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Masa - partner wiodących produkcentów materiałów budowlanych.

Za pomocą inteligentnych i elastycznych rozwiązań Masa pomaga swoim klientom osiągnąć sukces. 

Nasze doświadczenie, niezawodność oraz pasja to podstawy długoletniej współpracy.
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Treść

Uwaga 

Linie produkcyjne Masa są w standardzie wyposażone w wygrodzenia ochronne. Jedynie w celu lepszego 

ukazania szczegółów linii, na czas wykonywania zdjęć część wygrodzeń została tymczasowo zdemontowana.

02 Partnerstwo

Tajemnicą naszego sukcesu są sukcesy naszych Klientów. 

Od wielu lat Masa jest wiodącym na świecie producentem linii technologicznych do 

produkcji materiałów budowlanych. O powodzeniu naszych projektów, obok jakości 

naszych rozwiązań, decyduje intensywny i partnerski dialog z naszymi Klientami. 

Dzięki temu zawsze jesteśmy w stanie opracować indywidualne koncepcje linii pro-

dukcyjnych, doskonale dostosowane do potrzeb naszych Partnerów.

W czasie planowania i konstruowania naszych linii technologicznych i maszyn kie-

rujemy się podstawowymi zasadami, które przyświecają współczesnym osiągnię-

ciom inżynieryjnym w Niemczech („Engineered in Germany“).

Jakość: solidna technologia, szyta na miarę konstrukcja, długa żywotność

Rentowność: najwyższa wydajność przy niskich kosztach

Bezpieczeństwo: kompleksowe koncepcje bezpieczeństwa opracowane we współ-

pracy z Klientem



Jakość to połączenie doświadczenia z dążeniem do perfekcji. Kontrola jakości: Z pasją do trwałych i niezawodnych rozwiązań

Doświadczenie 
jest naszą siłą. 
Szeroki zakres usług 
pomaga nam się rozwijać.

Historia firmy Masa sięga ponad 100 lat. Nasze doświacze-

nie, jakość produktów i stała wymiana doświadczeń z part-

nerami przyczyniły się do sukcesu naszych klientów na ca-

łym świecie.

Nasza główna siedziba i oddział zajmujący się rozwojem i 

produkcją maszyn i linii technologicznych do produkcji wy-

robów betonowych znajduje się w Andernach, pomiędzy 

Franfurtem nad Menem i Kolonią. Drugi oddział odpowie-

dzialny za rozwój i produkcję linii technologicznych i ma-

szyn do produkcji płyt terrazzo, betonu komórkowego i sili-

katów ma siedzibę w Porta Westfalica. Inne placówki 

zajmujące się sprzedażą i serwisem można znaleźć na całym 

świecie: w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Rosji, Indiach i 

Dubaju, która jest odpowiedzialna za Bliski Wschód.

Opieramy się na naszych sukcesach

W całej, długiej historii firmy znacząco wpłynęły na nas licz-

ne zmiany w branży materiałów budowlanych. Zdobyte 

przez lata doświadczenia zarówno w zakresie możliwości 

technicznych, jak i funkcjonalnych, przynoszą korzyści za-

równo klientowi, jak i nam samym. Ciągłość ta oznacza, że 

klient może być spokojny, wiedząc, że Masa stworzyła roz-

wiązania, które są trwałe i mogą być szybko modyfikowane 

na żądanie.

Elastyczni na rynkach światowych

W wyniku globalizacji światowej gospodarki skorzystaliśmy 

z rosnącej reputacji dostarczanych przez nas rozwiązań. 

Poszczególne rynki stawiają specyficzne wymagania, 

dla których opracowujemy indywidualne rozwiązania. W 

rezultacie nie ma dwóch identycznych projektów - każde 

rozwiązanie jest oparte i zoptymalizowane na indywidualne 

życzenia klienta.

