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Historia współpracy między ukraińskim przedsiębiorstwem 
ICG Kovalska a Nordimpianti trwa już 10 lat. Zaczęła się  
w 2010 r., gdy włoski producent maszyn został wybrany na 
dostawcę linii technologicznej do produkcji płyt kanałowych 
o szerokości 1 200 mm przez należącą do ICG Kovalska fab-
rykę Beton Complex w Kijowie. 
 
Firma ICG Kovalska chciała wtedy produkować płyty stropo-
we o wysokości 220 mm i długości 9 m dla budynków miesz-
kalnych, a także płyty o rozpiętości do 21 m, wykorzystywane 
w budownictwie przemysłowym. Metoda produkcji, którą 
firma stosowała w 2010 r., nie pozwalała wytwarzać tego typu 
elementów konstrukcyjnych. Po porównaniu różnych dostęp-
nych opcji, zarząd firmy Kovalska zdecydował się na ekstruder 
jednego z globalnych liderów w tej dziedzinie – firmy Nordim-
pianti. 
 
Ukraińskie przedsiębiorstwo doceniło dbałość o szczegóły  
w zaproponowanej przez Nordimpianti wersji ekstrudera, 
umożliwiającej produkcję płyt kanałowych o doskonałych pa-
rametrach technicznych w sposób wydajny ekonomicznie. 
 
Dzięki technologii ekstruzji linia technologiczna oferuje 
znacznie większe możliwości produkcyjne niż metody trady-
cyjne, wykorzystywane wcześniej w zakładzie. Rok po złożeniu 

zamówienia linia pracowała już na pełnych obrotach, a inży-
nierowie z firmy ICG Kovalska, chcąc wykorzystać zalety 
nowej metody, przystosowali wiele projektów będących  
w realizacji do nowego typu płyt kanałowych.  
 
Wydajność produkcji o 20% wyższa, niż oczekiwano 
 
Pierwszy projekt w zakładzie Beton Complex obejmował mon-
taż pięciu torów produkcyjnych, każdy o szerokości 1 200 mm 
i długości 114 m, wyposażony w system ogrzewania, który 
przyśpiesza dojrzewanie elementów betonowych, a tym sa -
mym skraca czas ich produkcji. Każdy tor został zaopatrzony 
w pojedynczy system naciągu i zwalniania cięgien sprężają-
cych. 
 
Zakres dostawy obejmował następujące maszyny: ekstruder 
EVO 120 z zestawem wkładek formujących dla różnych typów 
płyt, piła do cięcia gotowych elementów pod różnymi kątami, 
wielofunkcyjna maszyna do czyszczenia i przygotowywania 
torów, a także najróżniejsze akcesoria, np. trawersy do pod-
noszenie płyt z toru oraz platformy serwisowe ułatwiające wy-
konywanie czynności konserwacyjnych. We współpracy z in-
nymi dostawcami zamontowano też system do automatycz-
nej dystrybucji mieszanki betonowej. 
 

10 lat pomyślnej współpracy  
z Industrial Construction Group Kovalska

Nordimpianti, 66100 Chieti, Włochy

Linia technologiczna do produkcji płyt kanałowych  
w fabryce Beton Complex w Kijowie.

Gian Piero Gagliardi, dyrektor wykonawczy Nordimpianti  
(z lewej) i Vladimir Surup, kierownik produkcji firmy Kovalska 
(z prawej) podpisują pierwszą umowę między tymi dwoma 
przedsiębiorstwami.
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Przy tej inwestycji doceniono wartość skutecznej współpracy 
między firmami. Podczas uruchamiania linii technologicznej 
firma Nordimpianti przeprowadziła szczegółowe szkolenie 
pracowników ukraińskiego przedsiębiorstwa, którzy efektyw-
nie wykorzystali później zdobytą wiedzę. Dzięki odpowied-
nim umiejętnościom zarządzania produkcją można było ma-
ksymalnie wykorzystać możliwości sprzętu Nordimpianti i uzy -
skać wydajność 6 torów dziennie zamiast oczekiwanych 5,  
tj. o 20% większą, niż się spodziewano. Następnie zakład 

wzbogacił się o piłę do cięcia wzdłuż wyprodukowanych ele-
mentów betonowych. Dzięki temu zakład może oferować do-
datkowe produkty o szerokości mniejszej niż 1 200 mm, co ot -
worzyło szereg dodatkowych możliwości rozwiązywania róż-
nych problemów architektonicznych. 
 
Podsumowując, zakład może produkować płyty kanałowe o sze -
rokości do 1 200 mm i różnych wysokościach w zakresie 200 – 
500 mm. Wydajność produkcji wynosi 200 000 m2 rocznie.

E
 

Ekstruder EVO e120 firmy Nordimpianti podczas produkcji 
płyt kanałowych o wysokości 400 mm.

Piła do cięcia wzdłuż wyprodukowanych elementów 
betonowych.
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Dwie szerokości z jednego toru produkcyjnego 
 
Zespołowi projektowemu ICG Kovalska udało się dostosować 
wiele systemów konstrukcyjnych do nowych płyt kanałowych 
o szerokości 1 200 mm, ale jeszcze wciąż zostawało sporo 
projektów, gdzie nie dało się zastąpić standardowych płyt - 
według CIS - o szerokości 1 500 mm. 
 
