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Innowacyjna prefabrykacja betonu  
na Ukrainie

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

Stoły uchylne w zakładzie firmy AFB Aspekt. Stół uchylny po rozformowaniu 
prefabrykatu.

Firma AFB Aspekt LLC z siedzibą w Odessie, mieście  
położonym na wybrzeżu Morza Czarnego, wykorzystuje  
innowacyjne technologie do produkcji prefabrykowanych  
elementów betonowych, między innymi formy i pojazdy  
do dystrybucji mieszanki betonowej firmy Bianchi. 
 
Firma AFB Aspekt LLC prowadzi działalność w rejonie Odessy 
od 2007 r. i jest największym ukraińskim importerem osłon 
cyrkonowych włókien, które są wykorzystywane w jednym  
z dziesięciu największych europejskich zakładów produkują-
cych beton modyfikowany włóknem szklanym. Firma posiada 
zakład produkujący żelbetowe elementy konstrukcyjne i za-
kład produkujący beton z dodatkiem włókien cyrkonowych,  
a także jest jedynym certyfikowanym producentem betonu 
modyfikowanego włóknami na Ukrainie. Od 2010 r. firma AFB 
Aspekt jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Producentów Betonu Modyfikowanego Włóknami. Partnera-
mi handlowymi firmy są włoskie przedsiębiorstwa Nordim-
pianti i Marcantonini Concrete Technology (MCT), brytyjskie 
przedsiębiorstwo Power Sprays oraz austriackie przedsiębior-
stwo EVG. Zaawansowana technologia tych producentów po-
zwala firmie AFB Aspekt utrzymywać pozycję lidera w swoim 
regionie, bez obaw o jakąkolwiek konkurencję. 
 
Produkcja prefabrykatów z betonu modyfikowanego 
włóknami 
 
Zakład prefabrykacji betonu firmy AFB Aspekt specjalizuje się 
w produkcji schodów, płyt drogowych i płyt kanałowych. Płyty 

kanałowe są produkowane na dwóch torach o długości po 
125 m. Specjalna technologia pielęgnacji pozwala firmie AFB 
Aspekt ciąć gotowe płyty, których nośność wynosi ponad  
2 t/m2, już sześć godzin po uformowaniu. Wykorzystywane  
w tym celu piły firmy Nordimpianti umożliwiają prostopadłe  
i skośne cięcie płyt. Cały proces produkcji jest maksymalnie 
zautomatyzowany – na wszystkich etapach produkcji zatrud-
nionych jest nie więcej niż 20 pracowników. Możliwości pro-
dukcyjne zakładu wynoszą 5 000 m3 żelbetowych konstrukcji 
rocznie. 
 
Możliwości produkcyjne drugiego zakładu, wyspecjalizowa-
nego w produkcji prefabrykatów z betonu modyfikowanego 
włóknami, wyniosły w 2018 r. 84 000 m2. Zapotrzebowanie na 
te elementy betonowe było tak duże, że firma podjęła decyz-
ję o rozbudowie linii produkcyjnej. W 2019 r. uruchomiono 
produkcję na kolejnej linii technologicznej, której roczne 
możliwości produkcyjne wynoszą 144 000 m2 elementów  
z betonu modyfikowanego włóknami. Beton modyfikowany 
włóknami jest produkowany z białego spoiwa cementowego 
i kruszywa kwarcowego. Dodatkowo, ten materiał kompozy-
towy zawiera odporne na alkalia włókna szklane. W zależności 
od metody produkcji, typu włókien, składu mieszanki betono-
wej i rodzaju domieszek, beton modyfikowany włóknami po-
siada różne właściwości, które pozwalają na spełnienie szero-
kiego zakresu wymagań, w tym również norm obowiązują-
cych dla specjalnych zastosowań. 
Obecnie, w obrębie zakładu działa pięć laboratoriów nadzo-
rujących produkcję betonu modyfikowanego włóknami:  
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laboratorium przeznaczone do produkcji elementów ogro-
dzeniowych dla budynków mieszkalnych i przemysłowych, la-
boratorium przeznaczone do produkcji dekoracyjnych ele-
mentów fasadowych, laboratorium przeznaczone do produk-
cji elementów brukowych, laboratorium przeznaczone do 
produkcji elementów małej architektury oraz laboratorium 
przeznaczone do produkcji zgrzewanych siatek/koszy. 
Produkcja elementów ogrodzeniowych to główny obszar 
działalności zakładu. Produkowane elementy to dwuwarstwo-
we i trójwarstwowe płyty izolacyjne, które mocuje się do mo-
nolitycznej konstrukcji budynku za pomocą kotew. Płyty są 
produkowane dwiema metodami: poprzez jednoczesne na-
tryskiwanie mieszanki betonowej i włókien za pomocą spe-
cjalnego urządzenia (technologia natryskowa), albo poprzez 
wcześniejsze wymieszanie włókien z mieszanką betonową,  
a następnie umieszczenie jej w formie i zagęszczenie poprzez 
wibrowanie (technologia wstępnego wymieszania). Dodatko-
wo, zakład produkuje nowy rodzaj konstrukcji ogrodzeniowej 
z ciężką betonową płytą nośną. W produkcji wykorzystywane 
są wówczas zgrzewane siatki wytwarzane na zautomatyzowa-
nych liniach w oddzielnym skrzydle hali. 
 
