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W 2014 r. firma Milbank zaczęła analizować, w jaki sposób zmo-
dernizować i poprawić swoje procesy, by uzyskać jak najwydaj-
niejszą produkcję i dystrybucję mieszanki betonowej, a także zmini-
malizować liczę przestojów odnotowywanych w przypadku do-
tychczasowego węzła betoniarskiego. W następstwie tego w całym
zakładzie zrealizowano liczne inwestycje, łącznie z powtórnym za-
projektowaniem i wymianą form, natomiast po wielu miesiącach roz-
ważań zdecydowano się też na modernizację systemu dystrybucji
mieszanki betonowej. Gdy tylko rozpoczęto dyskusję na ten temat,

okazało się, że najlepszym rozwiązaniem będzie modernizacja /
wymiana całego węzła betoniarskiego.

Po latach użytkowania mieszarka była przestarzała, a na rynku do-
stępne były dużo bardziej zaawansowane technologie umożliwia-
jące poprawę jednorodności i jakości betonu, w szczególności po-
przez odpowiedni system dystrybucji mieszanki betonowej, który był
najbardziej problematycznym aspektem w zakładzie firmy Milbank.
Należało zmodernizować cały system dystrybucji mieszanki beto-
nowej, by nadążał za cyklami produkcyjnymi nowych, dodatko-
wych form, które planowano zamontować w zakładzie.

Wymiana kluczowych konstrukcji i maszyn produkcyjnych bez za-
trzymywania produkcji miała dla firmy Milbank najwyższy priorytet,
gdyż firma miała pełne książki zamówień i nie chciała zawieść swo-
ich klientów.

W związku z tym nawiązano kontakt z szeregiem potencjalnych do-
stawców węzłów betoniarskich, z których ostatecznie wybrano
włoską firmę MCT, która zaoferowała kompleksowe rozwiązanie
spełniające wszystkie wymagania firmy Milbank. Przesądziło o tym
elastyczne podejście i rozwiązanie zaoferowane przez MCT.

Rozwiązanie opracowane przez MCT w celu spełnienia złożonych
wymagań firmy Milbank obejmowało zaprojektowanie obszaru
składowania kruszywa i wymianę zasobników, które były zintegro-
wane z betonową konstrukcją zakładu, wymianę wagi kruszywa, 
a także zaprojektowanie kompletnie nowej platformy mieszarki, 
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widok od strony kosza zasypowego.
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Milbank Concrete Products modernizuje 
swoje procesy produkcyjne w Colchester, UK
Płyty kanałowe i płyty TT to główna specjalność firmy Milbank Concrete Products Ltd z siedzibą w Colchester w Essex, dysponującej 
trzema potężnymi zakładami produkcyjnymi na terenie liczącym ponad 3 ha. Jest to przedsiębiorstwo rodzinne, szczycące się doskonałą 
reputacją z powodu swojej niezawodności. Obecnie firma zatrudnia 164 pracowników w pełnym wymiarze godzin. Wśród nich 44 jest 
zatrudnionych bezpośrednio i tworzy 11 zespołów wysoce wykwalifikowanych monterów, którzy posiadają rozległe doświadczenie i wiedzę
specjalistyczną. W połączeniu z działem inżynieryjnym i kontraktowym pozwala to firmie realizować wszystkie projekty budowlane własnymi
zasobami.
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tak by zmieściła się ona w dostępnym miejscu. Ponadto zamonto-
wano nową mieszarkę z koszem zasypowym poruszającym się po
torowisku, a także całkowicie nowy system dystrybucji mieszanki be-
tonowej złożony z pary zasobników poruszających się po estaka-
dzie, zasilających 13 torów produkcyjnych o długości po 100 m. 
W ramach modernizacji miały też zostać zdemontowane nachylone
szyny, które przysparzały najwięcej problemów w dotychczasowej
konfiguracji systemu.

Największym wyzwaniem podczas realizacji projektu było to, że z po-
 wodu licznych zamówień firma Milbank nie mogła sobie pozwolić
nawet na minimalny przestój w produkcji. Firma MCT zapropono-
wała bardzo elastyczne rozwiązanie, które obejmowało zaprojek-
towanie i wybudowanie inteligentnego mobilnego węzła betoniar-
skiego, który podczas 8 tygodni modernizacji węzła i systemu dys-
trybucji mieszanki betonowej umożliwiał produkowanie mieszanki
betonowej na zewnątrz zakładu i transportowanie jej taśmociągiem
do dotychczasowego systemu dystrybucji.

Dzięki temu firma Milbank mogła kontynuować produkcję zgodnie
z harmonogramem bez kupowania mieszanki betonowej z zew nę -
trznego źródła, co niewątpliwie oznaczałoby częściową stratę kon-
troli jej jakości, a także znaczny wzrost kosztów.

Po szybkim rozstawieniu węzła MCR i upewnieniu się, że system dy -
s trybucji mieszanki betonowej działa bez zarzutu, wyłączono stary
węzeł betoniarski, odłączono od zasilania oraz bezpiecznie zde-
montowano i usunięto wszystkie jego elementy.

Dużą zaletą tymczasowego wykorzystania węzła MCR było to, 
że przyszli operatorzy docelowego węzła betoniarskiego zostali
przeszkoleni z użycia oprogramowania sterującego MCT Compu-
mat, które zostało też zainstalowane w docelowym węźle betoniar-
skim. Pozwoliło to zaoszczędzić sporo czasu po jego uruchomieniu.
Zamiast skupiać się na szkoleniu nowych operatorów można było
dzięki temu spędzić więcej czasu na optymalizacji receptur.

