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Mark Küppers, CPI worldwide, Niemcy  

Firma rodzinna Gammelrand A/S stawiała
swoje pierwsze kroki prawie 80 lat temu, 
w 1932 r. Została założona przez Svenda
Pedersona i początkowo działała jako Sval-
lerup Zementfabrik. Tym sposobem Peder-
son stworzył fundament przedsiębiorstwa,
które przez kilka pokoleń rozrastało się i od-
nosiło sukcesy. W 1946 r. Svend Pederson
kupił kamieniołom, z którego do dziś pozy-
skiwane jest wysokowartościowe kruszywo.

Wydobywany materiał, między innymi gra-
nit, gnejs, krzemień i wapień, jest dla przed-
siębiorstwa podstawą do produkcji miesza-
nek betonowych o wysokiej jakości. Ponad-
to sprzedaż pozyskiwanych kruszyw stano-
wi drugi filar działalności przedsiębiorstwa.
W kolejnych latach asortyment produktów
oferowanych przez firmę Gammelrand sta-
le się powiększał, by szybko osiągnąć im-
ponujące rozmiary.
Po szeregu modyfikacji nazwy przedsię-
biorstwo od 01.01.2001 działa pod obec-

ną firmą Gammelrand Beton A/S i jest po-
nadregionalnym liderem w dziedzinie pro-
dukcji prefabrykatów betonowych wykorzy-
stywanych w budownictwie podziemnym,
drogowym i ogrodowym, a także architek-
turze krajobrazu. Firma Gammelrand jest
ponadto znaczącym producentem betonu
towarowego. 
W jednej hali produkcyjnej produkowane
są betonowe bloczki i kostka brukowa, na-
tomiast druga jest przeznaczona na pro-
dukcję całego asortymentu rur i studzienek
przy pomocy obszernego parku maszyno-
wego. Produkcja elementów betonowych
odbywa się na całkowicie zautomatyzowa-
nych maszynach, co gwarantuje stałą, wy-
soką jakość prefabrykatów. Dzięki własnej
flocie pojazdów ciężarowych firma Gam-
melrand może sprawnie obsługiwać zamó-
wienia klientów i szybko dostarczać prefa-
brykaty na place budowy. Tym sposobem
firma zdobywa zaufanie klientów nie tylko
poprzez jakość swoich wyrobów lecz rów-
nież poprzez pierwszorzędny serwis.

Obecnie firmą kieruje Ole Pederson i jego
syn Morten, którzy reprezentują trzecie 
i czwarte pokolenie właścicieli.

Gammelrand Beton A/S w Svebolle, Dania.

Monolityczna betonowa podstawa studzienki wyprodukowana 
w technologii Primuss.

Stanowisko frezowania Primuss z dwoma miejscami obróbki.

Prinzing GmbH, 89143 Blaubeuren, Niemcy

Odlewane i frezowane – 
monolityczne betonowe podstawy studzienek z Danii
Niespełna dwa lata po uruchomieniu pierwszej linii technologicznej do produkcji monolitycznych betonowych podstaw studzienek 
za pomocą systemu Primuss firmy Prinzing w 2009 r. (zob. ZBI 5/2009) już 10 zakładów betonowych w sześciu krajach europejskich 
wykorzystuje ten system. Niedawno duńska firma rodzinna Gammelrand Beton A/S również uczyniła ten krok i zainwestowała w system 
Primuss. Po zakończeniu okresu próbnego, pod koniec maja tego roku odbył się odbiór techniczny linii w obecności technika firmy Prinzing.
Podczas gdy w pozostałych dziewięciu zakładach betonowych wyposażonych w system Primuss kanały i przyłącza podstaw studzienek 
frezowane są za pomocą robota w częściowo stwardniałych betonowych elementach bazowych, które zostały kilka godzin wcześniej 
wyprodukowane z wilgotnej mieszanki betonowej na maszynie Atlas firmy Prinzing, firma Gammelrand zdecydowała się na wykorzystanie
elementów bazowych odlewanych z samozagęszczalnej mieszanki betonowej. Ponieważ firma produkuje betonowe podstawy studzienek 
o stałej średnicy, różniące się tylko wysokością, liczba niezbędnych form mieści się w rozsądnych granicach. Wszystkie formy dostępne 
w zakładzie mogą być dzięki temu wykorzystywane dla każdego zlecenia.



