O FIRMIE
Powsta³a w 1989 roku firma ATLAS Sp. z o.o. produkuje betonowe i metalowe obudowy urz¹dzeñ dla
energetyki i gazownictwa. Nasze produkty by³y wielokrotnie wyró¿niane na specjalistycznych imprezach
otrzymuj¹c miêdzy innymi Z³ote Medale Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Jesteœmy nowoczesn¹
firm¹ doskonale wyposa¿on¹ w specjalistyczny park maszynowy i wysoko wykwalifikowan¹ kadrê, co
pozwala nam sprostaæ najbardziej wyrafinowanym oczekiwaniom klientów. Firma stosuje system zarz¹dzania
jakoœci¹ ISO-9001. Nasze doœwiadczenia pozwalaj¹ nam oferowaæ klientom produkt najwy¿szej jakoœci.

ATLAS ma swój udzia³ w wielu strategicznych inwestycjach realizowanych w obszarze wydobycia,
przesy³u i dystrybucji gazu. Produkowane przez nas obudowy chroni¹ miêdzy innymi urz¹dzenia kopalni gazu
Koœcian, Wielichowo, Rylowa, podziemne magazyny magazyny gazu w Strachocinie, i Bonikowie. W naszym
zak³adzie wyprodukowane zosta³o wiele obudów przeznaczonych dla urz¹dzeñ ogólnopolskiej sieci
gazoci¹gów przesy³owych.
Prawie 25 lat doœwiadczeñ w konstruowaniu obudów dla sektora gazowniczego da³o nam
specjalistyczn¹ wiedzê, dziêki której inwestor nawi¹zuj¹cy z nami wspó³pracê mo¿e byæ pewien, ¿e otrzymany
produkt spe³ni wszelkie wymogi okreœlone przepisami, w skuteczny sposób zabezpieczy kosztowne
urz¹dzenia technologiczne, bêdzie bezpieczny w u¿ytkowaniu, trwa³y i ekonomiczny w eksploatacji.
Wspó³pracujemy ze starannie wyselekcjonowanymi dostawcami urz¹dzeñ, pó³produktów i surowców,
co - przy restrykcyjnie prowadzonej kontroli jakoœci produkcji - skutkuje obudowami pozbawionymi ukrytych
wad i usterek, któe mog³yby utrudniæ eksploatacjê.
Nasi pracownicy s³u¿¹ klientom specjalistyczn¹ wiedz¹ i fachowymi poradami ju¿ na etapie
planowania inwestycji i wyboru najbardziej korzystnych rozwi¹zañ. Dla rozpoczêcia wspó³pracy wystarczy
wstêpna koncepcja, której nadamy formê konkretnego, przewidzianego dla danej inwestycji rozwi¹zania.
Dziêki zoptymalizowanej organizacji pracy mo¿emy zaoferowaæ odbiorcom wyj¹tkowo szybk¹
realizacjê zleceñ, a stosowana w produkcji zaawansowana prefabrykacja skraca czas monta¿u obudów do
minimum.

NASZA OFERTA
Zwiêkszaj¹ce siê zapotrzebowanie na gaz ziemny
wymusza koniecznoœæ
budowania nowych oraz
modernizacjê istniej¹cych sieci i stacji gazowych. Nasza
firma oferuje nowoczesne rozwi¹zania obudów do:

stacji redukcyjno-pomiarowych,
Wêz³ów pomiarowo-rozliczeniowych,
uk³adów obejœciowych,
nawanialni gazu,
kopalni i magazynów gazu,
t³oczni gazu,
stacji CNG.
Wyposa¿enie firmy w najnowsze maszyny i urz¹dzenia,
doœwiadczona za³oga oraz zaplecze projektowe pozwalaj¹
na produkcjê obudów zarówno metalowych, jak i betonowych.
Nasze produkty spe³niaj¹ wszelkie wymogi dotycz¹ce
bezpieczeñstwa konstrukcji i u¿ytkowania, bezpieczeñstwa po¿arowego, odpowiedniej izolacyjnoœci
akustycznej i termicznej oraz ochrony œrodowiska
naturalnego.
Ró¿norodnoœæ rozwi¹zañ technologicznych stacji
gazowych sprawia, ¿e ka¿da z nich charakteryzuje siê
indywidualnym rozwi¹zaniem. Oferujemy szerok¹
wspó³pracê z biurami projektowymi przy dostosowaniu
konstrukcji obudów do wymagañ wyposa¿enia technologicznego stacji.
Dziel¹c odpowiednio obiekty na segmenty transportowe,
mo¿emy wyprodukowaæ obudowy o znacznych
rozmiarach.