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Przy projektowaniu linii produkcyjnej najwyższy priorytet ma 

bezpieczeństwo, przy jednoczesnym zachowaniu łatwości ob-

sługi. Kolejnym istotnym czynnikiem jest ochrona środowiska, 

dlatego firma Masa oferuje rozwiązania o wysokiej efektyw-

ności energetycznej oraz obniżające emisję pyłów i redukują-

ce hałas.

Firma 03
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Instalacje „pod klucz”: 
Wydajne i przynoszące 
zyski

04 Produkcja Bloczków Silikatowych

Najwyższą jakość produktu końcowego, wysoką wydajność i oszczędność

można to osiągnąć jedynie wówczas, kiedy wszystkie komponenty biorące udział 

w procesie produkcji spełniają najwyższe standardy techniczne i są optymalnie 

skoordynowane. Masa oferuje swoim klientom pełne know-how w zakresie ekono-

micznej produkcji wysokiej jakości wyrobów silikatowych. Czynniki doceniane od 

lat przez naszych klientów: od planowania, przez budowę, produkcję, montaż, uru-

chomienie i szkolenie, po serwis i stałe wsparcie procesów produkcyjnych, otrzy-

mują wszystko z jednego źródła.

 

Precyzyjne planowanie jest najważniejszym czynnikiem sukcesu ekonomicznego 

zakładu produkcyjnego. Lokalne wymagania i uwarunkowania, a także długotermi-

nowy potencjał wzrostu muszą być brane pod uwagę od samego początku. Nasi in-

żynierowie definiują możliwości maszyn oraz sekwencję procesów i na tej podsta-

wie aranżują poszczególne komponenty instalacji w danej przestrzeni w ten 

sposób, by mogły one pracować jak najwydajniej. Kompletne instalacje „pod klucz” 

tworzone są ze standardowych komponentów, które można wzajemnie integrować 

zgodnie z wymaganiami klienta. W ten sposób możliwe jest połaczenie pełnej zgod-

ności z wymaganiami klienta z krótkim czasem dostawy.



01 Składowanie, dozowanie i mieszanie surowców 

02 Reaktor i lasowanie wapna 

03 Mieszalnik dwuwałowy Masa 

04 Prasa hydrauliczna do produkcji bloczków silikatowych 

05 Transport wózków hartowniczych od prasy do autoklawów 

06 Autoklawy/generator pary 

07 Pakowanie 

08 Czyszczenie wózków hartowniczych
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System automatycznego sterowania. Długi proces 

produkcyjny od przechowywania surowców do goto-

wego, wysokiej jakości wyrobu silikatowego wyma-

ga optymalnego projektu oraz koordynacji działania 

poszczególnych części zakładu. Ważny jest również 

proces kontroli. W liniach technologicznych Masa 

wszystkie procesy są kontrolowane automatycznie. 

Sekwencje i stany procesów są stale kontrolowane 

elektronicznie i wyświetlane na ekranie. Jako plat-

forma sprzętowa zazwyczaj stosowane są sterowniki 

PLC oraz komputery PC.



06 Dostarczanie surowców

Składowanie, Dozowanie i 
Mieszanie Surowców: Optymalne 
składy mieszanek do produkcji 
bloczków silikatowych

Jakość gotowych produktów silikatowych zależy w dużej 

mierze od sposobu przechowywania, mieszania i dozowa-

nia piachu i wapna. Masa dostarcza wszystkie niezbędne do 

tego komponenty i zapewnia ich optymalną koordynację. 

Mieszalniki

Różne rodzaje piachu i wapna wymagane dla różnych recep-

tur są przechowywane oddzielnie. Podczas procesu miesza-

nia woda dodawana jest w zależności od wilgotności piasku. 

Przed podaniem do mieszalnika wszystkie surowce dozowa-

ne są zgodnie z zadaną recepturą.

Reaktor

Przenośnik taśmowy transportuje mieszankę piaskowo-wa-

pienną do reaktora. Reakcja lasowania wapna trwa około 

dwóch godzin. Tlenek wapnia i woda łaczą się w wodorotle-

nek wapnia. Tak przygotowany zarób jest gotowy do formo-

wania w prasie.

