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Yas Marina Circuit, Abu Dhabi
Nowoczesny tor z najwyższymi standardami 
systemu odprowadzania wody
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PADOK

RECYFIX®HICAP® G
TOR WYŚCIGOWY

RECYFIX®HICAP® G
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SERWISOWYCH
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FASERFIX®SUPER
DROGA SERWISOWA
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FASERFIX®SUPER
ZJAZD DO BOKSÓW
SERWISOWYCH

FASERFIX®SUPER
 z betonu włóknistego
 bezśrubowe, zatrzaskowe mocowanie SIDE-LOCK
 8-krotna możliwość połączenia  przy pomocy śruby 

 na metr
 wysoka stabilność, zredukowana masa
 duża wytrzymałość na rozciąganie
 rama ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej
 elastyczny system umożliwiający tworzenie połączeń 

 krzyżowych i połączeń T-owych

RECYFIX®HICAP® G
 pierwsze korytko szczelinowe z żeliwa

 sferoidalnego z korpusem z tworzywa  
 sztucznego

 do bezpośredniego montażu w asfalcie
 szczególnie stabilne i odporne 

 na korozję
 bezpieczeństwo i trwałość w ekstre-

 malnych warunkach,  a także dosko- 
 nałe zdolności odprowadzania  
 wody

Systemy niezawodnego odwadniania i tymczasowego rozprowadzenia kabli na 
wszystkich obszarach toru wyścigowego:
- tor wyścigowy 
- zjazd do boksów serwisowych 
- droga serwisowa 
- padok



Realizacja projektu –
Etapy prac  
od startu do mety.

06/2008 // Drugi raz na torze, 

ocena wizualna i dalsze rozmowy na 

miejscu.

04/2008 // opracowanie i realizacja 

koncepcji odwadniania zgodnie ze sformułowanymi 

wytycznymi.

11/2007 // Pierwsza podróż do Yas Marina Circuit, 

sformułowanie wymagań dla systemów odwadniania  

dla torów wyścigowych przez TILKE i wykonawcę  

CEBARCO WCT WLL

10/2007 // Pierwszy kontakt z Peterem 

Hohmannem, kierownikiem budowy TILKE 

w Abu Dhabi.

05/2007 // Wstępne rozmowy między 

akwizgrańskim biurem Tilke a firmą HAURATON. 

Omówienie obliczeń hydraulicznych różnych  

systemów odwodnień.

Szczególnym wyzwaniem było opracowanie  

RECYFIX®HICAP® G dla toru wyścigowego Formuły 1 

w Abu Dhabi, produktu przystosowanego do ekstremal-

nych warunków pogodowych i wyjątkowych sytuacji 

obciążenia. Dokładnie dostosowany do profilu wymogów 

tego trudnego toru i opracowany wspólnie z biurem  

Tilke system odprowadzania wody zapewnia maksymalne 

bezpieczeństwo trasy. Ponad 20 kilometrów odwodnień 

gwarantuje niezawodne odprowadzanie opadów  

z obszaru o powierzchni 170 hektarów.

„Niezwykle ekscytujący projekt  
przy 45 stopniach w cieniu. 
Wszystkie prace projektowe  
i budowlane musiały być 
dokładnie skoordynowane“.

Werner Gal, Technical Sales Manager  
w firmie HAURATON

Wsparcie placu budowy na miejscu

Od lewej: Werner Gal, Technical Sales Manager HAURATON,
Peter Hohmann, Kierownik Budowy Tilke,

Yap Wei Meng, Kierownik Placu Budowy CEBARCO
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12/2008 // Zamówienie 

również na te obszary.

03 – 08/2009 // Wsparcie placu budowy 

na miejscu.

od 02/2009 // Dostawa odwodnień. 

01.11.2009 // Pomyślny wynik prób 

wytrzymałości. Terminowe zakończenie 

i pierwsza próba wytrzymałości podczas  

Grand Prix Abu Dhabi Formuły 1.

„System odwodnień musi wytrzymać  
duże obciążenia dynamiczne i sprostać 
ogromnemu działaniu ssącemu  
- przecież mówimy o torze,  
na którym osiągane są prędkości  
320 kilometrów na godzinę.“

Arite Hirsch, kierownik budowy Tilke

Od lewej: Axel Stollewerk, Stefan Klinkenberg, Civil Engineers z firmy TILKE  
i Werner Gal, Technical Sales Manager z firmy HAURATON

11/2008 // Czwarta podróż, doradztwo 

w zakresie odwodnień dla obszarów padoków,  

dróg dojazdowych do boksów i media center; główne 

zagadnienie: odwodnienia FASERFIX®SUPER.

09/2008 // trzecia podróż, 

zamówienie odwodnień na tor 

wyścigowy – RECYFIX®HICAP® G.
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Jest to projekt superlatywów. Bardzo nowoczesny tor 

wyścigowy, powierzchnia 170 hektarów, ponad 20 000 

pracowników budowlanych, w środku pustyni -  

Yas Marina Circuit w Abu Dhabi. Zaprojektowany przez 

architekta Hermanna Tilke z Akwizgranu obiekt powstał  

w 2-letnim okresie budowy i stanowi unikalny na skalę  

światową tor do sportów motorowych na najwyższym 

poziomie.