Czy naprawdę chcesz co roku

poddawać recyklingowi
równowartość luksusowego 
sportowego samochodu?

Czy naprawdę chcesz co roku

poddawać recyklingowi
równowartość luksusowego 
sportowego samochodu?
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Dla wszystkich, którzy nie chcą 
pozwolić sobie na ten luksus!

Produkcja podstaw studzienek 
bez wkładek polistyrenowych
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Monolityczne podstawy studzienek 
z betonu samozagęszczalnego

Pierwszy etap produkcji betonowych pod-
staw studzienek polega (także w zakładzie
firmy Gammelrand) na wyprodukowaniu
betonowego elementu bazowego o wyma-
ganych wymiarach (średnica i wysokość).
Jako pierwsza firma wykorzystująca system
Primuss, Gammelrand świadomie zdecydo-
wała się na połączenie technologii odlewa-
nia z robotem frezującym. Korzyści, jakie fir-
ma Gammelrand czerpie z tej technologii
produkcji, to przede wszystkim jakość po-
wierzchni gotowych elementów, która jest
dużo lepsza niż w przypadku podstaw stu-
dzienek produkowanych metodą tradycyj-

ną z mieszanki betonowej o konsystencji
wilgotnej. Poza tym firma nie planuje pro-
dukcji masowej. Obecnie 8 form, którymi
dysponuje zakład, umożliwia produkcję 8
monolitycznych elementów studzienek pod-
czas jednej zmiany. Zakup kolejnych form
jest wprawdzie dość prawdopodobny, ale
dzienna produkcja pewnie utrzyma się na
dotychczasowym poziomie – znacznie niż-
szym niż wynoszą możliwości produkcyjne
maszyny Atlas.

Już po kilku tygodniach firma Gammelrand
zgromadziła niezawodne dane doświad-
czalne w zakresie czasu niezbędnego do
częściowego stwardnienia betonowych ele-
mentów bazowych. Frezowanie kanałów 
i przyłączy wymaga odpowiedniej wcze-
snej wytrzymałości elementów, z tym że
proces wiązania nie może być zbyt zaa -
wansowany. W teorii może to brzmieć dość
skomplikowanie, ale firma Gammelrand
szybko opanowała właściwy moment roz-
formowywania prefabrykatów.

Rano, na początku produkcji, wykorzysty-
wana już od dłuższego czasu betoniarka
Fejmert najpierw produkuje tylko mieszankę
samozagęszczalną dla betonowych ele-
mentów bazowych podstaw studzienek.
Wszystkie formy, przygotowane zgodnie 
z wyznaczoną dzienną produkcją, są kolej-
no napełniane mieszanką betonową. Po-
przez niewielkie modyfikacje receptury be-
tonu (np. dodanie domieszki opóźniającej
wiązanie) można wpłynąć na czas tward-
nienia elementów. Dzięki temu uzyskuje się
większy przedział czasowy dla robota fre-
zującego.

Firma Gammelrand wykorzystuje do napeł-
niania form podajnik mieszanki betonowej
firmy Avermann o pojemności 2 m3. Mie-

szanka jest dostarczana do podajnika za
pośrednictwem wózków szynowych, które
zaopatrują także pozostałe linie produkcyj-
ne. Napełniony podajnik mieszanki betono-
wej jest zawieszany na suwnicy i transpor-
towany do wcześniej przygotowanych i za-
mkniętych form. 

Każda forma składa się z dwóch części,
które zsuwa się i dokładnie zamyka. Rolę
dna formy odgrywa kapelusz usztywniają-
cy z mufą dolną, ściśle otoczony przez obie
połówki formy. Tak powstaje gotowa forma.
Formy spryskuje się środkiem antyadhezyj-
nym, który gwarantuje łatwe odchodzenie
częściowo stwardniałego betonowego ele-
mentu bazowego.

