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Na terenie zak!adu w Siegen oprócz ele-
mentów konstrukcyjnych od wielu lat produ-
kuje si" szereg najró#niejszych wielkowy-
miarowych prefabrykatów betonowych. 
W ofercie przedsi"biorstwa znajduj$ si" za-
równo proste pe!ne p!yty %cienne jak i wy-
magaj$ce elementy fasadowe o konstrukcji
wielowarstwowej, a nawet prefabrykaty
specjalne wykorzystywane do budowy po-
t"#nych zbiorników, biogazowni itp.
W ostatnich latach firma Drössler jeszcze
bardziej rozszerzy!a swoj$ ofert".

Wprowadzi!a swój w!asny, opatentowany
system produkcji tak zwanych hybrydo-
wych wie# Ventur, za pomoc$ których
mo#na budowa& wyj$tkowo wydajne elek-
trownie wiatrowe o wysoko%ci do 160 m.
Niezb"dne segmenty wie#y s$ produkowa-
ne w postaci wielkoformatowych elemen-
tów masywnych z wyst"pami u!atwiaj$cymi
ich wzajemne !$czenie.
Aby zaspokoi& wymagania wi"kszej pro-
dukcji, zak!ad zmodernizowano montuj$c

uniwersaln$ lini" obiegow$ z centraln$
przesuwnic$.

Etap planowania i konstrukcji

Pierwsze rozwa#ania na temat rozszerze-
nia produkcji pojawi!y si" w firmie Drössler
ju# w 2012 r. Dyskusje na ten temat nasili!y
si", gdy okaza!o si", #e nowe wie#e elek-
trowni wiatrowych ciesz$ si" du#ym zainte-
resowaniem na rynku i w ci$gu najbli#szych
lat b"dzie mo#na spodziewa& si" du#ej ilo-
%ci zamówie'.

Opracowanie odpowiedniego projektu zle-
cono firmie Prilhofer Consulting z Freilas-
sing. Podstawowym zadaniem by!a popra-
wa obróbki termicznej betonu samozag"sz-
czalnego i wysokowytrzyma!ego w komo-
rach dojrzewania, które mia!y powsta& 
w nowej hali. Nie chciano przy tym straci&
na uniwersalno%ci produkcji. Istniej$ca hala
mia!a by& nadal wykorzystywana do pro-
dukcji, z zastrze#eniem, #e mieszanka 
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Opatentowana wie!a hybrydowa Ventur
dla elektrowni wiatrowych.

Schemat przestrzenny linii obiegowej.

Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, 49078 Osnabrück, Niemcy

Firma Drössler z Siegen w Niemczech uruchamia
wysoce uniwersaln! lini" obiegow!
Po wielu latach produkcji prefabrykatów betonowych na sto!ach uchylnych i stacjonarnych torach, firma Benno Drössler GmbH & Co. 
Bauunternehmung KG z siedzib" w Siegen zdecydowa!a si# na optymalizacj# poprzez monta$ linii obiegowej. Jesieni" 2013 r. opracowano
szczegó!ow" specyfikacj# projektu, na który nast#pnie og!oszono przetarg, otrzymuj"c oferty ró$nych producentów linii technologicznych.
Przetarg na dostaw# linii obiegowej wygra!a firma Avermann wraz z firm" SAA Engineering jako podwykonawc" systemu sterowania 
obiegiem i produkcj".
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betonowa i zbrojenie b!d" dostarczane 
z zewn"trz, a proces odtransportowywania
elementów na plac sk#adowy zostanie roz-
#o$ony w czasie.

Z powodu tych wymaga%, a tak$e zró$ni-
cowanej gamy produkowanych prefabry-
katów, monta$ klasycznej linii obiegowej
nie wchodzi# w gr!. W zwi"zku z tym prace
nad projektem zacz!#y zmierza& w kierunku
obiegu z centraln" przesuwnic".

Jesieni" 2013 r. opracowano szczegó#ow"
specyfikacj! projektu, na który nast!pnie
og#oszono przetarg, otrzymuj"c oferty ró$-
nych producentów linii technologicznych.
W wyniku analiz i negocjacji przetarg na
dostaw! linii obiegowej ostatecznie wygra-
#a firma Avermann wraz z firm" SAA Engi-
neering jako podwykonawc" systemu stero-
wania obiegiem i produkcj".

