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Quadra, 74130 Contamine-sur-Arve, Francja

Nowa linia technologiczna
z wysokowydajną wibroprasą na rynek USA
W 2017 roku Quadra zdecydowała się na eksport swojej
wiedzy specjalistycznej na rynek amerykański i otworzyła
spółkę-córkę – Quadra USA Inc. Posiadanie doświadczonego zespołu technicznego i handlowego, jak również
działu części zamiennych, zapewniającego klientom wysokiej jakości serwis na miejscu, w dużej mierze przyczyniło
się do rozwoju firmy. Nowy projekt amerykańskiego producenta wyrobów betonowych Basalite jest dużą inwestycją,
do której firma Quadra wniosła istotne i różnorodne rozwiązania techniczne. Działając na rynku od ponad 40 lat, firma
Basalite stała się jednym z największych dostawców betonowych elementów murowych w zachodniej części Ameryki
Północnej.

To, co czyni firmę Basalite wyjątkową, to oferta produktów
(bloczki murowe, kostka brukowa, mury oporowe, wyroby
wykorzystywane w architekturze krajobrazu, itp.). Obejmuje
ona szeroką gamę kolorów, kształtów i rozmiarów, które mogą
być dostosowane do preferencji projektantów i właścicieli
nieruchomości. Fakt, że firma Quadra współpracowała już
wcześniej z Basalite był prawdziwym atutem strategicznym
przy udziale w tym przetargu. W 2018 r. firma Quadra opracowała dla zakładu Basalite w Dupont, WA, wysoce nowoczesny
zrobotyzowany system transportu wewnątrzzakładowego.
W tym czasie intensywny dialog i ścisła współpraca pomiędzy
zespołami pozwoliły zrozumieć całą specyfikę i wymagania
produkcyjne firmy Basalite.

Nie mogąc zwiększyć możliwości produkcyjnych w swoim
zakładzie w Denver, CO, firma Basalite zdecydowała się przenieść 25 km na północ do Fort Lupton, CO. Nowa lokalizacja
pozwoliła Basalite na zaprojektowanie zakładu o powierzchni
prawie 188 000 m2, w 100% dostosowanego do potrzeb
i opartego na unikalnej koncepcji. Zakład musiał być zaprojektowany tak, aby pomieścić dwie oddzielne linie technologiczne z wibroprasami produkującymi po 6 i po 12 bloczków
w jednym cyklu, dwie komory dojrzewania oraz wewnętrzny
węzeł betoniarski.
Dla projektu ogłoszono kilka przetargów. Przy takiej skali projektu dla firmy Basalite ważne było, by otoczyć się zaufanymi
partnerami, którzy są w stanie zaproponować innowacyjne
rozwiązania.

Oprócz kryteriów wydajności produkcji i uniwersalności,
ważne było zaoferowanie rozwiązań, które pozwoliłyby obniżyć koszty produkcji i nakłady robocizny, przy jednoczesnej
gwarancji wysokiej jakości produkowanych wyrobów.
Wiedza firmy Quadra o kliencie, jego oczekiwaniach i wyrobach umożliwiła zaoferowanie indywidualnie zaprojektowanej
w pełni zautomatyzowanej linii technologicznej linii technologicznej, dostosowanej do wyrobów wytwarzanych przez
Basalite.
Oprócz tego, że zaproponowane rozwiązanie reaguje na
szybkie i częste zmiany w produkcji i automatycznie zarządza
ponad 200 różnymi rodzinami produktów, charakteryzuje się

Asortyment
wyrobów firmy
Basalite.
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ono dużymi możliwościami produkcyjnymi i nieprzerwaną
pracą.

Nowoczesny zakład o dużych możliwościach
produkcyjnych
Sercem produkcji jest wibroprasa Quadra 12 High Performance. Wibroprasa Q12 HP współpracuje ze stalowymi podkładami produkcyjnymi o wymiarach 1400 x 1100 x 16 mm
i wytwarza z dużą prędkością wysokiej jakości bloczki, płyty,
kostkę brukową, elementy murów oporowych i wyroby wykorzystywane w architekturze krajobrazu.
Ten typ wibroprasy wyróżnia się swoimi wyjątkowymi właściwościami technicznymi.
Funkcje opracowane przez firmę Quadra są opatentowane
i sprawiają, że maszyna ta cechuje się niezwykle jednorodnym
procesem wibrowania.
Napęd systemu wibracyjnego znajduje się z boku maszyny,
co zapewnia bezpośredni dostęp do silników, a jednocześnie
umożliwia odizolowanie ich od oddziaływania drgań, co gwarantuje niezawodną pracę maszyny i jej wysoką żywotność.
Taka konfiguracja dopuszcza zróżnicowane parametry wibrowania dla przedniej i tylnej części formy podczas jej napełniania. Dzięki temu rozmieszczenie mieszanki betonowej w gniaz-

