
 

 

Czy mo¿na uk³adaæ rury szybciej i zarazem
dok³adniej? Jak zminimalizowaæ ryzyko
b³êdów ludzkich i kosztownych poprawek
po u³o¿eniu ruroci¹gu?

LASERY LINIOWE
TOPCON TP-L5

 Mamy dla Ciebie skuteczne rozwi¹zania pomiarowe, w znacznym
stopniu usprawniaj¹ce realizacjê prac wod-kan, wykorzystuj¹ce
laserowe systemy do uk³adania rur i kontroli pracy koparki.

Gdy je poznasz i wypróbujesz, nie bêdziesz chcia³ wróciæ do
starych metod.

Jak unikn¹æ przeg³êbienia (przekopania) kopark¹ podczas prac
kanalizacyjnych (uk³adania rur)?

ROZWI¥ZANIE TPI

Do tych czas opisano, jak technika laserowa pozwala ³atwo utrzymaæ w³aściwy 
kierunek i spadek przy uk³adaniu rur, eliminuj¹c przy tym problemy pomiarowe 
zwi¹zane z obecności¹ wód gruntowych. Obecnie poka¿emy, ¿e technika laserowa 
pozwala te¿ rozwi¹zaæ inny problem: przeg³êbienia (przekopania kopark¹) podczas 
wykonania wykopu pod ruroci¹g. Unikniêcie przeg³êbienia podczas kopania znacznie 
przyspiesza realizacjê inwestycji, pozwala zaoszczêdziæ czas i pieni¹dze oraz zu¿ycie 
materia³ów budowlanych.

A ponadto:
    koparka nie przerzuca niepotrzebnych mas ziemi
    operator nie traci czasu na kontrolowanie g³êbokości wykopu, aby zminimalizowaæ
    przekopanie
    szybciej uzyskujemy prawid³owy kszta³t dna wykopu, nie mapotrzeby czasoch³onnych
    i kosztownych prac rêcznych

Aby zwiêkszyæ efektywnośæ prac wod-kan, wystarczy zastosowaæ laserowy system
kontroli pracy koparki. Rozwi¹zanie to określa siê mianem systemu Topcon 1D (przez
analogiê do zaawansowanych systemów sterowania maszyn 2D i 3D).

Sposób na wykonanie wykopu z odpowiednim spadkiem z centymetrow¹
dok³adności¹.

Laserowy system wskaźnikowy Topcon 1D do kontroli pracy koparki (lub 
koparko-³adowarki)sk³ada siê z lasera rotacyjnego i czujnika zamocowanego na maszynie.
Czujnik mocuje siê na ramieniu lub maszcie przyspawanym do ³y¿ki - tak by pionowa oś 
czujnika by³a prostopad³a do p³aszczyzny lasera. Do elementów nośnych czujnik 
mocuje siê na zaciski lub na uchwyt magnetyczny, dlatego mo¿na go ³atwo przek³adaæ 
z jednej maszyny na drug¹. Monta¿ systemu nie wymaga ¿adnych kosztownych przeróbek
mechaniczno-hydraulicznych maszyny. Mimo swojej prostoty jest to kompletne i praktyczne 
rozwi¹zanie, zapewniaj¹ce szybsz¹ pracê, zwiêkszaj¹ce wydajnośæ i dok³adnośæ wykonania 
prac ziemnych. W dodatku elementy systemu - laser i czujnik - mo¿na wykorzystaæ tak¿e 
do niwelacji klasycznej!

Wyznaczana przez laser obrotowy p³aszczyzna umo¿liwia operatorowi koparki (na
podstawie obserwacji wskazañ czujnika laserowego) wykonanie wykopu z odpowiednim
spadkiem z centymetrow¹ dok³adności¹.

Praca z t¹ dok³adności¹ zabezpiecza wykop przed przekopaniem i zruszeniem gruntu
rodzimego, a ewentualne korekty gruntu wykonuj¹ robotnicy ³opatami. Metoda ta eliminuje
czasoch³onne i uci¹¿liwe rêczne przerzucanie ziemi. Operator mo¿e zaci¹gaæ grunt ³y¿k¹,
równaj¹c wykop.

Je¿eli chcesz przetestowaæ, jak dzia³aj¹ laserowe systemy Topcon wspieraj¹ce 
prace przy uk³adaniu rur, napisz do nas na adres tpi@tpi.com.pl lub skontaktuj siê 
z najbli¿szym biurem regionalnym TPI. Przyjedziemy do Ciebie i bezp³atnie 
zademonstrujemy dzia³anie sprzêtu na Twojej budowie.