OBUDOWY BETONOWE
Obudowy dostosowywane s¹ wielkoœci¹ i form¹ do pe³nionej funkcji. Konstruowane s¹ jako samodzielne
obiekty, lub ³¹czone z segmentów, co umo¿liwia w pe³ni efektywne wykorzystanie terenu oraz spe³nienie najbardziej
wyrafinowanych potrzeb estetycznych.
Podstawowe zalety obudów betonowych to:
trwa³oœæ,
prosty, szybki monta¿,
mo¿liwoœæ dostosowania wielkoœci do potrzeb technicznych,
dowolnoœæ kszta³towania form przestrzennych.

Obudowy betonowe wykorzystywane s¹ dla wszelkich rodzajów instalacji gazowniczych, a szczególnie: stacji
redukcyjno-pomiarowych oraz urz¹dzeñ dystrybucyjnych. Mo¿liwoœæ zastosowania segmentowej konstrukcji daje
du¿¹ wszechstronnoœæ stosowania i praktycznie dowolne kszta³towanie funkcji. Stosowana przez nas technologia
umo¿liwia konstruowanie stacji usytuowanych pod ziemi¹, co mo¿e byæ szczególnie istotne przy lokalizowaniu w
terenie zurbanizowanym
Oferujemy du¿¹ paletê opcji wykoñczenia produkowanych przez nas obudów, co pozwala na odpowiednie
wkomponowanie kontenera w otoczenie.

OBUDOWY BETONOWE
KONSTRUKCJA

Typowym rozwi¹zaniem konstrukcyjnym jest
prefabrykowany fundament umo¿liwiaj¹cy
swobodne przeprowadzenie wszelkich po³¹czeñ
technologicznych, na którym posadowiony jest
betonowy kontener przeznaczony do zabudowy
urz¹dzeniami technologicznymi, pomiarowymi,
kot³owni technologicznej, lub innymi, w zale¿noœci
od potrzeb.

Schemat konstrukcji obudowy wraz z prefabrykowanym f u n d a m e n t e m .

monta¿ fundamentu

fundament a¿urowy

fundament pe³ny

Stacje posadowione s¹ na prefabrykowanym fundamencie - przestrzennym odlewie betonowym, dostosowanym
wymiarami do obiektu.
Dla obiektów wielkogabarytowych stosowane s¹ segmenty fundamentowe ³¹czone na placu budowy. Fundamenty
zaopatrzone s¹ w niezbêdne izolacje, cokó³ dostosowany jest do rodzaju wykoñczenia elewacji.

OBUDOWY BETONOWE
KONSTRUKCJA - BEZPIECZEÑSTWO

Do produkcji u¿ywamy betonu najwy¿szej klasy, z odpowiednim
zbrojeniem zapewniaj¹cym warunki wymaganej noœnoœci oraz stanu
granicznego u¿ytkowania.
Metaliczne po³¹czenia zbrojenia wszystkich elementów, jak œciany,
dach, posadzki i czêœci ruchome (drzwi, kratki wentylacyjne)
redukuj¹ ró¿nice potencja³ów pr¹dów b³¹dz¹cych powsta³ych
podczas przep³ywu gazu. Dla spe³nienia wymogów rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie, dotycz¹cych
pomieszczeñ zagro¿onych wybuchem, wykonywane s¹
odpowiednie powierzchnie odci¹¿aj¹ce. Œciana dzia³owa pomiêdzy
pomieszczeniem zagro¿onym wybuchem a innymi pomieszczeniami
jest przegrod¹ szczeln¹, odporn¹ na parcie wiêksze ni¿ 15 kPa.
Przejœcia w tej œcianie na rury b¹dŸ kable wykonane s¹ z
zastosowaniem systemowych przepustów szczelnych, osadzonych
w metalowej tulei w betonowanej w œcianie. Posadzka obudowy
wykonana jest z p³ytek antyelektrostatycznych, iskrobezpiecznych.
Przed dostarczeniem obudowy wykonywane s¹ niezbêdne pomiary
elektryczne rezystancji wszystkich po³¹czeñ.

