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Firma Midwest Dry Cast z siedzibą w Luverne w Minnesocie 
specjalizuje się w produkcji wyrobów betonowych wykorzy-
stywanych w hodowli trzody chlewnej, takich jak podłogi 
ażurowe i podciągi. To wciąż młode amerykańskie przedsię-
biorstwo chce wyznaczać standardy w branży i dlatego pla-
nuje zautomatyzować swoją produkcję. Kierownictwo firmy 
wybrało na partnera projektu firmę Quadra – wiodącego 
międzynarodowego producenta maszyn i urządzeń do  
produkcji wyrobów betonowych. Quadra dostarczyła linię 
technologiczną, która dzięki bardzo wysokiemu poziomowi  
automatyzacji i systemowi szybkiej zmiany formy z nawią
zką spełniła wysokie oczekiwania firmy Midwest w zakresie 
wydajności produkcji i jakości produkowanych wyrobów.

Założona w 2017 roku amerykańska firma Midwest Dry Cast 
specjalizuje się w produkcji prefabrykatów betonowych wy-
korzystywanych w hodowli zwierząt. Kierownictwo firmy, któ-
rej siedziba znajduje się w Luverne w Minnesocie, składa się  
z entuzjastów z doświadczeniem w rolnictwie i budowie obór, 
co daje bogaty zestaw kompetencji. W oparciu o to doświad-
czenie młode przedsiębiorstwo zyskało odpowiednią wiedzę 
specjalistyczną do opracowania innowacyjnych wyrobów be-
tonowych wykorzystywanych w hodowli trzody chlewnej, które 
wyróżniają się wysoką jakością.

W obliczu automatyzacji produkcji wybór partnera był dla 
firmy równie niezbędny, co ryzykowny. W ramach projektu 
firma Midwest Dry Cast dążyła do tego, by wyznaczyć nowe 
standardy w branży. Oprócz kryteriów wydajności produkcji  
i jakości produkowanych wyrobów, nowa linia technologiczna 
miała wnieść odpowiedni wkład w globalny proces dosko-
nalenia i postępu. Dlatego przy projektowaniu linii uwzględ-
niono aspekty bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, jak 
również kryteria środowiskowe.

Sformułowane przez firmę Midwest wymagania udało się 
spełnić poprzez odpowiednie rozwiązania technologiczne,  
w tym jedne sprawdzone, a inne bezprecedensowe. Osta-
tecznie linia technologiczna opracowana przez firmę Quadra 
zaimponowała licznymi zaletami: 

• w pełni zautomatyzowany proces produkcji  
i magazynowania;

• eliminacja pracy wymagającej dużego wysiłku fizycznego;
• szybka zmiana formy za pomocą pilota zdalnego 

sterowania;
• optymalne warunki bezpieczeństwa dla operatorów  

z radykalną redukcją operacji manualnych i ruchu wózków 
widłowych (zmniejszone ryzyko wypadków);

• szczególnie wydajna produkcja i wysoka jakość 
produkowanych wyrobów:

 •  średnio 12 do 15 podkładów na godzinę, w zależności 
od wymiarów podłóg szczelinowych;

 •  wymiary podkładów 6 400 mm x 1 520 mm dla wyrobów 
o wymiarach 6 200 mm x 1 300 mm.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak wysoka wydajność 
produkcji nie idzie w parze z wysoką jakością produkowanych 
wyrobów. Produkcja wysokowytrzymałego, estetycznego wy-
robu o precyzyjnych wymiarach wymaga bowiem pewnego 
nakładu czasu, co może mieć negatywny wpływ na szybkość 
produkcji. Quadra odpowiedziała na tę pozorną sprzeczność 
innowacyjną funkcją: procesy produkcyjne odbywają się jed-
nocześnie na różnych stanowiskach roboczych.