Najwa¿niejsze korzyści systemu Topcon 1D na koparkê:

    Przyspieszenie prac

    Pe³na kontrola g³êbokości kopania bez wychodzenia z kabiny

    Wykopy poziome jak i ze spadkiem mo¿na realizowaæ ³atwiej

    Wysoka dok³adnośæ wykonania wykopu

    Mniejsza praco- i czasoch³onnośæ: nie trzeba anga¿owaæ dodatkowej osoby do
    pomiarów, nie trzeba sprawdzaæ ³at¹ 

    Oszczêdnośæ materia³u (bez przerzucania niepotrzebnych mas ziemi)

    Uniwersalne zastosowanie (³atwe prze³o¿enie systemu na inn¹ maszynê)

Zasada dzia³ania systemu wskaźnikowego Topcon 1D.

Kontrola g³êbokości wykopu za pomoc¹ lasera i czujnika
zamocowanego na ramieniu koparko-³adowarki.

Topcon LS-B110 Pro Topcon LS-B110W Pro

Topcon 1D - laserowe systemy dla koparki

sprawdzony na budowach,

polecany przez najlepszych
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Budowa sieci kanalizacyjnej z u¿yciem technologii laserowej

Jak utrzymaæ w³aściwy kierunek i spadek przy uk³adaniu rur? Jak wyeliminowaæ 
problemy pomiarowe zwi¹zane z obecności¹ wody gruntowej?

ROZWI¥ZANIE TPI

Utrzymanie w³aściwego kierunku i spadku rur przy uk³adaniu ruroci¹gu jest
proste, jeśli zastosuje siê technologiê laserow¹. S³u¿¹ do tego specjalne
lasery do uk³adania rur. Lasery liniowe, zwane potocznie "rurowcami", pokazuj¹
kierunek i spadek bez k³opotliwych pomiarów pośrednich, dziêki czemu
radykalnie przyspieszaj¹ pracê, a ryzyko pope³nienia b³êdu (i kosztownych
poprawek) zmniejszaj¹ do minimum.

Laser rurowy to specjalny typ niwelatora laserowego, który emituje
nieruchom¹ wi¹zkê liniow¹. Wyznaczenie kierunku mo¿e byæ zrealizowane
przynajmniej na 2 sposoby:

TP-L5

+40%

-15%

TP-L5

10o

10o

Rys.: Sposób wyznaczenia spadku (rys. górny) i kierunku (rys. dolny) za pomoc¹ lasera liniowego 
wstawionego do studzienki kanalizacyjnej

Sposób 1: laser ustawia siê w studzience, zaś wi¹zkê lasera nakierowuje
siê na studzienkê docelow¹. Po spoziomowaniu lasera i po ustawieniu
kierunku, na panelu steruj¹cym lasera wpisuje siê po¿¹dany spadek, z jakim
maj¹ byæ uk³adane rury (z dok³adności¹ do 0,001%).

Gdy laser ustawiony jest w studzience (patrz: sposób 1), tarczkê wstawia siê do
środka rury (na jej koñcu). Po prawid³owym ustawieniu rury tarczkê przestawia
siê na koniec nastêpnej, po jej ustawieniu na koniec kolejnej itd., a¿ do kolejnej
studzienki lub do miejsca w którym plamka lasera przestaje byæ widoczna -
wówczas nale¿y przestawiæ tak¿e laser.

Sposób 2: dostêp do studzienki nie zawsze jest ³atwy, mo¿e te¿ przeszkadzaæ
woda gruntowa, wtedy praktycznym rozwi¹zaniem jest ustawienie lasera na
statywie dok³adnie nad studzienk¹. Po spoziomowaniu lasera kieruje siê wi¹zkê
na tarczkê na tyczce, umieszczonej w osi w studzience docelowej. Odleg³ośæ 
miêdzy niwelatorem i tarczk¹ (studzienk¹) mo¿e wynosiæ nawet 150 m. Po
ustawieniu kierunku, na panelu steruj¹cym lasera wpisuje siê po¿¹dany spadek, 
z jakim maj¹ byæ uk³adane rury (z dok³adności¹ do 0,001%). Ostatni¹ czynności¹ 
jest wyregulowanie wysokości tyczki: w tym celu ustawia siê j¹ na pierwszej, 
u³o¿onej ju¿ rurze, tak aby plamka lasera pada³a na centralny punkt tarczki.

