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PROJEKT

Francouzská společnost Geosel (Geostock), specialista na 

podzemní skladování uhlovodíků, svěřila údržbu potrubí GSM 2 Sud 

společnosti Prezioso Linjebygg, světového lídra ve strojírenských 

a  technických službách, zejména pro odvětví výroby benzinu, 

plynu a elektřiny. Společnost Géosel požádala společnost Prezioso 

Linjebygg o poskytnutí odborných týmů a vysoce kvalitních služeb 

pro tryskání poměrně složité struktury. Potrubí, které se nachází 

mezi lagunami Berre a  CITIS (město Istres), je uloženo v  úzkém 

uzavřeném tunelu dlouhém 900  metrů, který není přístupný 

veřejnosti. Úkolem bylo provedení vzduchového tryskání 1600 m2 

potrubí s  84 podpěrami  – což bylo pro společnost Prezioso 

Linjebygg a systém Phenics nelehkou výzvou, na konci tunelu však 

konečně dosáhli úspěchu!

VÝZVY

Podmínky pro tryskání jsou ve vlhkém a  zejména v  těsném 

uzavřeném prostoru obtížné: mezi potrubím a  zemí je pouze 

20 cm a mezi stěnou a potrubím je 40 cm. A to ani nezmiňujeme 

vážný nedostatek světla. A  kdyby nestačila omezení způsobená 

prostředím, přidal se také problematický nátěr, který tvořila barva 

na bázi olova s  těkavými, někdy toxickými částicemi, oblast byla 

také neuvěřitelně prašná. Společnost Prezioso Linjebygg čelila 

trojnásobné výzvě: zaručit bezpečnost a  ochranu svých týmů, 

poskytnout jim vhodné technické vybavení a optimalizovat proces 

vzduchového tryskání tak, aby uspokojila své zákazníky. Bylo velmi 

důležité vybrat zařízení, které by zajistilo bezpečnost, efektivitu 

a  ziskovost. Bylo nezbytné nalézt řešení pro dosažení těchto tří 

cílů. 

Jak práce začala:

Práce byla zahájena pomocí tradičního systému: 60litrovým 

tryskacím zařízením a  ruční demontáží. Společnost Prezioso 

Linjebygg si rychle uvědomila, že je okruhový filtrační systém 

nedostatečný, protože vytváří více prachu. Obtížná povaha 

úkolu operátory velmi rychle vyčerpávala, což zpomalilo postup. 

K otryskání 330 metrů potrubí bylo zapotřebí 1400 hodin. Bylo 

nutné najít ŘEŠENÍ všech těchto problémů.

VZDUCHOVÉ TRYSKÁNÍ V TUNELU 
GSM 2 – ISTRES: ÚSPĚŠNÝ MODEL 
SPOLUPRÁCE MEZI FIRMAMI PREZIO-
SO LINJEBYGG A PHENICS

«Rychle jsme si uvědomili, že vzhledem 
k  pomalému postupu a  únavě našich operátorů 
nemůžeme s naším systémem pokračovat.

Pro vzduchové tryskání jsme vybrali systém WINOA 
Phenics COMBI + s  integrovanými funkcemi pro 
odsávání a filtraci.
Vaše týmy byly velmi dostupné a efektivní a pomoc, 
kterou přímo na místě poskytli mým operátorům, 
byla opravdu jedinečná. 

Karim AZOUGUI – projektový manažer
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ŘEŠENÍ

Společnost Prezioso Linjebygg se obrátila na společnost WINOA 

s  dotazem na systém Phenics: mobilní systém pro otryskávání 

doporučený pro takový dálkový provoz s  bezkonkurenčními 

projekcemi, odsáváním a recyklací kovových abraziv. 

Ale jak si mohli být jistí, že je systém Phenics skutečně tím ideálním 

řešením a že jej budou schopni správně používat? 

Rozhodnutí použít řešení Phenics bylo společným rozhodnutím. 

Bylo výsledkem konzultací a  dialogu mezi oběma stranami ještě 

před přípravou pracoviště. Došlo k  předběžným návštěvám týmu 

Phenics a výrazně konstruktivním rozhovorům, při kterých byl každý 

problém předvídán, prodiskutován, každý detail byl zaznamenán, 

každý prvek technických informací byl předán a interpretován. Bylo 

provedeno všechno možné, aby byla eliminována rizika a dosáhlo se 

úspěchu mise. Společné rozhodnutí zahájit práce bylo provedeno 

až poté, co byly všechny možné problémy předvídány a vyřešeny.

Projekt byl zahájen technologií Phenics a prémiovým produktem 

Profilium 045, který je nejlepší pro tento typ vzduchového tryskání. 

Na tomto novém základě nyní může společnost Prezioso Linjebygg 

ve své práci v klidu pokračovat.

Tímto řešením je systém Phenics.

Operátoři byli překvapeni tím, jak vysoký tlak byl v tryskací pistoli 

v projekční vzdálenosti 520 metrů, a navíc s tak účinnou aspirací. 

Zařízení je také méně objemné, skládá se pouze z tryskací pistole, 

a elektrický tryskací systém je lehčí než pneumatický systém.

Aby se optimalizovala účinnost, změnila společnost Prezioso 

Linjebygg 8mm trysky na 12mm. 

Operátoři byli také ohromeni snadností instalace zařízení 

Phenics, přístupem a efektivitou týmů systému Phenics a kvalitou 

pomoci, která jim byla poskytnuta přímo na pracovišti. Záruka 

nulové poruchovosti byla po nastavení zařízení velkou úlevou! 

VÝHODY

Třetina času pro otryskání 520  metrů oproti dvěma třetinám 

času pro otryskání 330 metrů.

Vyčištění 520 metrů potrubí za týden a půl oproti měsíci a půl na 

vyčištění 330 metrů potrubí pomocí tradičního systému.

Společnosti Prezioso Linjebygg a Winoa tuto výzvu přijaly: našly 

řešení a mise byla skvělým úspěchem. 

Děkujeme společnosti Prezioso Linjebygg za důvěru vloženou do 

společnosti WINOA!

Děkujeme systému PHENICS a  ocelové drti Profilium 045. 

Společnost Prezioso Linjebygg dokázala dosáhnout konce tunelu 

a provádět údržbové práce udržitelným a efektivním způsobem! 

 


