KOSTKA BRUKOWA I DROBNOWYMIAROWE ELEMENTY BETONOWE
Assyx GmbH & Co. KG, 56626 Andernach, Niemcy

Badania potwierdzają żywotność podkładów

Firma Assyx jest jednym z najważniejszych dostawców
podkładów produkcyjnych w branży wyrobów betonowych, a podkłady Assyx DuroBoard są wykorzystywane
w zakładach prefabrykacji na całym świecie. Niedawno
przeprowadzone badania losowo wybranych podkładów,
które już od wielu lat znajdowały się w eksploatacji,
pokazują, że podkłady DuroBoard nie tylko imponują
doskonałymi rezultatami produkcji, ale również wysoką
żywotnością. Firma Steypustödin, która od kwietnia 2007 r.
wykorzystuje podkłady DuroBoard oraz ﬁrma Alkern,
w której produkcja na podkładach DuroBoard odbywa się
od czerwca 2011 r., udostępniły ﬁrmie Assyx wybrane
podkłady do oceny.
Podkłady Assyx DuroBoard mają rdzeń z warstwowo sklejonych ze sobą fornirów. Proces produkcji rdzenia jest regularnie
kontrolowany, co zapewnia ich stałą, bardzo wysoką jakość.
Rdzenie są wycinane z silnie sprasowanych fornirowych płyt
warstwowych, produkowanych w sposób ciągły. Dzięki temu
drgania są jednorodnie przenoszone na całej powierzchni
podkładu.
Rdzeń jest zabezpieczony przed powietrzem i wilgocią poliuretanową powłoką marki Baydur® o grubości 3 mm. Całkowicie wodoszczelna powłoka sprawia, że podkłady Assyx DuroBoard mogą być wykorzystywane bez uszczerbku dla swoich
właściwości na liniach technologicznych silnie narażonych na
działanie wilgoci.

Ocena losowo wybranych podkładów
ﬁrmy Steypustödin
15 kwietnia 2019 r. Steypustödin dostarczyła ﬁrmie Assyx
do badań pięć podkładów produkcyjnych o wymiarach 1 400
x 1 100 x 55 mm.
Podkłady te zostały swojego czasu zamówione w liczbie 1 250
sztuk i dostarczone ﬁrmie Steypustödin w kwietniu 2007 r. Są
to podkłady Assyx DuroBoard pierwszej generacji. Drewniany
rdzeń tych podkładów jest wykonany z warstwowo klejonych
fornirów brazylijskiej sosny.
Podkłady traﬁły do ﬁrmy Assyx nieopakowane, na europalecie.
Po rozcięciu taśm zdejmowano je pojedynczo z palety i oglądano.

z użyciem środka antyadhezyjnego, w wibroprasie typu AMEthst
1300 ﬁrmy AME. Pojedyncza warstwa wyrobów miała masę do
360 kg. Według informacji otrzymanych od ﬁrmy Steypustödin, w ubiegłym roku każdy podkład przeszedł około 150 cykli
produkcyjnych, co odpowiada sumie 1 800 cykli w ciągu dotychczasowego okresu użytkowania. Zarówno powierzchnia
podkładów, jak i ich boki, nie miały rozległych uszkodzeń.
Najpierw zważono trzy z pięciu podkładów, a następnie zmierzono ugięcie podkładów pod obciążeniem i ich grubość
w momencie dostarczenia. Następnie w maszynie szlifującej
oczyszczono podkłady z większych zanieczyszczeń, po czym
ponownie zmierzono grubość podkładów w tych samych punktach.
Aby zmierzyć zużycie podkładów na całej powierzchni, pocięto
je na trzy części, które również zmierzono.
Na koniec określono twardość wg Shore’a i wilgotność drewna, a także zbadano jakość sklejenia poliuretanu z powierzchnią drewnianego rdzenia. Z podkładu wycięto dwie kwadratowe próbki drewna (bez tworzywa sztucznego), aby określić
gęstość drewna.
Masa tych trzech podkładów wynosiła od 60 do 63 kg, średnio
62 kg. Nowy podkład tej wielkości, zgodnie z informacjami podanymi przez ﬁrmę Assyx, wynosi 61 kg.

Moduł sprężystości
Podkłady umieszczono pojedynczo na listwach, tak by zasymulować transport na linii obiegowej, a następnie obciążono od
góry wyrobami o masie 780 kg. Zmierzono ugięcie pod obciążeniem i na tej podstawie obliczono moduł sprężystości.
Obliczony na podstawie ugięcia moduł sprężystości podkładów produkcyjnych wynosił znacznie powyżej 10 000 N/mm2.
Wartość ta odpowiada wartości modułu sprężystości nowego
podkładu w momencie dostawy – ﬁrma Assyx gwarantuje swoim klientom moduł sprężystości > 10 000 N/mm2. Wynika
z tego, że zbadane podkłady podczas dotychczasowego użytkowania nie straciły nic ze swoich pierwotnych właściwości mechanicznych i mogą być dalej wykorzystywane do produkcji
wyrobów betonowych.