Dostawa i przesiewanie piachu

Stacja przesiewania

Zrzut masy piaskowo-wapiennej z mieszalnika
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Prawidłowe wymieszanie i przygotowanie zarobu 

piaskowo-wapiennego wymaga precyzyjnej kontro-

li poszczególnych etapów procesu i koordynacji po-

szczególnych elementów systemu.

Dolna część reaktora z mieszalnikiem dwuwałowym zlasowanego zarobu

Prezyzyjne dozowanie piachuSzybki mieszalnik do przygotowania homogenicznego zarobu



Typ Pole formowania Maksymalna wysokość 
bloczka

240 x 71 x 113 mm 240 x 115 x 113 mm 250 x 240 x 248 mm

HDP 800 U 1050 x 550 mm 250 mm 8.500 4.580 1.900

HDP 800 N 1050 x 770 mm 300 mm 8.500 4.580 1.900

Prasa Hydrauliczna do 
Produkcji Bloczków Silikatowych: 
Serce zakładu

08 Prasy do Bloczków Silikatowych

Prasa jest sercem procesu produkcji wyrobów silikatowych. 

Masa oferuje pełny asortyment pras opartych na sprawdzo-

nej technologii. Prasy hydrauliczne (HDP) są sterowane elek-

tronicznie i umożliwiają równomierne, jednostronne lub 

dwustronne zagęszczenie masy na całej wysokości wyrobu. 

W zależności od modelu, prasy do produkcji wyrobów silika-

towych Masa są zaprojektowane dla różnych wydajności. 

Rzeczywista wydajność zależy od różnych czynników, ta-

kich jak receptura i wielkość produktu końcowego - od ma-

łych bloczków po elementy wielkowymiarowe. Uzupełnie-

niem są dowolnie programowalne systemy do układania 

wyrobów.

Wydajność prasy w sztukach na godzinę*Wydajność

* Przy obliczaniu wydajności na zmianę przyjęto sprawność na poziomiie 90%. Rzeczywista wydajność zależy od wielu czynników, takich jak jakość surowców i wymiary produktu.

Stół formy z wymiennymi wkładamiPanel kontrolny prasy i automatu układającego
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Hydrauliczny system prasowania umożliwia kom-

paktowanie jednostronne lub dwustronne oraz for-

mowanie różnych kształtów, np. faz, otworów, pio-

ro-wpustu.

Wysowowydajny automat produkcyjny: prasa hydrauliczna do silikatów z automatem układającym do świeżo zaformowanych wyrobów.



Proces Autoklawizacji: Gorąca 
para do hartowania bloczków

Bloczki silikatowe są hartowane parą w autoklawach. Poza 

prasowaniem jest to drugi najważniejszy krok w ich produk-

cji.

Świeżo sprasowane wyroby są hartowane w autoklawach w 

temperaturze około 200°C w atmosferze pary nasyconej o ci-

śnieniu ok. 16 bar. Proces hartowania hydrotermicznego trwa 

kilka godzin. Powstające w tym procesie uwodnione krzemia-

ny wapnia nadają wyrobom wysoką wytrzymałość na ściska-

nie.

Proces ten jest stale monitorowany i kontrolowany przez w 

pełni automatyczne urządzenia pomiarowe i kontrolne Masa.

Produkcja silikatów jest procesem złożonym, ale neutralnym 

dla otoczenia. Zużycie energii jest efektywne, nie stostuje się 

żadnych substancji szkodliwych dla środowiska, a odpady 

mogą być całkowicie przetworzone. Ponadto gotowy produkt 

gwarantuje optymalny klimat pomieszczeń, a tym samym za-

pewnia wysoki komfort przebywnia w nich.