Stoły uchylne do produkcji płyt o różnej grubości 
 
Od włoskiego producenta maszyn, firmy Bianchi Casseforme 
s.r.l., zakupiono siedem hydraulicznych stołów uchylnych o na-
stępujących cechach: powierzchnia robocza 3,6 m x 10,0 m; 
poszycie o grubości 10 mm usztywnione metalowymi profila-

mi tworzącymi wytrzymałą ramę nośną; konstrukcja zamonto-
wana na przegubach i podporach pośrednich oraz przymo-
cowana do posadzki; sztywne i elastyczne przewody oleju 
hydraulicznego; zawory regulacyjne do sterowania prędko-
ścią opuszczania zamontowane na siłownikach i jednostce 
sterującej; w celu zdjęcia gotowego elementu, płyta stołu 
może być podniesiona pod kątem 75°; stoły są zamontowane 
bezpośrednio na posadzce, bez konieczności przygotowania 
dołu maszynowego i przykręcone do stalowych płyt ustawio-
nych zgodnie z dostarczonymi rysunkami; powierzchnia ro-
bocza każdego stołu znajduje się na wysokości około 85 cm; 
dopuszczalne obciążenie stołu wynosi 650 kg/m2; wszystkie 
elementy wyposażenia dostarczone przez firmę Bianchi Cas-
seforme mają znak CE umieszczony na specjalnej tabliczce in-
formacyjnej. 
Ruchem uchylnym każdego stołu sterują niezależne zespoły 
pomp hydraulicznych. Każdy zespół pomp składa się z indywi-
dualnych pomp dla każdego siłownika, co umożliwia jednorod-
ne podnoszenie niezależnie od rozkładu obciążenia na stole. 
 
Belka progowa, stanowiąca element szalunku bocznego każ-
dego stołu, ma regulowaną wysokość, co umożliwia produk-
cję płyt o grubości od 15 do 44 cm. Profil szalunkowy wymie-
nia się manualnie przy użyciu suwnicy. Analogicznie reguluje 
się wysokość dwóch powierzchni bocznych. 
 
Stoły wyposażone są w system wibrowania, składający się  
z wibratorów elektrycznych Bianchi typu VFC2000 o napięciu 



roboczym 42V, mocy 1 700 W, zakresie obrotów 0 – 6 000 
obr./min. i maksymalnej sile odśrodkowej 2 000 kg. Wibratory 
dostarczono w komplecie z kablami i gniazdami elektrycznymi. 
 
Do regulacji prędkości obrotowej i siły wibrowania służy do-
starczony przez firmę Bianchi falownik typu MFK300 zamon-
towany na wózku, o następujących parametrach: wejście 
400V-50Hz, wyjście 42V 0-100Hz – 16 KVA, który umożliwia 
jednoczesne podłączenie do 6 wibratorów i regulację ich 
prędkości obrotowej.  
 
Produkcja i dystrybucja mieszanki betonowej 
 
Możliwości produkcyjne firmy AFB Aspekt systematycznie 
rosną, a w 2020 r. zaplanowano montaż kolejnych pięciu sto-
łów uchylnych tego samego typu. 
 
Oprócz stołów uchylnych, firma Bianchi Casseforme s.r.l. do-
starczyła też pojazd Speedy do dystrybucji mieszanki betono-
wej. Speedy jest wyposażony w zasobnik o pojemności 4 m3, 
napełniany mieszanką betonową z węzła betoniarskiego 
firmy AFB. Napęd zapewniony jest przez turbodoładowany, 
czterocylindrowy silnik Perkinsa typu 1104D o pojemności 
skokowej 4 400 cm3 i mocy 74,50 kW (102 KM) przy 2 200 
obr./min. Silnik jest zabezpieczony specjalną osłoną. Mieszan-
ka betonowa podawana jest za pomocą przenośnika śrubo-
wego umieszczonego w wysięgniku zamkniętym od góry 
kratką. Powłoka odporna na ścieranie zapewnia większą  
żywotność wysięgnika. Zasobnik może obracać się o 360°,  
a przenośnik śrubowy da się nachylić pod kątem 16°, co po-

zwala na podawanie mieszanki betonowej na wysokość ok.  
3 500 mm. Wszystkimi ruchami pojazdu steruje operator sie-
dzący w kabinie. 
W zakładzie pracuje również mobilny węzeł betoniarski z mie-
szarką planetarną włoskiego producenta MCT – Marcantonini 
Concrete Technology. Wydajność produkcyjna węzła wynosi 
40 m3 betonu na godzinę przy cyklu mieszania trwającym  
30 sekund. Cały węzeł betoniarski mieści się w dwóch konte-
nerach o wymiarach ok. 2,5 m x 12 m, co umożliwia szybkie 
przestawienie węzła, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. 
 
Współpracując z wiodącymi europejskimi producentami spe-
cjalistycznego sprzętu, firma AFB Aspekt dokłada wszelkich 
starań, by produkować innowacyjne wyroby oraz wybierać jak 
najbardziej nowoczesne i wydajne rozwiązania. Takie podej-
ście pozwala firmie spełniać zobowiązania wobec klientów  
w ustalonym terminie. 
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„AFB Aspekt” LLC   
67663, Odessa region, Belyaevsky district 
Usatovsky village council, 8km, 250m, Motorway C160510, Ukraina 
T +38 048 7373550 
afb.commerce1@gmail.com 

 
 
 

Eurobeton S.A. 
Ordzhonikidze str. 6, 84306 Kramatorsk, Ukraina 
T +38 050 3673088 
ukrbeton@yahoo.com, www.eurobeton.info 

 
 
 
 

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

WIĘCEJ INFORMACJI

Pojazd Speedy podczas betonowania.

Pojazd Speedy do dystrybucji mieszanki betonowej.