Wilgotność drewna
Powierzchnia podkładów była zanieczyszczona w sposób typowy dla podkładów produkcyjnych od 12 lat eksploatowanych w branży wyrobów betonowych. Na podkładach produkowano wyroby betonowe w różnych formatach, czasami

84

ZBI – Zakłady Betonowe International – 6 | 2019

Wilgotność drewna zmierzono w kilku miejscach trzech wybranych podkładów. W przypadku wszystkich podkładów wynik pomiaru wynosił od 11 do 14%. Przemysłowo wysuszone drewno
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ma bezpośrednio po wysuszeniu wilgotność na poziomie 8 –
12%, ale biorąc pod uwagę wilgotność wyrównawczą drewna,
to wartość ta może wzrosnąć do 18%. Zmierzone wartości do
14% mieszczą się zatem w zakresie normy.

Twardość wg Shore’a
Twardość wg Shore’a (A), zmierzona w różnych punktach na
wszystkich trzech wybranych podkładach, wynosi ok. 68. Odpowiada to wartości dla nowego podkładu produkcyjnego.
Tworzywo sztuczne jest trwale połączone z drewnem i pokrywa
je całkowicie. Powłokę z tworzywa sztucznego dało się usunąć
z rdzenia tylko przy użyciu siły i za pomocą dłuta, przy czym
fragmenty drewna pozostały związane z tworzywem, a drewniane włókna uległy wyrwaniu z głębszych warstw rdzenia. Na
całej powierzchni podkładu drewno pozostało sklejone z tworzywem sztucznym.
E

Jeden z wybranych do badania podkładów od ﬁrmy
Steypustödin przed czyszczeniem…
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Zdjęcie przedstawia rdzeń podkładu ze zdjętą powłoką.

Rozcięte podkłady w celu określenia grubości pośrodku
podkładu; całkowicie szczelne pokrycie rdzenia powłoką
z tworzywa sztucznego.

Zdjęcie przedstawia przekrój podkładu. Wyraźnie widać nienaruszone sklejenie poszczególnych warstw forniru.

Drewniana próbka o wymiarach 134,3 x 73,9 x 43,7 mm wycięta z drewnianego rdzenia ma masę ok. 280 g, czyli drewno
ma gęstość 645 kg/m3 i tym samym pokrywa się z gęstością
dobrze wysuszonego forniru drewna iglastego. W związku
z tym można stwierdzić, że poliuretanowa powłoka była nieuszkodzona i do rdzenia nie wniknęła woda.

Badania wybranych podkładów
od ﬁrmy Alkern Meximieux

Podsumowanie
Pięć podkładów dostarczonych do oceny było w momencie
badania w znakomitym stanie. Powierzchnia z tworzywa sztucznego zachowała pełną funkcjonalność, a wymiary podkładów
były identyczne jak w momencie pierwszej dostawy do zakładu
klienta. Na postawie wyników badań można stwierdzić, że podkłady dalej mogą być wykorzystywane do produkcji wyrobów
betonowych o bardzo precyzyjnych wymiarach, a ich dalszy
okres użytkowania będzie jeszcze długi.
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12 lutego 2019 r. ﬁrma Alkern również dostarczyła ﬁrmie Assyx
do oceny trzy podkłady produkcyjne o wymiarach 1 400 x
1 300 x 50 mm.
Podkłady te zostały zamówione 20 grudnia 2010 r. w liczbie
4 650 sztuk i dostarczone ﬁrmie Alkern w czerwcu 2011 r.
Drewniane rdzenie wyprodukowała ﬁrma Finnforest (obecnie
Metsä Wood) w wymiarach 1 392 x 1 292 x 44 mm. Jest to wytrzymała i sztywna płyta z warstwowo klejonych fornirów (nazwa: Kerto® LVL Q-panel), która w Niemczech posiada ogólne
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Powierzchnia podkładów także była zanieczyszczona, w sposób typowy dla podkładów produkcyjnych od 7 – 8 lat eksploatowanych w branży wyrobów betonowych. Rodzaj zanieczyszczenia pozwala sądzić, że w produkcji stosowano środki antyadhezyjne. Zarówno powierzchnia podkładów, jak i ich boki,

www.cpi-worldwide.com

KOSTKA BRUKOWA I DROBNOWYMIAROWE ELEMENTY BETONOWE
nie miały widocznych uszkodzeń. Liczba cykli produkcyjnych
na linii obiegowej nie była znana, tak samo jak rodzaje wyrobów betonowych wytwarzanych na podkładach.
Pokłady zbadano tak samo jak podkłady od ﬁrmy Steypustödin,
opisane wcześniej.
Masa tych trzech podkładów wynosiła od 51,8 do 53 kg, średnio 52,6 kg.
Nowy podkład tej wielkości, zgodnie z informacjami podanymi
przez ﬁrmę Assyx, wynosi 52,98 kg.