Innowacyjna koncepcja

Kinematyka linii technologicznej pozwala na jednoczesną 
obsługę dwóch form. Jedna forma jest umieszczana przez zau-
tomatyzowany system przenoszenia i transportu na stanowisku 
produkcyjnym, a druga - na stanowisku obróbki. Na stanowi-
sku produkcyjnym wykonywane są następujące operacje robo-
cze: układanie zbrojenia, układanie mieszanki betonowej oraz 
zagęszczanie. Jednocześnie na  stanowisku obróbki odbywa 
się wygładzanie powierzchni, rozformowywanie i kontrola 

Linia technologiczna do produkcji  
podłóg ażurowych i podciągów na potrzeby 
hodowli trzody chlewnej, zamontowana w USA

Quadra, 74130 Contamines-sur-Arve, Francja

Zakład firmy Midwest Dry Cast, Minnesota.
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jakości. Cykl produkcyjny jest zatem podzielony na dwa etapy 
trwające tyle samo czasu.

Ze względu na wysoki stopień automatyzacji, do obsługi linii 
technologicznej potrzebnych jest tylko trzech operatorów. 
Wymagany i zdefiniowany w systemie sterowania czas trwania 
każdego etapu cyklu produkcyjnego zapewnia powtarzal-
ność i staranność niezbędną do uzyskania wysokiej jakości 
wyrobów. Prowadzi to do zwiększenia wydajności produkcji 
o co najmniej 30% w porównaniu z konwencjonalnymi liniami 
technologicznymi.

Stanowisko produkcyjne

Forma jest precyzyjnie ustawiana na stanowisku betonowania. 
Suwnica bramowa wyposażona w chwytaki pneumatyczne 
pobiera odpowiednie szkielety zbrojenia i wykonuje ruch 
poprzeczny w kierunku formy. Po dokładnym ustawieniu suw-
nicy bramowej nad formą, elementy zbrojenia są precyzyjnie 
i szybko umieszczane w formie. Następnie suwnica opuszcza 
obszar i zwalnia go dla rozściełacza mieszanki betonowej.

Przenośnik taśmowy zakończony zasypem stale zasila za-
sobnik rozściełacza mieszanką betonową. Stan napełnienia 
zasypu jest pokazywany na monitorze kontrolnym (ustawienia 
można wprowadzać bezpośrednio w układzie sterowania).

Zasobnik rozściełacza ma kształt cylindryczny i jest wyposa-
żony w napędzany silnikiem elektrycznym wirnik, który szybko 
i jednorodnie układa w formie mieszankę betonową. Podczas 
procesu napełniania zasobnik przesuwa się wzdłuż formy,  
a wirnik obraca się. W celu efektywnego betonowania można 
regulować obroty wirnika i prędkość przesuwu zasobnika. Na-
pełnianie zasobnika mieszanką betonową jest stale kontrolo-
wane przez czujnik laserowy w celu utrzymania odpowiedniej 
ilości mieszanki betonowej.

Podczas procesu betonowania forma zamontowana na ko-
złach wibracyjnych jest wprowadzana w drgania o regulowa-
nej częstotliwości i amplitudzie.

Transport form

System transportu form znajduje się pomiędzy stanowiskiem 
produkcyjnym a stanowiskiem obróbki. Pozwala to na bardzo 
szybką i precyzyjną zmianę formy.

Napełniona forma przesuwa się do pozycji dolnej, pusta 
forma - do pozycji górnej.

Po zakończeniu procesu napełniania formy nr 1 na stanowisku 
produkcyjnym, pusta forma nr 2 wraca na stanowisko obróbki. 
Na tym etapie procesu produkcyjnego następuje zautomaty-
zowana jednoczesna zmiana pozycji obu form. E

FRANCUSKI PRODUCENT urządzeń dla przemysłu betoniarskiego
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Jeśli forma nr 2 jest pusta, transportowana jest na automa-
tyczne stanowisko nanoszenia środka antyadhezyjnego, a na-
stępnie zajmuje wolne miejsce na stanowisku produkcyjnym, 
natomiast forma nr 1, teraz z zabetonowanym elementem, 
jest transportowana na stanowisko obróbki. W tym momencie 
cyklu produkcyjnego kończy się cykl produkcyjny formy –  
w naszym przykładzie formy nr 1. Późniejsza obróbka z formą 
nr 1 stanowi odrębny proces, który odbywa się niezależnie od 
właściwego procesu produkcyjnego i nie przerywa go.