10 Hartowanie Parą Wodną

Załadunek i wyładunek autoklawów za pomocą platformy transportowej
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Załadunek wózków hartowniczych z platformy transportowej do autoklawówGenerator pary do autoklawów

Autoklawy do procesu hartowania: Jakość produktu dzięki pełnej kontroli procesu autoklawizacji

Naszym celem jest zapewnienie stałej, najwyższej 

jakości produktów oraz wysokiej wydajności i jak 

najszerszej gamy wyrobów.



12 Transport i Pakowanie

Systemy Transportu i Pakowania: 
Kompletne rozwiązanie

System transportowy jest jednym z najważniejszych ele-

mentów linni technologicznej do produkcji silikatów. Wózki 

hartownicze służą do płynnego i delikatnego transportu 

świeżo zaformowanych i gotowych produktów pomiędzy 

poszczególnymi elementami linii. W ten sposób odbywa się 

zarówno transport do prasy jak teź odbiór z automatu ukła-

dającego oraz załadunek autoklawów. Wreszcie w ten sam 

sposób produkty zahartowane są transportowane systemu 

paletyzacji.

W pełni zautomatyzowane platformy transportowe, urzą-

dzenia mocujące oraz przenośniki z liną ciągnącą i przeno-

śniki taktowe służą do załadunku i transportu wózków har-

towniczych na terenie zakładu. Masa również projektuje, 

produkuje i instaluje kompletne wyposażenie do pakowania 

wyrobów silikatowych. Zgodnie z zaprogramowanym wzor-

cem bloczki lub elementy są odbierane z wózków hartowni-

czych i układane w pakiety - luzem lub na paletach. Na ko-

niec pakiety są paskowane pionowo i poziomo.

Właściwie zapakowane i gotowe do wysyłki

Wiązarka do wszystkich rozmiarów bloczkówSystem przenośników na linii pakowania

Dalszy transport za pomocą urządzenia do przenoszenia bloczków
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Wydajny przepływ materiału. Komponenty instala-

cji, takie jak automaty do układania bloczków i urzą-

dzenia do przenoszenia pakietów bloczków, gwaran-

tują stałą i płynną sekwencję pracy linni 

technologicznej produkcji silikatów Masa.

Z wózka hartowniczego na linię pakowania: Wydajnie i stosownie do asortymentu

Skład wyrobów gotowychOdbiór spakowanych wyrobów



W ramach kompletnej gamy środków do produkcji wyrob-

ków silikatowych, Masa oferuje również linie i urządzenia 

do produkcji kształtek i elementów wielkoformatowych. 

Kształtki silikatowe pomagają oszczędzać czas i pieniądze 

podczas budowy, ponieważ można je wytwarzać zgodnie ze 

specyfikacjami architektonicznymi budynku. Możliwe są 

praktycznie wszelkie kształty, takie jak gniazda, skosy czy 

wgłębienia.

Prasa DORSA 2000 (specjalna prasa z liniami do cięcia i 

robotem do układania) jest sercem produkcji kształtek, która 

przebiega równolegle do normalnej produkcji bloczków 

silikatowych. Autoklawy, wózki hartownicze i urządzenia 

transportowe mogą być używane przez oba systemy. 

Wszystkie kształtki montażowe i elementy wielkoformatowe 

są produkowane bez odpadów po kosztach porównywalnych 

z kosztami bloczków silikatowych na „normalnej” prasie. 

Kształtki montażowe są cięte na żądane wymiary 

bezpośrednio, gdy są jeszcze w trakcie produkcji, a następnie 

układane na wózkach hartowniczych. Dzięki elastycznym 

programom sterowania prasa DORSA 2000 może ciąć bloki 

siliatowe do wymaganych rozmiarów i kształtów.

Wymiary elementów silikatowych muszą się pokrywać z 

wymiarami określonymi w kontrakcie:

Długość: do 1250 mm

Wysokość: do 648 mm

Grubość ściany: do 365 mm

14 Kształtki Silikatowe

Produkcja Elementów Wielkowy-
miarowych i Kształtek: 
Indywidualne rozwiązania 
dopasowane do potrzeb klienta

* Wydajność teoretyczna, zależna od rodzaju i jakości surowców. Do określenia wydajności na zmianę należy uwzględnić realistyczny współczynnik wydajności.

