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Mark Küppers, CPI worldwide, Niemcy  

W 2006 roku spółka Sebastian Müller AG z siedzibą w Rickenbach
w kantonie Luzern przejęła akcje Steinag Rozloch z siedzibą 
w Stansstad w kantonie Nidwalden i obecnie posiada większość
udziałów w jej zakładach i spółkach dystrybucyjnych. Logicznym
następstwem było założenie holdingu Müller-Steinag Holding AG 
i promowanie wspólnej polityki całej grupy. Grupa Müller-Steinag
jest niezależnym i samodzielnym holdingiem prowadzącym na tere-
nie całej Szwajcarii działalność w zakresie produkcji wyrobów be-
tonowych, prefabrykacji i dystrybucji naturalnych surowców bu-
dowlanych. W różnych zakładach przy produkcji wyrobów beto-
nowych i pozyskiwaniu naturalnych surowców budowlanych za-
trudnionych jest ponad 600 osób.

Prinzing GmbH Anlagentechnik und Formenbau, 89143 Blaubeuren, Niemcy

Szwajcarska firma Creabeton rozpoczyna produkcję
zindywidualizowanych monolitycznych podstaw
studzienek
Szwajcarska firma Creabeton Produktions AG należy do holdingu Müller-Steinag Holding AG. Creabeton Produktions AG produkuje w swoich
zakładach w Brugg, Flawil i Trimmis najróżniejszego rodzaju wyroby betonowe wykorzystywane w budownictwie. Magazyny dostawcze 
firmy znajdują się na terenie północnej i wschodniej Szwajcarii. Dystrybucją produktów zajmuje się Creabeton Baustoff AG oraz Müller-
Steinag Baustoff AG. Firma Creabeton Baustoff AG jest spółką zajmującą się sprzedażą produktów katalogowych grupy Müller-Steinag. 
Oferuje pełen asortyment wyrobów betonowych dla zastosowań w budownictwie nadziemnym, podziemnym i drogowym, jak również 
architekturze krajobrazu i ogrodnictwie. Własna flota pojazdów oraz różne oddziały regionalne zapewniają klientom wygodny serwis 
dostawczy. Do zastosowań w architekturze krajobrazu i ogrodnictwie oferowane są: zazębiająca się i zwykła kostka brukowa, płytki 
chodnikowe, systemy murków oporowych i umocnień, obrzeża basenów, stopnie schodowe o różnych przekrojach oraz gazony i zbiorniki
fontannowe. Asortyment prefabrykatów wykorzystywanych w budownictwie podziemnym i drogowym obejmuje między innymi systemy 
kanalizacyjne, rury przeciskowe, rury betonowe wraz z osprzętem, studzienki, rynny odwadniające, odstojniki, oczyszczalnie przydomowe
oraz inne elementy związane z ochroną środowiska. Podczas produkcji tych elementów betonowych wykorzystywane są najnowocześniejsze
procesy technologiczne i maszyny. Nazwa Creabeton kojarzona jest z innowacyjnymi prefabrykatami betonowymi najwyższej jakości, 
również poza granicami Szwajcarii. Uruchamiając w zakładzie w Brugg nową linię technologiczną do produkcji monolitycznych betonowych
podstaw studzienek firma Creabeton Produktions AG jasno określiła swoją politykę nie tylko w zakresie innowacyjności. Dzięki dostarczonej
i zainstalowanej przez niemiecką firmę Prinzing z Blaubeuren linii Primuss nie tylko zwiększono możliwości produkcyjne betonowych 
podstaw studzienek, lecz również z odpowiednim wyprzedzeniem zareagowano na rosnący popyt na tego rodzaju elementy. W konsekwencji
firma Creabeton już od kilku tygodni dostarcza na rynek wysokiej jakości, nowoczesne monolityczne podstawy studzienek ze zindywiduali-
zowanymi kanałami zgodnie z życzeniami klienta.

Teren zakładu firmy Creabeton Produktions AG w Brugg,
Szwajcaria.

W zakładzie w Brugg firma Creabeton Produktions AG produkuje
wyroby katalogowe najwyższej jakości i w dużych ilościach.
Ponadto codziennie produkowane są również elementy specjalne.
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Zakład produkcyjny w Brugg został założo-
ny w 1874 roku, a od 2006 roku działa
pod nazwą Creabeton Produktions AG. 
W zakładzie produkuje się przede wszyst-
kim wyroby betonowe do zastosowań 
w budownictwie podziemnym. Główny na-
cisk położony jest na produkcję szybów
świetlnych, ścian oporowych typu L oraz rur
i studzienek. Dwa pierwsze rodzaje wymie-
nionych elementów produkowane są z be-
tonu samozagęszczalnego, podczas gdy
rury i studzienki produkuje się z betonów
zwykłych. Mieszanki betonowe dla całej
produkcji w zakładzie dostarczają cztery
betoniarki firm Kniele i Teka.