Taki tryb pracy zapewnia o co najmniej 30% wyższą wydajność 
produkcji niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań.

Obróbka poprzez wygładzanie i rozformowywanie

Teraz forma nr 1 trafia na stół. Wózek przejeżdża po napeł-
nionej formie i zwilża powierzchnię betonu. Wygładzanie po-
wierzchni betonu odbywa się za pomocą zacieraczki z tarczą 
wygładzającą. Wielkowymiarowa tarcza ze stali odpornej na 
ścieranie jest dociskana do formy, a silnik elektryczny z prze-
twornikiem częstotliwości służy jako napęd obrotowy.
Parametry wymagane do uzyskania wysokiej jakości wykoń-
czenia powierzchni, tj. prędkość ruchu, prędkość obrotowa  
i siła nacisku tarczy są regulowane i programowalne. Po za-
kończeniu procesu obróbki powierzchnia betonu jest gładka, 
a forma czysta.

Teraz można rozpocząć rozformowywanie. Zautomatyzowana 
suwnica transportuje pusty podkład i blokuje go na formie. 
Następnie suwnica obraca formę i podkład o 180°, a następ-
nie transportuje je na stanowisko rozformowywania. Suwnica 
umieszcza podkład na podkładce i podnosi formę. Pusta 
forma jest transportowana z powrotem na stanowisko betono-
wania i pozostaje w gotowości do kolejnego cyklu produkcyj-
nego. Niniejszy system transportu form został zaprojektowany 
z myślą o szczególnie krótkich taktach produkcyjnych.

Transport wewnątrzzakładowy za pomocą  
zautomatyzowanej suwnicy

Transport wygładzonych wyrobów do komór dojrzewania oraz 
stwardniałych wyrobów na stanowisko paletyzowania odbywa 
się za pomocą automatycznej suwnicy, która porusza się po 
metalowej konstrukcji z dwoma torami.

Gdy stos jest gotowy, suwnica nakłada na niego osłonę. Teraz 
zautomatyzowany system informuje sterownik komory dojrze-
wania, że stos jest gotowy do procesu pielęgnacji parą wodną.

Automatyczne sterowanie obszarem pielęgnacji parą wodną 
umożliwia przyporządkowanie stosów zaraz po wprowadzeniu 
do komory dojrzewania, co gwarantuje precyzyjne przestrze-
ganie czasu pielęgnacji dla każdego stosu.

System umożliwia dokładną lokalizację wyrobów w komorze 
dojrzewania, a także ich dalszy transport po stwardnieniu. Zau-
tomatyzowana suwnica w strefie magazynowej ma tę zaletę, 
że operacje manualne nie są już konieczne. Ponadto projek-
tując system magazynowy, można uwzględnić ograniczenia 
techniczne istniejących budynków, rodzaj wyrobów i procesy 
zachodzące w zakładzie. E

Automatyczne umieszczanie elementów zbrojenia w pustej 
formie.

Stanowisko produkcyjne.

Podkłady produkcyjne do przemysłu betoniarskiego

najwy szej jako ci!
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Podkłady produkcyjne do przemysłu betoniarskiego

najwy szej jako ci!

Stanowisko 
obróbki.