Każda forma jest napełniana do wymaga-
nej wysokości, odpowiadającej późniejszej
wysokości podstawy studzienki. Betonowa-
nie elementu odbywa się w pozycji odwró-
conej. Widoczna powierzchnia betonu to
późniejszy spód gotowej studzienki.

Po około 4 h od napełnienia pierwszej for-
my (czas ten może ulegać zmianie, gdyż
zależy od wielkości prefabrykatu i receptu-
ry betonu, a także temperatury otoczenia)
następuje jej otwarcie i rozformowanie ele-
mentu. Po zbadaniu wytrzymałości za po-
mocą bijaka opadowego element bazowy
może być przetransportowany na stanowi-
sko frezowania.

Do transportu wewnątrzzakładowego ele-
mentów bazowych firma Gammelrand wy-
korzystuje specjalny chwytak, który wchodzi
w zakres dostawy systemu Primuss firmy Prin-
zing. Chwytak jest zawieszony na suwnicy 
i może być obsługiwany za pomocą pilota
zdalnego sterowania. Najpierw chwytak
ostrożnie obejmuje częściowo stwardniały

Przekazywanie samozagęszczalnej
mieszanki betonowej z wózka szynowego
do podajnika.

Ostrożne napełnianie jednej z form samozagęszczalną mieszanką
betonową.

Monolityczne elementy betonowe mogą być rozformowane 
już po kilku godzinach.



betonowy element bazowy, chwyta go pod mufą i zdejmuje z ka-
pelusza usztywniającego. Specjalny mechanizm zapewnia bezpro-
blemowe rozformowanie elementu. Kapelusz usztywniający pozo-
staje na posadzce, a betonowy element bazowy transportowany
jest na mufie na stanowisko frezowania, na którym zostaje umiesz-
czony w tej samej pozycji, w jakiej został odlany, czyli do góry
dnem.

Stanowisko frezowania Primuss z dwoma miejscami obróbki

Stanowisko frezowania w zakładzie firmy Gammelrand jest wypo-
sażone w dwa miejsca obróbki. Dzięki temu robot frezujący może
pracować w sposób ciągły, bez straty czasu wynikającej z koniecz-
ności przezbrajania. Podczas gdy na jednym z miejsc obróbki robot
całkowicie automatycznie frezuje element bazowy, z drugiego miej-
sca chwytak zabiera gotową podstawę studzienki, a następnie po-

daje kolejny element do obróbki. Do obsługi całego procesu frezo-
wania wystarcza jeden pracownik. 
Zarówno mufa, na której spoczywa podstawa studzienki aż do osta-
tecznego stwardnienia, jak i miejsca obróbki stanowiska frezowania
są wyposażone w punkty ustalające, dzięki którym prefabrykaty są
zawsze odkładane w odpowiedniej pozycji.

Każda podstawa studzienki jest przed rozpoczęciem procesu pro-
dukcyjnego projektowana komputerowo. Po wprowadzeniu para-
metrów produkcyjnych kanałów i przyłączy program firmy Prinzing
projektuje całą podstawę studzienki i precyzyjnie oblicza drogi fre-
zowania robota. Dane są zapisywane w systemie, dzięki czemu
każdej podstawie studzienki towarzyszy arkusz danych ze wszystki-
mi informacjami na temat produktu, począwszy od wyprodukowa-
nia elementu bazowego po ostateczną obróbkę poprzez frezowa-
nie. Gdy dany element bazowy trafi na stanowisko frezowania, za
pomocą ręcznego skanera sczytywany jest kod kreskowy znajdują-
cy się na arkuszu danych. W ten sposób dane trafiają do systemu i
całkowicie automatyczny proces frezowania może się rozpocząć.

