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Mark Küppers, CPI worldwide, Niemcy  

Po sprywatyzowaniu firma Dolomit Kft.
przeżyła bardzo silną ekspansję. W zakła-
dzie produkcyjnym w Gánt zatrudnionych
jest obecnie ponad 50 pracowników.
Oprócz pozyskiwania żwiru codzienna
działalność zakładu obejmuje przemysło-
wą, seryjną produkcję otwartych i zamknię-

tych korytek drogowych oraz płyt do kana-
łów odwadniających, a także – od niedaw-
na – produkcję betonowych elementów stu-
dzienek. Firma Dolomit wyspecjalizowała
się także w produkcji specjalnych wyrobów
betonowych i realizacji zleceń międzynaro-
dowych. W Gánt wyprodukowano na przy-
kład cienkościenne elementy ogrodzeniowe
z betonu wysokowytrzymałego, które do-

starczono na potrzeby projektu kolejowego
w Holandii.
Dolomit Kft. posiada certyfikat kontroli jako-
ści i spełnia bardzo surowe wymagania do-
tyczące jakości betonu. Pod względem wy-
trzymałości na ściskanie betony spełniają
nawet wymagania klasy C 100/115. Nie-
zależna kontrola jakości betonu jest dla
przedsiębiorstwa czymś oczywistym.
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Specjalne elementy konstrukcyjne z betonu samozagęszczalnego –
również specjalność firmy Dolomit.

Sztuka z betonu – made by Dolomit.

Firma Dolomit oferuje teraz pełną gamę betonowych elementów
studzienek.

Podstawy studzienek wyprodukowane w technologii Primuss
natychmiast spotkały się z dużym zainteresowaniem klientów.

Prinzing GmbH, 89143 Blaubeuren, Niemcy

Frezowane podstawy studzienek 
teraz także w firmie Dolomit na Węgrzech
W położonej ok. 50 km na zachód od Budapesztu miejscowości Gánt znajduje się zakład betonowy firmy Dolomit Kft. Sprywatyzowane 
w 1990 r. przedsiębiorstwo wywodzi się ze starej żwirowni, z której materiał wciąż jeszcze trafia do odbiorców na terenie całych Węgier.
Po rozpoczęciu działalności w branży betonowej w 2002 r. dla firmy Dolomit rozpoczęła się zupełnie nowa era. Przedsiębiorstwo zainwe-
stowało w wibroprasę kroczącą i zaczęło produkować wyroby betonowe wykorzystywane głównie w budownictwie podziemnym. W ofercie
firmy Dolomit jest również beton towarowy. Wysokiej jakości wyroby firmy bardzo szybko przekonały do siebie klientów. Ofertę uzupełniają
specjalne elementy konstrukcyjne, w tym również z betonu samozagęszczalnego. Niedawno firma Dolomit zdecydowała się na kolejną dużą
inwestycję i zakupiła nowoczesny system do produkcji elementów studzienek. Dzięki automatycznemu systemowi Tornado do produkcji rur
i kręgów studziennych firma Dolomit od jesieni 2011 r. może zaoferować pełną gamę elementów studzienek. Stanowisko frezowania 
Primuss umożliwia produkcję monolitycznych podstaw studzienek z najróżniejszymi kanałami. Obydwa urządzenia produkcyjne dostarczyła
i zainstalowała firma Prinzing z Blaubeuren, Niemcy.
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Pomimo tego, że nie zalicza się do największych na węgierskim ryn-
ku, to młode przedsiębiorstwo dostarcza swoje wyroby na terenie
większości Węgier i cieszy się znakomitą opinią, szczególne jako
dostawca elementów konstrukcyjnych na potrzeby licznych projek-
tów kolejowych.
Po uruchomieniu produkcji betonu w 2002 r. firma zaczęła wyko-
rzystywać część kruszywa pozyskiwanego z własnej żwirowi, choć
nadal większość materiału jest sprzedawana. Wyposażenie żwi-
rowni pozwala produkować beton bez odpadów. Resztki betonu 
i wyroby, które nie spełnią surowych wymogów jakości, są podda-
wane recyklingowi za pomocą łamaczy wykorzystywanych w żwi-
rowni. Odzyskiwany materiał jest ponownie wykorzystywany do
produkcji betonu.
Pomyślne wejście na rynek prefabrykatów betonowych i udział 
w projektach infrastruktury w 2002 r., a także uruchomienie nowe-
go systemu produkcyjnego Tornado i stanowiska frezowania Pri-
muss, otworzyły przed firmą Dolomit nowe rynki, na których może
występować od razu jako dostawca kompletnego asortymentu wy-
robów betonowych wykorzystywanych do budowy studzienek.
Dolomit jest pierwszą firmą na Węgrzech, która produkuje monoli-
tyczne betonowe podstawy studzienek w technologii Primuss. Przy wy-
borze nowej technologii prefabrykacji dla firmy Dolomit liczyły się ta-
kie aspekty jak prędkość, prostota i uniwersalność. Zaletą dla firmy Do-
lomit jest również to, że podczas produkcji betonowych studzienek na
stanowisku Primuss jedynym odpadem jest skrawany beton, który moż-
na zebrać, przetworzyć i ponownie wykorzystać w produkcji.
Dzięki kombinacji systemów Tornado i Primuss firma Dolomit może
zaoferować pełną gamę elementów studzienek. Za pomocą syste-
mu Tornado produkowane są zwężki i kręgi studzienne, a także su-
rowe podstawy studzienek. Podczas gdy kręgi i zwężki są produ-
kowane również jako wyroby magazynowe, surowe monolityczne
podstawy studzienek (w których później na stanowisku Primuss fre-
zowane są odpowiednie przyłącza i kanały) są za pomocą systemu
Tornado produkowane wyłącznie na zamówienie.