W 2015 r. firma ICG Kovalska postanowiła zmierzyć się z tym 
problemem i zainwestować w drugą linię technologiczną  
w zakładzie Beton Complex. Niemniej jednak wymagania 
ukraińskiego przedsiębiorstwa dotyczące drugiej linii techno-
logicznej były znacznie większe. Firma zauważyła, że na rynku 
jest duży popyt na płyty o szerokości 1 100 mm. Aby zreduko-

wać ilość odpadów, czyli niewydajność produkcji polegającą 
na formowaniu płyt o szerokości 1 200 mm i docinaniu ich do 
szerokości 1 100 mm, zlecono firmie Nordimpianti opracowa-
nie rozwiązania umożliwiającego produkcję płyt o szerokości 
1 100 mm na torze o szerokości 1 500 mm. Chodziło o możli-
wość produkcji płyt o różnej szerokości na tym samym torze. 
 
Firma Nordimpianti podjęła się tego ambitnego zadania. Wy-
korzystując doświadczenie i wiedzę zdobywaną przez blisko 
50 lat działalności w branży, przedsiębiorstwo opracowało 
system „przesuwnego ślizgu bocznego”. W tym systemie do 
formowania płyty wykorzystywany jest jeden nieruchomy bok 
toru, natomiast drugi jest imitowany przez przesuwający się 
ślizg boczny. Inne dostępne systemy mają ten przesuwny 

Uroczyste przecięcie wstęgi podczas ceremonii otwarcia 
nowej linii technologicznej do produkcji płyt kanałowych  
o szerokości 1 500 mm w fabryce Beton Complex.

Ekstruder EVO e150 firmy Nordimpianti podczas produkcji 
płyt kanałowych o wysokości 220 mm.



ślizg boczny przymocowany do bocznego profilu formujące-
go, który drgając, może powodować nierówności na po-
wierzchni płyty. W systemie firmy Nordimpianti ślizg boczny 
stanowi oddzielną część, która nie drga, lecz porusza się wraz 
z ekstruderem. Pod względem geometrii umieszczony jest  
w tym samym miejscu co nieruchomy bok toru. Dzięki temu 
jakość wykończenia powierzchni płyt jest dużo wyższa. 
W 2016 r. linia technologiczna została uruchomiona w drugiej 
hali zakładu Beton Complex. Ona także składa się z pięciu 
torów i została dostarczona wraz ze sprzętem w większości 
pokrywającym się z zakresem dostawy z 2010 r., z wyjątkiem 
piły, którą tym razem dostarczono w wariancie do cięcia po-
przecznego. 
 
Dostarczony ekstruder to EVO 150 z systemem „przesuwne-
go ślizgu bocznego”, przeznaczony do produkcji elementów 
o szerokości 1 500 mm oraz, po odpowiednim dostosowaniu, 
wysokiej jakości elementów o szerokości 1 100 mm na tym 
samym torze. 
 
Całkowite możliwości produkcyjne zakładu Beton Complex 
pod koniec 2016 r. wynosiły 435 000 m2 płyt kanałowych, lecz 
popyt na płyty kanałowe jeszcze wciąż nie był zaspokojony. 
Ukraińskie przedsiębiorstwo nadal musiało produkować płyty 
kanałowe starą, tradycyjną metodą. Przy tak wysokim popycie 
zarząd ICG Kovalska zdecydował w 2019 r. o zakupie, monta-
żu i uruchomieniu kolejnej linii technologicznej, tym razem  
w fabryce Stromat. Ukraińskie przedsiębiorstwo po raz kolej-
ny zwróciło się do swojego zaufanego partnera – firmy Nor-
dimpianti. 
 
Automatyzacja dla poprawy wydajności  
i bezpieczeństwa 
 
Projekt realizowany w zakładzie Stromat spotkał się z wieloma 
wyzwaniami technicznymi, które firmy Nordimpianti i ICG Ko-
valska finalnie pokonały dzięki ścisłej i rzetelnej współpracy. 

Vladimir Surup potwierdza jakość płyt kanałowych 
wyprodukowanych w fabryce za pomocą ekstrudera  
EVO e150 firmy Nordimpianti.
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Hale produkcyjne okazały się niewystarczające pod wzglę-
dem długości, a zatem - aby w pełni wykorzystać dostępne 
miejsce - wprowadzono kilka innowacyjnych rozwiązań: 
 
• Obszar serwisowy zmniejszono tak, by tory mogły być  

jak najdłuższe; 

• Transport gotowych elementów do magazynu odbywa się 
z obrotem 90°; 

• W systemie transportującym mieszankę betonową z węzła 
betoniarskiego również zamontowano łagodny łuk 90°. 