W przypadku każdej podstawy studzienki najpierw frezowane są
kanały. W tym celu ramię robota wsuwa się od dołu do betonowe-
go elementu bazowego i za pomocą kulistej głowicy frezującej 
z tarczami PKD rozpoczyna frezowanie kanałów. Głowica frezują-
ca nie wsuwa się od razu na całą głębokość kanału, lecz skrawa
materiał warstwami. Zgodnie z kształtem geometrycznym kanału
szerokość powierzchni skrawanych warstw zmniejsza się w miarę
zbliżania się głowicy frezującej do dna kanału. Operator maszyny
może za pomocą pilota zdalnego sterowania ingerować w proces
obróbki. W rzeczywistości ingerencja operatora ogranicza się wy-
łącznie do sterowania prędkością frezowania. Dzięki swojemu do-
świadczeniu operator maszyny wie, kiedy można zwiększyć pręd-
kość obróbki, a kiedy należy ją zredukować. W pozostałych przy-
padkach posuw robota regulowany jest automatycznie, odpowied-
nio do wytrzymałości elementu bazowego.

Automatyczne odprowadzanie resztek materiału

Podobnie jak w przypadku pozostałych linii technologicznych 
Primuss, w zakładzie firmy Gammelrand również zdecydowano się
na odprowadzanie resztek materiału za pośrednictwem taśmocią-
gów. Pod stanowiskiem frezowania, zainstalowanym na wysokości
posadzki, znajduje się duży dół maszynowy, w którym pracuje ro-
bot. Na dnie dołu maszynowego pracuje duży taśmociąg, który nie-
ustannie odprowadza skrawany materiał. Resztki materiału, które
spadają poza obszarem taśmociągu, są zbierane przez zsuwnie za-
montowane na bocznych ścianach dołu maszynowego. Z zsuwni
materiał trafia na taśmociąg. Z taśmociągu resztki materiału są prze-
kazywane na kolejne systemy transportu, które odprowadzają je do
hali produkcyjnej, gdzie mogą być ponownie wykorzystane np. 
w produkcji mieszanki betonowej.

Automatyczna zmiana narzędzi

Po zakończeniu frezowania kanałów ramię robota wyposażone 
w głowicę automatycznie przesuwa się do magazynu narzędzi, któ-
ry znajduje się z tyłu stanowiska frezowania. Robot wsuwa głowicę
kulistą w odpowiedni uchwyt i odczepia ją z ramienia, Następnie
pobiera nowe narzędzie, zazwyczaj głowicę tarczową, którą wy-
korzystuje w kolejnym etapie obróbki, a mianowicie podczas frezo-
wania przyłączy.

Przyłącza frezowane są od tyłu. Robot porusza się przy tym dooko-
ła osi środkowej frezowanego przyłącza. Materiał skrawany jest

www.cpi-worldwide.com ZBI – Zakłady Betonowe International – 4 | 2011 107

RURY BETONOWE

Wyjmowanie kapelusza usztywniającego.

Rozformowany element betonowy spoczywa na mufie dolnej.
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warstwami, robot stopniowo przesuwa się
do przodu na całej szerokości przyłącza,
aż trafi na kanał. W ten sposób formowany
jest także obszar podłączenia rury. 
Po zakończeniu frezowania pierwszego
przyłącza ramię robota cofa się, a monolity -
czny prefabrykat betonowy jest na pierście-
niu ustalającym automatycznie obracany 
o wymagany kąt, tak by głowica frezująca
znów znalazła się w osi środkowej kolejnego
przyłącza. Proces frezowania zaczyna się
od nowa. W zależności od wymaganej licz-
by i rozmieszczenia poszczególnych przyłą-
czy proces frezowania i obracania podsta-
wy studzienki powtarzany jest tak długo, 
aż wszystkie przyłącza zostaną wyproduko-
wane. Produkcja betonowej, monolitycznej
podstawy studzienki jest zakończona.
Podczas gdy robot frezujący zmienia miej-
sce pracy i zaczyna obróbkę kolejnego ele-
mentu bazowego, operator maszyny zdej-
muje chwytakiem gotową podstawę stu-
dzienki i przenosi ją na jedno z kolejnych
stanowisk roboczych. Z wnętrza prefabry-

katu, w szczególności z obszaru przyłączy,
wymiatane są resztki materiału pozostałego
po frezowaniu. Następnie podstawa stu-
dzienki przechodzi kontrolę jakości. Na za-
kończenie usuwana jest mufa dolna i ele-
ment jest odwracany do położenia monta-
żowego. Dalsza obróbka powierzchni ka-
nałów (np. za pomocą zaprawy cemento-
wej) nie jest konieczna, gotowa monolitycz-
na betonowa podstawa studzienki może
być bezpośrednio odtransportowana do
magazynu, skąd później zgodnie ze swoim
przeznaczeniem trafia na jeden z duńskich
placów budowy.

