
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ OPIS STACIONÁRNEHO ZARIADENIA NA VÝROBU 

BETÓNOVÝCH BLOKOV UNIVERSAL 1000 FA 
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STACIONÁRNE ZARIADENIE NA VÝROBU BETÓNOVÝCH TVÁRNIC/TEHÁL 

UNIVERSAL 1000 FA - FULL AUTOMATIC (PLNE AUTOMATICKÉ) 

 

 
 

Stacionárne zariadenie UNIVERSAL 1000 FA – PLNE AUTOMATICKÉ je určené na efektívnu 

výrobu nasledovných betónových výrobkov: 

 
Duté tvárnice 

 
 

 
 

Izolované tvárnice 

 

 

Dlažobné kamene 

 

 

Obrubníky 

 
 

Typ zariadenia: UNIVERSAL 
1000 

Veľkosť palety: 1 400 x 900 
mm 

Maximálna úžitková plocha 1 350 
x 850 mm 

 

Veľkosť výrobku 
Povrchová 

zmes  

Počet 
výrobkov/ 

forma 

Trvanie cyklu/ 
sekunda 

Výrobná kapacita za               
8 hod. / 100% 

Dlažobný kameň 10x20x6 cm bez 44 15 1668 m2 

Dlažobný kameň 10x20x6 cm s 44 18 1400 m2 

Dutá tvárnica 20x20x40 cm  12 18 19 200 kusov 
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Rám zariadenia 
 
Hlavný konštrukčný rám zariadenia 
určeného pre ťažkú prevádzku je vyrobený 
z pravouhlých rúrok s hrúbkou 10 mm.  
Tvarovací systém a systém manipulačnej 
hlavice fungujú hydraulicky v rámci 
chrómovaného vodiaceho stĺpcového 
systému. 70 mm hrubé stĺpy sú hrubo 
chrómované, prízemné a montované          
s ľahko vymeniteľnými priechodkami.  
Formovací systém je pripojený k vodiacim 
stĺpom. Dva na spodku namontované 
hydraulické valce pripojené k pevnému 
oceľovému synchronizačnému hriadeľu 
poháňajú tvarovací zdvih. Manipulačná 
hlavicu vedú spolu 4 vodiace stĺpy a je 
vybavená jednoducho vymeniteľnými 
priechodkami. Manipulačnú hlavicu vedie 
priamy hydraulický valec, ktorý poháňa 
zdvih tejto hlavice. 
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Upevňovanie formy 
 
Forma je upevnená 4 jednoduchými 
upevňovacími skrutkami.  Tvarovací tlak         
na vibračný stôl je možné vopred upraviť 
pomocou napnutia 4 pružinových gumových 
nárazníkov. Upravenie tlaku formy pred 
začatím činnosti sa vykonáva pomocou 4 
ľahko dostupných skrutiek na mostíku na 
zdvíhanie formy.  
 

 
 
 
 

Manipulačná hlavica 
 
Platňa manipulačnej hlavice je pripevenená na 
most manipulačnej hlavice pomocou 
gumových nárazníkov a je vybavená 2 
kompaktnými vibrátormi. Pri výrobe 
špeciálnych výrobkov je možné gumové 
nárazníky zablokovať na 4 miestach na moste 
manipulačnej hlavice. 
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Preprava paliet:  
 
Preprava paliet sa vykonáva posúvaním palety 
zo zásobníka paliet a jej dopravením              
na správnu pozíciu na vibračnom stole 
zariadenia. Pre citlivé výrobky ( duté tvárnice, 
komínové tvárnice, atď.) je na zariadení 
nainštalovaný jemný začiatok/spomalená 
preprava paliet. Prepravník paliet poháňa 
elektromotor ovládaný frekvenčným 
transformátorom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Základný systém plnenia 
betónom: 
 
Základný systém plnenia tvorí ťažká 
rámová štruktúra z pravouhlých 
rúrok. Na nej je namontovaný 
betónový násypník s bránou sila a 
ukazovateľom úrovne hladiny. 
Brána sila má hydraulický pohon     
na plnenie plniacej nádoby betónom. 
Otváranie tejto brány sila za účelom 
naplnenia plniacej nádoby betónom 
je ovládané technológiou PLC, dĺžku 
trvania otvorenia brány je možné 
naprogramovať. 
Platňa, ktorá tvorí dno plniacej 
nádoby, je odolná voči opotrebeniu, 
jej hrúbka je spolu 20 mm, je ľahko 
vymeniteľná. 
Plniacu nádobu poháňa hydraulický 
valec s priamym pôsobením. 
Funguje na kombinačný valec           
s ťažkým profilom a je vybavená 
plastovo-oceľovou kefou na čistenie 
manipulačnej hlavice. 
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Miešacia mriežka na základnej 
betónovej plniacej nádobe: 
 