Creabeton Produktions AG jest jednym 
z naj ważniejszych szwajcarskich producen-
tów prefabrykatów betonowych wykorzy-
stywanych w budownictwie podziemnym. 
Z wyjątkiem nowej linii technologicznej do

produkcji podstaw studzienek, na której
pro dukuje się tylko elementy na zamówie-
nie, w zakładzie w Brugg odbywa się prak-
tycznie wyłącznie produkcja masowa ele-
mentów katalogowych. Dzięki ogromnej
powierzchni placu składowego wszystkie
grupy wyrobów są dostępne natychmiast 
w hurtowej ilości dla klientów. Duży popyt
zapewnia obecnie dobre obłożenie linii
produkcyjnych, a zapełnione książki zleceń
wymagały wprowadzenia dodatkowych
zmian już od samego początku roku.

Creabeton Produktions AG zawdzięcza
swój sukces między innymi ponad 90 pra-
cownikom zatrudnionym w zakładzie 
w Brugg. Potwierdzeniem tego są liczne
projekty zrealizowane z wykorzystaniem
prefabrykatów wyprodukowanych w tym
zakładzie. Wśród nich znajdują się np. ta-
kie projekty jak budowa tunelu pod Islis-

berg, zachodnia obwodnica Zurychu, port
lotniczy Kloten (Zurych) oraz autostrada A2
ze słynnym tunelem św. Gotarda. W przy-
padku wszystkich projektów firma Creabe-
ton Produktions AG wyróżniła się jako nie-
zawodny dostawca wysokogatunkowych
prefabrykatów betonowych.

W zakresie systemów kanalizacyjnych fir-
ma Creabeton oferuje szeroki asortyment
rur i studzienek. Również w Szwajcarii
wzrasta zainteresowanie monolitycznymi
rozwiązaniami w dziedzinie studzienek,
więc firma Creabeton zawczasu zdecydo-
wała się na zakup nowej linii technologicznej
do produkcji podstaw studzienek. Od tej
pory produkcja zindywidualizowanych be-
tonowych podstaw studzienek nie stanowi
już żadnego problemu, a prefabrykaty te
mogą być szybko produkowane i dostar-
czane klientom.

Najpierw wkłada się do Atlasa mufę dolną
z kapeluszem usztywniającym.

Klapy dozujące regulują przepływ
mieszanki betonowej.

Końcowe zagęszczanie z wykorzystaniem
stempla.

Stanowisko frezowania Primuss z dwoma miejscami obróbki.Stanowisko sterowania linii Atlas.



Monolityczne podstawy studzienek 
z najróżniejszymi kanałami

Poprzez uruchomienie nowej linii Primuss
technologia frezowania monolitycznych
podstaw studzienek trafiła również do
Szwajcarii. Technologia Primuss wyróżnia
się dużym stopniem zautomatyzowania.
Dzięki niej można zaprogramować produk-
cję podstaw o precyzyjnie zaprojektowa-
nych kanałach i przyłączach. Przy niewiel-
kim nakładzie robocizny i zastosowaniu nie-
wielkiej liczby form technologia Primuss
umożliwia automatyczną produkcję hurto-
wych ilości podstaw studzienek.
Cała produkcja podstaw studzienek opiera
się na dwóch maszynach. W ramach pierw-

szego etapu produkcji na maszynie Atlas
produkowane są surowe betonowe podsta-
wy studzienek. Po okresie wstępnego doj-
rzewania, trwającym raptem kilka godzin
(okres ten może różnić się w zależności od
wielkości elementów, receptury betonu 
i tem peratury otoczenia), surowe elementy
trafiają na stanowisko frezowania, gdzie za
pomocą robota wycinane są kanały i przy-
łącza, zgodnie z parametrami prefabryka-
tu, wprowadzonymi uprzednio do systemu
komputerowego.

Złożone zamówienie jest rejestrowane 
w systemie gospodarki towarowej wraz 
z wszystkimi danymi dotyczącymi studzienki. 