Monta$ nowej linii obiegowej wymaga#
opró$nienia starej hali nr 3 i jej odpowied-

niego przygotowania, na przyk#ad wyko-
nania fundamentów skrzyniowych i podob-
nych elementów, w szczególno'ci pod
przesuwnic!. Wybudowano te$ dodatko-
w" hal! dla rega#ów dojrzewania i obsza-
ru wy#adunku elementów.

Roboty budowlane, czyli niezb!dne roboty
ziemne i fundamentowe, a tak$e budow!
hali, firma Drössler wykona#a we w#asnym
zakresie, wi!c ju$ pod koniec maja mo$na
by#o rozpocz"& monta$ linii. Lini! urucho-
miono zgodnie z planem w kilku etapach 
i w specjalnych warunkach, gdy$ podczas
jej monta$u zak#ad firmy Drössler musia#
kontynuowa& produkcj!. Najpierw zamon-
towano i uruchomiono wyposa$enie w ist-
niej"cej hali, a dopiero potem uko%czono
monta$ pozosta#ych urz"dze% wraz z urz"-
dzeniem obs#uguj"cym rega#y oraz wpro-
wadzono zautomatyzowany tryb produk-
cji.

Koncepcja i wyposa!enie linii

Na linii wykorzystuje si! 33 podk#adów o wy-
 miarach 10 x 4,5 m i no'no'ci 10 kN/m2.
Maksymalne obci"$enie u$ytkowe ka$de-
go podk#adu wynosi 320 kN.

Standardow" grubo'& wszystkich prefabry-
katów zdefiniowano jako maks. 500 mm.
Podk#ady z elementami o takiej grubo'ci
zajmuj" dok#adnie jeden poziom w regale
dojrzewania. Jednak mo$liwa jest równie$
produkcja prefabrykatów specjalnych o gru-
 bo'ci do 1 200 mm i przechowywanie ich
równie$ w komorze dojrzewania. Wymaga
to jednoczesnego wykorzystania dwóch
poziomów rega#u.
Istnieje mo$liwo'& rozbudowy linii w pó(-
niejszym terminie poprzez dodanie dodat-
kowych podk#adów i rega#ów dojrzewania,
niemniej jednak firma na razie nie ma tego
w planach.

Ka$da komora dojrzewania sk#ada si! 
z trzech rega#ów z 11 poziomami. Posz cze-
gólne komory maj" niezale$ne systemy
ogrzewania, co pozwala na spe#nienie spe-
cjalnych wymaga% dotycz"cych produkcji
p#yt dla wie$ Ventur. Za#adunek podk#adów
do komór dojrzewania odbywa si! w spo-
sób zoptymalizowany za po'rednictwem
urz" dzenia obs#uguj"cego rega#y, które chwy-
 ta podk#ady od góry.
Po ca#kowicie zautomatyzowanym roz#a-
dunku rega#ów – obszar ten jest odpo-
wiednio zabezpieczony ogrodzeniem i fo-
tokomórkami przed niepowo#anym wej-
'ciem – podk#ady ze stwardnia#ymi ele-
mentami betonowymi s" wst!pnie rozfor-
mowywane na dwóch stanowiskach obrób-
ki, a nast!pnie transportowane na jedno 
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Urz!dzenie obs"uguj!ce rega"y komór dojrzewania.

Centralna przesuwnica z poprzecznym wózkiem podno#nikowym podczas wjazdu 
na stanowisko zag$szczania.
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z dwóch stanowisk uchylnych. Ze stanowiska uchylnego elementy
s! zabierane suwnic!.

Po zdj"ciu elementy s! zazwyczaj jeszcze przez jaki# czas sk$ado-
wane w hali, gdzie w razie potrzeby odbywa si" ich dodatkowa ob-
róbka. Dopiero potem s! wywo%one z hali na plac sk$adowy. Od-
bywa si" to za pomoc! specjalnego wózka do transportu pod$u%-
nego i poprzecznego, którego maksymalne obci!%enie wynosi 60 t.
Zazwyczaj umo%liwia to jednoczesny transport dwóch elementów
na odpowiednim stojaku. Na placu sk$adowym prefabrykaty beto-
nowe s! albo odk$adane na koz$ach magazynowych, albo bezpo-
#rednio zawo%one pod suwnic" bramow!.