Moduł sprężystości
Moduł sprężystości określono analogicznie jak dla podkładów
od ﬁrmy Steypustödin.

Jeden z wybranych do badania podkładów od ﬁrmy Alkern
po czyszczeniu.

Obliczony na podstawie ugięcia moduł sprężystości podkładów produkcyjnych wynosił ok. 10 000 N/mm2, czyli w tym
przypadku również tyle samo, co dla nowego podkładu w momencie dostawy. Wynika z tego, że zbadane podkłady DuroBoard od ﬁrmy Alkern podczas dotychczasowego użytkowania
także nie straciły nic ze swoich pierwotnych właściwości mechanicznych i dalej mogą być wykorzystywane do produkcji
wyrobów betonowych.

Wilgotność drewna
Wilgotność drewna zmierzono w kilku miejscach wszystkich
trzech podkładów. Zmierzone wartości wynoszące ok. 15%
w przypadku wszystkich podkładów mieszczą się zatem w zakresie normy.

Twardość wg Shore’a
Twardość wg Shore’a (A), zmierzona w różnych punktach na
wszystkich trzech podkładach, wynosi ok. 68. Odpowiada to
wartości dla nowego podkładu produkcyjnego.
Podkłady rozcięte w celu określenia grubości pośrodku
podkładu.

Drewniana próbka o wymiarach 100 x 79,9 x 43,85 mm wycięta z drewnianego rdzenia ma masę ok. 165 g, czyli drewno ma
gęstość 471 kg/m3 i tym samym również pokrywa się z gęstością dobrze wysuszonego forniru drewna iglastego. W związku
z tym można stwierdzić, że w przypadku podkładów od ﬁrmy
Alkern poliuretanowa powłoka również była nieuszkodzona
i do rdzenia nie wniknęła woda.
Tworzywo sztuczne jest trwale połączone z drewnem i całkowicie je pokrywa. Powłokę z tworzywa sztucznego udało się
usunąć z rdzenia tylko przy użyciu siły i za pomocą dłuta, przy
czym fragmenty drewna pozostały związane z tworzywem,
a drewniane włókna uległy wyrwaniu z głębszych warstw rdzenia. Na całej powierzchni podkładu drewno pozostało sklejone
z tworzywem sztucznym.

Podsumowanie
Nienaruszona powłoka z tworzywa sztucznego wokół
drewnianego rdzenia.

88

ZBI – Zakłady Betonowe International – 6 | 2019

Trzy dostarczone do badania podkłady były w momencie badania w znakomitym stanie. Powierzchnia z tworzywa sztucznego
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Maszyny do kostki brukowej

Maszyny do płyt

Linia do uszlachetniania FC ze
śrutownicą
Szczotkarka liftingująca
Różne maszyny starzące
Softline / Hardline / Rustykalnie
Powłoki lakierami utwardzanymi UV
Impregnowanie
Instalacje wymywające
po stronie mokrej
Stacja oliwienia desek

Krawędzie fazowane i zaokrąglone
Szczotkarka liftingująca
Śrutownica
Impregnowanie lakierami
utwardzanymi UV
Softline Antycznie
Kalibrowanie
Szlifowanie
Marmuryzacja barwna
Pilarki

Zdjęcie przedstawia rdzeń podkładu ze zdjętą powłoką.

zachowała pełną funkcjonalność, a wymiary podkładów były
identyczne jak w momencie pierwszej dostawy do zakładu
klienta. Na postawie wyników badań można stwierdzić, że podkłady dalej mogą być wykorzystywane do produkcji wyrobów
betonowych o bardzo precyzyjnych wymiarach, a ich dalszy
okres użytkowania będzie jeszcze długi.
M

Maszyny do
kamieni murowych

ECOPLANE

Instalacje do rozłupywania
Ściany rustykalne,
antyczny kamień murowy
Softline antycznego kamienia
murowego
Maszyna do kalibrowania Ecoplane

WIĘCEJ INFORMACJI

Steypustödin
Malarhöfða 10
110 Reykjavík, Islandia
T +354 440 0400
www.steypustodin.is
ALKERN Group
Site Rudigoz, Route de Charnoz
01800 Meximieux, Francja
T+33 474 460980
www.alkern.fr

Obróbka
Przestawiarki
Cęgi do kamieni 4/2 stronne
Roboty
Taśmociągi rolkowe,
pasowe, płytowe
Transportery o skoku swobodnym
Opakowanie

ASSYX GmbH & Co. KG
Zum Kögelsborn 6
56626 Andernach, Niemcy
T +49 2632 947510
F +49 2632 9475111
info@assyx.com
www.assyx.com
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Produkujemy maszyny specjalne według
Państwa potrzeb i życzeń!

FC Sonderkonstruktion GmbH
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Reitfeld 4 · 93086 Wörth a.d. Donau
Tel. +49 9482 938580 · Fax +49 9482 938581
www.fc-maschinen.de · info@fc-maschinen.de

Know-how in stone processing!

Made in Germany