Automatyczny system do produkcji rur i kręgów studziennych –
Tornado

Za pomocą systemu Tornado można oprócz wspomnianych ele-
mentów studzienek produkować także inne spokrewnione prefabry-
katy betonowe, takie jak palisady, rury o małej średnicy, elementy o
przekroju prostokątnym oraz odpływy. Podczas produkcji kręgów 
i zwężek studziennych istnieje możliwość bezpośredniego zawibro-
wywania stopni włazowych. System Tornado jest w tym celu wypo-
sażony w automatyczny magazyn stopni włazowych, a rdzenie
form do produkcji kręgów i zwężek są odpowiednio uformowane.
Średnica produkowanych elementów wynosi od 150 do 2 500 mm,
a wysokość od 2 50 do 1 500 mm. Takt produkcyjny prefabrykatów,
których masa może wynosić nawet do 6 000 kg, wynosi od 2 do 4,5
minuty. Produkcja za pomocą systemu Tornado odbywa się pod po-
sadzką hali, co w dużej mierze przyczynia się do redukcji hałasu.
Wyroby są rozformowywane w maszynie i – w zakładzie firmy Do-
lomit – odtransportowywane za pomocą wózka widłowego.
System Tornado zainstalowany w zakładzie firmy Dolomit w Gánt
jest wyposażony w modułową technikę automatyzacji firmy Prin-
zing. W jej skład wchodzi magazyn muf, automatyczne stanowisko
czyszczenia muf, automatyczne urządzenie spryskujące mufy środ-
kiem antyadhezyjnym oraz automatyczny podajnik muf.
Wykorzystane mufy są gromadzone w stos i podawane wózkiem wi-
dłowym na zautomatyzowane, osłonięte stanowisko czyszczenia.
Mufy są rozsztaplowywane i pojedynczo przejeżdżają przez stano-
wisko czyszczenia. Po zakończeniu cyklu czyszczenia świeża mufa
jest spychana ze stanowiska, a jej miejsce zajmuje kolejna, jeszcze
brudna. Bezpośrednio po wyczyszczeniu mufy zatrzymują się na 

Automatyczny magazyn stopni włazowych wykorzystywanych
podczas produkcji kręgów i zwężek studziennych.

