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The Idea

Pomysł

In 1994 the Häussler engineering office
made a groundbreaking invention
based on the reinforced concrete flat
slab which is becoming globally more
and more widespread:
The patented BAMTEC Reinforcement
Technology, currently used by a
multitude of licensees world-wide.

W roku 1994 Biuro Inżynieryjne Häussler
w konsekwencji światowego rozpowszechnienia się płaskich stropów betonowanych dokonało przełomowego dla
branży wynalazku: opatentowaną i stosowaną dziś przez Licencjobiorców na
całym świecie technologię zbrojeniową
BAMTEC.

BAMTEC is an extremely cost-effective
reinforcement system
BAMTEC to bardzo ekonomiczny
system zbrojenia
Technology is a highly efficient and
extremely costeffective system for planning, producing and installation of prefabricated and rolled-up reinforcement
elements. Its outstanding cost-effectiveness is a result of seamless use of electronic data in planning and fabrication
of reinforcement elements, of its maximally efficient use of materials and of
resource optimization at each production step.
BAMTEC Reinforcement Technology is
the most cost-effective method for the
installation of reinforcement in reinforced concrete floors, slabs and walls.

Technologia zbrojenia BAMTEC jest
wysoko wydajnym i rentownym systemem planowania, produkcji i układania
zrolowanych elementów zbrojeniowych. Nadzwyczajna rentowność jest
rezultatem zastosowania w projektowaniu i jego wykonaniu wyłącznie danych
elektronicznych oraz maksymalnej
wydajności materiałowej i optymalizacja zasobów w każdej operacji
roboczej. Technologia zbrojenia BAMTEC
jest rozpowszechniona na całym świecie
i stanowi najbardziej rentowny proces
zbrojenia stropów żelbetowych, płyt
fundamentowych i ścian.

The main advantages compared with
conventional reinforcement are a
reduction in laying times of between
80% and 90% with simultaneously
improved Quality and rebar savings.
The sooner the decision to use BAMTEC
is made, the higher are the potential
savings. The switch to BAMTEC can in
principle occur at any stage of planning.
BAMTEC brings high advantages for all
involved parties.

Głównymi zaletami w stosunku do tradycyjnego zbrojenia są: skrócenie czasu
układania o 80 - 90% uzyskując przy tym
lepszą jakość i oszczędność stali zbrojeniowej. Im wcześniej zostanie podjęta
decyzja o zastosowaniu BAMTEC, tym
większa możliwość oszczędności. Już w
fazie projektowania można zdecydować
się na zbrojenie BAMTEC. BAMTEC przynosi wszystkim zaangażowanym stronom
duże korzyści.
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Calculation
Obliczenie

material savings
Materialersparnis

Reinforced concrete floors are structurally sized ideally in a finite element
calculation program.
Thanks to FEM calculation, the required
reinforcement in x and y directions is
known for the upper and lower layer
respectively at any location.
After dividing up the floor surface into
as few components as possible, the
BAMTEC software automatically
defines the component design such as
position, length and reinforcement steel
diameter for all reinforcement bars of
every element.
Any recesses and additional steel can
thus be taken into account. The component conforms precisely to the lines of
equal reinforcement and may be adjusted manually, where required. At least
four reinforcement elements are required per floor.

Statyczne obliczenia stropów żelbetowych wykonywane są za pomocą Programu Elementów Skończonych. Dzięki
temu znane jest wymagane zbrojenie w
kierunku x i y dla dolnego i górnego
układu. Po podzieleniu powierzchni
stropu na możliwie jak najmniej elementów, oprogramowanie BAMTEC
automatycznie określa budowę elementu, to jest jego położenie, długość i
średnicę wszystkich prętów danego elementu.
Można przy tym uwzględniać wyżłobienia i metalowe elementy łączące. Każdy
dostosowany jest do warstwic wymaganego zbrojenia i może, jeśli jest taka
konieczność, być obrabiany ręcznie. Na
jeden strop przypadają minimum 4 elementy zbrojeniowe.

ROLLOUT PLAN
PLAN rOZłOżENIA

Design
A total of three plans are produced:
An overview plan, a rollout plan and
a production plan.

Planowanie
łącznie sporządzane są trzy plany:
Plan orientacyjny, plan rozłożenia i plan
wykonania.

The overview plan depicts the floor
plan and all reinforcement steel bars of
the floor. It serves as a check during
planning and implementation.
Each bar within a BAMTEC element may
be of different diameter, different length
and different distance from the previous
bar. Bar diameters from 8 mm up to
32 mm diameter can be used in the
design as well as bar lengths of 1.6 m to
15.0 m only limited by the maximum
element weight of 1.5metric tons.

Plan orientacyjny przedstawia rzut
poziomy oraz wyliczone położenie
prętów okrągłych. Służy on do kontroli
podczas planowania i wykonywania.
Każdy pręt elementu BAMTEC może mieć
inna średnicę, inną długość i inny odstęp
w stosunku do wcześniejszego pręta.
W planie można zintegrować wszystkie
średnice od 8 mm do 32 mm, podobnie
jak wszystkie długości prętów od 1,60 m
do 15 m, ograniczone tylko maksymalna
wagą elementu wynoszącą 1,5 tony.

The rollout plan contains the floor plan,
the BAMTEC element's first bar as reference for positioning and roll out direction with element designation. On site
elements are simply and rapidly rolled
out according to the rollout plan.

Plan rozłożenia zawiera rzut poziomy,
każdorazowo pierwszego pręta elementu BAMTEC, jako informacja o punkcie
osadzania, kierunku rozwijania elementów wraz z opisem. Elementy rozwija się
w łatwy i szybki sposób na placu budowy
zgodnie z planem rozłożenia.