 
Linia technologiczna w zakładzie Stromat składa się z pięciu 
torów o długości po 105 m, dostarczonych wraz z podobnym 
wyposażeniem jak w zakładzie Beton Complex. Największy 
skok technologiczny dotyczył jednak ekstrudera i maszyn tną-
cych, które w tym projekcie dostarczyła firma Nordimpianti. 
Oferują one wysoki poziom autonomii, sterowania i bezpie-
czeństwa. 
 
Ekstruder dostarczony przez Nordimpianti to maszyna e120 
EVO 2 nowej generacji, która wyróżnia się szeregiem nowych 
funkcji znacznie redukujących koszty. Ekstruder wyposażony 
jest w przetworniki siły i oprogramowanie do sterowania opra-
cowane przez Nordimpianti. Może automatycznie dopasowy-
wać parametry zagęszczania mieszanki betonowej bez koniecz-
ności stałego monitorowania przez operatora, a także dostoso-
wywać ustawienia do zmiennych, takich jak np. wilgotność. Przy-
czynia się to bezpośrednio do poprawy jakości i większej jedno-
rodności produkowanych elementów betonowych. 
 
Ponadto ten ekstruder nowej generacji posiada niezależne 
napędy dla każdego ślimaka. Bez niezależnych napędów 
wszystkie ślimaki muszą obracać się z tą samą prędkością, 
częściowo podyktowaną prędkością ślimaków zewnętrznych, 
które transportują mieszankę betonową w kierunku bocznych 
elementów formujących. Dzięki niezależnym napędom ope-
rator może dostosować prędkość ślimaków wewnętrznych 
względem prędkości ślimaków zewnętrznych. Przyczynia się 
to do mniejszego zużycia tych pierwszych (ślimaków we-
wnętrznych), przez co nie muszą one być tak często wymie-
niane jak dawniej. 
Z poprzedniej generacji zachowano przekładnię w kąpieli ole-
jowej, uzupełnioną dodatkową osłoną paska napędowego  

Nowy ekstruder Nordimpianti EVO2 podczas produkcji 
płyty kanałowej w fabryce Stromat w Kijowie.

Automat do cięcia TR300 
firmy Nordimpianti.



w celu lepszego zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczysz-
czeń i łatwiejszego czyszczenia. 
Najbardziej wyróżniającą się maszyną z oferty jest jednak piła 
do cięcia poprzecznego płyt. Wyposażona w laserowy system 
pomiaru odległości i inteligentne oprogramowanie sterujące, 
piła Nordimpianti może pracować całkowicie automatycznie. 
Operator musi jedynie zaprogramować wymagane cięcia,  
co jest czynnością niezwykle prostą, a następnie nacisnąć 
przycisk „start”. Piła będzie pracowała niezależnie na całej dłu-
gości toru, bez konieczności ingerencji operatora. Pozwala to 
nie tylko zaoszczędzić koszty robocizny, lecz także przyśpie-
szyć proces cięcia, gdyż piła jest przestawiana w najbardziej 
wydajny sposób. 
 
Oczywiście bezpieczeństwo w zakładzie ma najwyższy priory-
tet i dlatego piła jest wyposażona w mechanizm antykolizyjny, 
który zatrzyma piłę w sytuacji zagrożenia życia lub ryzyka 
uszkodzenia maszyny. 
 
Realizacja tych trzech dużych projektów pozwoliła firmie ICG Ko-
valska osiągnąć możliwości produkcyjne na poziomie 615 000 m2 
płyt kanałowych rocznie. Współpraca między tymi dwoma 
przedsiębiorstwami przez ostatnie 10 lat ukazała wiele istot-
nych kwestii, między innymi dalekowzroczność i zdolności or-
ganizacyjne grupy ICG Kovalska oraz innowacyjność i zdolno-
ści techniczne firmy Nordimpianti. Przede wszystkim jednak 
zademonstrowała wartość dobrej relacji biznesowej, pielęg-

nowanej przez wiele lat, opartej na wzajemnym zaufaniu i do-
skonałej komunikacji. Obie firmy - ICG Kovalska i Nordim-
pianti - są zdania, że pomyślną współpracę mogą zapewnić 
tylko te wartości, które są głęboko zakorzenione w tradycji 
przedsiębiorstwa. 

M

Kovalska – Industrial Construction Group 
4 Parnasa Myrnoho Str., 01011 Kijów, Ukraina 
T +380 044 5917700 
office@kovalska.com, www.kovalska.com 
 

 
 
 

Nordimpianti System SRL 
Via Erasmo Piaggio, 19/A 
66100 Chieti (CH), Włochy 
T +39 0871 540222, F +39 0871 562408 
info@nordimpianti.com, www.nordimpianti.com
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POMYSŁOWY TALENT, KNOW-HOW I SKUTECZNE TECHNOLOGIE DLA

ZABEZPIECZ
TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI
Lubimy myśleć o krok do przodu – dla Ciebie. WNiezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem, czy uznanym producentem produktów 

z prefabrykatu betonowego. Doradzimy Ci fachowo i znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla Twojego sukcesu. Porozmawiaj z 

nami i zyskaj na współpracy ze spółką o wieloletnim doświadczeniu, międzynarodowym know-how i naszym charakterystycznym 

pomysłowym talencie. www.weckenmann.com
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