Plniaca nádoba základného 
plniaceho systému je vybavená 
miešadlom, ktoré poháňa 
hydraulický motor určený na ťažkú 
prevádzku.   Toto zariadenie 
zrýchľuje plnenie betónom z plniacej 
nádoby do tvarovacích dutín.  
Miešacie valce fungujú s rovnakým 
vidlicovým profilom ako plniaca 
nádoba. Existujú rozličné možnosti 
tvarov mriežky v závislosti od 
použitej formy. Miešaciu mriežku je 
možné v prípade potreby 
jednoduchým spôsobom vymeniť    
za iné typy foriem. 
 

 

 
 
 
Čelná jednotka plniaceho 
systému:  
 
Tvorí ju ťažká rámová konštrukcia 
pozostávajúca z pravouhlých rúrok. 
Na nej je namontovaný betónový 
násypník s bránou sila a 
ukazovateľom úrovne hladiny. 
Celý systém stojí na 4 kolesách, 
takže týmto zariadením je možné    
pri údržbárskych činnostiach alebo 
výmene formy manuálne hýbať. 
Brána sila, ktorou sa plní plniaca 
nádoba betónom je poháňaná 
hydraulicky.  
Platňa, ktorá tvorí dno plniacej 
nádoby je odolná voči opotrebeniu, 
jej hrúbka je spolu 20 mm a je 
jednoducho vymeniteľná. 
Plniacu nádobu poháňa hydraulický 
valec s priamym pôsobením. 
Funguje na kombinačný valec           
s ťažkým profilom a je vybavená 
plastovo-oceľovou kefou na čistenie 
manipulačnej hlavice. 
 
Zariadenie na zdvíhanie stolovej 
platne pre jednoduchú prepravu 
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výrobkov nízkej hmotnosti pod čelnú 
miešaciu jednotku je štandardnou 
súčasťou výbavy.  
 
 

 

Upravenie výšky: 
 
Na nastavenie rámu pre jednotlivé 
výšky formy slúžia dva ručné 
navijaky. Ako voliteľný prvok je 
možné zdvíhanie rámu realizovať 
pomocou 2 elektrických zdvíhacích 
prevodoviek.   
 

 
 

 

 

 

 
Hydraulické vybavenie: 
 
Nádrž na olej s kapacitou 500 litrov 
je nezávislá na ráme zariadenia. 
Čerpadlá a motor sú nainštalované 
na bočnej strane tejto nádrže. Ďalej 
je tam filter so spätným preplachom 
s ukazovateľom znečistenia, 
indikátor stavu oleja, olejový chladič 
(voliteľný) a olejový ohrievač na 
predhrievanie oleja (voliteľný). 
Maximálny tlak je 170 barov. 
Štandardnou výbavou sú všetky 
elektricky poháňané ventily a 
CETOP vymeniteľné  (solenoidové 
ventily VICKERS - England). 
Regulátory tlaku pre všetky časti 
zariadenia s pohybmi na hydraulický 
výkon. 
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Úprava výšky tvárnic: 
 
Výška tvárnic sa upravuje pomocou 
koncového spínača na snímanie 
vzdialeností čo prestavuje  
štandardnú výbavu, s voliteľnou 
možnosťou "zastaviť pri dosiahnutí 
výšky" pre zastavenie zdvihu 
hlavice, keď sa dosiahne výška 
tvárnice. Z tohto dôvodu je možné 
dosiahnuť presnú výšku tvárnic.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrické riadenie: 
 
Plne automatické riadenie všetkých funkcií 
zariadenia zabezpečuje technológia 
SIEMENS S7 PLC. 
 
Tvorí ju hlavná doska, riadiace panely a 
rozvádzacie skrinky pre vstup a výstup. Celé 
trojfázové elektrické vedenie, spínač 
invertorov a kontrolné jednotky sú 
umiestnené na hlavnej doske. 

 
Elektrické vedenie je jednoduché a je možné 
ho kedykoľvek rozšíriť. Spínače a tlačidlá pre 
manuálny a nastavovací režim sú 
nainštalované na riadiacom paneli. Riadenie 
prepojenia má dotykovo senzitívny displej, 
ktorý sa ľahko ovláda a diagnostický systém, 
ktorý označuje chyby.  
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Vedenie celého elektrického systému je 
vopred pripravené a predtestované, aby 
šetrilo čas montáže na strane odberateľa. 
 
Snímače vzdialenosti - koncové spínače 
 
Všetky nevyhnutné koncové spínače, 
fotobunky ako aj bezpečnostné spínače sú 
umiestnené na bezpečnostných bránach. 
 
