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Rodzinne przedsiębiorstwo PCS Les Produits de Ciment
Sherbrooke Ltée produkuje od roku 1944 prefabrykaty
betonowe na potrzeby kanalizacji zaopatrując głównie
okolice miasta Sherbrooke i jest jednym z najbardziej znaczących producentów w prowincji Quebec. Doświadczony
zespół obsługuje wibroprasy oraz stosuje technologię
odlewania. Poprzez rozpoczęcie produkcji monolitycznych
podstaw studni w systemie Perfect, opracowanym przez
austriacką ﬁrmę Schlüsselbauer Technology, PCS dało jasny
sygnał, jak będzie wyglądać strategia ﬁrmy w najbliższych
latach. Monolityczne podstawy studni z indywidualnie
planowanymi kanałami oraz przyłączami wyznaczają
w Kanadzie nowe standardy, a PCS jest już gotowe dostarczać najwyżej jakości produkty w tym rosnącym segmencie
rynku.

Zarówno w przypadku produktów seryjnych, jak i produkowanych na konkretne zmówienie, PCS stawia sobie za cel zapewnienie ekspresowej dostawy najwyższej jakości wyrobów spełniających wymagające normy. Proces ten wspierany jest przez
członków bardzo doświadczonego zespołu, którzy zajmują się
produkcją prefabrykatów od lat. Firma może się pochwalić wyśmienitym wynikiem w kwestii utrzymania personelu co odzwierciedla się w przyjaznej i nieformalnej atmosferze wśród
pracowników.

PCS Les Produits de Ciment Sherbrooke Ltée wytwarza produkty zgodnie z rygorystycznymi normami BNQ (Bureau de
Normalisation du Québec), dzięki czemu oferuje swoim klientom wyroby spełniające najwyższe wymagania.

Świętowanie 75-lecia z klientami oraz pracownikami

Jednak nie tylko pracownicy cenią sobie swojego pracodawcę
– liczni klienci również doceniają jakość produktów oraz niezawodność rodzinnej ﬁrmy, co owocuje wieloletnią partnerską
współpracą – w niektórych przypadkach trwającą już kilka generacji.

Właściciele PCS mogą z zadowoleniem spojrzeć w przeszłość
na 75-letnią historię przedsiębiorstwa. W tym roku miały miejsce

Rodzinna ﬁrma PCS produkuje w kanadyjskiej miejscowości Sherbrooke prefabrykaty betonowe na potrzeby kanalizacji
i infrastruktury od 1944 roku.
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Niedawna inwestycja w system produkcyjny Perfect od Schlüsselbauer Technology jest kolejnym krokiem milowym w historii
ﬁrmy.

odpowiednie do skali jubileuszu wydarzenia, a wśród zapraszanych gości byli partnerzy, klienci i pracownicy. Świętowanie
stanowiło okazję do przyjrzenia się kamieniom milowym w historii ﬁrmy.
Ostatnia inwestycja w system produkcyjny Perfect i wejście na
rynek monolitycznych podstaw studni z pewnością zostanie
wpisane na listę tych przełomowych momentów.

Betonowa podstawa studni Perfect
Szczelna, trwała, wytrzymała na obciążenia
Zastosowanie betonu samozagęszczalnego zapewnia jakość
wyrobu znacząco przewyższającą konwencjonalne alternatywy.
Prefabrykat monolityczny, wykonany w pojedynczym odlewie
posiada równomierną, szczelną betonową strukturę – co jest
niezbędne w przypadku nowoczesnych elementów dennych.
Indywidualne wymagania dotyczące charakterystyki produktu
mogą być uwzględnione i zaimplementowane w ekonomicz-

Indywidualne kształtki zostają w prosty sposób sklejone
tworząc negatyw kinety.
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nym i zrównoważonym procesie produkcyjnym gwarantującym ekspresową dostępność wyrobu. To pozwala producentowi wyznaczać nowe standardy w systemach kanalizacji deszczowej oraz ściekowej.
Cała struktura monolitycznej podstawy studni – dno, ścianki,
kineta oraz spocznik, a także przyłącza rurowe – gwarantują stuprocentową szczelność. Przyłącza rurowe formowane są z niezwykłą dokładnością wymiarową.
Łagodna zmiana kąta oraz dowolne nachylenie każdego wlotu
zapewniają optymalną hydraulikę na całej długości kanału.
Wykonanie stałego spadku całej kinety pozwala wyeliminować
niekorzystne zawirowania oraz potencjalne miejsca wody stojącej.

Kineta wykonana na wymiar
Po zaplanowaniu konﬁguracji podstawy studni za pomocą intuicyjnego oprogramowania, pierwszym etapem produkcyjnym jest wykonanie negatywu kinety z prefabrykowanych
kształtek z utwardzonego polistyrenu. Kształtki przycinane są

Wskaźnik laserowy nad stołem roboczym zapewnia
poprawne usytuowanie wszystkich elementów.
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Indywidualne kształtki przyłączeniowe z uszczelką zintegrowaną produkowane są za pomocą specjalnej wycinarki.
do pożądanych wymiarów oraz kształtu za pomocą dwu – oraz
trójwymiarowych wycinarek wyposażonych w gorący drut. Cięcia są na tyle precyzyjne, że w bardzo łatwy sposób operator
skleja je w gotowy model negatywu. Ułatwieniem oraz gwarancją poprawnego zmontowania negatywu jest wskaźnik laserowy wyświetlający w sposób ciągły przebieg kanałów na
stole roboczym.

