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Ogólnie rzecz biorąc, produkcja sprężonych płyt kanało-
wych składa się z szeregu czynności roboczych, które  
w mniejszym lub większym stopniu powtarzają się w cyklu 
produkcyjnym. Technologia produkcji pozostała w dużej 
mierze niezmieniona, ponieważ do niedawna płyty miały 
standardowe wymiary i nie trzeba było obrabiać niestward-
niałego jeszcze betonu podczas produkcji. Na przestrzeni 
lat rozwój projektowania architektonicznego sprawił,  
że producenci sprężonych płyt kanałowych musieli prze-
prowadzać różne zabiegi na płytach będących w trakcie 
produkcji, co z kolei prowadziło do komplikacji w procesie 
produkcji. Przedsiębiorstwa były zmuszone do reorganizacji 
swojej produkcji tak, aby mogły zastosować odpowiednie 
maszyny i technologie do tej obróbki i osiągnąć poziom  
wydajności niezbędny do utrzymania konkurencyjności 
sprężonych płyt kanałowych w stosunku do innych typów  
płyt stropowych. Bez użycia maszyn obróbka jeszcze nie-
stwardniałego betonu może być pracochłonna i wiązać się  
z ciężkimi warunkami pracy, które utrudniają znalezienie 
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. A nawet  

w przypadku stosowania maszyn, zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników ma zawsze wysoki priorytet.

Obróbka sprężonych płyt kanałowych w trakcie produkcji 
polega zasadniczo na:

• otwieraniu kanałów na końcach płyt,
• wykonywaniu otworów,
• odsłanianiu cięgien sprężających.

Kontury można łatwo nanieść ręcznie za maszyną betonującą. 
Ma to jednak sporo wad. W zależności od poziomu automa-
tyzacji zakładu znakowanie może być również wykonywane 
automatycznie za pomocą plotera.

Otwieranie kanałów na końcach płyt

Kanały otwiera się na końcach płyt w celu ułożenia i zakotwie-
nia zwykłych prętów zbrojeniowych niezbędnych do zespole-
nia płyt stropowych z podporami. E

Dzięki nowemu automatycznemu 
odkurzaczowi do betonu  
obróbka sprężonych płyt kanałowych  
w trakcie produkcji nie stanowi już problemu

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Włochy

Nowy automatyczny odkurzacz do betonu firmy Nordimpianti.



Concrete
Experience

I TA LY

Październik 24-30, 2022

PRZYJDŹ
I ODKRYJ W

NOWY AUTOMATYCZNY
ASPIRATOR BETONU 

HOL C1  - STOISKO 349 nordimpianti.com
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Liczba i długość otwartych kanałów może być różna – w zależ-
ności od wymagań projektu.

Nacięcia i otwory

Bardzo często sprężone płyty kanałowe muszą być przycinane 
lub nacinane w celu dostosowania do geometrii konstrukcji.

Prace te wykonuje się bezpośrednio po przejeździe ekstru-
dera, póki beton nie zdąży stwardnieć. Beton usuwa się wokół 

naprężonych cięgien, aby po stwardnieniu betonu można 
było je przeciąć. 

Odsłanianie cięgien sprężających

W niektórych krajach przepisy budowlane wymagają pozo-
stawienia odsłoniętych fragmentów cięgien sprężających na 
końcach płyt. W takim przypadku sprężone płyty kanałowe 
nie są cięte piłą. Bezpośrednio po zakończeniu formowania,  
w pobliżu końców płyty usuwany jest beton na odcinku  

Sprężone płyty kanałowe produkowane bez dodatkowej 
obróbki niestwardniałego betonu.

Produkcja sprężonych płyt kanałowych z intensywną obróbką 
niestwardniałego betonu.

Otwieranie kanałów na końcach 
płyt.

Odsłonięte cięgna 
sprężające.

Manualny odkurzacz do betonu podczas pracy.