Bardzo du¿ym zainteresowaniem cieszy siê stosowanie dachu
wannowego w obudowach betonowych. Zalety tego rozwi¹zania to:
brak wystêpowania poduszek gazowych w przypadku wycieku gazu,
brak koniecznoœci wykonywania dodatkowych instalacji
odgromowych, gdy¿ zbrojenie korony dachu pe³ni funkcjê zwodu
poziomego, brak koniecznoœci wykonywania napraw bie¿¹cych
rynien, obróbek blacharskich i pokrycia. Elementy stalowe
zabezpieczane s¹ antykorozyjnie w technologii cynkowania
ogniowego.

Drzwi obudów spe³niaj¹ wszelkie warunki bezpieczeñstwa
u¿ytkowania i umo¿liwiaj¹ bezdozorow¹ pracê stacji. Zaopatrzone
s¹ w ograniczniki pozycji skrzyd³a oraz odpowiednie zamki.

OBUDOWY BETONOWE
KONSTRUKCJA - OBUDOWY WIELOSEGMENTOWE

Obudowy wielosegmentowe s¹ konstrukcjami
¿elbetowymi,
wykona-nymi jako elementy
prostopad³o-œcienne z podzia³em na
pomieszczenia funkcyjne. Najczêœciej obudowy
stanowi¹ po³¹czenie czêœci technologicznej z
kot³owni¹, pomieszczeniami AKP i nawanialni¹.
Realizacja tego typu obudowy mo¿liwa jest przez
zastosowanie systemowej œciany gazoszczelnej.
Zastosowane rozwi¹zania konstrukcyjne
umo¿liwiaj¹ stosowanie obudów w strefach
zagro¿onych wybuchem. W zale¿noœci od
potrzeb technologicznych mo¿liwe jest
swobodne kszta³towanie podzia³u
wewnêtrznego. Segmentowa konstrukcja
pozwala kszta³towaæ bry³ê stacji dowolnie, w
zale¿noœci od usytuowania i otoczenia obiektu.

Przyk³ad wielosegmentowej obudowy stacji
redukcyjno-pomiarowej I stopnia z gazoszczeln¹ œcian¹ oddzielaj¹c¹ pomieszczenia
zagro¿one wybuchem.

OBUDOWY BETONOWE
KONSTRUKCJA - MONTA¯ OBUDOWY

Posadowienie fundamentu na p³ycie podwalinowej w
gotowym wykopie. Monta¿ orurowania.

Monta¿ pierwszego segmentu obudowy.

Monta¿ drugiego segmentu, prace instalacyjne.

Prace wykoñczeniowe.

OBUDOWY BETONOWE
REALIZACJE

STACJA LNG

WÊZE£ REDUKCYJNY

Wielkogabarytowy zespó³ obudów wêz³a
pomiarowego wykonanych w technologii konstrukcji
stalowej, ze œcianami z p³yt ¿elbetowych i dachem z
p³yt warstwowych krytych blachodachówk¹.

Obudowa stacji redukcyjnej instalacji
skroplonego gazu LNG.

OBUDOWY BETONOWE

STACJE REDUKCYJNO-POMIAROWE

REALIZACJE

Kontenery stacji redukcyjnopomiarowych I stopnia wykonywane w
naszym zak³adzie montowane s¹ w
miejscu przeznaczenia po uprzednim
kompleksowym wyposa¿eniu w
urz¹dzenia technologiczne przez
specjalistyczne firmy.

OBUDOWY BETONOWE

Stacje podziemne montowane w naszych obudowach to:
znaczne ograniczenie terenu pod budowê,
brak koniecznoœci grodzenia stacji,
Spe³nienie wymogów urbanistycznych,
ograniczenie emisji ha³asu.