Indywidualne przyłącza rurowe z uszczelką zintegrowaną
Do utworzenia przyłącza z uszczelką zintegrowaną stosowane
są kształtki przyłączeniowe już wyposażone w uszczelkę.
Kształtki te dostarczane są jako elementy prefabrykowane lub
– w wyjątkowych przypadkach – wykonywane przez PCS w zakresie własnym.
Aby to umożliwić, zainstalowana została dodatkowa wycinarka,
która pozwala wyciąć indywidualnie zaplanowaną kształtkę
przyłączeniową. Z cylindrycznego fragmentu polistyrenu powstają dwa łączące się elementy, między które osadza się
uszczelkę. Dzięki takiemu procesowi nie ma konieczności naciągania uszczelki z użyciem siły, a co za tym idzie, ryzyko
uszkodzenia kształtki zostaje wyeliminowane.
Pierścień poszerzający średnicę kanału do średnicy zewnętrznej rury, formujący gniazdo w którym osadza się rurę, wycina
się w osi środka cylindra dzięki czemu utworzone gniazdo
idealnie pasuje do zastosowanej uszczelki. Ostatecznie formowanie pełnego przyłącza odbywa się za pomocą pierścienia
poszerzającego kanał kinety, oraz dwóch elementów kształtki
przyłączeniowej o formie stożkowej, zwężających się ku sobie
z osadzoną pomiędzy nimi uszczelką.
Elementy przyłączeniowe oraz negatyw kinety są następnie zalewane betonem samozagęszczalnym, co skutkuje trwałym zakotwiczeniem uszczelki w betonie. Stosowanie uszczelek zintegrowanych eliminuje konieczność wykonywania dodatkowych prac instalacyjnych na placu budowy. Ponadto zagwarantowane jest szczelne i trwałe połączenie rury ze studnią.

Prosty montaż
Gotowy negatyw kinety w prosty sposób mocuje się na stalowym rdzeniu formy. W Kanadzie bardzo popularne są także
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przyłącza umieszczone na zdeﬁniowanej wysokości powyżej
kinety – tzw. kaskady. Aby wykonać kaskadę mocuje się kształtkę przyłączeniową bezpośrednio na ścianie rdzenia.
Wysokość podstawy może być w prosty sposób dostosowania
poprzez regulację wysokości mocowania pierścienia dolnego.
Formy wyposażone są w dwuczęściowy płaszcz, który rozsuwa
się symetrycznie na dwie strony. Umożliwia to bardzo wygodny
dostęp do wewnętrznych powierzchni w celu czyszczenia
i uzbrojenia formy. Gdy wszystko jest przygotowane, dwie połowy płaszcza po prostu się zamyka.
Szczelność zamknięcia gwarantuje łatwy w obsłudze mechanizm oparty na ręcznych klamrach. Elementy z polistyrenu mocowane są za pomocą magnesów – co w pełni zabezpiecza
przed działaniem siły wyporu podczas zalewania formy betonem.

Łatwa obsługa transportowa z zastosowaniem obrotnicy
Monolityczne podstawy studni z reguły pozostają w formach
przez około dobę i są rozformowywane następnego dnia po
zalaniu. Wyroby wytwarzane są do góry dnem, w związku z tym
muszą zostać jeszcze obrócone o 180° do pozycji instalacyjnej.
W PCS wszystkie te czynności wykonywane są za pomocą dostarczonej przez Schlüsselbauer obrotnicy.
Obrotnica zawieszana jest na haku suwnicy. Szczęki zaciskowe
chwytają produkt z odpowiednio dobraną siłą, co umożliwia
sprawne wyciągnięcie wyrobu z formy. Już podczas transportu
zakleszczonego w obrotnicy produktu można przeprowadzić
proces obracania, tak, aby podstawa znajdowała się w pozycji
instalacyjnej w momencie odstawiania.
Na wyrób naklejana jest etykieta z danymi technicznymi, dodatkowo operatorzy znaczą podstawy farbą natryskową. Dzięki
tym czynnościom istnieje absolutna pewność, że indywidualne
produkty zostaną zawsze dobrze zidentyﬁkowane – aż do momentu instalacji na placu budowy.
Ostatnim krokiem produkcyjnym jest usunięcie elementów
z polistyrenu i przekazanie ich do przetworzenia recyclingowego.
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Cele zostały osiągnięte
„Decyzja o inwestycji w system produkcyjny Perfect miała na
celu dalsze wzmocnienie naszej pozycji na rynku oraz umożliwienie osiągnięcia jeszcze wyższej jakości wyrobów, przy zachowaniu pełnej indywidualności” podsumowuje Jean-Francois
Trudeau, który od trzech lat jest głównym decydentem ﬁrmy
pełniąc rolę dyrektora zarządzającego. „Chcieliśmy otworzyć
się na nowy rynek i chcieliśmy zostać na tym rynku liderem. Te
cele udało nam się osiągnąć. Pełne obłożenie systemu Perfect
jest na to dowodem.”
M

Formy posiadają dwuczęściowy płaszcz, obie części
rozsuwają się symetrycznie.

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.

Gotowy negatyw kinety mocowany jest w formie za pomocą
magnesów.
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PCS — Les Produits de Ciment Sherbrooke Ltée
1376, Rue Borlase
Sherbrooke, QC, J1J 3T4, Kanada
T +1 819 5667363, F +1 819 5664333
www.pcsbeton.com

Kształtki przyłączeniowe z uszczelkami zintegrowanymi mogą
zostać umieszczone bezpośrednio na ścianie rdzenia.
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