Boczne wcięcie.
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o takiej szerokości, aby odsłonić odcinki cięgien sprężających 
na wymaganej długości. Po stwardnieniu betonu cięgna sprę-
żające są przecinane.

W przeszłości czynności te były wykonywane przez operato-
rów manualnie, co wymagało znacznego wysiłku fizycznego  
i wiązało się z wysokimi kosztami.

Niektóre z tych operacji wymagały zatrudnienia 5-6 pracowni-
ków, co prowadziło do znacznego wzrostu kosztów robocizny. 
Czynniki takie jak braki kadrowe, konieczność zapewnienia 
dużych dziennych możliwości produkcyjnych oraz coraz bar-
dziej zacięta wojna cenowa na rynku płyt stropowych skłoniły 
producentów do przemyślenia metody produkcji i przejścia  
z technologii manualnej na zautomatyzowaną.  E

Ręczny odkurzacz do betonu, wykorzystywany bezpośrednio 
po uformowaniu płyty, poprzedzony ploterem 
zaznaczającym obszary do obróbki.

5-osobowy zespół podczas obróbki produkowanych płyt 
kanałowych.

5 times faster 
than handtying

Easy one hand 
operation

Reduces health 
problems

Reduces training 
expenses

Increase  
productivity

www.max-europe.com
e-mail: office@max-europe.com

MAX EUROPE B.V. 
Head Office
Antennestraat 45  
1322 AH Almere
TEL: +31 (0)36 546 9669

MAX EUROPE B.V.
GERMAN OFFICE
Bonner Straße 203d 
40589 Düsseldorf 
TEL: +49 (0)211 5408 2877

www.linkedin.com/

max-europe

www.facebook.com/

max-europe

www.youtube.com/

The world 1st battery operated rebar tying tool
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Maszyna do odsysania betonu pracuje za maszyną betonującą 
i czasami towarzyszy jej automatyczny ploter, który zaznacza 
miejsca obróbki na świeżo wyprodukowanym elemencie 
betonowym.
Operator ustawia maszynę do obróbki betonu w odpowied-
niej pozycji i za pomocą rury ssącej usuwa beton zgodnie  
z żądaną geometrią.

Z jednej strony maszyna przyczyniła się do poprawy wydaj-
ności tego czysto manualnego etapu produkcji, ale z drugiej 
strony nadal wymaga znacznego wysiłku fizycznego ze strony 
operatora, gdyż musi on ręcznie przesuwać rurę ssącą. 

W ciężkich warunkach pracy lub gdy ilość pracy jest znaczna, 
operator wkłada w pracę dużo wysiłku, przez co pod koniec 
dnia jest bardzo zmęczony.

Zalety i wady manualnego odkurzacza do betonu to:

Zalety: 
• wydajne usuwanie jeszcze niestwardniałego betonu,
• łatwe czyszczenie systemu, ponieważ usunięty beton  

jest zbierany do pojemnika na gruz znajdującego się  
na maszynie.

Wady: 
• zmęczenie operatora przy licznych operacjach  

na torze produkcyjnym,
• niezbędny operator do obsługi odkurzacza.

Celem firmy Nordimpianti było wyeliminowanie wszystkich 
wad ręcznej maszyny, aby uczynić ten etap produkcji jeszcze 
bardziej wydajnym i zautomatyzowanym. Taką prośbę skie-
rowała też do Nordimpianti belgijska firma FINGO NV, jeden 
z największych producentów sprężonych płyt kanałowych  
w Europie.

Problem rozwiązano, zastępując operatora wieloosiowym 
ramieniem robota przemysłowego. Nowy automatyczny odku-
rzacz do betonu NORDIMPIANTI został opracowany na bazie 
wariantu manualnego z następującymi ulepszeniami:

• robot przemysłowy zamiast operatora,
• większa moc ssania maszyny,
• ulepszony system zraszania wodą poprzez montaż 

systemu wysokociśnieniowego,

Sprężone płyty kanałowe na torze produkcyjnym z dużą ilością otworów i wcięć wymagających ogromnego nakładu pracy.

