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Dla wzrostu  
konkurencyjności
Odpady przemysłowe występują 
w różnych postaciach we 
wszystkich obszarach przemysłu 
– zaczynając od proszków 
i granulatów, po osady i płyny. 
Zakłady kamieniarskie 
potrzebują dla realizacji swoich 
procesów produkcyjnych 
wyspecjalizowanych urządzeń 
o odpowiednio dużej 
wydajności. Optymalizacja 
kosztów związanych z utylizacją 
szlamu, a może przy okazji 
dywersyfikacja produkcji? 

Popularna metoda udrażniania kana-

łów ściekowych polega na czyszczeniu 

sieci kanalizacyjnej za pomocą strumieni 

wody pod dużym ciśnieniem. Co łączy fir-

my wyspecjalizowane w inspekcji, udraż-

nianiu i naprawach podziemnych kanałów 

z branżą kamieniarską? Specjalistyczne jed-

nostki mobilne (pojazdy) z powodzeniem 

mogą radzić sobie z zawsze aktualnym 

zagadnieniem, jakim jest usuwanie odpa-

dów powstających przy obróbce kamienia.

Do odpadów powstających przy ob-

róbce kamienia zaliczamy przede wszyst-

kim nie wykorzystane kawałki granitu 

i oczywiście szlamy osadzające się w wo-

dzie produkcyjnej. Szlam jest bodaj najbar-

dziej uciążliwym i kłopotliwymi odpadem. 

Często przyrasta w niekontrolowanym 

tempie na dna odstojników. Czyszcze-

nie takich odstojników bywa kłopotliwe 

– nierzadko przecież wymaga zatrzyma-

nia procesów produkcji. Mniej kłopotliwe 

okazują się dehydratory osadów błotnych, 

gromadzące odwodniony szlam w specjal-

nych workach. Oczyszczalnia wody z fil-

tracyjnymi workami typu Big Bag okazuje 

się jednak dość kosztowna w eksploatacji 

i nadal pracochłonna. Woda poprodukcyj-

na musi być przecież sukcesywnie prze-

pompowywana do klarownika, by potem 

grawitacyjnie ujść przez materiał worków 

filtracyjnych (szlam pozostaje w workach). 

Takie rozwiązanie jest efektywne tylko 

w przypadku małych zakładów kamieniar-

skich, a i tak nie likwiduje podstawowego 

problemu, jakim jest utylizacja przesuszo-

nego szlamu.

W przemyśle kamieniarskim pożąda-

ne są dedykowane urządzenia odwad-

niające osady produkcyjne. Oczywiście 

najlepszym rozwiązaniem jest inwestycja 

w profesjonalne oczyszczalnie, wyposażo-

ne w prasy filtracyjne, które ciekły szlam 

odwadniają do takiego stopnia, iż daje się 

on łatwo przesypywać i transportować. 

Obojętnie jakie rozwiązanie przyjmiemy, 

optymalizując koszty związane z zagospo-

darowaniem odpadów we własnej firmie, 

warto przy okazji rozważyć pomysł świad-

czenia podobnych usług na rzecz koope-

rujących z nami zakładów kamieniarskich. 

Znajdziemy ciekawy przykład.

– Od niedawna kolejnym profilem mo-

jej działalności jest usuwanie szlamu w fir-

mie kamieniarskiej, z którą współpracuję 

od lat. W tym celu zakupiłem pojazd marki 

Müller – oczywiście z myślą o usuwaniu 

nawet najbardziej gęstego mułu, jaki po-

wstaje podczas nie tylko szlifowania, ale 

i cięcia kamienia – wyjawia Robert Sawic-

ki, szef zakładu kamieniarskiego w Piła-

wie Górnej.

– Zakupu dokonałem „z drugiej ręki”, 

a największa zaleta pojazdu, czyli pom-

pa, liczy sobie ponad 20 lat. Już wiem, 

że przydałaby się nowocześniejsza i więk-

szej wydajności, bo o ile świetnie sobie 

radzimy z mułem pośrednim, to nie je-

steśmy w stanie usuwać z odstojników 

cięższy muł.

Współczesne pojazdy specjalne są wol-

ne od wspomnianych wad. Wysokowy-

dajne pompy są w stanie poradzić sobie 

z każdej granulacji szlamem. Problemu 

nie stanowią nawet kruszywa! Już kilka-

dziesiąt lat temu na rynku przemysłowym 

zadebiutowały mobilne urządzenia do od-

wadniania szlamu, ale dopiero techniczne 

innowacje ostatnich lat zagwarantowały 

im niesamowitą wszechstronność. Nic 

dziwnego. Współczesne pojazdy są dzie-

AIRMASTER wyznacza nowe standardy elastyczności i przemysłowej utylizacji odpadów produkcyjnych.
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łem inżynierów różnych dziedzin, nie tyl-

ko sektora komunalnego. 

INNOWACYJNE 
ROZWIĄZANIA

Współczesny zestaw wyposażenia spe-

cjalistycznego pojazdu to przede wszyst-

kim najnowocześniejsze odbiorniki… 

elektroniczne i agregat prądotwórczy. 

W najnowocześniejsze zestawy urządzeń 

służących do badań sieci infrastruktury 

podziemnej, w szczególności zaś sieci 

kanalizacyjnej, wyposażone są dziś: Za-

kład Inżynierii Miejskiej działający przy 

Instytucie Inżynierii Lądowej Politechni-

ki Wrocławskiej i podobna jednostka na-

ukowo-badawcza przy Politechnice Świę-

tokrzyskiej.