Uniwersalny system produkcyjny Atlas

Uniwersalny system produkcyjny Atlas ma
budowę modułową i składa się z różnych
elementów takich jak podajnik mieszanki
betonowej, jednostka zagęszczająca, pra-
sa i system transportowy. Sterowanie linią 
w zakładzie firmy Creabeton w Brugg od-
bywa się za pośrednictwem programu kom-
puterowego.
System Atlas umożliwia produkcję suro-
wych podstaw studzienek o różnej wysoko-
ści, ze ścianami o różnej grubości i o śred-
nicy od 800 do 1 200 mm.
Najpierw do Atlasa wkłada się mufę dolną
z kapeluszem usztywniającym. Kapelusz
jest spryskiwany środkami antyadhezyjny-
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Podawanie surowej podstawy studzienki 
na pierścień ustalający stanowiska obróbki.

Frezowanie kanałów. Automatyczna zmiana narzędzi.

Dwuczęściowy magazyn narzędzi posiada uchwyty na sześć głowic frezujących.
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mi. Tak przygotowany zestaw jest opusz-
czany poziom niżej, gdzie znajduje się rów-
nież płaszcz formy. Płaszcz formy i kape-
lusz usztywniający tworzą szalunek dla su-
rowej podstawy studzienki.

Zasobnik mieszanki betonowej Atlasa jest
napełniany za pośrednictwem wózka szy-
nowego firmy Rekers. Mieszanka jest zrzu-
cana przez klapy dozujące na taśmociąg,
który transportuje ją do formy. Wilgotna
mieszanka betonowa zagęszczana jest po-
przez wibrowanie; istnieje możliwość regu-
lacji amplitudy i częstotliwości drgań. Dzię-
ki klapom dozującym można precyzyjnie
regulować przepływ mieszanki, więc do
formy nie trafia jej więcej niż jest to ko-
nieczne. Podstawy są betonowane w pozy-
cji odwróconej, zatem proces ten kończy się
na dnie elementu. Po zakończeniu betono-
wania na dno podstawy opuszczany jest
stempel i zagęszczanie jest kontynuowane.
Stempel zapewnia równą i dobrze zagęsz-
czoną powierzchnię elementu.
Gotowe, surowe podstawy studzienek wy-
jeżdżają ponownie na poziom posadzki
hali, skąd wraz z mufą dolną mogą być od-
transportowane wózkiem widłowym do ob-
szaru dojrzewania. W obszarze dojrzewa-
nia surowe podstawy studzienek spoczywa-
ją aż do uzyskania odpowiedniej wczesnej
wytrzymałości.

Całkowicie zautomatyzowane
stanowisko frezowania z systemem
ciągłego odprowadzania resztek
materiału

Po uzyskaniu wystarczającej wytrzymałości
(po ok. 2 – 4 h, w zależności od warun-
ków) surowe podstawy studzienek są zdej-

mowane z mufą dolną z kapelusza usztyw-
niającego i przewożone wózkiem widło-
wym na stanowisko frezowania. Stanowi-
sko frezowania jest wyposażone w central-
nego robota frezującego obsługującego
dwa miejsca obróbki, dzięki czemu możli-
we jest ciągłe frezowanie bez przestojów
spowodowanych koniecznością podawa-
nia surowych elementów i odbierania ich
po zakończeniu obróbki. Monolityczne
podstawy studzienek są umieszczane do
góry dnem (czyli w tej samej pozycji, w któ-
rej zostały wyprodukowane w Atlasie) 
na od powiednim miejscu obróbki wyposa-
żonym w obrotowy pierścień ustalający.

Pod stanowiskiem frezowania znajduje się
duży dół maszynowy, w którym pracuje ro-
bot. Pochylone zsuwnie tworzące na dnie
dołu lej, którego otwór znajduje się nad sta-
le pracującym taśmociągiem, zapobiegają
gromadzeniu się resztek materiału skrawa-
nych przez robota frezującego. Poziomy ta-
śmociąg odtransportowuje materiał z dołu
maszynowego i przekazuje go na kolejny
taśmociąg transportujący odpady do zbior-
czego pojemnika umieszczonego na pozio-
mie posadzki hali. Zebrany materiał może
być ponownie wykorzystany podczas pro-
dukcji betonu.

Frezowanie kanałów
Robot zawsze zaczyna od frezowania ka-
nałów. W tym celu wykorzystuje głowice
frezujące z tarczami PKD. Kulista głowica
frezująca, przeznaczona do wycinania ka-
nałów, skrawa beton warstwami aż od uzy-
skania zaprogramowanego kształtu kanału.
Kanały frezowane są od dołu, w odwróco-
nej podstawie studzienki, więc drobne reszt-
ki betonu spadają pionowo na opisane 

Głowica frezująca porusza się po okręgach.
Beton jest usuwany warstwami, aż głowica
przejdzie przez całą grubość ściany.

