
REGAŁY DO DOJRZEWALNI

SPECJALISTA DS. PIELĘGNACJI BETONU

KIEDY JAKOŚĆ TO NIE TYLKO OPCJA

ZE ZINTEGROWANYM SYSTEMEM 
PIELĘGNACJI
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DLACZEGO KRAFT
BUDUJE DZIŚ REGAŁY

Brak rozwoju przez dekady
We wszystkich dziedzinach 
produkcji betonu mieliśmy do 
czynienia z rozwojem i innowacjami. 
A regały po dziś dzień wyglądają 
tak, jak 50 lat temu – to miejsce 
składowania, gdzie wyroby po 
prostu wysychają, co nie przystaje 
do dzisiejszych czasów.

Suszenie to nie pielęgnacja
Tylko w kontrolowanych warunkach 
pielęgnacji proces hydratacji – 
łączenia wody z cementem w 
tworzące beton spoiwo – może 
przebiec całkowicie.

Należy dodać pielęgnację
Zwykłe regały to oczywiście 
nie to samo co regały z 
systemem pielęgnacji –
to tylko zwykłe regały. 
Kanały cyrkulacji powietrza, 
podwyższanie wilgotności, 
obniżanie wilgotności oraz 
urządzenia do grzania i wentylacji 
muszą być dodane tak, aby uzyskać 
najlepsze możliwe rozwiązanie.

Inne podejście
Jako producent systemów 
pielęgnacji KRAFT ma zupełnie 
inny obraz regałów. KRAFT widzi je 
jako składową w idealnym procesie 
utwardzania udoskonalanym w 
wielu aspektach. 
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REGAŁY
DLA  X XI WIEKU

Regały KRAFT ze zintegrowanym Systemem Przyspieszonej Pielęgnacji 
QUADRIX® oferują doskonałą funkcjonalność i trwałość: pierwsze 
prawdziwe regały do pielęgnacji – made in Germany.

Pierwsze prawdziwe regały pielęgnujące.
Integracja systemu dystrybucji powietrza ze strukturą nośną 
regałów sprawia, że systemy pielęgnacji KRAFT są precyzyjnie 
dopasowane aby uzyskiwać żądane parametry bez względu 
na rozmiar komory. To sprawia, że nowe regały KRAFT są 
pierwszymi REGAŁAMI DO PIELĘGNACJI w prawdziwym tego 
słowa znaczeniu. Skupiają się na pierwotnej funkcji regałów 
i korzyści z ich stosowania: PIELĘGNACJI.

Opatentowany projekt
Nowe regały KRAFT wskazują drogę ku przyszłości 
kontrolowanego pielęgnowania betonu. 
Dlatego ich projekt został opatentowany. Regały 
spełniają najwyższe wymagania w zakresie 
precyzji wymiarowej, trwałości, adaptowalności i 
funkcjonalności, pozostając przy tym rozwiązaniem, 
na które można sobie pozwolić.
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W tradycyjnych systemach regały i szyny poziomowane są oddzielnie, a każdy słup osobno – zadanie trudne 
i czasochłonne. Dodatkowo regały i szyny muszą być poziomowane kolejno wobec siebie, co może być 
nieprecyzyjne i powodować nierównoległe ułożenie.

Trudne poziomowanie konstrukcji regałów i szyn. 

PROBLEM
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Wszystkie elementy regałów KRAFT automatycznie poziomują się wobec siebie, ponieważ są jedocześnie 
wspólnie poziomowane na stalowej kratownicy z „butami” dla słupów.

Regały KRAFT poziomowane są poprzez 
modułową stalową kratownicę, która jest 
kompletną podstawą regałów z zamontowanymi 
miejscami, „butami” na wstawienie słupów oraz 
punktami montażu szyn.

PRZEWAGA KRAFT

Łatwe i dokładne poziomowanie synchroniczne 
słupów regałów i szyn.  

ROZWIĄZANIE

Kiedy podstawa regałów jest wypoziomowana słupy i 
szyny automatycznie są równoległe wobec siebie, co 
skraca czas montażu, redukuje ryzyko nieprecyzyjnego 
wykonania tej czynności i zapobiega nierównoległemu 
i niewypoziomowanemu ułożeniu elementów regałów.
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Słabe podparcie szyn transportowych w regałach.

W istniejących systemach regałowych szyny transportowe od strony wjazdu w rzędy mają tendencję do 
zużywania się ze względu na stale powtarzające się obciążenia dynamiczne - klawiszowanie. Wymiana przodu 
szyny wiąże się z odkuwaniem kawałka betonowej wylewki.

