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Firma Sotubema z siedzibą w Coubert, na południowy 
wschód od Paryża, jest przedsiębiorstwem przemysłowym, 
które od 1955 r. produkuje i sprzedaje prefabrykaty beto
no we wykorzystywane w projektach publicznych i budow
nictwie lądowym. Aktualnie firma dysponuje dwoma zakła
dami produkcyjnymi – we wspomnianym Coubert oraz  
w SaintAstier (południowa Francja). Od ponad 65 lat firma 
Sotubema poprzez swój dział badawczorozwojowy pracuje 
nad nowymi produktami, materiałami i procesami, które są 
wydajne, niezawodne i bezpieczne, a także dostosowane 
do przestrzeni życiowych. Dobre samopoczucie i bezpiecze
ństwo ludzi ma dla firmy najwyższy priorytet. We współ
pra cy z samorządami lokalnymi, projektantami i profesjo
nalistami, firma Sotubema opracowuje elementy betonowe 
dla architektury miejskiej, aby przyczynić się do tworzenia 
zrównoważonych przestrzeni, bogatych pod względem  
jakości, estetyki, komfortu i gościnności, w harmonii  
z wymaganiami i wartościami naszych czasów.

Nowa koncepcja wibroprasy z natychmiastowym 
rozformowaniem charakteryzuje się tym, że maszyna ta 
może produkować w dwóch różnych trybach:
• tryb rozformowywania poprzez odwrócenie formy
• tryb rozformowywania poprzez podniesienie formy

Ta specjalna wibroprasa ma dzięki temu możliwość 
wytwarzania szerokiej gamy wyrobów betonowych. 
Produkcja jest w pełni zautomatyzowana, a cykle  
produkcyjne zoptymalizowane pod kątem produkcji 
przemysłowej.

Firma Sotubema oferuje szeroką gamę wyrobów, dlatego też 
poszukiwała wysoce uniwersalnej i wydajnej maszyny, która  
w tamtym czasie nie była dostępna na rynku.
Po konsultacji z kilkoma dostawcami firma Sotubema utwier-
dziła się w przekonaniu, że taka idealna maszyna nie istnieje 
i że konieczne będzie przekonanie producenta do zaangażo-
wania się w rozwój nowej technologii wibroprasowania.
Kontakty nawiązane z producentem Quadra szybko poskutko-
wały pojawieniem się klarownej wizji projektu, który spełniał 
wszystkie cechy specyfikacji. Zachęcona zaproponowanymi 
rozwiązaniami technicznymi, firma Sotubema ostatecznie zło-
żyła zamówienie u firmy Quadra.

Realizacja tak śmiałego projektu była możliwa tylko dzięki 
wzajemnemu zaufaniu do siebie obu firm. Przy tak zdefiniowa-
nej relacji można było podjąć wyzwanie i rozpocząć badania 
nad nową technologią w dziale badawczo-rozwojowym firmy 
Quadra.
Wdrożone rozwiązania techniczne wymagały zmobilizowania 
wielu zasobów w celu zdefiniowania i zrealizowania takiego 
projektu. Innowacyjny charakter tej szczególnie interesującej 
koncepcji wibroprasy stał się ponadto przedmiotem zgłosze-
nia patentowego. 

Wszechstronność i elastyczność w produkcji

Zaprojektowana wibroprasa jest niezwykle uniwersalną ma-
szyną, przeznaczoną głównie do produkcji materiałów do bu-
dowy dróg, oznakowania dróg, zapewnienia bezpieczeństwa 
drogowego, podbudowy i terenów zielonych. Wyroby produ-
kowane za pomocą tej wibroprasy mogą mieć maksymalne 
wymiary 1 200 mm x 1 100 mm x 500 mm, a maksymalny 
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Wyroby betonowe na paletach.
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ciężar wyrobów na podkładzie wynosi 900 kg. Wymiary pod-
kładów produkcyjnych wynoszą 1 300 mm x 1 150 mm.
Linia technologiczna składa się z następujących elementów:
• wibroprasa z automatycznym podajnikiem podkładów 

produkcyjnych, na które rozformowywane są wyroby;
• przenośniki transportujące podkłady do windy piętrującej;
• automatyczny wózek wielowidłowy krążący między 

komorami dojrzewania;
• winda rozpiętrowująca;
• przenośniki linii suchej;
• robot paletyzujący;
• stanowisko pakietowania wyrobów;
• obszar wstępnego magazynowania na zewnętrznym placu 

składowym.