Firma Gammelrand dostrzega przyszłość
w produkcji monolitycznych podstaw
studzienek

Ole i Morten Pederson są przekonani 
o tym, że dzięki swojej najnowszej inwesty-
cji poczynili ogromny krok naprzód. Już po
krótkim okresie próbnym produkcja pod-
staw studzienek w technologii Primuss prze-

biega ku pełnemu zadowoleniu firmy. 
Zarówno produkcja elementów bazowych
z betonu samozagęszczalnego jak i czyn-
ności robocze na stanowisku frezowania
przebiegają niemalże bez zakłóceń. Kie-
rownik produkcji szybko nabrał doświad-
czenia w zakresie odpowiedniego czasu
dojrzewania elementów bazowych i mo-
mentu ich rozformowania.
Technologia Primuss jest dla firmy Gammel-
rand ultranowoczesnym rozwiązaniem, któ-
rego nie da się porównać z żadnym ze
standardowych systemów wykorzystywa-
nych do tej pory. Nowa linia technologicz-
na pozwala przedsiębiorstwu dostarczać
na rynek zindywidualizowane monolitycz-
ne podstawy studzienek w doskonałej jako-
ści. W nowej technologii produkcji Ole 
i Morten Pederson upatrują perspektyw
również dla Danii, gdyż monolityczne pod-
stawy studzienek są już pomyślnie wykorzy-
stywane w wielu innych krajach.
Dla firmy Gammelrand korzystna była 
także możliwość dalszego użytkowania 

Skanowanie kodu kreskowego rozpoczyna proces frezowania. Dół maszynowy.

Frezowanie kanałów. Głowica do frezowania kanałów.



urządzeń zainstalowanych w hali produk-
cyjnej w związku z integracją technologii
Primuss z dotychczasowymi procesami pro-
dukcyjnymi. Dotychczasowy węzeł beto-
niarski produkuje mieszankę samozagęsz-
czalną dla elementów bazowych, a stary
tor wózków szynowych dostarcza ją do no-
wego obszaru produkcji.
Ole i Morten Pederson są bardzo zadowo-
leni z uzyskiwanej jakości powierzchni be-
tonowych podstaw studzienek, która nie wy-
maga dodatkowej obróbki. Frezowane
przyłącza i kanały mają precyzyjne wymia-
ry, co doceniają klienci przedsiębiorstwa.
Oprócz całej techniki maszynowej nie-
odzowny jest zaufany personel, który dba 
o jakość produkcji, np. przestrzegając prze-
działu czasowego, w jakim elementy muszą

być frezowane. Firma Gammelrand stawia
na doświadczonych pracowników, którzy
cieszą się całkowitym zaufaniem kierownic-
twa firmy. Obecnie w nowy system produk-
cyjny wdrażany jest kolejny, młody i zaan-
gażowany pracownik.

W opinii właścicieli rodzinnego przedsię-
biorstwa kolejną zaletą nowej technologii
jest prawie całkowity brak odpadów. Do
produkcji potrzeby jest tylko beton, który
podczas frezowania jest usuwany z prefa-
brykatów i gromadzony w centralnym punk-
cie, z którego następnie może ponownie
trafić do obiegu produkcyjnego.

M
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Gammelrand Beton A/S
Gl. Skovvej 6 A · 4470 Svebolle, Dania 
T + 45 59 280100 · F + 45 59 280101 
www.gammelrand.dk

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

Za pomocą pilota zdalnego sterowania
można regulować prędkość frezowania.

W razie potrzeby można później zamontować uszczelki firmy 
DS Dichtungstechnik.

Bardzo zadowoleni z nowej technologii Primuss: 
Morten i Ole Pederson.

Frezowanie przyłączy.
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