydrostatyczną próbę szczelności. Potencjalna nieszczelność spawów skutkuje niedopuszczeniem cylindra do dalszych etapów produkcji. Osiąganie wymaganej100% szczelności zostało w Decast opanowane bardzo szybko i dlatego obecnie proces przebiega bardzo efektywnie.

Produkcja stalowego cylindra

Formy odlewnicze lub prasa radialna do betonowania

Z blachy stalowej rozwijanej z rolki, za pomocą zgrzewarek
oraz form, wytwarzany jest stalowy cylinder. Krawędzie blachy

Do przenoszenia stalowych cylindrów z pozycji poziomej stosuje się handling dostarczony przez Schlüsselbauer. W Decast
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dukcyjnymi – jak w przypadku produkcji rur ciśnieniowych.
Handling opiera się zatem na systemach dźwigowych z chwytakami teleskopowymi. Produkty podczas transportu umocowanie są stabilnie i nie wpadają w drgania, co znacznie poprawia bezpieczeństwo i umożliwia szybszą realizację procesów.

Wydajna maszyna do wstępnie sprężonego zbrojenia
Po utwardzeniu rdzenia betonowego rurę ponownie obraca
się do pozycji horyzontalnej i transportuje do nowej maszyny
do wstępnego sprężania, która niedawno zastąpiła dotychczasowe wyposażenie. Aktualna maszyna oferuje wiele zalet w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem – głównie w zakresie
efektywności i bezpieczeństwa pracy.

Beton naniesiony na zewnętrzną powierzchnię tworzy
warstwę ochronną dla sprężonego drutu.

sprawdzone cylindry umieszcza się w formie prasy radialnej
dostarczonej przez Besser. Maszyna wytwarza metodą wirowania betonową wewnętrzną okładzinę rury ciśnieniowej, zasadniczo tworząc rurę betonową w stalowym cylindrze. Rezultatem jest dwuskładnikowa rura składająca się z zewnętrznej stalowej obudowy i betonowego rdzenia.
Świeże wyroby są następnie umieszczane w piecu IFS na co
najmniej 12 godzin w celu utwardzenia, zgodnie z normą C301
AWWA (American Water Works Association).

Zoptymalizowany handling wyrobów
Decast, jeśli chodzi o obsługę transportową produktu, nie pozostawia nic przypadkowi. Automatyczny handling Schlüsselbauer zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi oraz
eliminuje ryzyko uszkodzeń produktów.
Kwestia transportu wielkogabarytowych wyrobów jest kluczowa dla osiągnięcia wysokiej wydajności, w szczególności jeśli
mamy do czynienia z wieloma zróżnicowanymi etapami pro-

Rura obraca się z kontrolowaną prędkością, a jednocześnie
drut sprężający jest nakładany na całej długości stalowego cylindra z wymaganym wstępnym naprężeniem. Na powierzchnię cylindra natryskuje się w sposób ciągły zawiesinę cementu
i natychmiast nawija się drut sprężający. Zapewnia to niezawodną ochronę przed korozją.
Po nałożeniu drutu sprężającego na całej długości rury, jest on
zaciskany na końcu rury za pomocą specjalnej klemy w sposób
wytrzymały na rozerwanie.

Ochronna warstwa zewnętrzna („coating”)
W ostatnim, czwartym, etapie produkcji rura uzwojona drutem
sprężającym przenoszona jest dźwigiem do maszyny do powlekania betonem, gdzie na drut sprężający nakładana jest
ochronna warstwa zewnętrzna. W maszynie do powlekania
rura jest obracana w sposób ciągły, a beton natryskowy nakładany jest od góry na całą jej długość.
Gotowa rura jest następnie przenoszona do komory dojrzewania w celu końcowego utwardzenia. Przed wywozem na ogromny magazyn zewnętrzy rury przechodzą ostateczną kontrolę jakości przeprowadzaną przez personel Decast.
E

Finalna kontrola jakości gotowej rury ciśnieniowej.

www.cpi-worldwide.com

ZBI – Zakłady Betonowe International – 5 | 2019

99

RURY I ELEMENTY KANALIZACJI BETONOWEJ

Wiele lat w użyciu: system produkcyjny Ringmaster.

Gwarancja sukcesu: maszyna do rur i elementów studni Exact.

Gwarancja najwyższej jakości: Program audytu
i certyﬁkacji zgodności ACPPA, zarządzany przez
Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA)
Spośród bogatej dokumentacji świadectw jakościowych posiadanych przez Decast warto wymienić certyﬁkat ACPPA
(LRQA). Zakłady produkcyjne posiadające certyﬁkat ACPPA
(LRQA) osiągnęły najwyższy poziom jakości we wszystkich
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aspektach produkcji. Ten certyﬁkat pozwala architektom, inżynierom i innym klientom w łatwy sposób zidentyﬁkować dostawców mających najwyższe standardy procesów produkcyjnych i przetwórczych w Ameryce Północnej.
Ponadto Decast jest certyﬁkowany przez organizację „Professional Engineers Ontario” (PEO) oraz jest członkiem i sponsorem stowarzyszenia „Consulting Engineers Ontario” (CEO).
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Wyposażenie do produkcji koszy
zbrojeniowych uzupełnione niedawno
o zgrzewarkę BSM 250.

Wysoka jakość betonu jest stale monitorowana w nowoczesnym laboratorium testowym. Dodatkowo prowadzone są wewnętrznie badania nad rozwojem mieszanek betonu, a także
w przyszłościowej dziedzinie betonu samozagęszczalnego.

Partnerska współpraca sprawdza się także w innych
zakładach
„Misją ﬁrmy jest wytwarzanie towarów zgodnych z najwyższymi
światowymi standardami. Aby to osiągnąć, potrzebujesz oczywiście odpowiedniego sprzętu”, wyjaśnia Jim Tully. „W przypadku wymagającego zadania opracowania produkcji betonowych rur ciśnieniowych znaleźliśmy w ﬁrmie Schlüsselbauer
Technology odpowiedniego partnera do wspólnego osiągnięcia tego celu.”

Zeskanuj tylko kod QR smartfonem
i obejrzyj ﬁlm o Decast Ltd.

I ta współpraca trwa do dziś. Oprócz produkcji rur ciśnieniowych Decast od wielu lat stosuje technologię produkcyjne
Schlüsselbauer w innych zakładach produkcyjnych. Bardzo wydajną produkcję pierścieni wyrównawczych zapewnia zautomatyzowany system Ringmaster. W bezpośrednim sąsiedztwie
działa od kilku lat pracuje maszyna do rur i elementów studni
Exact.
W zakresie produkcji koszy zbrojeniowych Decast zaufał maszynom niemieckiej ﬁrmy mbk Maschinenbau. Niedawno uruchomiono nową zgrzewarkę do koszy BSM 250. Dzięki temu
w zakładzie w Utopii działają obecnie cztery zgrzewarki mbk.
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/channels/
schluesselbauer. Można ją również
otworzyć w smartfonie skanując kod QR.

WIĘCEJ INFORMACJI

DECAST Ltd.
8807 Simcoe County Rd 56, Utopia, ON L0M 1T0, Kanada
T +1 705 7342892, F +1 705 7342920
info@decastltd.com, www.decastltd.com

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