Rdzeń formujący do kręgów studziennych umożliwiający bezpośrednie
zawibrowywanie stopni włazowych.

Całkowicie automatyczny system Tornado firmy Prinzing 
do produkcji studzienek.



stanowisku natryskiwania środka antyadhezyjnego, znajdującym się
za stanowiskiem czyszczenia. Za pomocą obrotowych dysz natry-
skowych są szybko i dokładnie spryskiwane środkiem antyadhezyj-
nym. Tak przygotowane mufy są wsuwane przez podajnik do urzą-
dzenia produkcyjnego Tornado. Krótki czas zmiany formy zapewnia
opłacalną produkcję w przypadku konieczności częstego zmieniania
średnicy prefabrykatów, a automatyczny system płynnej regulacji wy-
sokości gwarantuje uniwersalną produkcję elementów studzienek.
Mieszankę betonową dla systemu Tornado produkuje ta sama be-
toniarka, która zasila wibroprasę kroczącą. Mieszanka betonowa
jest transportowana do nowej hali produkcyjnej wózkiem widło-
wym. Najpierw trafia do zewnętrznego pojemnika zbiorczego, 
z którego jest podawana taśmociągiem do systemu Tornado.
Ze zbiornika systemu Tornado mieszanka betonowa jest zrzucana
przez klapy dozujące na taśmociąg, który transportuje ją do formy.
Mieszanka betonowa ma konsystencję wilgotną i jest w sposób cią-
gły poddawana zagęszczaniu za pomocą pionowego wibratora 
o wysokiej mocy z regulowaną amplitudą i częstotliwością. Pionowy
wibrator umożliwia zagęszczanie elementów o masie od 100 do 
6 000 kg bez konieczności ręcznego przestawiania mas niewywa-
żonych. W technologii Primuss surowe podstawy studzienek są pro-
dukowane w pozycji odwróconej, czyli dno studzienki betonowane
jest na końcu. Po napełnieniu formy na dno podstawy opuszczany
jest stempel i zagęszczanie jest kontynuowane.

Świeże elementy betonowe wyjeżdżają spod posadzki hali i są go-
towe do odtransportowania. Transport elementów do obszaru doj-
rzewania odbywa się wózkiem widłowym. W obszarze dojrzewa-
nia surowe podstawy studzienek spoczywają aż do uzyskania od-
powiedniej wczesnej wytrzymałości.

Stanowisko frezowania Primuss o wysokim poziomie
zautomatyzowania, z dwoma miejscami obróbki

W zakładzie firmy Dolomit Kft. zainstalowano stanowisko frezowa-
nia z dwoma miejscami roboczymi na poziomie posadzki hali. Ob-
szar roboczy robota, zainstalowanego pod posadzką, znajduje się
za (w przypadku przyłączy) i pod (w przypadku kanałów) monoli-
tycznymi podstawami studzienek. Stanowisko frezowania jest osło-
nięte, a pod posadzką hali znajduje się system taśmociągów, którym
odpady betonowe są odprowadzane poza obszar roboczy Primuss.
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Klapy dozujące pod zbiornikiem mieszanki betonowej zapewniają
optymalne napełnienie formy.

Zwężka studzienna podczas procesu rozformowywania w systemie
Tornado. Firma Dolomit produkuje za pomocą systemu Tornado pełną
gamę elementów studzienek: zwężki, kręgi i podstawy.

Rozformowana surowa podstawa studzienki. Po krótkim okresie
dojrzewania surowy element może być przetransportowany 
na stanowisko frezowania.