– Obie uczelnie dysponują zestawem 

kamer do inspekcji wideo podziemnych 

kanałów firmy Rausch. Inspekcja dokony-

wana jest za każdym razem zdalnie, a spe-

cjalnej konstrukcji robotem wszędołazem 

steruje się z pulpitu w pojeździe – wyja-

śnia charakter prac Krzysztof Michoń, szef 

firmy Müller Polska Sp. z o.o.

– Dostawcą oprzyrządowania elektro-

nicznego jest firma Rausch. Kamerowóz 

to specjalistyczny pojazd. Na jego pokła-

dzie znajdziemy nie tylko roboty, ale zasi-

lające wszystkie inne odbiorniki agregaty 

prądotwórcze marki Honda. Dlaczego 

akurat Hondy? Tak jak świetnie sprawdzają 

się w branży budowlanej i kamieniarskiej, 

tak nam gwarantują odpowiednio wysoką 

jakość prądu.

Agregat prądotwórczy jest oczywiście 

niezbędnym wyposażeniem ekip kame-

rowozu realizujących zlecenia w terenie. 

Sytuacja żywo przypomina specyfikę prac 

kamieniarskich – w końcu bardzo często 

przychodzi nam pracować w miejscach, 

gdzie z założenia prądu po prostu nie ma! 

Agregaty prądotwórcze to urządzenia 

przydatne nie tylko na każdej budowie, 

ale np. na cmentarzach. Bez agregatu prą-

dotwórczego trudno sobie wyobrazić pra-

ce kamieniarskie z dala od siedziby firmy. 

Niekwestionowanym potentatem w pro-

dukcji takich urządzeń jest firma Honda, 

a najnowsze agregaty powstały wybit-

nie w odpowiedzi na rosnące wymaga-

nia profesjonalistów. To właśnie wysokiej 

klasy inwerter jest pierwszorzędnym wa-

lorem agregatów prądotwórczych marki 

Honda, bo zabezpiecza czułe na wahania 

prądu odbiorniki. 

– O bezkompromisowym podejściu in-

żynierów firmy Honda przy projektowaniu 

serii nowych agregatów świadczy zasto-

sowanie inteligentnego automatycznego 

stabilizatora napięcia – w skrócie: i-AVR. 

Ten w sposób ciągły kontroluje prędkość 

obrotową silnika oraz parametry wyjścio-

we napięcia i częstotliwości – przybliża 

nowe rozwiązania agregatów serii EM 

marki Honda Marcin Wodzyński, mene-

dżer produktu z firmy Aries Power Equ-

ipment Sp. z o.o., generalnego przedsta-

wiciela koncernu Honda Motor Co. Ltd. 

w Polsce.

Silnik nowej generacji iGX390 to gwa-

rancja wydłużonego czasu pracy agregatu, 

zmniejszenia zużycia paliwa oraz redukcji 

emisji CO2. Zastosowanie nowoczesnej 

prądnicy oddaje użytkownikowi dodat-

kową funkcję – uzyskanie dodatkowej 

krótkotrwałej mocy powyżej mocy mak-

symalnej agregatu!

INSPEKCJA PODZIEMI 
I NAPRAWA

Tak jak najnowsze modele agregatów 

marki Honda przeznaczone są do zasilania 

wszystkich typów elektronarzędzi i bar-

dzo czułych na wysoką jakość źródła za-

silania odbiorników elektronicznych, tak 

od niedawna gwarantują autonomię naj-

nowocześniejszych kamerowozów marki 

Müller, począwszy od komputera, głów-

nych monitorów inspekcyjnych, przez 

bębny kablowe i kompresory do napra-

wy kanalizacji. Dla małych zestawów wy-

starcza w zupełności jeden z mniejszych 

modeli marki Honda (EU 30iS, EU 20i). 

Do większych robotów potrzeba więk-

szych agregatów. Zwykle jednak wystar-

cza model EU65iS.

Dzięki wysokiej klasy agregatom moż-

na bez ryzyka zasilać najbardziej kosz-

towne odbiorniki. Kamery jako narzędzie 

dokumentacji prac w podziemiach i nie-

odzowne wyposażenie współczesnych 

pojazdów do inspekcji podziemi współ-

pracują z laserami. Technologia lasero-

wa, znane narzędzie wspomagające po-

miary w branży kamieniarskiej, przydaje 

się do precyzyjnego określania wielkości 

pęknięć, rys, a nawet owalizacji rur ka-

nalizacyjnych. To zaś wspomaga wybór 

najlepszych metod naprawczych.

– Rury kamionkowe mają tendencję 

do pękania. Często udaje nam się je napra-

wiać od wewnątrz – oczywiście z użyciem 

robotów – wyjaśnia Krzysztof Michoń.

– Do takich napraw potrzebujemy 

oczywiście kompresora dużej wydajności, 

więc przydaje się kolejna zaleta agrega-

tów „Hondowskich”. Taki mocny agregat 

może zasilać ramię frezujące robota albo 

kompresor podczas metody naprawczej 

typu quick-lock. Druga z metod sprowa-

dza się do bezwykopowego uszczelniania 

rur w sposób punktowy. 

I tym razem przydają się na pokładzie 

pojazdu agregaty marki Honda. Może-

my je nie tylko spinać równolegle – po-

dwajając tym samym moc na wyjściu, ale 

sterować ich zapłonem z pokładu wozu. 

To wbrew pozorom bardzo ważny walor. 

Operator może skupić się na swej pracy 

i w odpowiednim momencie użyć starte-

ra z poziomu pulpitu sterowniczego, czyli 

wprost z zabudowy pojazdu. n

EU30iS – najczęściej spotykany agregat 

prądotwórczy Honda w kamerowozach.
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