WETBETON – WYTWÓRNIE BETONU POZIOME

WETBETON batching and mixing plants are state of the art for concrete production. NEXUS
aggregates hoppers are together with the mixer, the central component of the plant; key features
of NEXUS hoppers are : availability in different sizes and capacities, high modularity, possibility of
expansion, high inclination of bin walls and cones (for a proper material flow), prevision for liners,
full galvanization, industrial production with highest standard processes.
Węzły betoniarskie WETBETON są pełnią wiedzy i możliwości dla produkcji betonu. Komory na
kruszywo NEXUS, wspólnie z modułem mieszalnika stanowią główny komponent węzła; główne
cechy komór NEXUS to: dostępność różnych szerokości i pojemności, pełna modułowość
konstrukcji, możliwość rozbudowy, duże nachylenie ścian komór i stożków dla lepszego schodzenia
kruszywa, przystosowanie do okładzin, całość galwanizowana, produkcja przemysłowa z zachowaniem najwyższych standardów.

WETBETON
BETON NA CELE PR[EMYSŁOWE
The concrete business is continuously evolving and along with it, the requirements for increased
quality control, process optimization and an increased need to produce concrete at reduced unit
prices as production quantities increase. In this context the WETBETON series represents an effective solution thanks to its modularity and excellent quality. SIMEM is able to offer a “super plant” by
simply assembling standard components in special configurations, implementing multiple solutions in
terms of loading points, mixer types, storage, etc., resulting in plants with large storage and production capacities at a very competitive cost and a small footprint. Plants that have multiple mixers with
a production capacity of 720m3/h and simultaneous discharge from each mixer, along with a large
storage of raw materials.
Wraz ze stałym rozwojem branży betoniarskiej rosną potrzeby kontroli jakości, optymalizacji
procesu oraz redukcji kosztów masowej produkcji betonu. W tym kontekście wytwórnie WETBETON
są efektywnym rozwiązaniem dzięki konstrukcji modułowej i doskonałej jakości. SIMEM jest w stanie
dostarczyć “super węzeł” poprzez zestawienie standardowych komponentów w specjalnych konfiguracjach, stosując zwielokrotnianie ilości mieszalników i urządzeń magazynowania składników w
stosunku do punktów odbioru betonu. Efektem końcowym są wytwórnie o ogromnych możliwościach
produkcyjnych i magazynowych zajmujące bardzo niewielką przestrzeń, np. węzły z podwójnym
mieszalnikiem i jednoczesnym spustem betonu o wydajności 720 m3/h.

Węzeł betoniarski Simem przy przebudowie Knału Panamskiego: 5.5 miliona m3 wyprodukowanego betonu.

WETBETON DO BUDOWY TAM I ZAPÓR
SIMEM experience on DAM projects goes
back to 1990. Since then, a large number of Wetbeton plants have been designed and supplied for
DAM projects (both RCC and conventional
concrete, with large size aggregates). Plants are
normally equipped with MSO twin shaft mixers,
output up to 9 m3 per cycle, dosing devices for
aggregates, cement, silica, ice,…; many plants have
been used or are actually used in projects with
productions up to 10 millions of m3 of concrete!
Doświadczenie firmy SIMEM przy realizacjach
projektów budowy tam i zapór sięga roku 1990.
Od tamtej pory duża ilość wytwórni WETBETON
została zaprojektowana i dostarczona do realizacji
projektów tam i zapór (zarówno w technologii
betonu wałowanego, jak i normalnego z
dodatkiem kruszyw o dużych rozmiarach). Standardowo wytwórnie te są wyposażone w: mieszalniki
dwuwałowe MSO o pojemności zarobu do 9 m3
na cykl, urządzenia dozujące kruszywa, cement,
krzemionkę, lód, itp., itd. Wiele z tych wytwórni było
lub jest wykorzystywana przy realizacji projektów
sięgających 10 mln m3 betonu!

Wytwórnia betonu Simem przy budowie zapory Renaissance w Ethiopii: 10 mln m3 betonu RCC.

DUŻE MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI
SIMEM WETBETON plants can be configured for any required
capacity and application, due to the extensive range of
SIMEM twin mixers, with output from 0.5 m3 to 9 m3 per cycle;
aggregates sections are available with storage capacity from
10 to 100 m3 per section.
Wytwórnie betonu SIMEM WETBETON można skonfigurować
do różnych zastosowań i wydajności dzięki wielu dostępnym
mieszalnikom dwuwałowym MSO, o zarobie od 0,5 m3 do 9
m3 na cykl; komory kruszyw są dostępne w pojemnościach od
10 do 100 m3 na komorę.

uced.

USPRAWNIENIE PROCESU
The configuration of the batching and mixing plant
is one of the key factors in ensuring that the process
on the production site is optimally organized. Flexibility is one of the most important advantages of the
SIMEM WETBETON series, offering multiple solutions
to match ever-changing situations.
If space is a problem, an alternative to the traditional
solution of belt feeding the aggregate to the mixer is
the skip hoist; different kinds of aggregates feeding
from ground level are also available.
Prawidłowa konfiguracja wytwórni betonu jest
jednym z kluczowych czynników dla zapewnienia optymalnej organizacji procesu produkcji betonu na placu
budowy. Elastyczność konfiguracji jest jedną z największych zalet węzłów betoniarskich SIMEM WETBETON,
oferując wielorakie rozwiązania dostosowujące do
zmieniających się warunków pracy.
Jeżeli przestrzeń jest ograniczona można zastąpić taśmociąg podający kruszywo do mieszalnika
skipem. Dostępne są również inne sposoby podawania
kruszywa.

SIMEM@TIC 3.0
SIMEMATIC 3.0 is the automation program
that, with a friendly interface, displays all the essential information about the plant for full operations control (loading, weighing, recipies, discharge, production lists, pending orders,…)
SIMEM@TIC 3.0 to system automatyki z interfejsem przyjaznym operatorowi, wyświetlającym
wszystkie istotne informacje o węźle dla pełnej
kontroli procesów (załadunku, ważenia, rozładunku,
tworzenia receptur, raportów z produkcji, obsługi
zamówień oczekujących)

WETBETON
NIEZAWODNOŚĆ
The products excellent reliability is further ensured by a careful selection of sub suppliers for pneumatic,
hydraulic and electrical components, as well as the drives and belts. This results in a very solid and reliable
product trusted by ready mix producers and contractors for large scale projects like dams, airports, tunnels,
etc.
Bardzo wysoką bezawaryjność osiągnięto przez stosowanie najwyższej jakości podzespołów pneumatyki, hydrauliki i elektryki maszyny, jak również napędów i pasów. Efektem tych starań jest bardzo trwały
i niezawodny produkt, któremu zaufali m.in. producenci betonu i wykonawcy projektów dużej skali takich,
jak tamy, lotniska, tunele, itp.
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Komory na kruszywo
Kosz ważący kruszywa
Taśmociąg przeładunkowy
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Kabina sterownicza
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Waga wody
Podajnik ślimakowy cementu
Silos cementu
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Lej rozładowczy
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Mieszalnik dwuwałowy

CONCRETE BATCHING PLANTS
Viale dell’Industria 24 - 37046 Minerbe (Verona) Italy
Phone: +39 0442 640014 - Fax: +39 0442 640273

www.simem.com - info@simem.com
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