Najważniejszą częścią obiektu jest długi na 5,5 kilometra, 

wymagający tor wyścigowy z dziewięcioma zakrętami  

w prawo i jedenastoma w lewo. Trybuny z 41 000 miejsc 

siedzących, hotel Yas, przez który przechodzi tor, Sun 

Tower jako loża dla rodziny królewskiej i port jachtowy 

stanowią architektoniczne atrakcje, które składają się  

na wyjątkowy charakter toru Yas Marina Circuit.

HAURATON na starcie 
przy torze Yas Marina Circuit 
w Abu Dhabi

Montaż na odcinku łukowym

Obciążenie w fazie budowy 

Systemy odwodnień dla największego bezpieczeństwa 

trasy i łatwego użytkowania

Do odwadniania powierzchniowego zostały zastoso- 

wanie dwa systemy odwodnień firmy HAURATON:  

RECYFIX®HICAP® G i FASERFIX®SUPER. Te ostatnie są 

również wykorzystywane jako tymczasowe kanały techno- 

logiczne służące do rozprowadzania kabli. Przewody komu- 

nikacyjne i zasilające w obszarze boksów i zjazdów do bo- 

ksów mogą być szczególnie łatwo i elastycznie montowa-

ne dzięki specjalnym połączeniom T-owym i krzyżowym.

Odwodnienia RECYFIX®HICAP® zapewniają wysoką wydaj-

ność hydrauliczną i maksymalną stabilność dzięki szczeli- 

nom z żeliwa. Nadają się one szczególnie do tego specjal-

nego zastosowania - wskutek wysokiej prędkości samo-

chodów wyścigowych powstaje bowiem ogromne działa-

nie ssące. Warstwę wiążącą i wierzchnią można nakładać 

bezpośrednio, co sprawia, że montaż jest szczególnie 

praktyczny. Możliwe jest również układanie promieniowe. 

Odwodnienia RECYFIX®HICAP® pełnią, dzięki swojej wyso-

kiej wydajności hydraulicznej, rolę kanału kanalizacji  

deszczowej wzdłuż toru. Asymetryczna konstrukcja stu-

dzienki, znajdującej się poza nawierzchnią jezdną, a także 

wizualnie atrakcyjna, nie rzucająca się w oczy powierzch-

nia sprawiają, że spełniają one nie tylko techniczne, ale 

także estetyczne wymagania. Przy tworzeniu tego luksu-

sowego toru zwrócono na to największą uwagę.

Wykonanie krawężników

RECYFIX®HICAP® G na prostej 
startowej i prostej mety

Montaż RECYFIX®HICAP® 
w hotelu Yas
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nawierzchnia, która stanowi najważniejszy element toru 

wyścigowego, była wyłączona z ruchu ciężkich samocho-

dów budowlanych. Warstwa wiążąca z wbudowanymi  

systemami odwodnień służyła zatem podczas budowy 

jako nawierzchnia droga. Korytka wystawały 4 centy-

metry z ziemi - różnica wysokości do późniejszej górnej 

krawędzi wierzchniej warstwy. Tym samym były one  

w trakcie całej fazy budowy w większym stopniu narażone 

na obciążenia pochodzące od ciężkiego transportu.

Odwodnienia dla maksymalnego bezpieczeństwa

W Formule 1 działają nieopisane siły. W ciągu 56 okrążeń 

wyścigu, samochody wyścigowe Formuły 1 osiągają pręd-

kość do 320 kilometrów na godzinę. Zależy to nie tylko  

od kierowcy i samochodu, ale także od jakości toru. Musiały  

zostać spełnione najwyższe standardy bezpieczeństwa. 

HAURATON w pełni przekonał klientów, zarówno pod 

względem materiału, jak i obsługi, o niezawodności  

i trwałości swoich korytek odwadniających.

Intensywny nadzór placu budowy na miejscu

Wymagające, podobnie jak materiał, były prace logistycz-

ne i planistyczne. Termin dostawy, drogi transportowe  

i nadzór budowlany musiały być precyzyjnie skoordy- 

nowane w czasie; było to zadanie, które bez intensywnego 

nadzoru budowy na miejscu, nie byłoby możliwe.

Produkty wytrzymują najwyższe obciążenia

Montaż produktów HAURATON trwał około sześciu 

miesięcy. W tym czasie odwodnienia musiały już przejść 

pierwszy test obciążenia. Przy budowie toru  

warstwa wierzchnia była układana dopiero na samym 

końcu. Dopiero na warstwie podłoża i warstwie nośnej 

wykonano montaż warstwy wiążącej. Ostateczna  

Odwodnienie  
FASERFIX®SUPER przy 
zjazdach do boksów

Odwodnienia  
FASERFIX®SUPER 

w obszarze boksów

FASERFIX®SUPER jako 
kanały technologiczne  
przy zjazdach do boksów.

Montaż RECYFIX®HICAP® F między trybuną główną 
a prostą startową / prostą mety

FASERFIX®SUPER 
przed media center
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HAURATON POLSKA SP. Z O.O.

ul. Kasztelańska 37

60-316 Poznań

Tel.: (61) 66 25 444

Fax: (61) 66 25 440

hauraton@hauraton.com.pl

www.hauraton.com