Sposób eksploatacji stacji poziemnej nie odbiega
od obs³ugi stacji tradycyjnego typu.

PODZIEMNA STACJA GAZOWA

REALIZACJE

Obudowy betonowe CNG
przeznaczone do zabudowy
urz¹dzeniami do sprê¿ania
gazu ziemnego.
Ju¿ na etapie prefabrykacji
wyposa¿ane s¹ w punkty
mocowania urz¹dzeñ oraz
kana³y do prowadzenia
instalacji.

OBUDOWA STACJI CNG

Wysoki poziom ha³asu generowanego przez
urz¹dzenia pracuj¹ce w obudowie wymusza
koniecznoœæ stosowania t³umionego akustycznie
systemu wentylacji, wyg³uszenia wnêtrza oraz
drzwi obudowy.

OBUDOWY BETONOWE
OPCJE WYKONANIA

kamyczek p³ukany

p³ytki klinkierowe

wannowy

dwuspadowy

czterospadowy

aluminiowa

drzwi
jednoskrzyd³owe

drzwi
dwuskrzyd³owe

sta³a

regulowana

izolacja termiczna

izolacja akustyczna

DACH

ELEWACJA

tynk akrylowy/silikatowy

IZOLACJA

WENTYLACJA

ŒLUSARKA

alucynkowa

OBUDOWY METALOWE
Obudowy metalowe charakteryzuje:
stosunkowo niska waga w porównaniu z obudowami betonowymi,
wysoka trwa³oœæ (odpornoœæ na korozjê przez zastosowanie materia³ów najwy¿szej jakoœci jak stopy aluminium,
blachy alucynkowe i ocynkowane, chronione pow³okami lakierniczymi najwy¿szej jakoœci),
mo¿liwoœæ dostosowania do wymogów klimatycznych,
stosowanie konstrukcji samonoœnych lub szkieletowych,
dostosowanie do wymogów transportowych,
umiejscowienie ³¹czników i elementów mechanicznych umo¿liwiaj¹ce szybki monta¿ urz¹dzeñ technologicznych.

Niewielkie obudowy wykonywane s¹ kompleksowo w naszym zak³adzie produkcyjnym. Du¿e obudowy,
których nie da siê przewoziæ w ca³oœci montowane s¹ w miejscu przeznaczenia na prefabrykowanym lub
wylewanym fundamencie. Zewnêtrzne ok³adziny œcian stanowi¹ blachy ok³adzinowe wype³nione we³n¹
mineraln¹.

Konstrukcja obudów metalowych pozwala na wykorzystanie ich:
w strefie przyodwiertowej,
jako obudowy kopalni i magazynów gazu, z przeznaczeniem do zabudowy instalacjami TEG, DEG, osuszania
gazu, przepompowni oraz innymi zgodnie z wymogami zamawiaj¹cego,
jako obudowy wêz³ów pomiarowych,
t³ocznie gazu i inne obiekty przeznaczone dla urz¹dzeñ o du¿ym natê¿eniu ha³asu,
stacje redukcyjno - pomiarowe stanowi¹ce kompleksy obiektów,
obudowy zaplecza technicznego, wiaty, obiekty warsztatowe, magazyny itp.
Stosowana przez nas technologia umo¿liwia znaczn¹ elastycznoœæ dzia³ania, dziêki temu nasze produkty s¹
indywidualnie dostosowywane do potrzeb zamawiaj¹cego, zarówno jeœli chodzi o o ich konstrukcjê i wymiary, jak i
rodzaj wykoñczenia.

OBUDOWY METALOWE
KONSTRUKCJA - SYSTEM ATLAS

Obudowy metalowe wykonywane s¹ w systemie ATLAS.
Cech¹ charakterystyczn¹ tego systemu jest pod³oga
wykonana z p³ytek antyelektrostatycznych i iskrobezpiecznych z zakotwiczon¹ w niej konstrukcj¹ stalow¹,
obudowan¹ p³ytami warstwowymi z rdzeniem z we³ny
mineralnej. Obudowa posadowiona jest na prefabrykowanym
fundamencie.
Rozwi¹zania konstrukcyjne umo¿liwiaj¹ zastosowanie
obudów systemu ATLAS w strefach zagro¿onych wybuchem.
Inna opcja wykonania to zastosowanie pod³ogi metalowej,
opartej na stalowym szkielecie.
Wielkoœæ kontenerów uzale¿niona jest od ich przeznaczenia.
W zale¿noœci od potrzeb technologicznych mo¿liwe jest
swobodne kszta³towanie podzia³u wewnêtrznego kontenera.
Ze wzglêdu na stosunkowo ma³y ciê¿ar transport kompletnego
(równie¿ w pe³ni wyposa¿onego) obiektu na miejsce monta¿u
nie nastrêcza problemów.

