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Po tym, jak w 2016 r. Prebet - rumuński producent dźwiga-
rów dwuteowych dla mostów i wiaduktów oraz innych 
prefabrykowanych elementów betonowych, zaufał włoskiej 
firmie Bianchi Casseforme s.r.l. w zakresie dostawy toru 
naciągowego do produkcji sprężonych dźwigarów betono-
wych, w 2020 r. obie firmy ponownie nawiązały współpracę 
– tym razem w zakresie dostawy drugiego toru naciągowe-  
go o długości 82 m do produkcji dźwigarów.

S.C. PREBET AIUD S.A. z siedzibą w Rumunii to wiodący pro-
ducent szerokiej gamy prefabrykowanych i sprężonych ele-
mentów betonowych wykorzystywanych do budowy mostów 
drogowych i kolejowych oraz przepustów. Dzięki zastosowa-
niu najnowocześniejszych technologii i urządzeń produkcyj-
nych firma może spełniać najwyższe standardy jakości.

Firma Prebet została założona w 1904 r., zaczynając wówczas 
od produkcji elementów drewnianych dla sektora kolejowego. 
Dzisiejszy zakład mieści się w tym samym miejscu, gdzie wcze-
śniej stała hala, w której produkowano drewniane podkłady 
kolejowe. W latach 1904 – 1950 nie było istotnych zmian ani 
inwestycji w sprzęt i możliwości produkcyjne. Dopiero w 1951 r.  
przedsiębiorstwo, które należało wtedy do rumuńskiego mi-
nisterstwa kolei i ruchu drogowego, rozpoczęło produkcję 
drewnianych podkładów kolejowych, słupów telefonicznych  
i telegraficznych oraz słupów energetycznych. W 1973 r. dzięki 
inwestycji w odpowiednie urządzenia i technologie przed-

siębiorstwo uruchomiło produkcję potokową betonowych 
podkładów kolejowych oraz innych sprężonych prefabrykatów 
betonowych, takich jak dźwigary dachowe i płyty chodnikowe.

Obecnie w zakładzie produkowane są wyłącznie prefabrykaty 
betonowe. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje betonowe 
podkłady betonowe wykorzystywane na budowach linii kole-
jowych w miastach Cluj, Timisoara, Brasov, Lasi i Galati, a także 
prefabrykowane elementy betonowe potrzebne do budowy 
autostrad przez Rumuński Zarząd Dróg, Autostrad i Mostów.
Głównym celem przedsiębiorstwa jest produkcja i sprzedaż 
betonowych podkładów kolejowych oraz konstrukcyjnych 
prefabrykatów betonowych. Spółka akcyjna S.C. Prebet ma 
siedzibę w Aiud, miejscowości położonej około 70 km na po
łudnie od Cluj.

Drugi tor naciągowy do produkcji dźwigarów

W drugiej połowie 2016 r. w firmie S.C. Prebet Aiud S.A. 
zapadła decyzja o inwestycji w nowe technologie do produk-
cji dźwigarów dwuteowych wykorzystywanych do budowy 
mostów kolejowych i drogowych. Dźwigary mają trzy różne 
wymiary: wysokość od 1,4 m do 1,8 m oraz długość od 24 m 
do 40 m. Na partnera projektu wybrano firmę Bianchi Cas-
seforme s.r.l. – włoskie przedsiębiorstwo rodzinne, które od 
1964 r. oferuje szeroką gamę produktów i usług dla produ-
centów prefabrykatów betonowych na całym świecie.

Prebet inwestuje w Rumunii  
w nową linię technologiczną do produkcji 
sprężonych dźwigarów betonowych 

Bianchi Casseforme s.r.l., 43045 Fornovo di Taro PR, Włochy

Zamontowane bloki oporowe. Przygotowanie do pierwszego betonowania.
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W czerwcu 2020 r. firma Prebet z siedzibą w Aiud podjęła 
decyzję o podwojeniu możliwości produkcyjnych dźwigarów. 
Wybór rumuńskiego przedsiębiorstwa ponownie padł na 
Bianchi Casseforme s.r.l., która dostarczyła nową linię tech-
nologiczną do produkcji sprężonych dźwigarów betonowych 

z manualnie obsługiwaną formą do dźwigarów dwuteowych  
i blokami oporowymi o sile naciągu 700 ton.
Firma Bianchi z siedzibą we włoskim Fornovo di Taro (Parma) 
posiada cztery oddziały: we Francji (Bianchi France S.a.r.l.), 
Hiszpanii (Bianchi Casseforme Iberica S.L.), Indiach (Bianchi 