Operator obsługujący rurę ssącą.



EUROBEND GmbH
Alexanderstr. 1,  90547 Stein, NÜRNBERG, GERMANY
TEL. +49 911 9498980, WEB SITE: eurobend.com
e-mail: info@eurobend.com

• Kompletne zbrojarnie
• Prościarki rotorowe
• 2D & 3D automaty do strzemion
• Mobilne i stacjonarne linie do cięcia
• Automatyczne giętarki dwugłowicowe
• Automaty do gięcia spiral ciągłych
• Zgrzewarki do siatek standardowych i indywidualnych
• Zgrzewarki do dźwigarów kratowych
• Zgrzewarki do dystansów i innych produktów specjalnych
• Precyzyjne maszyny do prostowania i gięcia drutu

Hall C3 booth 225
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• ulepszona geometria rury ssącej, z dyszami rozpylającymi 
wodę pod ciśnieniem ze wszystkich czterech stron 
końcówki rury.

Automatyczny odkurzacz do betonu jest w stanie wykonać 
każde nowe zadanie z dużą szybkością i wydajnością. Progra-
mowanie maszyny jest proste i nie wymaga specjalnie prze-
szkolonego w tym celu operatora.

Dane robocze są takie same jak w przypadku innych maszyn 
produkcyjnych, np. w ploterze czy automatycznej pile do cię-
cia elementów pod różnymi kątami. Wszystkie operacje do 
wykonania są zawarte w pliku plotera, który jest wysyłany do 
maszyny poprzez sieć Wi-Fi. 

Osiągnięcie tego nowego celu jest kamieniem milowym dla 
firmy Nordimpianti. Firma od wielu lat inwestuje w rozwój 
automatycznych maszyn do produkcji elementów z betonu 
sprężonego. 

Dzięki zastosowaniu tej nowej automatycznej maszyny Nor-
dimpianti jest w stanie dostarczać linie technologiczne do 
produkcji sprężonych płyt kanałowych o stopniu automatyza-
cji przekraczającym 70%. 
Oprócz automatycznego odkurzacza do betonu, Nordimpianti 
może również zaoferować w pełni automatyczne rozwiązania 
dla następujących etapów pracy:

Nowy automatyczny odkurzacz do betonu reprezentuje naj-
wyższą klasę maszyn automatycznych, które może dostarczyć 
firma Nordimpianti. Klienci wykazują coraz większe zainte-
resowanie innowacyjnymi rozwiązaniami, które są w stanie 
obniżyć koszty produkcji i zminimalizować liczbę personelu 
potrzebnego przy produkcji.
 n

WIĘCEJ INFORMACJI

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

FINGO NV 
Malle 1 Nijverheidsstraat 21, B-2390 Malle, Belgia
T +32 (0)3 309 26 26
fingo@fingo.be, www.fingo.be

Ramię robota na automatycznym odkurzaczu do betonu 
firmy Nordimpianti.

Etap pracy Rozwiązanie automatyczne

Betonowanie Ekstruder EVO2

Zakrywanie elementów Wózek do rozkładania  
plandeki

Transport mieszanki  
betonowej

Wózki betonu

Dystrybucja mieszanki  
betonowej

Kubeł suwnicowy

Cięcie elementów Piła wielokątowa

Oznaczanie elementów Ploter

Wykonywanie otworów 
odprowadzających wodę

Ploter

Czyszczenie torów * Wielofunkcyjna maszyna 
czyszcząca

Usuwanie rozprysków 
oleju *

Wielofunkcyjna maszyna 
czyszcząca

Układanie cięgien  
sprężających wzdłuż toru 
produkcyjnego *

Wielofunkcyjna maszyna 
czyszcząca

Dojrzewanie betonu System podgrzewania ciepłą 
wodą

* Wszystkie trzy operacje są wykonywane w ramach  
jednego przejazdu przez tę samą maszynę

Stoisko C1.349
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