Ta w pełni zautomatyzowana linia technologiczna jest nad-
zorowana przez operatora i może produkować w tempie od 
60 do 180 podkładów na godzinę, w zależności od rodzaju 
wyrobu. Oferuje ona wszystkie zalety tradycyjnej wibroprasy,  
a w szczególności szybkie przestawienie produkcji – ela-
styczność jest zapewniona dzięki wymianie formy w czasie 
krótszym niż 10 minut, zdalnie sterowanej przez operatora 
znajdującego się w bezpiecznej strefie.
Tak samo jak w przypadku tradycyjnych wibropras receptury 
są zapisane w systemie sterowania maszyny i zawierają okre-
ślone ustawienia dla poszczególnych wyrobów.

Wibroprasa najnowszej generacji

Wibroprasa jest wyposażona w zasobnik mieszanki betonowej 
z klapą dozującą na dole. Ruchami klapy dozującej steruje 
sterownik PLC w celu precyzyjnego dozowania mieszanki 
betonowej do wózka zasypowego. Mieszadło umieszczone  
w podajniku wózka zasypowego jest zasilane silnikiem elek-
trycznym. Jego ruchy zapewniają szybkie i jednorodne rozpro-
wadzenie mieszanki betonowej w formie. Prędkość mieszadła 
reguluje się na panelu sterowania. 

Wibroprasa jest wyposażona w najnowocześniejszy system 
wibrowania. System wibrowania Quadra składa się ze stołu 
wibracyjnego z funkcją regulacji siły drgań poprzez elektro-
niczne przesunięcie fazowe i funkcją regulacji częstotliwości 
drgań, dzięki czemu można modyfikować charakterystykę 
wibracji w zależności od rodzaju wytwarzanych wyrobów. 
Parametry wibracji ustawia się na panelu sterowania i zapisuje 
w recepturach produkcyjnych. Siła drgań jest zmienna w zależ-
ności od faz produkcji i wynosi od 0 do 27 000 DaN. Do stołu 
wibracyjnego podłączone są dwa wibratory.
Prędkość obrotowa wałów wibracyjnych jest programowalna 
w zależności od rodzaju produkowanych wyrobów i fazy cyklu 
produkcyjnego (od 0 do 75 Hz). Cztery prowadnice słupowe 
zapewniają precyzyjny ruch głowicy stempla i podpór formy. 
Ruchami formy i stempla sterują napędy proporcjonalne,  
a czujnik liniowy stale monitoruje ich położenie. E
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Tryb rozformowywania poprzez odwrócenie formy

Ruch obrotowy systemu mocowania formy, napędzanego 
silnikiem przekładniowym sterowanym przez przetwornicę 
częstotliwości, jest włączony. Głowica stempla jest wyposa-
żona w dysze natryskowe. Są one umieszczone nad formą,  
a prędkość natryskiwania może być ustawiona indywidualnie 
w zależności od potrzeb.

Kiedy forma znajduje się w pozycji opuszczonej, na stole wi-
bracyjnym, głowica stempla jest ustawiona w pozycji umożli-
wiającej nanoszenie środka antyadhezyjnego na ściany formy. 
Następnie formę napełnia się mieszanką betonową, odbywa 
się zagęszczanie betonu, po czym forma jest blokowana na 
stole wibracyjnym. W kolejnym etapie na formę nakłada się 
podkład produkcyjny, który jest dociskany do formy, podczas 
gdy cały zestaw jest obracany o 180° w celu rozformowania 
wyrobu na podkład. Podkład z wyprodukowanymi wyrobami 
jest od razu wysuwany z wibroprasy. 

Tryb rozformowywania poprzez podniesienie formy

Ruch obrotowy systemu mocowania formy jest wyłączony,  
a forma znajduje się w pozycji poziomej. Głowica stempla jest 
wyposażona w stempel pasujący do danej formy.

Podkład podaje się na stół wibracyjny. Forma jest w pozycji 
opuszczonej i spoczywa na podkładzie zablokowanym na 
stole wibracyjnym. Następuje napełnienie formy mieszanką 
betonową i zagęszczanie, podczas którego forma jest zablo-
kowana na stole wibracyjnym. Podczas zagęszczania głowica 
stempla podnosi się do wysokości ogranicznika mechanicz-

nego, co zapewnia precyzyjną wysokość gotowych wyrobów. 
Proces rozformowywania odbywa się tak samo jak w tradycyj-
nej wibroprasie. Podkład z wyprodukowanymi wyrobami jest 
od razu wysuwany z wibroprasy. 