PROBLEM
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Podpory szyn transportowych.

Szyny transportowe KRAFT wsparte są na dodatkowych podporach, które zabezpieczają je przed szybkim 
zużyciem i ułatwiają ich wymianę.

ROZWIĄZANIE

Szyny KRAFT dostarczane są z dodatkowymi podporami z przodu szyny w miejscu najbardziej narażonym na 
zużycie. Konstrukcja ta przejmuje obciążenia dynamiczne stale powstające podczas produkcji. W przypadku 
zużycia tę część szyn można bardzo łatwo wymienić.

PRZEWAGA KRAFT
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Niedostateczne podparcie i problematyczna wymiana szyn trans-
portowych w strefie grupy transportowej.

W istniejących systemach szyny 
są podparte i wypoziomowane na 
wątłych podkładach, a następnie 
zabetonowane. Podczas 
betonowania podkłady i szyny 
mogą ulegać przesunięciom, co 
spowoduje ich nierównoległe i 
niewypoziomowane ułożenie.

Tradycyjna metoda montowania szyn w strefie grupy transportowej widoczna jest na zdjęciu powyżej. Wymiana 
szyn wiąże się z odkuciem betonu wokół zużytych szyn i zalaniem nowej mieszanki betonowej. Podczas tej 
operacji produkcja nie może być prowadzona.

PROBLEM
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Belki HEB kotwione są 
do płyty fundamentowej 
i poziomowane przed 
betonowaniem. Beton 
wylewany jest do poziomu 
górnego płaskownika belki.

Po betonowaniu szyny 
spawane są do belki. Dzięki 
temu mogą być wymienione 
bez straty czasu na 
odkuwanie wylewki.

Lepsze podparcie szyn dla wyższej precyzji, trwałości i 
łatwiejszej wymiany.

ROZWIĄZANIE

PRZEWAGA KRAFT
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W istniejących dojrzewalniach wylewka betonowa – podłoga dojrzewalni jest mostkiem termicznym przenoszącym niską 
temperaturę z zewnątrz dojrzewalni. Pod izolowaną ścianą zimno przedostaje się do wewnątrz komory i schładza słupy 
stojące na podłodze wzdłuż ścian.

W związku z kondensacją słupy wzdłuż ścian komory są skorodowane, podczas gdy słupy wewnątrz komory nie są 
(zdjęcie po lewej). Ostatecznie, dochodzi do całkowitego skorodowania słupa (zdjęcie po prawej). 
Cała konstrukcja musi zostać wymieniona

Korozja ze względu na kondensację

Wilgoć zawarta w 
ciepłym i wilgotnym 
powietrzu w komorze 
ulega kondensacji 
po zetknięciu z 
zimną powierzchnią 
stalowych słupów 
regałów, co z 
kolei powoduje 
powstawanie kałuż i 
korozję słupów.

Obraz z kamery 
termowizyjnej (po 
prawej) pokazuje różnicę 
4O °C w temperaturze 
podłogi w pobliżu ściany 
i bliżej środka komory 
(pomarańcz). Podłoga jest 
mostkiem termicznym.

PROBLEM
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Regały KRAFT zaprojektowano tak, że system dystrybucji powietrza zintegrowany jest ze strukturą nośną regałów. 
System Przyspieszonej Pielęgnacji Betonu QUADRIX® i System Cyrkulacji Powietrza NAUTILUS® są połączone z 
regałami bezpośrednio bez potrzeby stosowania kanałów zasilających i zwrotnych.

Słupy regałów KRAFT 
dystrybuują powietrze, 
wilgoć i ciepło równomiernie 
w przestrzeni całej komory 
pielęgnacyjnej. W wyniku tego 
słupy są cieplejsze od powietrza 
w komorze. 
Betonowa podłoga nie działa 
już jak mostek termiczny. 
Przenosząca obciążenia 
konstrukcja regałów pozostaje 
sucha nawet wtedy, gdy 
powietrze zawiera optymalną 
ilość wilgoci dla pielęgnacji. 
Konstrukcja zabezpieczona jest 
przed korozją.

Zapobiec kondensacji i wyeliminować korozję 

Wszystkie słupy 
znajdujące się na 
obwodzie regałów 
dystrybuują ciepłe 
powietrze do podłogi 
komory przenosząc 
mostek termiczny na 
zewnątrz komory.