dach formy i gęstości wyrobów betonowych są jednorodne.
System wstępnych wibracji ma tę decydującą zaletę, że na
całej powierzchni podkładu wyroby mają taką samą gęstość
i konsystencję. Gwarantuje też dokładne zachowanie wymiarów wyrobów betonowych, z tolerancją wysokości poniżej
1 mm. Wibroprasa jest wyposażona w układy umożliwiające
mechaniczne ustawienie względem siebie podkładu produkcyjnego i stempla podczas wibrowania końcowego. Dzięki
temu gotowe wyroby mają stałą wysokość, odpowiadającą
odstępowi między podkładem a stemplem. Podczas wibrowania podkład jest automatycznie utrzymywany w ustalonej
pozycji za pomocą wysuwanych, statycznych listew. Za górny
punkt odniesienia służy natomiast najniższe położenie stempla, w którym pozostaje on natychmiast po kontakcie mechanicznym z ogranicznikami. Położeniem ograniczników steruje
się zdalnie z panelu obsługi, więc jego zmiana nie wymaga
ingerencji manualnej.
Dzięki tym wyjątkowym właściwościom technicznym, opracowanym przez firmę Quadra, stworzone zostały innowacyjne
warunki produkcji. Synergia między elektroniką, mechaniką
i automatyzacją umożliwia ustalenie oraz ustawienie optymalnych warunków produkcji dla każdego cyklu. Opracowane
przez firmę Quadra rozwiązania mechatroniczne umożliwiają
automatyczne sterowanie maszyną podczas całego cyklu produkcyjnego, od napełniania formy po zagęszczanie mieszanki
betonowej.
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formę potrzebną do dalszej produkcji i bez przerywania
produkcji umieszcza ją na regale buforującym bezpośrednio
obok wibroprasy. W regale buforującym można jednocześnie
przechować kilka form.
Forma, która ma być wymieniona, jest wyjmowana z wibroprasy i umieszczana na wolnym miejscu w regale buforującym. Następnie urządzenie obsługujące regały wyjmuje nową
formę z regału buforującego i ładuje ją do maszyny. Cały cykl
przestawienia produkcji trwa mniej niż pięć minut. Po rozpoczęciu nowego cyklu produkcyjnego, urządzenie obsługujące
regały zwraca aktualnie nieużywaną formę do magazynu.
W celu zautomatyzowania procesu zapisywane są dokładne
wartości referencyjne dla formy i stempla.
Dodatkowo regulacja stempla, formy i stołu roboczego wibroprasy pozwala na precyzyjne i automatyczne ustawienie
maszyny – receptury dla każdego typu wyrobów są automatycznie odczytywane z pamięci.

Wibroprasa Q12 HP firmy Quadra.
Precyzyjnie ustawione parametry wibrowania zapewniają
wysoką jakość produkowanych wyrobów betonowych (jednorodna gęstość, wytrzymałość, masa i wysokość) i optymalny
cykl produkcyjny.

W pełni automatyczne przestawianie produkcji
Jednym z wymogów była szybka i w pełni automatyczna wymiana form, do pięciu razy na zmianę.
Quadra opracowała opatentowaną innowację, która znacząco
skraca czas potrzebny na przestawienie produkcji. Automatyczne urządzenie obsługujące regały wyjmuje z magazynu

Automatyzacja procesu przestawiania produkcji jest rozwiązaniem, które umożliwia szybką reakcję na zapotrzebowanie
rynku przy jednoczesnej poprawie warunków pracy operatorów. Urządzenie obsługujące regały automatycznie wymienia formę w czasie krótszym niż pięć minut. Podczas tego
procesu pozostała część linii technologicznej pracuje dalej.
Linie produkcyjne i pakietujące zostały zaprojektowane tak,
aby działały niezależnie od siebie, dzięki czemu zwiększono
wydajność produkcji. Takie podejście pozwala producentowi
na dokonywanie wielu zmian w produkcji oraz czerpanie korzyści z elastycznej i wszechstronnej produkcji.