Zamknięta forma. Podniesiona ściana boczna i rozformowany pierwszy element betonowy.
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Casseforme India Pvt. Ltd.) i Brazylii (Bianchi Formas i Tecno-
logia para PréMoldados Ltda.).
Bianchi Casseforme posiada certyfikat zarządzania jakością 
UNI EN ISO 9001:2008. W Rumunii firma reprezentowana jest 
przez oficjalnego przedstawiciela – Gabor Concrete.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy technicznej gromadzonej 
przez dziesięciolecia działalności, firma Bianchi Casseforme 
jest idealnym partnerem w zakresie indywidualnie dopaso-
wanych rozwiązań produktowych. Każdego dnia firma mierzy 
się z wyzwaniem, jakim jest opracowywanie dla klientów 
nowoczesnych, indywidualnie dopasowanych i elastycznych 
rozwiązań technicznych, uwzględniających takie aspekty ryn-
kowe jak opłacalność i wygoda użycia.
Oprócz toru naciągowego firma Bianchi Casseforme dostar-
czyła również cały niezbędny osprzęt dla nowej linii techno-
logicznej.

Tor naciągowy jest zamontowany na manualnie obsługiwanej 
ramie o długości 82 m, złożonej ze stalowych belek poprzecz-
nych posadowionych na wibroizolatorach ze specjalnymi 
zdejmowanymi i uchylnymi mechanizmami blokującymi do 
zamykania bocznych ścian formy na czas betonowania oraz 
ożebrowanymi wężownicami systemu przyśpieszonego doj-
rzewania betonu. Forma jest przystosowana do produkcji 
elementów o szerokości od 45 cm do 48 cm, wyposażona  
w uszczelkę PVC i stalową listwę fazującą o wymiarach 15 cm 
x 15 cm. Stalowa płyta, która styka się z betonem, ma grubość  
6 mm i jest usztywniona ramą wykonaną z giętej blachy sta-
lowej oraz profili.

Modułowe ściany boczne formy o długości max. 82 m

Produkcja sprężonych dwuteowych dźwigarów betonowych  
o długości do 82 m odbywa się przy użyciu dwóch moduło-
wych bocznych ścian formy. Składają się one z sześciu ele-
mentów o długości 12 m i jednego elementu o długości 10 m.  
Wysokość dźwigarów wynosi 95 cm.
Do zdejmowania bocznych ścian formy służą manualne 
pompy hydrauliczne. Włoski producent maszyn dostarczył 

także system wibrowania, złożony z 34 wibratorów elektrycz-
nych Bianchi typu VFC 2000 0100 Hz 42 V o mocy 1 700 W 
i maksymalnej sile wymuszającej 2 000 kg oraz przetwornicy 
(na wejściu 400 V 50 Hz, na wyjściu 42 V 0100 Hz). Ponadto 
zakres dostawy obejmował 164 m modułowych nadstawek 
umożliwiających podwyższenie ścian bocznych, co pozwala 
produkować elementy o maksymalnej wysokości 105 cm.

Siła naciągu bloków oporowych wynosi 700 ton, a jej środek 
ciężkości znajduje się około 75 cm nad posadzką hali. Bloki 
oporowe składają się z dwóch zestawów podpór umieszczo-
nych w otworach w dotychczasowym obszarze produkcyjnym, 
dwóch zestawów perforowanych belek poprzecznych na cię-
gna sprężające oraz z dwóch siłowników o sile 50 ton i skoku 
400 mm, a także dwóch siłowników o sile 350 ton i skoku  
400 mm. Ponadto zakres dostawy obejmował urządzenie hy-
drauliczne do zdejmowania kołnierzy z siłowników oraz kom-
pletny układ hydrauliczny do sterowania siłownikami wraz ze 
wszystkimi zaworami i przewodami oleju.
 n

WIĘCEJ INFORMACJI

S.C PREBET AIUD S.A.
Arenei, No. 10, , 515200 Aiud, Rumunia
T +40 258 806 324
office@prebet.ro, www.prebet.ro

Bianchi Casseforme s.r.l.
Via G. Di Vittorio, n. 42, 43045 Fornovo di Taro (PR), Włochy
T +39 0525 400511, F +39 0525 400512
info@bianchicasseforme.it, www.bianchicasseforme.it

Rozformowywanie pierwszego elementu. Podnoszenie boku formy.