ROZWIĄZANIE

PRZEWAGA KRAFT
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Słabe połączenia słupów z półkami na blaty powodują awarie. Efekt domina zwiększa zakres zniszczeń: spadające 
blaty niszczą te położone poniżej. Ze względu na wyrwane gniazda półek słupy także ulegają zniszczeniu. Cała 
struktura nośna musi być wymieniona.

Analiza komputerowa (Analiza 
Elementów Skończonych – 
porównanie odkształceń) 
pokazuje słabe punkty 
tradycyjnych konstrukcji. 
Strefy w kolorze czerwonym 
wskazują na niszczenie 
materiału.

Profi l tradycyjny

Słabe i nietrwałe łączenia półek.

PROBLEM
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Optymalizowane komputerowo (Metoda MES) sztywne 
profile mocowane są specjalnymi śrubami. Zintegrowane 
listwy prowadzące blaty na całej długości półek zapobiegają 
nierównoległemu ułożeniu blatów, co niekiedy powoduje 
zniszczenia słupów regałów.

Analiza komputerowa 
(Analiza Elementów 
Skończonych - porównanie 
naprężeń) pokazuje, że 
profil półek regałów KRAFT 
przyjmuje dużo większe 
obciążenia niż tradycyjne 
konstrukcje. (Analiza 
wykonana z tym samym 
obciążeniem odnosi się do 
zdjęcie po lewej stronie).

Solidne połączenie półek 

Półki łączone są ze słupami śrubami 
o wysokiej nośności, specjalnie 
zaprojektowanymi dla regałów wysokiego 
składowania. Śruby gwintujące otwory, w 
które są wkręcane, gwarantują najwyższą 
wytrzymałość bez niszczenia powłoki 
galwanizacyjnej.

Prowadnica 
blatu

Półka na 
blat

Profil KRAFTA

ROZWIĄZANIE

PRZEWAGA KRAFT
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Tradycyjne systemy często projektowane są w bardzo ekonomiczny sposób. Wyższe obciążenia mogą przekroczyć 
wytrzymałość użytych materiałów i spowodować nienadające się do naprawy zniszczenia całej konstrukcji. Słupy 
muszą znajdować się w mniejszych odstępach, aby dać podparcie profilom półek (analiza deformacji z takim 
samym odciążeniem znajduje się na zdj. 2).

Odkształcenia profili w związku z większym obciążeniem.

PROBLEM

 zdj. 1Profil tradycyjny
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Profil KRAFTA

Znacznie wyższa nośność, 
jasno przedstawiona w analizie 
MES (analiza deformacji pod 
tym samym obciążeniem, 
jak na zdjęciu 1), pozwala 
rozstawić słupy w większych 
odległościach, co jest bardziej 
ekonomiczne i szybsze
Słupy galwanizowane są 
zanurzeniowo na gorąco, 
półki pokrywane są powłoką 
Magnelis®. Magnelis to powłoka 
o wysokiej odporności, do 3 
razy trwalsza od galwanizacji.

Test na zniszczenie pod maksymalnym obciążeniem przeprowadzony w siedzibie KRAFT CURING nie spowodował 
odkształceń profilu półki oraz jej łączenia ze słupem nawet przy ponad 2 tonach ładunku na blacie produkcyjnym 
(zdjęcie 3). Nawet kombinacja ekstremalnie dużego obciążenia z najbardziej niecentrycznym ułożeniem blatu 
(zdjęcie 4) nie spowodowała zniszczenia konstrukcji.

Wyższa nośność i odporność na obciążenie 

zdj. 4zdj. 3

 zdj. 2

Powłoka Magnelis® daje wyjątkową odporność na korozję w agresywnym 
środowisku, sprawdza się na krawędziach i tam, gdzie powstają rysy. Chroni 
nawet zdeformowane części przez długie lata.

ROZWIĄZANIE

PRZEWAGA KRAFT
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Ich działanie opiera się na ruchu powietrza wytworzonym 
przez wentylatory osiowe w kanałach o niewielkiej średnicy. 
Powietrze kierowane jest od tyłu komory do jej przodu w 
stronę grupy transportowej. Test z dymem ilustruje jak 
niewiele powietrza dociera do strefy grupy transportowej. 

Słaba cyrkulacja powietrza skutkuje powstawaniem 
ciepłych i zimnych miejsc w komorze. To przekłada się na 
niejednakową wytrzymałość i kolory betonu, kondensację, 
stojącą wodę, jak i zamgławienie w strefi e grupy 
transportowej.

Test z dymem pokazuje słabą dystrybucję 
powietrza w strefie grupy transportowej 
(konkurencyjny system).