Elektrické vedenie je realizované 
centralizovaným systémom ako štandard a v 
prípade záujmu je možné ho pripraviť v 
decentralizovanom prevedení so systémom 
ProfiBus DP. U decentralizovaného systému 
je elektrické vedenie menej potrebné, a 
budúce zdokonaľovanie programu povedú k 
jeho zjednodušeniu. 
 
Bezpečnostné prvky: 
 
Zariadenie je chránené bezpečnostnými 
bránami, ktoré pri ich otvorení vypnú 
automatický režim, zároveň je zariadenie 
vybavené a núdzovými tlačidlami. 
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              Vibračný systém s externým pohonom je elektronicky 
synchronizovaný          
 
SYNCHROTRONICKÁ VIBRÁCIA 
 
 
 
Synchronizované vibrátory využívajú   
opačne rotujúce hriadele a poskytujú  
programovateľnú a variabilnú  
vibráciu. Synchrotronická  
vibračno-zhutňovacia úprava                
so 4 vibrátormi poskytuje jednotnú  
vlnovú  amplitúdu od predu až  
po zadnú časť liatia.  
Vytvára vysoko husté a  
homogénne produkty, a  
preto vyžaduje menej cementu.  
Tento vibračný systém s jednoduchou 
údržbou a  
SYNCHROTRONICKÝM nastavovaním  
je jedným  
z najnovších vibračných systémov 
používaných u zariadení na výrobu tvárnic v súčasnosti. 
 
Vibračná sila: max. 120 kN  
Elektrická energia pohonov:  4 x 5,5 kW 
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Všeobecné technické údaje o zariadení UNIVERSAL 10 LA: 

 
Obsah pred vstupom do sila - jadrový betón    1,3 m³ 
Obsah plniacej nádoby - jadrový betón                 0,25 m³ 
 
ROZMERY 
dĺžka                     5 500 mm 
šírka                     2 300 mm 
vrchná výšková plniaca jednotka                            3 000 mm 
spodná výšková plniaca jednotka     2 650 mm 
zdvíhacia výšková jednotka      350 mm 
Rozmery dosky (masívne drevo)     1 400 x (900  - 950) x 50 mm 
Úžitková šírka lejacej formy      1 350 mm 
Úžitková hĺbka lejacej formy      900 mm 
Maximálna výška lejacej formy      350 mm 
Minimálna výška lejacej formy     50 mm 
 
HMOTNOSŤ 
Čistá hmotnosť so zariadením na povrchovú vrstvu bez prepravy paliet  15 500 kg 
 
HYDRAULIKA 
Motor striedavého prúdu I pre čerpadlo I 
Hnací výkon                                18,5 kW 
Rýchlosť        1450 U/min 
Napätie                     400 V / 50Hz 
 
Motor striedavého prúdu II pre čerpadlo II  
hnací výkon                                7,5 kW 
Rýchlosť        1450 U/min 
Napätie                    400 V / 50Hz 
 
Čerpadlo  
výkon                                 55 l/min 
 
Čerpadlo II 
výkon                                 30 l/min 
 
 
NÁDRŽ NA OLEJ 
objem náplne                    600 l 
maximálny tlak                                170 barov 
 
 
ELEKTROTECHNIKA 
Sieťové napätie      400 V / 50 Hz 
Len zariadenie s nominálnym výkonom    44 kW 
Elektrický prúd       160 A 
Riadiace napätie      230 V / 50 Hz 
Riadiace napätie hydraulických ventilov    24 V 
Automatizačný systém      Siemens S7  
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FORMY pre zariadenie UNIVERSAL 1000 LA 
 
Tvarovacia skrinka 

 

 Z vysoko výnosnej špeciálnej oceli rezaná za tepla z jedného kusa a následne povrchovo vytvrdzovaná 

procesom tepelného spracovania. 

 S veľmi vysokou odolnosťou voči opotrebeniu 

 Pokladacie rozpery na celej výrobnej výške. 

 Dosiahnutá tvrdosť cca 60/62 HRC v hĺbke 1/1,5 mm. 

 Platne, podporné prvky a ostatné časti z Fe 430. 

 

MANIPULAČNÁ HLAVICA 

 

 Špeciálne oceľové rámy brúsené a leštené presnými automatickými zariadeniami a povrchovo tvrdené 

procesom tepelného spracovania. Dosiahnutá tvrdosť cca 60/62 HRC v hĺbke 0,5/0,8 mm. 

 Strojové nastavovanie každej jednotlivej hlavice v skrinke s čoraz väčším počtom lisov. 

 Platne, podporné prvky a iné časti   Fe 430 
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