OBUDOWY METALOWE
KONSTRUKCJE - POGL¥DOWY SCHEMAT KONTENERA METALOWEGO

Pogl¹dowy schemat kontenera
metalowego z wydzielonymi
pomieszczeniami dla kot³owni, AKP i
CHP.
Budowa:
pod³oga betonowa
w
wykonaniu
iskrobezpiecznym lub
metalowa, œciany i dach alucynkowe
izolowane cieplnie we³n¹ mineraln¹.
Elementy wentylacji aluminiowe lub
alucynkowe.

rzut fundamentów

rzut przyziemia

CHP

AKP

Kot³ownia

rzut dachu

elewacja pó³nocna

elewacja po³udniowa

A-A

elewacja zachodnia

elewacja wschodnia

OBUDOWY METALOWE
KONSTRUKCJA - IZOLACJA AKUSTYCZNA

Izolacje akustyczne stosowane s¹ do stacji gazowych
redukcyjnych i pomiarowych pracuj¹cych w miejscach, w
których konieczne jest zachowanie okreœlonego poziomu
ha³asu.
Poszycie zewnêtrzne obudowy wykonane jest z blachy
alucynkowej wype³nionej materia³em dŸwiêkoch³onnym.
Zastosowania odpowiedniej perforacji blach pozwala na
skuteczne t³umienie dŸwiêku.
Obudowy wielkogabarytowe wykonuje siê najczêœciej w
formie konstrukcji stalowej os³oniêtej p³ytami warstwowymi o
odpowiednich parametrach t³umienia ha³asu, ³¹czonymi w
sposób uniemo¿liwiaj¹cy przenoszenie siê dŸwiêku.

Od strony wewnêtrznej œcian i dachu wykonuje siê perforacjê
blachy w celu polepszenia wskaŸ-nika poch³aniania dŸwiêku.
Wentylacyjne kana³y wlotów powietrza do wnêtrza obudowy
os³aniane s¹ t³umikami dŸwiêku.

OBUDOWY METALOWE
KONSTRUKCJA

Ma³y ciê¿ar obudowy metalowej i jej zwarta
konstrukcja umo¿liwia transport kompletnego
obiektu do miejsca przeznaczenia oraz ³atw¹
zmianê usytuowania.

Du¿e obiekty s¹ montowane bezpoœrednio na placu
budowy przez wykwalifikowane ekipy.

Nasze produkty wype³niaj¹ wszelkie obowi¹zuj¹ce
wymogi bezpieczeñstwa, w tym normy ochrony
przed generowaniem iskier udarowych, ochrony
antyelektrostatycznej oraz ochrony odgromowej.

Starannoœæ wykonania, stosowanie wy³¹cznie
sprawdzonych rozwi¹zañ i materia³ów najwy¿szej
jakoœci oraz innowacyjnoœæ to podstawa sukcesu
naszych produktów.

OBUDOWY METALOWE

KOPALNIE I MAGAZYNY GAZU

REALIZACJE

Konstrukcja stalowa obudów kopalni gazu montowana jest na prefabrykowanych fundamentach oraz
posadzkach dostarczanych na miejsce monta¿u.

OBUDOWY METALOWE
OBUDOWY SYSTEMOWE

Stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia:
obudowa systemowa umo¿liwiaj¹ca
swobodne kszta³towanie wielkoœci
kontenera w zale¿noœci od potrzeb.