W konkurencyjnych systemach pielęgnacji, które recyrkulują powietrze w komorze od góry ku dołowi, wlot 
powietrza zazwyczaj sytuowany jest z tyłu lub z boku komory. Niektóre, jak ten powyżej, zasysają powietrze 
kanałami przy sufi cie i kierują je ku dolnej krawędzi tylnej ściany komory (przeważnie między podłogę
a najniżej położony blat produkcyjny).

Niejednakowe warunki pielęgnacji skutkujące zmienną jakością 
betonu. 

PROBLEM

(Zdjęcie poniżej: konkurencyjne systemy)
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Regały KRAFT zaprojektowano tak, że system dystrybucji powietrza w komorze pielęgnacji umieszczono w ich 
strukturze nośnej. System Przyspieszonej Pielęgnacji KRAFT zintegrowano z regałami bez potrzeby stosowania 
kanałów zasilających i zwrotnych dla powietrza.

Wykorzystanie konstrukcji regałów do cyrkulacji powietrza 
skutkuje jednolitym klimatem. 

Ciepłe powietrze dostarczane jest bezpośrednio do podłogi komory przez regulowane wyloty w słupach regałów. 
Powietrze jest zasysane w górnej części regałów przez poprzeczne belki wsporcze. Dla utrzymania jednakowej 
temperatury i wilgotności nie ma bardziej precyzyjnego sposobu cyrkulacji powietrza niż przy użyciu każdego 
słupa na obwodzie regałów - w celu uniknięcia kondensacji przy podłodze komory (przez przenikanie zimna 
przez betonową wylewkę) - i co drugiego słupa wewnątrz komory. 

ROZWIĄZANIE

PRZEWAGA KRAFT
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JAK WYGLĄDA PORÓWNANIE REGAŁÓW KRAFT 

Zagadnienie Regały 
tradycyjne

Regały 
KRAFT Korzyści w szczegółach

Składowanie wyro-
bów betonowych

Regały umożliwiają składowanie świeżych wyrobów 

betonowych na blatach.

Proste poziomowanie 
szyn i regałów

Regały KRAFT i szyny poziomowane są razem. Uniknięto 

nierównoległości, polepszono prowadzenie wózka 

wielowidłowego.

Zabezpieczenie przed 
korozją

Tradycyjnie słupy mogą korodować ze względu na 

kondensację. Zintegrowany system pielęgnacji KRAFT 

chroni słupy przed korozją.

Ujednolicenie klimatu 
pielęgnacji

System pielęgnacji KRAFT zintegrowany jest z konstrukcją 

regałów (co drugi słup dostarcza lub odbiera powietrze), co 

pozwala na maksymalne ujednolicenie klimatu w komorze

Prosta wymiana szyn

Tylko konstrukcja wsporcza pod szynami jest trwale 

połączona z płytą fundamentową. Szyny można łatwo 

wymienić.

Solidne łączenia 
półek

Pro�le półek KRAFT łączone są specjalnymi śrubami 

gwintującymi, aby zagwarantować najwyższą 

wytrzymałość, optymalizowane komputerowo (Analiza 

Elementów Skończonych) wytrzymują najwyższe 

obciążenia.

Centrowanie blatów 
produkcyjnych

Pro�le półek KRAFT ze zintegrowaną prowadnicą 

wykluczają niewspółosiowe ułożenie blatów na pełnej 

głębokości każdej linii składowania zapewniając 

nieprzerwaną pracę.

Szybkość stawiania

Pro�le KRAFT są wyjątkowo odporne na skręcanie, co 

umożliwia stawianie słupów w większych odległościach. 

Zintegrowany system pielęgnacji nie potrzebuje 

dodatkowych kanałów dystrybucji powietrza.

Trwałość

Regały KRAFT objęte są 50-cio letnią gwarancją, gdy 

wyposażone są w zintegrowany system pielęgnacji. Śruby 

gwintujące nie niszczą warstwy galwanizacji.

Zintegrowany System 
Pielęgnacji

Regały KRAFT zapewniają najbardziej ujednolicony klimat 

w komorze w całym przemyśle betoniarskim bez potrzeby 

instalowania oddzielnego systemu pielęgnacji.

Bezpośrednie porównanie regałów KRAFT z istniejącymi systemami regałowymi pokazuje przewagę w aspek-
cie sterowania, ekonomiki i trwałości.
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„Beton nie powinien schnąć – 
beton powinien twardnieć!”

Michael Kraft



www.kraftcuring.com  ·  info@kraftcuring.com  ·  +49-5957-96120
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