Wydajność

Grupa produktów Typ Pole formowania
Maksymalna 
wysokość bloczka

240 x 71 x 
113 mm

240 x 115 x
113 mm

250 x 240 x
248 mm

175 x 998 x
648 mm

Elementy HDP 1200 J 1110 x 772 mm 650 mm 7.800 4.200 1.540 540

Grupa produktów Typ Pole formowania

Kształtki silikatowe Dorsa 2000 1250 x 650 mm Grubość ściany 100 - 365 mm, do 100 szt. kształtek na godzinę



Transport elementów do linii cięcia

Produkcja elementów wielkowymiarowych: Prasa HDP 1200 J.

Konstrukcja budynku z pociętych kształtek i elementów wielkowymiarowych

15

Przyszłość zaczyna się teraz. Nowoczesna produkcja 

kształtek silikatowych i elementów wielkowymiaro-

wych to połączenie zalet prefabrykowanych elemen-

tów budowlanych ze wszystkimi możliwościami indy-

widualnej architektury. Do tej koncepocji należy 

przyszłość.



16 Dodatkowa obróbka

Układane na paletach pociętych bloczków

Odbiór pociętych kształtek

Indywidualne oznaczanie kształtki montażowej

Układanie na paletach gotowych kształtek montażowych 

Linie cięcia elementów silikatowych

W pełni zautomatyzowane linie do cięcia elementów 

silikatowych Masa łączą wydajność z wysokimi wymaga-

niami co do jakości i minimalizacji ilości odpadów. Stoso-

wanie pośrednich stołów odkładczych w połączeniu z 

piłami do przycinania redukuje odpady do minimum. 

Kształtki montażowe i elementy wielkowymiarowe są 

przycinane do wymaganego rozmiaru różnymi technikami. 

Rysunki techniczne określające wymiary poszczególnych 

elementów wyposażenia są odczytywane przez interfejs 

programu komputerowego.

Optymalna sekwencja procesów jest kontrolowana przez 

interfejsy. Zaimplementowany pakiet oprogramowania 

gwarantuje doskonałą koordynację następujących modułów:

Zarządzanie elementami

System zarządzania elementami dla kształtek silikatowych 

jest podstawą do zdefiniowania poszczególnych elementów 

montażowych ściany. Dodatkowo zmniejsza to ilość odpadów. 

Proces został zaprojektowany z myślą o specyficznych 

możliwościach piły i optymalnej wydajności.

System kontroli cięcia

Za pomocą oprogramowania maszynowego (PLC) określana 

jest kolejność cięcia elementów montażowych, tak aby 

elementy były cięte w optymalnej kolejności.

Dodatkowa obróbka: Kształtki i Elementy Wielkowymiarowe



Dokładne cięcie krok po kroku - element do cięcia wstępnego.Transfer w minimalnej przestrzeni przez obrotnicę.

Ukośne cięcie idealnie dopasowanych kształtek montażowych.Opatentowany chwytak próżniowy do transportu dowolnego rozmiaru bloków.

Logistyka

Doskonała logistyka jest podstawą prawidłowego przetwar-

zania zadań. Sekwencja cięcia jest rejestrowana szczegółowo, 

umożliwiając kontrolowany ponowny rozruch piły. Poszcze-

gólne rozmiary elementów, kontrola piły i logistyka są 

wdrażane w systemie klient-serwer wspomaganym przez 

bazę danych.