The production plan contains the individual element, the steel list and the relevant production file computercontrolled
manufacturing of BAMTEC elements.

Plan wykonania zawiera pojedynczy
element, listę prętów oraz właściwą
nazwę pliku do sterowanej komputerowo produkcji.

Manufacturing
Produkcja

Production files may be transferred
electronically from the BAMTEC design
office to a BAMTEC producer.
The plant welds the bars at design
distances and positions to the steel
tapes, rolls it into a reinforcement carpet
and thus fabricates a dimensionally
accurate reinforcement element.
The computer-controlled BAMTEC
plant is configured for singleoperator
operation.

Plik sterowania maszynowego oraz
plany przesyła się drogą elektroniczną
do producenta BAMTEC. Urządzenie w
wyliczonych odstępach i pozycjach przyspawuje pręty do taśm montażowych i
w ten sposób sporządza gotowy element
zbrojeniowy „na miarę”.
Urządzenie BAMTEC obsługuje jeden
pracownik.

On-site installation
Układanie na budowie

BAMTEC elements are transported to
site by conventional trucks with full load
capacity.
Installation of BAMTEC elements is
very simple!
According to the rollout plan each
BAMTEC element is correctly positioned
and rolled out.
Due to a greatly reduced number of
reinforcement positions and rapid roll
out of the reinforcement elements
weighing up to 1.5 metric tons, installation time is vastly reduced and simplified.
This usually leads to a reduction of the
body shell construction period.
As the location of each BAMTEC
element is exactly defined, BAMTEC
Reinforcement Technology guarantees
high positional accuracy and quality of
workmanship.

Transport elementów BAMTEC na miejsce
budowy odbywa się przy użyciu konwencjonalnych samochodów ciężarowych z wykorzystanej pełnej ładowności.
Montaż elementów BAMTEC jest bardzo
prosty!
Element BAMTEC jest odpowiednio
pozycjonowany zgodnie z planem
układania i po prostu rozwijany.
Transport elementów BAMTEC na miejsce
budowy odbywa się przy użyciu konwencjonalnych samochodów ciężarowych z wykorzystanej pełnej ładowności.
Montaż elementów BAMTEC jest bardzo
prosty!
Element BAMTEC jest odpowiednio
pozycjonowany zgodnie z planem
układania i po prostu rozwijany.

BAMTEC's advantages
Zalety technologii
BAMTEC

Reduced laying time by 80 to 90% due
to rapid roll out of few reinforcement
elements

redukcja czasu wykonania o 80-90%
dzięki szybkiemu rozwinięciu nielicznych
elementów zbrojeniowych

Savings of up to 40% of reinforcement
steel due to variable bar diameters, bar
distances and bar lengths Higher laying
quality due to simplepositioning and
accurate bar lengths

Oszczędność stali zbrojeniowej do 40%
dzięki swobodnie dobieranej średnicy,
rozstawów i długości prętów

Savings of up to 40% of reinforcement
steel due to variable bar diameters, bar
distances and bar lengths
Higher laying quality due to simple
positioning and accurate bar lengths
80-90 %

80-90 % savings in
laying time
Redukcja czasu o 80-90%

Quality control and high efficiency
through industrial prefabrication
Simple reinforcement plans
Ergonomic method of working on site
Reduction in body shell building time
of up to 30%

Wyższa jakość wykonania dzięki łatwemu
pozycjonowaniu i dokładnej długości
prętów
Zapewnienie wysokiej jakości i wysokiej
wydajności dzięki w pełni zautomatyzowanemu, sterowanemu komputerowo
wykonaniu
Ergonomiczny sposób pracy na budowie
Skrócenie całkowitego czasu budowy
do 30%

Thanks to the lifting hook of Pfeifer
Seil-und Hebetechnik, www.pfeifer.info
the BAMTEC WALL System makes
reinforcing of Walls now fast and easy.
Dzięki zaczepom nośnym przygotowanym
przez Pfeifer Seil- und Hebetechnik,
www.pfeifer.info
zbrojenie ścian w systemie BAMTEC WALL
przeprowadzane jest w szybki i łatwy
sposób.
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햵 Commercial building St. Gallen

BAMTEC - References
Referencje BAMTEC

Switzerland
햶 Campus of the University of Turin

Italy
햷 AFG Arena soccer stadium

AMTEC is used around the globe in a
multitude of projects. Whether round or
sloping surfaces, recesses or a simple
square slab, wherever construction time
and construction costs are of importance,
the solution is BAMTEC.
BAMTEC jest stosowany na całym
świecie w najróżniejszych projektach.
Niezależnie, czy powierzchnie okrągłe
czy ukośne, wgłębienia, czy po prostu
kwadratowa płyta fundamentowa,
jeżeli czas budowy i koszty odgrywają
dla Państwa ważną rolę, BAMTEC jest
rozwiązaniem dla Państwa.
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Germany
햺 Primavera Life building Oy-Mittelberg

Germany
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Germany
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Germany
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Australia
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DEVELOPMENT

LICENSING

PLANTSALES

rOZWóJ

SPrZEDAż LICENCyJNA

SPrZEDAż MASZyN

BAM AG
Neugasse 43
CH 9000 St. Gallen
Switzerland

Häussler Innovation GmbH
Mozartstraße 31
87435 Kempten
Germany

Telefon +41 (0)71-222 20 61
Telefax +41 (0)71-222 20 63

Telefon +49 (0) 831-521 73-11
Telefax +49 (0) 831-244 37

info@bamtec.com
www.bamtec.com
www.beeplate.com

info@bamtec.com
www.bamtec.com
www.beeplate.com