Z tak ustawionym zestawem pomiarowym mo¿na uk³adaæ w wykopie kolejne
rury. Przyk³adaj¹c do nich tyczkê z tarczk¹ mo¿na bardzo ³atwo (i szybko) 
kontrolowaæ poprawnośæ u³o¿enia poziomego (kierunek) i pionowego (spadek)

Zielona czy czerwona? Kiedy wybraæ laser z zielon¹, a
kiedy z czerwon¹ wi¹zk¹:

Zielona wi¹zka lasera jest 4 razy lepiej widoczna ni¿ wi¹zka
czerwona, dlatego laser z zielon¹ wi¹zk¹ lepiej nadaje siê
do pracy na statywie, i mo¿na nim pracowaæ nawet przy
znacznym nas³onecznieniu. Gdy laser pracuje w wykopie, a
tarczkê wstawia siê do wnêtrza rury, czerwona wi¹zka jest
wystarczaj¹ca.

Okiem specjalisty

"Ustawiaj¹c niwelator rurowy na statywie mo¿emy sprawdzaæ
po³o¿enie rury w ka¿dym jej punkcie, a wiêc mo¿na wyeliminowaæ
ugiêcie rur. Nie musimy siê schylaæ, aby sprawdziæ
plamkê lasera na tarczce ustawionej w rurze, nie jesteśmy
ograniczeni wod¹ gruntow¹, która mo¿e pojawiæ siê w rurze
podczas prac. W efekcie, u¿ywaj¹c lasera rurowego Topcon
uk³adamy o 50% wiêcej ruroci¹gu ni¿ wtedy, gdy stosowaliśmy
zwyk³y niwelator optyczny, a przy tym wykonujemy prace z
wy¿sz¹ dok³adności¹."

ka¿dej kolejnej rury i ca³ego ruroci¹gu. Jeśli jakaś rura nie zostanie poprawnie
ustawiona, bêdzie to natychmiast widaæ na tarczce. Praktyczn¹ korzyści¹
zastosowania tej metody jest wyeliminowanie problemów pomiarowych zwi¹zanych
z obecności¹ wody gruntowej. Dodatkowo jesteśmy w stanie kontrolowaæ
wysokośæ po³o¿enia ka¿dego odcinka rury i eliminowaæ jej ewentualne ugiêcie
po środku.

Zestaw pomiarowy z niwelatorem laserowym i tarczk¹ umieszczon¹ na tyczce
znacznie u³atwia prace kanalizacyjne i wyraźnie je przyspiesza. Pracownicy
nie musz¹ na bie¿¹co przeliczaæ wysokości i spadku kolejno uk³adanych
elementów ruroci¹gu.

Najwa¿niejsze korzyści:

    Szybsza praca nawet o 50% (potwierdzone przez u¿ytkowników)

    Wysoka dok³adnośæ uk³adania, wyeliminowanie kosztownych poprawek

    Mniejsza pracoch³onnośæ, mo¿liwośæ pracy ekipy w mniejszym sk³adzie
    (rurê w osi mo¿e ustawiaæ nawet jedna osoba!) - oszczêdnośæ na kosztach

    £atwa obs³uga - do uk³adania rur nie jest potrzebna wykwalifikowana ekipa
    pomiarowa

    Wzrost presti¿u firmy na rynku, która pracuje w oparciu o wysokie standardy
    pomiarowe

Dane techniczne niwelatorów rurowych

Laser

Model
czerwony, widzialny zielony, widzialny

TP-L5B TP-L5A TP-L5BG TP-L5

Autowpasowanie brak braktak tak

±2,4 mm/50 m

200 m

Dokładność

-15% do + 40%

Zasięg pracy (średnica)

Pochylenie

Zasilanie

Klasa odporności IPX8

125mm x 374mm / 3,8 kg

akumulatory

Wymiary / Waga

Gwarancja 5 lat

635 nm 520 nm

Zakres temperatur
pracy -20 C do + 50 C

o
oCzas pracy 80 godzin (baterie alkaiczne)

55 godzin (akumulatory)
55 godzin (baterie alkaiczne)

55 godzin (akumulatory)

Zakres poziomowania ±10%

Niwelator rurowy Topcon TP-L5G