Proces 
rozformo-
wywania.
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Paletyzacja gotowych wyrobów

Paletyzacja gotowych wyrobów odbywa się za pomocą auto-
matycznej suwnicy poruszającej się po dwóch torach. Suwnica 
jest wyposażona w chwytak, regulowany w zależności od ro-
dzaju wyrobu (podłogi ażurowe albo podciągi). Chwytak ten 
posiada funkcję obracania, co umożliwia układanie podłóg 
szczelinowych poziomo w odpowiednim kierunku. Po zdjęciu 
wyrobu podkłady użyte do rozformowywania są automatycz-
nie transportowane na stanowisko czyszczenia. Przed ponow-
nym użyciem podkłady podlegają czyszczeniu skrobakiem  
i smarowaniu olejem.

Monitorowanie linii technologicznej

Monitorowanie w pełni zautomatyzowanej linii technologicz-
nej wymaga trzech operatorów, a mianowicie: na stanowisku 

produkcyjnym, w obszarze kontroli jakości oraz na stanowisku 
odbioru gotowych palet.
Za stanowiskiem rozformowywania znajduje się bezpieczne 
stanowisko kontrolne, przy którym operator nadzoruje jakość 
wyrobów. Operator odpowiedzialny za wkładanie zbrojenia 
do mocowania ma wystarczająco dużo czasu, aby wykonać 
tę czynność w bezpiecznym miejscu, podczas gdy maszyna 
pracuje w trybie automatycznym.
Tym sposobem udało się znacząco poprawić warunki pracy  
i bezpieczeństwo w zakładzie.

Maszyna jest sterowana przez PLC, co umożliwia proste  
i szybkie ustawienia oraz wizualizację wszystkich parametrów 
produkcji za pomocą interfejsu z ekranem dotykowym. Dzięki 
temu operator może wygodnie monitorować cały proces 
produkcji. Nowoczesne i kompleksowe oprogramowanie ste-
rujące zostało opracowane przez firmę Quadra.

Transport wewnątrzzakładowy za pomocą zautomatyzowanej 
suwnicy.

Stanowisko paletyzowania wyrobów.

Obszar dojrzewania.
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Wniosek: pierwsza pomyślnie zakończona  
współpraca

Dzięki oddziałowi Quadra USA Inc., założonemu w Phoenix 
w 2017 r., firma Quadra stworzyła doświadczony zespół 
sprzedażowy i techniczny, który umożliwił zdobycie rynków 
Ameryki Północnej. Amerykański oddział z własnym zarządem 
daje sposobność firmie Quadra na szybsze reagowanie na 
potrzeby klientów i przechowywanie części zamiennych na 
miejscu, dzięki czemu może zagwarantować klientom nieza-
wodne wsparcie techniczne i serwis posprzedażowy.

Projektowanie, produkcja, montaż i wstępne testy linii techno-
logicznej przed dostarczeniem do USA odbyły się w zakładzie 
działającego na całym świecie producenta Quadra we Francji. 
Następnie firma przeprowadziła montaż linii u klienta, następ-
nie uruchomienie i szkolenie pracowników, aż do odbioru 
końcowego.

Quadra była w stanie dostarczyć Midwest Dry Cast rozwią-
zanie dopasowane do wymagań produkcyjnych. Wydaj-
ność produkcji nowej linii technologicznej przekracza nawet 
planowaną produkcję. Wydajność procesu produkcyjnego 
(automatyzacja i wysoka przepustowość), elastyczność dzięki 
odpowiednim narzędziom, a także jakość produkowanych 
wyrobów przesądzają o sukcesie projektu.

Po pierwszej dostawie na początku 2019 roku, Midwest już 
planuje kolejne inwestycje. Pomimo skutków pandemii koro-
nawirusa, firma zamierza podwoić produkcję. Zatem pierwsza 
współpraca między tymi firmami zakończyła się pełnym suk-
cesem.
 n

WIĘCEJ INFORMACJI

Midwest Dry Cast
1281 101st Street, PO Box 804, Luverne, MN 56156, USA
T +1 507 935 5555
aaron.w@midwestdrycast.com, www.midwestdrycast.com

Quadra 
40, route de Findrol, 74130 Contamines-sur-Arve, Francja
T +33 450039221
info@quadra-concrete.com, www.quadra-concrete.com


