
Nowoczesna architektura stawia coraz większe wymagania 
przed produkcją płyt tarasowych i betonowej kostki bruko-
wej. Składowanie i transport takich elementów wysokiej  
jakości to duże wyzwanie. Podczas transportu na palecie 
elementy mogą przemieszczać się, co prowadzi do zaryso-
wań lub pęknięć. Ponadto niezakończony proces dojrzewa-
nia powierzchni betonu może powodować pojawianie się 
typowych białych plam, tak zwanych wykwitów. Korzystnym 
i niezawodnym rozwiązaniem tego problemu może być  
dozownik granulatu. 
 
Dozownik granulatu do w pełni zautomatyzowanego 
rozdzielania i ochrony warstw wyrobów betonowych 
 
Dozownik granulatu T-Rex firmy Kraft to często stosowane roz-
wiązanie w tym przypadku. Dozownik montuje się na linii pro-
dukcyjnej przed stanowiskiem pakietowania. Gotowe wyroby 

betonowe przejeżdżają pod dozownikiem aktywując fotoko-
mórki, które uruchamiają proces dozowania. Dozownik rozrzu-
ca wcześniej ustawioną ilość granulatu równomiernie na po-
wierzchni wyrobów. Ziarna granulatu o średnicy od 3 do 5 mm 
tworzą cienką, sprężystą warstwę materiału między warstwami 
wyrobów betonowych.  
 
Proces ten spełnia trzy funkcje, które są nieodzowne w przy-
padku wysokiej jakości płyt i kostki brukowej. Po pierwsze, wy-
roby betonowe zostają rozdzielone, dzięki czemu ich po-
wierzchnia jest chroniona przed zarysowaniem. Po drugie, po-
szczególne warstwy zostają zabezpieczone przed przemiesz-
czaniem się i pękaniem podczas transportu. Wreszcie, granulat 
zapewnia odstęp i umożliwia cyrkulację powietrza między war-
stwami, co pozwala na kontynuację procesu dojrzewania be-
tonu, jeśli nie został on jeszcze zakończony. 
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Ekologiczna metoda rozdzielania  
i ochrony warstw wyrobów betonowych  
za pomocą materiału biodegradowalnego

Kraft Curing Systems GmbH, 49699 Lindern, Niemcy
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Nowoczesna architektura stawia przed rynkiem coraz 
większe wymagania w zakresie jakości nawierzchni i kostki 
brukowej. Ochrona gotowych wyrobów betonowych  
do momentu ich ułożenia to dla producenta duże wyzwanie.

Dozownik T-Rex w hali firmy Kraft przed wysyłką. Dozownik 
granulatu może być montowany we własnym zakresie.



System T-Rex firmy Kraft Curing może być też wykorzystywany w warunkach ograni-
czonego miejsca. Wystarczy 900 mm między urządzeniem luzującym wyroby i urzą-
dzeniem pakietującym. System można zamontować na istniejącej linii produkcyjnej, 
a szerokość przenośnika może wynosić do 1 800 mm. Moduł sterujący (Siemens S7), 
który może być ustawiony oddzielnie w promieniu do 5 m od dozownika (w zależ-
ności od warunków przestrzennych), pozwala na wprowadzanie takich parametrów 
jak prędkość, położenie zasobnika i ilość dozowanego granulatu.  
 
Opłacalna i ekologiczna alternatywa 
 
Po ustawieniu system pracuje całkowicie automatycznie. Jest to jego kolejna zaleta 
w porównaniu ze stosowaniem siatek czy mat z włókniny, które z reguły trzeba na-
kładać manualnie.  
 
Rozdzielanie i ochrona warstw za pomocą dozownika granulatu ma jednak jeszcze 
więcej zalet. W przypadku dozownika granulatu do rozdzielania i zabezpieczania 
warstw wyrobów zużywa się znacznie mniej materiału, niż przy nakładaniu siatek  
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Po jednorazowym wprowadzeniu ustawień, T-Rex automatycznie steruje procesem 
dozowania za pośrednictwem czujników zbliżeniowych i fotokomórek.
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czy mat z włókniny. Przy prawidłowym ustawieniu maszyny 
koszt jednej warstwy granulatu z LDPE wynosi ok. 0,04 EUR, 
podczas gdy cena rynkowa mat i siatek jest wielokrotnie wy-
ższa. Ponadto po zabezpieczeniu wyrobów betonowych tylko 
minimalna część materiału wymaga utylizacji. Oprócz tego, 
maty i siatki tworzą zamknięte krawędzie między warstwami, 
co ogranicza cyrkulację powietrza i sprzyja powstawaniu wy-
kwitów.  
Decydujące korzyści przynosi też zastosowanie granulatu bio-
degradowalnego. Oprócz granulatu z LDPE (polietylen), który 
pochodzi z recyklingu materiałów opakowaniowych, dostępny 
jest też granulat biodegradowalny. Ten certyfikowany materiał 
produkowany z włókien naturalnych ulega całkowitej biode-
gradacji i tym samym jest najbardziej ekologiczną metodą roz-
dzielania oraz zabezpieczania warstw wyrobów betonowych.  
 
Zalety dozownika granulatu T-Rex 
 
•   Ochrona powierzchni 

Granulat skutecznie rozdziela warstwy gotowych wyrobów 
betonowych. Warstwy nie stykają się, przez co unika się 
zarysowań i ścierania powierzchni. 

 
•   Zabezpieczenie przed przemieszczeniem  

Sprężysty granulat działa jak gumowa mata i zabezpiecza 
gotowe wyroby przez zmianą położenia. 

 
•   Zapobieganie wykwitom 

Granulat zapewnia odstęp między warstwami gotowych 
wyrobów betonowych umożliwiając cyrkulację powietrza 
między warstwami. Pozwala to na odprowadzanie wilgoci, 
która mogłaby powodować wykwity i przebarwienia na 
powierzchni wyrobów. 

 
•   Automatyczna praca 

Po jednorazowym wprowadzeniu ustawień, T-Rex pracuje 
bez ingerencji operatora. Fotokomórki rozpoznają wyroby 
i ewentualne przeszkody, zapewniając niezakłóconą pracę 
dozownika. 

•   Brak zużywających się elementów 
Dozownik T-Rex nie styka się ani z przenośnikiem,  
ani wyrobami. Dlatego elementy systemu praktycznie  
nie zużywają się. 

 
•   Ekologia 

Biodegradowalny granulat z włókien naturalnych 
przyczynia się do redukcji odpadów z tworzywa 
sztucznego i sprawia, że dozownik granulatu staje się 
ekologiczną alternatywą dla rozwiązań tradycyjnych.  

M
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WIĘCEJ INFORMACJI

Dzięki firmie Kraft Curing wszyscy czytelnicy 
ZBI mogą bezpłatnie pobrać niniejszy 
artykuł w formacie pdf.  
Można to zrobić wchodząc na stronę 
www.cpi-worldwide.com/channels/ 
kraft_curing którą można również otworzyć  
w smartfonie skanując kod QR.

Na życzenie klienta dozownik T-Rex może być dostarczony  
w wariancie polakierowanym na kolor firmowy klienta  
(na pierwszym planie widoczny moduł sterujący).

Dzięki biodegradowalnemu granulatowi z włókien 
naturalnych T-Rex staje się rozwiązaniem niezwykle 
przyjaznym dla środowiska.