ILZOACJA AKUSTYCZNA

T£OCZNIA GAZU

OBUDOWY METALOWE
REALIZACJE

OBUDOWY METALOWE
OPCJE WYKONANIA

alucynkowa

aluminiowa

regulowana

izolacja termiczna

izolacja akustyczna

IZOLACJA

sta³a

WENTYLACJA

ŒLUSARKA

drzwi jednolub dwuskrzyd³owe

metalowa

POSADZKA

betonowa

ELEWACJA

malowana (RAL)

OBUDOWY BETONOWO - METALOWE
KONSTRUKCJA

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom odbiorców opracowujemy nowe konstrukcje obudów betonowo-metalowych.
Pe³ne wykorzystanie w³aœciwoœci zastosowanych materia³ów pozwala na stworzenie unikalnych obudów, które mo¿na
idealnie dopasowaæ do przewidzianej lokalizacji. Dla terenów zurbanizowanych, gdzie wa¿n¹ cech¹ jest forma i
estetyka, zaprojektowaliœmy obudowê betonowa metalow¹ przeznaczon¹ w pierwszym rzêdzie dla stacji redukcyjnopomiarowych II stopnia.
Obudowa - oprócz realizacji podstawowego zadania - ochrony zainstalowanych urz¹dzeñ technologicznych wyposa¿ona jest w cztery wielkoformatowe ekrany podœwietlane diodami LED. Konstrukcja spe³nia wymogi wszelkich
przepisów dotycz¹cych budowy i bezpieczeñstwa stacji gazowych.

£¹czenie ró¿nych funkcji w obiektach technologicznych pozwala na stosowanie konstrukcji mieszanej, ³¹cz¹cej
cechy obudów metalowych i betonowych. Rozwi¹zanie takie stosowane jest na przyk³ad w wielkogabarytowych
obiektach obs³uguj¹cych du¿e wêz³y przesy³owe gazu.
Konstrukcja takiego obiektu oparta jest na po³¹czeniu typowej obudowy wykonanej z betonu oraz obudowy metalowej.
Przeciwwybuchowe i gazoszczelne zabezpieczenie konstrukcji realizowane jest przez betonow¹ budowê kontenera
AKP i kot³owni. Czêœæ pomiarowa stacji umieszczona jest w lekkiej konstrukcji typu Atlas.

JAKOŒÆ I BEZPIECZEÑSTWO

Zapewnienie najwy¿szej jakoœci naszych produktów jest podstawowym zadaniem, jakie stawiamy sobie na ka¿dym
etapie dzia³ania - pocz¹wszy od wstêpnych ustaleñ z klientem, poprzez ca³y proces realizacji zamówienia. Od 2003
roku stosujemy system zarz¹dzania jakoœci¹ zgodny z ISO 9001, a sposób organizacji oraz dzia³anie firmy jest
weryfikowane przez zewnêtrzne jednostki kontrolne.
Jakoœæ naszych produktów jest stale weryfikowana przez specjalistyczne zespo³y rzeczoznawców oraz zewnêtrzne
akredytowane laboratoria.
Wszystkie u¿yte materia³y i komponenty s¹ materia³ami nierozprzestrzeniaj¹cymi ogieñ. Funkcjonalne rozwi¹zania
zapewniaj¹ sta³e przewietrzanie obudowy stacji systemem otworów nawiewnych i wywiewnych w œcianach oraz
wywietrzaków i wentylatorów na dachu. Nasze produkty spe³niaj¹ wymagania dla obiektów zagro¿onych wybuchem urz¹dzenia montowane przez nas w obudowach posiadaj¹ odpowiednie atesty oraz w³aœciwe zabezpieczenia
antyelektrostatyczne. Bezpieczeñstwo u¿ytkowania zapewnia tak¿e rygorystyczne przestrzeganie wielkoœci
powierzchni odci¹¿aj¹cych, wysokiej jakoœci zamki ucieczkowe i blokady zabezpieczaj¹ce przed zatrzaœniêciem
drzwi. Drzwi wyposa¿ane sa standardowo w informacje ostrzegawcze.
Wszystkie materia³y u¿ywane do produkcji obudów stacji gazowych nie obci¹¿aj¹ œrodowiska naturalnego.
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Przybys³awice 43A
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fax: 62 735 02 93
e-mail: atlas@atlas-raszkow.pl
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