Po zdj"ciu prefabrykatów puste podk$ady s! transportowane z ob-
szaru dojrzewalni i za$adunku z powrotem do hali produkcyjnej. Ich
dalszy transport odbywa si" centraln! przesuwnic!.
Ze wzgl"du na ró%ne procesy obróbki w zak$adzie firmy Drössler
produkcja p$yt Ventur (mniejszy obieg w tylnej cz"#ci hali) i pro-
dukcja pozosta$ych prefabrykatów betonowych s! od siebie nie-
zale%ne.
Wszystkie czynno#ci zwi!zane z przygotowywaniem szalunku 
i zbrojenia w przypadku elementów pe$nych, wielowarstwowych 
i specjalnych odbywaj! si" na stanowiskach przed centraln! prze-
suwnic!. Tym sposobem mo%na wykonywa& najró%niejsze czynno-
#ci robocze niezale%nie od ilo#ci prac i dost"pnego czasu, bez wza-
jemnego zak$ócania poszczególnych procesów. Zazwyczaj szalu-
nek jest przygotowywany na dwóch przednich stanowiskach, 
a zbrojenie uk$adane na dwóch tylnych. Niemniej jednak mo%liwe
jest zupe$nie dowolne wykorzystanie stanowisk w zale%no#ci od ry-
sunków roboczych, w!skich garde$ w produkcji, itp.
Zbrojenie jest przygotowywane w oddzielnej hali i stamt!d trans-
portowane w miar" zapotrzebowania na odpowiednie stanowisko
uk$adania zbrojenia. Wszystkie czynno#ci zwi!zane z produkcj!
p$yt Ventur s! wykonywane na tylnych stanowiskach roboczych.
Tym sposobem produkcja tych elementów nie wp$ywa na pozosta$e
procesy w zak$adzie. Betonowanie odbywa si" na kilku stanowis-
kach rozmieszczonych w hali.

Oprócz samozag"szczalnych mieszanek betonowych wykorzysty-
wane s! równie% mieszanki zwyk$e. Do betonowania s$u%y roz#cie-
$acz mieszanki betonowej w wersji bramowej, do którego mieszan-
ka betonowa jest dostarczana zasobnikami poruszaj!cymi si" na 
estakadzie. Roz#cie$acz obs$uguje dwa stanowiska betonowania.
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Stanowiska przygotowywania szalunku i uk!adania zbrojenia 
w obszarze produkcji "cian pe!nych i wielowarstwowych 
oraz elementów specjalnych.

Meet the better ideas!
www.ratec.org

Innowacyjny system upcrete® firmy RATEC jest 
nadal konsekwentnie rozwijany, dzi!ki nowemu 
wózkowi pompuj"cemu oraz ulepszonemu des-
kowaniu bateryjnemu. Upcrete® umo#liwia zreali-
zowanie prawie ka#dej geometrii betonowego 
elementu prefabrykowanego. Samozag!szczalny 
beton (SVB) pompowany jest do formy od do$u, co 
pozwala na produkowanie z$o#onych elemen tów 
budowlanych podczas zaledwie jednego etapu pro-
dukcji. Elastyczno%& sytemu zapewnia wyj"tkowy 
potencja$ w zakresie kszta$towania, wymiarów i 
ekonomiczno%ci – przy jednoczesnym zachowaniu 
najwy#szej jako%ci i g$adkich powierzchni. 
Zach!camy do skorzystania z wolno%ci, jak" daje 
upcrete®, wyj"tkowy system o wielu mo#liwo%ciach. 

Meet the better ideas now: 
Telefon +49 6205 9407 29

   upcrete® – 
rewolucja w pro dukcji 
betonowych elemen tów 
prefabrykowanych 

      09:56
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Najró!niejszy dodatkowy osprz"t – m. in.
zamontowane przy roz#cie$aczu opuszcza-
ne wibratory pogr%!alne – a tak!e stano-
wiska zag"szczania o wysokiej cz"stotliwo-
#ci drga&, pozwalaj% na uk$adanie i za-
g"szczanie wszystkich stosowanych mie-
szanek betonowych.
Do wyg$adzania powierzchni elementów
zaraz po zako&czeniu betonowania s$u!y
urz%dzenie o regulowanej wysoko#ci, za-
montowana na bramie roz#cie$acza.
Po zako&czeniu cyklu produkcyjnego po-
nownie wykorzystywane jest urz%dzenie
obs$uguj%ce rega$y. Zgodnie z rysunkami
roboczymi #wie!e elementy albo s% trans-
portowane na podk$adach do rega$u doj-
rzewania, albo w miar" zapotrzebowania
podawane na jedno z dwóch stanowisk ob-
róbki, znajduj%cych si" nad komor% dojrze-
wania. Na tych stanowiskach wyg$adzanie
jeszcze odbywa si" manualnie, ale w przy-
sz$o#ci przewidziany jest monta! automa-
tycznej zacieraczki.