Wyjmowanie surowej podstawy studzienki z systemu Tornado.
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Surowe podstawy studzienek uzyskają wy-
starczającą wytrzymałość na ściskanie po
ok. 60 minutach, w zależności od receptury
mieszanki betonowej. Wtedy są zdejmowa-
ne z kapeluszy usztywniających i przewo-
żone wózkiem widłowym na stanowisko fre-
zowania. Podczas gdy na jednym z miejsc
obróbki trwa frezowanie, na drugim odby-
wa się wymiana gotowej monolitycznej
podstawy studzienki na nowy element suro-
wy. Dzięki temu robot może frezować 
w sposób ciągły, a konieczność przezbro-
jenia nie powoduje niepożądanych przerw
w produkcji.
Podstawy studzienek są w tej samej pozycji,
w której zostały wyprodukowane, ustawia-
ne na obrotowym pierścieniu. Robot naj-
pierw wjeżdża od dołu do środka elemen-
tów w celu wycięcia kanałów. Beton jest
skrawany warstwami za pomocą kulistej
głowicy frezującej z tarczami PKD, aż kanał
uzyska docelowy kształt. Odpady betono-
we spadają na zsuwnie w dole maszyno-
wym, a stamtąd na taśmociąg zainstalowa-
ny na dnie dołu.
Po skończonym frezowaniu kanałów robot
automatycznie zmienia narzędzie i rozpo-
czyna frezowanie przyłączy. W tym celu
wykorzystywana jest głowica tarczowa, wy-
posażona również w tarcze PKD.

Skrawając beton warstwami, głowica frezu-
jąca wykonuje ruchy po okręgu. Posuw na-
rzędzia jest regulowany automatycznie.
Dzięki temu prędkość frezowania jest dosto-
sowywana do stopnia stwardnienia betonu,
co zapewnia delikatny proces obróbki.

Po skończeniu frezowania przyłącza, ramię
robota cofa się, a podstawa studzienki ob-
raca się na pierścieniu ustalającym aż do
kolejnego położenia, w którym zgodnie 
z projektem studzienki wycinane jest kolejne
przyłącze. W ten sposób robot wykonuje
kolejno wszystkie czynności robocze aż do
ukończenia całej monolitycznej podstawy
studzienki. W zależności od średnicy pod-
stawy obróbka może trwać od kilku do kil-
kunastu minut, jeśli element jest duży i wy-
maga frezowania większej ilości przyłączy
oraz większych kanałów.

Po zakończeniu obróbki robot cofa się,
zmienia w magazynie narzędzi głowicę fre-
zującą i natychmiast zaczyna frezowanie
kanałów w drugim miejscu obróbki. Za po-
mocą wózka widłowego gotowa podstawa
studzienki jest zdejmowana ze stanowiska 
i przewożona do obszaru składowania 
w celu dalszego stwardnienia. Po uzyskaniu
wystarczającej wytrzymałości podstawy

studzienek są zdejmowane z mufy i odwra-
ca ne. W razie potrzeby w przyłączach
umie szczane są uszczelki.
Robot otrzymuje wszystkie niezbędne dane
z oprogramowania systemu frezowania.
Podstawy studzienek są projektowane kom-
puterowo w sposób przejrzysty i zrozumiały
poprzez wprowadzenie do formularza pa-
rametrów wyrobu takich jak średnica przy-
łączy, spadki i kąty nachylenia kanałów. Na
podstawie wprowadzonych danych kompu-
ter oblicza tory ruchu robota, a robot auto-
matycznie wykonuje czynności zgodnie z
za programowanymi poleceniami.
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Stanowisko frezowania Primuss z dwoma miejscami obróbki. Podczas frezowania przyłączy głowica robota wykonuje ruchy 
po okręgu.

Po skończeniu frezowania przyłącza, 
ramię robota cofa się, a podstawa
studzienki obraca się automatycznie 
aż do kolejnego położenia.

Skrawany materiał spada bezpośrednio 
do dołu maszynowego; taśmociąg
zainstalowany na posadzce dołu 
zapewnia jego stałe odprowadzanie.

Odbiór frezowanej podstawy studzienki 
ze stanowiska Primuss.
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