Transport podkładów

Po opuszczeniu wibroprasy wyroby z dużą ostrożnością trafiają 
do 10-poziomowej windy piętrującej. Na wyjściu z wibroprasy 
zapewniono miejsce do kontroli wzrokowej wyrobów. Wózek 
wielowidłowy przenosi podkład z wyrobami do 10 komór doj-
rzewania. Przejazd przez tory odbywa się bez najmniejszych 
wstrząsów, ponieważ wózek posiada osiem kół oraz zmotory-
zowane urządzenie centrujące do precyzyjnego prowadzenia 
i ustawiania przed torami. Śledzenie wózka wielowidłowego 
jest możliwe dzięki czujnikowi laserowemu zarządzanemu 
przez sterownik PLC i połączeniu wi-fi z ekranem dialogowym 
zainstalowanym w kabinie operatora. Wózek jest napędzany 
przez silniki serwo, które zapewniają płynne przyspieszanie  
i hamowanie. Stwardniałe wyroby betonowe są przewożone 
do windy rozpiętrowującej. Po rozładowaniu z windy rozpię-
trowującej podkłady transportuje się dalej na stanowisko 
paletyzowania wyrobów.
Na tym stanowisku zamontowany jest robot paletyzujący Kuka 
KR 700, który jest szczególnie precyzyjnie dostosowany do 
pakietowania szerokiej gamy wyrobów. Obsługiwany przez 
robota chwytak został zaprojektowany z myślą o jak najbar-
dziej stabilnym, ekonomicznym i bezpiecznym pakowaniu.  
W zależności od wielkości, ciężaru i położenia wyrobów robot 
pobiera wszystkie elementy z podkładu na raz lub tylko ich 
część. Zastosowanie robota paletyzującego umożliwiło opty-
malizację pakietowania na paletach, co byłoby niemożliwe 

Opatentowana wibroprasa, widok z przodu.
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do osiągnięcia przy użyciu tradycyjnych urządzeń. Puste pod-
kłady są czyszczone szczotką i odwracane przed ponownym 
doprowadzeniem do wibroprasy.

Nadzór linii technologicznej

Nadzór nad linią technologiczną pełni operator. Warunki 
pracy i bezpieczeństwa zostały uwzględnione w koncepcji linii 
technologicznej i uległy znacznej poprawie. Ważnym punktem 
była izolacja akustyczna, która pozwoliła obniżyć poziom ha-
łasu w kabinie operatora do około 65 dB.
 E

Wózek wielowidłowy ze stwardniałymi wyrobami.

Robot paletyzujący podczas pracy. P O L B L A T  K O P Y T  S P . J .
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Maszyna jest zarządzana przez programowalny sterownik 
z interfejsem w postaci ekranu dotykowego, który pozwala 
operatorowi na łatwe i szybkie ustawianie i przeglądanie 
wszystkich parametrów produkcyjnych. Tym sposobem ope-
rator może nadzorować cały proces produkcji. Nowoczesne 
i kompleksowe oprogramowanie sterujące zostało w całości 
opracowane przez firmę Quadra.

Podsumowanie: innowacyjna wibroprasa  
z systemem odwracania formy

Inwestycja firmy Sotubema w te innowacyjne urządzenia firmy 
Quadra to efekt wzajemnego zaufania i współpracy. To karko-
łomne przedsięwzięcie podjęte w celu spełnienia wymogów 
specyfikacji było ogromnym wyzwaniem. Spośród szerokiej 

gamy wyrobów wytwarzanych przez firmę Sotubema produk-
tem flagowym są płyty Evergreen®.

Zobowiązania w zakresie wydajności produkcji, taktu pro-
dukcyjnego i jakości zostały szybko i należycie spełnione. 
Sotubema ma wszelkie powody do dumy ze swojej inwestycji 
w przyszłość i jest zadowolona z pierwszej tak owocnej współ-
pracy z firmą Quadra.
 
Wibroprasa o nowych i innowacyjnych funkcjach po raz 
kolejny dowodzi technicznych kompetencji firmy Quadra 
i jej doświadczenia w opracowywaniu nowych procesów 
produkcyjnych. Wibroprasa jest dostępna w kilku wersjach  
i umożliwia różne rozwiązania w zakresie transportu wyrobów. 
Dlatego firma Quadra może ją dostosować do indywidual-
nych wymagań.

Jako ekspert w dziedzinie zautomatyzowanych procesów  
i systemów wibrowania firma Quadra od ponad 25 lat cieszy 
się należnym uznaniem w przemyśle betonowym. Wykorzy-
stuje swoją sprawdzoną technologię wibropras do produkcji 
najróżniejszych rodzajów wyrobów betonowych o wysokiej 
wartości dodanej.
 n

WIĘCEJ INFORMACJI

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

SOTUBEMA
Sente de la Forgette
77170 Coubert, Francja
T +33 164 427320
F +33 164 067605
info@sotubema.fr
www.sotubema.frPomieszczenie sterownicze.