Sterowanie linii

Komputer centralny oraz sterowniki linii
obiegowej i urz%dze& produkcyjnych do-
starczy$a i uruchomi$a firma SAA. System
centralny IPS-LEIT2000 steruje ca$% logisty-
k% zak$adu, a tak!e transmisj% danych nie-
zb"dnych do przygotowania produkcji. Za-
planowane zamówienia przekazywane s%

z systemu ERP automatycznie dalej i w mo-
mencie rozpocz"cia produkcji trwale przy-
porz%dkowywane do odpowiedniego pod-
k$adu. Poszczególne procesy produkcyjne
s% zdefiniowane w zale!no#ci od produktu
na ró!nych rysunkach roboczych.

Rysunki robocze okre#laj% poszczególne
etapy procesu produkcji i trasy, jakie pod-
k$ady pokonuj% na linii obiegowej. Przyjaz-
ny dla u!ytkownika system centralny w ka!-
dej chwili umo!liwia kierownikowi produkcji
ingerencj" w przebieg procesu produkcyj-
nego lub wprowadzenie zmian, np. w cza-
sie dojrzewania elementów. Kierownik pro-
dukcji mo!e generowa' tak!e rysunki robo-
cze dla nowych typów p$yt #ciennych.
Czasy obróbki elementów na manualnych
stanowiskach roboczych s% zapisywane 
i przesy$ane do systemu ERP w celu prze-
analizowania. Oczywi#cie ca$a dokumenta-
cja produkcji wraz z analizami, tabelami 
i statystykami jest w ka!dej chwili dost"pna.

Prawid$owe funkcjonowanie linii i niezak$ó-
cony przebieg procesów produkcyjnych
ma decyduj%ce znaczenie dla wydajno#ci 
i zapewnienia jako#ci. Ogromne znacznie
ma tak!e zdalna diagnostyka ca$ego syste-
mu sterowania. Wszystkie ewentualne uster-
ki mo!na zdiagnozowa' i usun%' przez In-
ternet.

Podsumowanie i perspektywy

Wed$ug prognoz zapotrzebowanie na wy-
sokiej jako#ci prefabrykaty betonowe naj-
ró!niejszego rodzaju b"dzie w najbli!-
szych latach bardzo du!e. Zalety urucho-
mionej niedawno linii obiegowej wynikaj%
przede wszystkim z jej wysokiej uniwersal-
no#ci, np. mo!liwo#ci jednoczesnego produ-
kowania elementów konstrukcyjnych o ró!-
 nym czasie obróbki. Mo!liwo#ci tradycyj-
nych linii obiegowych w tym zakresie s%
mocno ograniczone.

Dzi"ki najnowszej inwestycji firma Drössler
dysponuje niezwykle wydajn%, wielofunk-
cyjn% lini% technologiczn% do produkcji pe$-
nych i wielowarstwowych p$yt #ciennych
oraz elementów specjalnych, a tak!e w$as-
nego, opatentowanego systemu konstruk-
cyjnego Ventur do budowy wie! dla elek-
trowni wiatrowych.
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Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Lengericher Landstraße 35
49078 Osnabrück, Niemcy
T +49 5405 505 0
F +49 5405 6441
info@avermann.de
www.avermann.de

SAA Software Engineering GmbH
Gudrunstraße 184/4
1100 Wien, Austria
T +43 1 641 42 47 0
office@saa.at
www.saa.at 

Prilhofer Consulting
Münchener Str. 1
83395 Freilassing, Niemcy
T +49 8654 69080
F +49 8654 690840
mail@prilhofer.com
www.prilhofer.com

Benno Drössler GmbH & Co. Bauunternehmung KG
Marienhütte 6
57080 Siegen, Niemcy
T +49 271 31890
F +49 271 3189175
vertrieb@droessler.de
www.droessler.de

Roz!cie"acz mieszanki betonowej zamontowany na suwnicy bramowej wraz z urz#dzeniem
wyg"adzaj#cym.

WI!CEJ INFORMACJI