Interfejs pilarki

• Rozpoczynanie i zatrzymywanie cięcia

• Przegląd sekwencji cięcia

• Widoki elementów i palet

Interfejs logistyczny

• Tworzenie i wysyłanie zadań cięcia

• Wizualizacja wykonywanych zadań

Serwer bazy danych

• Administrowanie danymi elementów

• Śledzenie aktualnych danych produkcyjnych

• Backup danych

17



18 Serwis

Nasi monterzy: kompetentni i zawsze do Waszej dyspozycjiCentrum obróbcze

Serwis: Współpraca 
bez ograniczeń

Niezależnie od tego, czy kupujesz kompletną linię produkcyjną, 

czy pojedynczy komponent, jest to początek długotrwałych re-

lacji z firmą Masa. Nasza usługa nie kończy się wraz z przeka-

zaniem urządzenia klientowi - ale trwa przez cały okres użyt-

kowania maszyny.

Montaż i uruchomienie

Po dostawie urządzenia są instalowane i uruchamiane 

przez naszych wykwalifikowanych i doświadczonych inży-

nierów.

Serwis pogwarancyjny

Przeglądy okresowe wykonywane przez naszych specjalistów 

w ramach programu konserwacji prewencyjnej pozwalają 

utrzymać wysoką wydajność produkcji i zminimalizować 

przestoje.

Szkolenie operatorów

Pracownicy naszych klientów są zaznajamiani z poszczegól-

nymi komponentami linii produkcyjnej już na etapie jej in-

stalacji, tak by po teście wydajności i przekazaniu systemu 

operatorzy byli w stanie prowadzić produkcję z pożądaną 

wydajnością już od pierwszego dnia jej pracy.

Doradztwo

Jako producent systemów produkcyjnych, Masa ma również 

wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, udoskonalaniu i 

optymalizacji produktów końcowych.

Infolinia serwisowa

Infolinia serwisowa Masa jest dostępna przez całą dobę i ofe-

ruje naszym klientom na całym świecie „pierwszą pomoc” w 

przypadku usterek i problemów w procesie produkcyjnym.

Teleserwis Online

Wsparcie techniczne dla systemów klienckich jest obecnie 

coraz częściej prowadzone online. Można również w ten 

sposób przeprowadzać aktualizacje lub zmiany oprogramo-

wania bez konieczności obecności serwisanta.

Serwis części zamiennych

Dzięki elastycznemu systemowi logistycznemu i naszym od-

działom na całym świecie jesteśmy w stanie dostarczyć na-

szym klientom niezbędne części zamienne w możliwie naj-

krótszym czasie i w niskich kosztach. O ile  dana część 

zamienna nie musi zostać wyprodukowana na specjalne za-

mówienie, dostawa standardowych części zamiennych na ca-

łym świecie jest zazwyczaj gwarantowana w ciągu 24 godzin.



Linie do produkcji wyrobów betonowych Linie do produkcji płyt terrazzo Linie do produkcji betonu komórkowego

Masa - partner wiodących producentów materiałów budowlanych.

Masa jest wiodącym na świecie producentem i dostawcą linii produkcyjnych, ma-

szyn i urządzeń dla przemysłu materiałów budowlanych. Niniejsza broszura opi-

suje rozwiązania do produkcji silikatów - dostępne są również inne broszury, któ-

re prozentują nasze linie produkcyjne, maszyny i urządzenia do produkcji kostki 

brukowej i galanterii betonowej, płyt terrazzo oraz betonu komórkowego.

Masa to jedyna firma mająca doświadczenie we wszystkich tych sektorach i jako 

jedyni oferujemy pełną gamę rozwiązań do produkcji wszelkiego tego typu mate-

riałów budowlanych.

Centrum informacji - produkcja wyrobów wibroprasowanych: 

Masa GmbH

Masa-Straße 2 

56626 Andernach 

Germany 
 

Phone +49 2632.9292 - 0 

 

 

 

Centrum informacji - produkcja betonu komórkowego, silikatów  

i płyt betonowych: 

Masa GmbH

Osterkamp 2 

32457 Porta Westfalica 

Germany 
 

Phone +49 5731.680 - 0 

 

 

info@masa-group.com 

www.masa-group.com