Maszyna do obróbki powierzchni wyrobów
W zależności od rodzaju produkowanych wyrobów istnieje
możliwość obróbki powierzchni kostki brukowej. W tym celu

Automatyczne urządzenie obsługujące regały, które wykonuje proces wymiany formy.
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między wibroprasą a windą piętrującą znajduje się stanowisko
do obróbki powierzchni. Strumień wody pod wysokim ciśnieniem jest używany do płukania górnej części wyrobów w celu
usunięcia zaprawy cementowej i odsłonięcia ziaren kruszywa.

Kontrola jakości bez przerywania produkcji
i w bezpiecznych warunkach
Firma Basalite kładzie duży nacisk na kontrolę i monitorowanie
jakości swoich produktów.
Stanowisko kontroli jakości znajduje się przy przenośniku
podkładów produkcyjnych na linii mokrej. Zintegrowane
urządzenie umożliwia podniesienie podkładu produkcyjnego
ponad przenośnik na ergonomiczną wysokość, tak aby można
było uzyskać do niego dostęp z platformy roboczej. Tymczasowe wyjęcie podkładu z wyrobami do kontroli nie powoduje
zatrzymania produkcji. Podkłady opuszczające wibroprasę
kontynuują swoją drogę w kierunku windy piętrującej, przejeżdżając pod stanowiskiem kontrolnym.
Kontrola jakości przebiega w pełni bezpiecznie, a podnośnik
zapewnia operatorowi niezbędny czas do przeprowadzenia
wszystkich czynności kontrolnych. Po zakończeniu kontroli
wciskany jest przycisk „reset”, aby ponownie wprowadzić
podkład produkcyjny na linię bez powodowania przestoju
w produkcji.

W 100% automatyczny, dostosowany do potrzeb
klienta zrobotyzowany system transportu
wewnątrzzakładowego
Wszystkie programy automatyzacji mogą obsługiwać prawie
200 rodzin produktów, zdefiniowanych według ich kształtu
i wymaganej metody pakowania. Najważniejszą innowacją
dla firmy Quadra jest zarządzanie szeroką gamą produktów
o różnych kształtach, rozmiarach i sposobach układania w stosy.
Podkłady produkcyjne załadowane stwardniałymi wyrobami
betonowymi są transportowane na stanowisko wyładowcze,
z którego są odbierane robotem i transportowane albo bezpośrednio na stanowisko pakowania, albo na dwie automatyczne linie łupania. Po rozłupaniu wyroby także kontynuują
swoją drogę na stanowisko pakietowania. Czteroosiowy robot
Kuka KR700 jest wyposażony w chwytak pneumatyczny, który
został zaprojektowany i wyprodukowany przez firmę Quadra.
Obsługuje trzy linie przenośników, które transportują wyroby
na stanowiska łupania i pakietowania.
Wyroby przesuwają się jeden po drugim na przenośniku i są
odbierane przez chwytak, który grupuje wyroby i transportuje
je do robota paletyzującego. Robot paletyzujący (KR1000,
sześć osi) układa wyroby tak, jak mają być pakietowane na paletach. Po załadowaniu palety jest ona owijana i przenoszona
do obszaru składowania.
E

Naturalnie inspirujące
Większa elastyczność i kreatywność:
formy i innowacje

System WASA WETCAST umożliwia produkcję wysokiej jakosci wyrobów z betonu
o indywidualnym kształcie i strukturze powierzchni – zautomatyzowaną i seryjną.
W naszej modelarni projektujemy prototypy zgodne ze specyfikacją klienta, a w odlewni
powstają solidne formy odlewnicze z żywicy poliuretanowej.
Zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy więcej informacji na temat WASA WETCAST.
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W 100 % automatyczny, dostosowany do potrzeb klienta zrobotyzowany system transportu wewnątrzzakładowego.