W tymczasowej konfiguracji podczas pierwszej fazy projektu mo-
bilny węzeł betoniarski MCR zasilał dotychczasowy zasobnik beto-
nu, a załoga firmy MCT montowała pierwszą z dwóch nowych 
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estakad prowadzących do hali produkcyjnej. Następnie, w drugiej
fazie projektu, węzeł MCR podłączono do nowej estakady z za-
sobnikiem betonu, a załoga zajęła się demontażem starej i monta-
żem drugiej estakady. Dopiero po zamontowaniu i rozruchu nowe-
go węzła betoniarskiego, a także upewnieniu się, że wszystkie jego
elementy pracują niezawodnie i ryzyko awarii jest wykluczone, pod-
łączono całą produkcję do nowego węzła betoniarskiego.

W ramach projektu załoga firmy MCT zdemontowała dotychczaso-
wy węzeł betoniarski i zamontowała nowe urządzenia, które na-
stępnie zostały indywidualnie skonfigurowane przez pracowników
działu technicznego MCT zgodnie z warunkami panującymi w za-
kładzie i wymaganiami klienta, co pozwoliło optymalnie wykorzys-
tać czas demontażu wszystkich dotychczasowych podzespołów 
i konstrukcji. Sercem węzła betoniarskiego jest nowa mieszarka pla-
netarna o jednostkowej wielkości zarobu 1,5 m3, która zasila mie-
szanką betonową 2 zasobniki betonu poruszające się po estaka-
dzie, transportujące mieszankę do 7 torów produkcyjnych przezna-
czonych dla płyt kanałowych i 6 torów produkcyjnych przeznaczo-
nych dla płyt TT, choć teoretycznie na każdym z torów może odby-
wać się produkcja obydwu rodzajów płyt, a każdy z torów może
być zasilany każdym z zasobników, co gwarantuje bardzo dużą
swobodę planowania produkcji. Montaż podpór dla estakady po-
zwolił firmie MCT zademonstrować swoje umiejętności inżynierskie,
a dział techniczny mógł wykazać się zindywidualizowanymi roz-
wiązaniami.

W zakładzie nie tylko wymieniono węzeł betoniarski i system dys-
trybucji mieszanki betonowej – firma Milbank wykorzystała okazję
i zmodernizowała także system transportu kruszywa (montując
klapy spustowe w zasobniku kruszywa grubego i taśmociągi do
transportu  kruszywa drobnego, system dozowania kruszywa, ce-
mentu, domieszek i wody, a także całkowicie automatyczny system
płukania mieszarki i zasobników betonu. Ponadto wykonano indy-
widualnie zaprojektowane pomieszczenie sterownicze i zintegro-
wano dotychczasowy system recyklingu wody firmy Milbank z no -
wym oprogramowaniem.

Do nowych wymagań i wytycznych dopasowano też silosy cemen-
tu, wymieniając dwa i wyposażając jeden w nowe akcesoria. Jeden
z nowych silosów był wykorzystywany w konfiguracji tymczasowej
z mobilnym węzłem betoniarskim MCR, a po uruchomieniu główne-
go węzła betoniarskiego przestawiono go w miejsce docelowe.

Sterowanie odbywa się za pośrednictwem platformy MCT Compu-
mat, która w ramach tego samego systemu sterowania integruje za-
równo węzeł betoniarski jak i system dystrybucji mieszanki betonowej.
Sterowanie jest możliwe z głównego pomieszczenia sterowniczego
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Montaż zasobników betonu poruszających się po estakadzie. Nowy system dystrybucji mieszanki betonowej.

Nowy węzeł betoniarski po zamontowaniu osłon.
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jak i za pośrednictwem zdalnego panelu obsługi w hali produkcyj-
nej. Dzięki temu operatorzy linii technologicznej mogą sterować sys-
temem i zamawiać mieszankę betonową bezpośrednio przy torach.
Dostęp do systemu zapewniają zaprogramowane przez dział opro-
gramowania firmy MCT karty magnetyczne ze spersonalizowanymi
prawami dostępu, przydzielonymi poszczególnym członkom załogi.
Jest to kolejny przykład indywidualnego podejścia do klienta, jakie
stosuje firma MCT.

„Jednorodność i jakość betonu przewyższa wszystkie nasze oczeki-
wania, a stało się to jasne już po kilku dniach od uruchomienia mo-
bilnego węzła betoniarskiego i nie zmieniło się po zakończeniu
montażu głównego węzła”, stwierdza Andy Mayne, dyrektor za-
rządzający firmy Milbank, po czym dodaje: „dzięki uniwersalności
systemu MCT możemy w najlepszy możliwy sposób wykorzystywać
nasze tory produkcyjne. Cykl produkcyjny płyt uległ trwałemu skró-
ceniu, a wytrzymałość betonu wzrosła bez stosowania dodatkowej
ilości cementu i domieszek, wyłącznie dzięki automatyzacji i moni-
torowaniu konsystencji mieszanki betonowej. Załoga firmy MCT mu-
siała zrealizować bardzo skomplikowany projekt w zakładzie, który
polega na maksymalnej produkcji. Udało się to znakomicie, załoga
MCT spełniła wszystkie nasze życzenia i dostarczyła nam rozwią-
zanie, które spełnia nasze wymagania obecnie i pozwala oczeki-
wać tego samego również w przyszłości. Inżynierowie zarówno 
u nas jak i we Włoszech byli niezwykle elastyczni i pomocni pod-
czas całej realizacji projektu, współpracowaliśmy z nimi z przyjem-
nością.“

Przedstawicielem firmy MCT w Wielkiej Brytanii i Irlandii jest PUK
Services, która także ściśle współpracowała  z firmą Milbank i po-
magała w zarządzaniu projektem na etapie planowania i realizacji
tego skomplikowanego projektu.
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