Przebicie się głowicy frezującej. Przemyślany system taśmociągów odtransportowuje resztki materiału
z obszaru roboczego.



wyżej zsuwnie. Materiał, który chwilowo
osadza się na ramieniu robota, spada sa-
moistnie wskutek szybkich, regularnych ru-
chów robota. Tym samym robot czyści się
automatycznie.

Frezowanie przyłączy
Następnym krokiem jest frezowanie przyłą-
czy. W tym celu robot automatycznie zmie-
nia narzędzia frezujące. Ramię robota
przesuwa się do magazynu narzędzi 
i umieszcza wcześniej używaną głowicę
frezującą w odpowiednim uchwycie. Na-
stępuje zwolnienie głowicy i analogiczne
pobranie nowego narzędzia. Do frezowa-
nia przyłączy zazwyczaj wykorzystywana
jest głowica tarczowa.

Robot delikatnie przysuwa głowicę do mono-
litycznej podstawy studzienki. Podczas frezo-
wania robot wykonuje ruchy w kierunku środ-
ka prefabrykatu. Posuw narzędzi podczas fre-
zowania jest regulowany przez robota auto-
matycznie, w zależności od sto pnia stward-
nienia betonu. Skrawając warstwami mate-
riał, ramię robota wykonuje ruchy po okręgu.

Liczba i wielkość przyłączy, podobnie jak
kształt kanałów, jest niemalże nieograniczo-
na. Po wycięciu pierwszego przyłącza (fre-
zowanie zawsze odbywa się od końca)
podstawa studzienki jest automatycznie ob-
racana o odpowiedni kąt, po czym rozpo-
czyna się frezowanie kolejnego otworu.
Takty różnią się długością w zależności od
ilości skrawanego materiału. Dla mniej sko -
m plikowanych elementów wystarcza 5 – 7
minut, podstawy z bardzo skomplikowany-
mi kanałami i licznymi przyłączami potrze-
bują odpowiednio dłuższego czasu.

Wyjęcie gotowej podstawy studzienki
Po wycięciu wszystkich przyłączy betono-
wa, monolityczna podstawa studzienki wła-
ściwie jest już gotowa. Prefabrykat zdejmo-
wany jest wózkiem widłowym ze stanowiska
obróbki i przewożony do obszaru składo-
wania w celu ostatecznego stwardnienia.

Resztki materiału, pozostałe w przyłączach
po frezowaniu, są po prostu wymiatane
szczotką. 

Po uzyskaniu wystarczającej wytrzymałości
betonowe podstawy studzienek są zdejmo-
wane z mufy i odwracane o 180°. W za-
leżności od potrzeby istnieje możliwość
włożenia uszczelek; w zakładzie Creabe-
ton Produktions AG w Brugg wykorzystuje
się uszczelki firmy DS-Dichtungstechnik.

Rozpoczęcie produkcji i sprzedaży 
po pomyślnie zakończonej fazie testów 

Po zakończeniu instalacji linii technologicz-
nej wiosną tego roku zespół firmy Prinzing
uruchomił ją. Już po kilku cyklach testo-
wych, podczas których skalibrowano linię,

dyrektor firmy Creabeton Produktions AG,
pan Marco Bizzarri, wyraził swoje ogrom-
ne zadowolenie z nowej inwestycji. Celem
zakładu jest roczna produkcja ok. 2000
monolitycznych podstaw studzienek w tech-
nologii Primuss. Elementy te zostały wpro-
wadzone na rynek w maju 2011 roku i już
cieszą się dużym zainteresowaniem klien-
tów.

M
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Końcowe wymiatanie resztek materiału 
z przyłączy.

Creabeton Produktions AG
Aarauerstr. 75
5201 Brugg, Szwajcaria
T +41 56 4605111
F +41 56 4605199 
info@creabeton-produktion.ch
www.creabeton-produktion.ch

Prinzing GmbH
Anlagentechnik und Formenbau
Zum Weißen Jura 3
89143 Blaubeuren, Niemcy
T +49 7344 1720
F +49 7344 17280
info@prinzing-gmbh.de
www.prinzing-gmbh.de
www.top-werk.com  
www.primuss.eu

Frezowane monolityczne podstawy studzienek dojrzewające w obszarze składowania. Wnętrze frezowanej podstawy studzienki.

WIĘCEJ INFORMACJI