Wyroby są przemieszczane, dzielone i wybierane precyzyjnie,
powtarzalnie i szybko, zgodnie z ustawieniami zapisanymi dla
danego rodzaju wyrobów i ich sposobu pakietowania. Dzięki
temu linia pakietowania nadąża za taktem produkcyjnym
wibroprasy.
Zastosowane rozwiązania technologiczne z funkcjami ruchu
sterowanymi przez osie cyfrowe oraz roboty umożliwiają osiągnięcie celów paletyzacji, które postawiła sobie firma Basalite.
To w pełni zautomatyzowane rozwiązanie paletyzacji, nadzorowane tylko przez jednego operatora, zostało dostosowane
do prędkości produkcji wibroprasy. Cała linia pracuje bez
ingerencji manualnej.

Manipulatory dla większej wydajności produkcji
Dla wysokiej wydajności linii technologicznej najwyższy priorytet ma zasilanie wibroprasy pustymi podkładami produkcyjnymi. Z tego powodu pomiędzy obszarem produkcyjnym

a linią pakietowania został utworzony automatycznie zarządzany bufor. Mieści się w nim do 900 podkładów produkcyjnych. Automatyczna suwnica zarządza tą rezerwą i zapewnia
dostarczanie oraz przechowywanie podkładów zgodnie z us
tawionym priorytetem. Przenośnik podkładów na linii mokrej
transportuje podkłady produkcyjne załadowane niestwardniałymi wyrobami do windy piętrującej w celu ułożenia ich
na 20 poziomach w odstępach co 350 mm. Wózek wielowidłowy
o pojemności 20 podkładów służy do załadunku i rozładunku
podkładów w obszarze dojrzewania. Taki układ oszczędza
dużo miejsca w budynku i umożliwia racjonalny przepływ wyrobów z optymalnym wykorzystaniem przestrzeni. Regały dojrzewania dostarczone przez firmę Rotho zapewniają miejsce
na 6 000 podkładów produkcyjnych. Obszar dojrzewania jest
wyposażony w system cyrkulacji powietrza i kontroli wilgotności, co zapewnia jednorodne warunki dojrzewania wyrobów.
Położenie wózka wielowidłowego jest stale monitorowane
przez laser i korygowane przez silniki serwo, co zapewnia

Regały dojrzewania
zapewniają miejsce
na 6 000 podkładów
produkcyjnych.
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precyzyjne pozycjonowanie platformy przed szynami regału dojrzewania, windy piętrującej i windy rozpiętrowującej. Przenośniki wyjściowe umożliwiają podnoszenie
i przesuwanie podkładów produkcyjnych bez tarcia. Cały system transportu stalowych podkładów produkcyjnych został zaprojektowany i zrealizowany tak, by uniknąć hałasu i zminimalizować zużycie.

Concrete Pen
Utility model registered by

worldwide

Podsumowanie: duży projekt
Nowy zakład firmy Basalite to istotny krok naprzód w zarządzaniu liniami technologicznymi do produkcji wyrobów betonowych, gdyż został on wyposażony we
wszystkie nowoczesne i sprawdzone rozwiązania. Linia technologiczna w zakładzie
firmy Basalite spełnia wszystkie oczekiwania w zakresie wydajności produkcji, automatyzacji i wszechstronności. Ta imponująca linia technologiczna jest jednocześnie
ważnym projektem referencyjnym dla firmy Quadra, która mogła zademonstrować
swoją wiedzę specjalistyczną podczas realizacji całego procesu produkcyjnego.
Ten ostatni sukces oraz przyszłe projekty, nad którymi aktualnie trwają prace,
są konkretnym wyrazem rozwoju strategicznego firmy na rynku USA.
Quadra wzmacnia swoją obecność w USA i w perspektywie długoterminowej dąży
do umocnienia swojej pozycji na tym rynku.
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WIĘCEJ INFORMACJI

Quadra
40, route de Findrol
74130 Contamines-sur-Arve, Francja
T +33 450339221
info@quadra-concrete.com, www.quadra-concrete.com
FOR BEST CONDITIONS.
SINCE 1900.

Rotho – Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG
Hellerstr. 6, 57290 Neunkirchen, Niemcy
T +49 2735 788542, F +49 2735 788559
markus.diehl@rotho.de, www.rotho.de

Odkryj nowy
Concrete Pen!

Kuka Aktiengesellschaft
Zugspitzstraße 140, 86165 Augsburg, Niemcy
T +49 821 79750, F +49 821 7975252
kontakt@kuka.com, www.kuka.com

» New design
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powierzchni
» Teraz możliwość
spersonalizowania
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nadrukowi w kolorze
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