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A República Tchuvache pretende promover a construção
de edifícios melhores e mais econômicos. A empresa OAO
JBK-1 fez o pedido à Nordimpianti de uma nova linha de
produção para lajes alveolares protendidas na cidade de
Cheboksary. A estratégia de construção da República 
Tchuvache autônoma está em sintonia com uma população
de 680.000 habitantes e um BSP, que ocupa o 47.º lugar 
na Federação Russa. 

O setor da construção é um dos motores econômicos na
Tchuváchia e as autoridades locais pretendem aumentar o vo-
lume de espaço residencial econômico e moderno. A OAO
JBK-1 iniciou em 1962 como uma simples fábrica de algodão,
mas entretanto desenvolveu-se em uma empresa dinâmica
que produz diferentes elementos de concreto protendido. A
empresa russa, que sempre se interessou pela aplicação da
mais moderna tecnologia, recorreu à Nordimpianti em 2016,
para adquirir máquinas e equipamento para produção de
lajes alveolares protendidas. 

A Nordimpianti forneceu uma fábrica totalmente automati-
zada à OAO JBK-1, com a qual é possível produzir lajes al-
veolares protendidas da mais elevada qualidade e vãos de
até 20 metros para diferentes tipos de cargas e, simultanea-
mente, reduzir o tempo de montagem necessário no canteiro
de obras. Adicionalmente, as máquinas e instalações da Nor-
dimpianti também conseguem produzir produtos não padro-
nizados, de modo a fornecer projetos de construção em
curso. A decisão de optar pela Nordimpianti como parceira
para o projeto foi tomada sem qualquer dúvida. A Nordim-
pianti tem atividades em mais de 40 países em todo o planeta
e oferece soluções técnicas altamente modernas no setor da
construção residencial e industrial. A Nordimpianti trabalha
segundo princípios básicos como o desenvolvimento de uma
colaboração no longo prazo com os clientes e a troca de in-
formações técnicas, consultoria e pesquisa, para continuar
melhorando os produtos constantemente. Os especialistas
da Nordimpianti são bem vistos internacionalmente e traba-
lham em estreita colaboração com os clientes na otimização

Linha de produção moderna para lajes 
alveolares protendidas na cidade russa 
de Cheboksary

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Itália

O novo galpão de produção possui sete pistas para produção de lajes alveolares protendidas – cada um com 114 metros de
comprimento.  Com esta instalação resulta um potencial de produtividade de até 270.000 m² por ano. 
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Uma ampla gama de elementos de concreto protendidos
para atender às especificações mais exigentes

Os produtos protendidos fabricados pelas máquinas Extruder, 
Slipformer e Wet Casting da NORDIMPIANTI oferecem muitas 
vantagens que as tornam um sucesso em todo o mundo.

As máquinas de moldagem da NORDIMPIANTI podem produzir uma 
ampla gama de produtos de concreto protendidos, tais como lajes 
alveolares para pavimentos e paredes, vigota T e I invertida, postes para 
vinhedos e lintéis, lajes protendidas, painel U, lajes duplo T invertido, etc.
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de máquinas e equipamento, de modo a considerar as con-
dições climáticas dominantes durante o planejamento da
produção. No trabalho com produtos da Nordimpianti se tem
acesso não somente a máquinas com tecnologia de ponta
mas também se tem a possibilidade de lucrar com a expe-
riência e os conhecimentos abrangentes que a Nordimpianti
tem ganhado ao longo dos anos mediante atividades inter-
nacionais.  
O gerente da JBK-1, Aleksander Korolev, resume as medidas
de modernização tomadas na fábrica: “Reconhecemos rapi-
damente que o mercado dos pisos de concreto se está de-
senvolvendo cada vez mais na direção das lajes alveolares
protendidas. Era claro que tínhamos que seguir essa tendên-
cia e necessitavamos de uma linha de produção desse tipo
para a nossa empresa. Eu visitei pessoalmente algumas fábri-
cas na Rússia que usam máquinas da Nordimpianti e pude
verificar que a qualidade dos elementos de concreto pré-
moldado é substancialmente melhor do que a de outros pro-
dutos no mercado. Há muito que as fábricas russas usam ex-
trusoras de 1,5 metros de largura para a produção de lajes
alveolares protendidas. A linha de produção da Nordimpianti
é não somente um produto de elevada qualidade mas tam-
bém é fácil de limpar e de efetuar a manutenção, já que a má-
quina tem uma estrutura modular, o que torna a desmonta-
gem rápida e fácil. O nosso novo galpão de produção possui
sete pistas para produção de lajes alveolares protendidas –
cada um com 114 metros de comprimento.  Isso resulta em
um potencial de produtividade de até 270.000 m² por ano.
Além de uma qualidade mais elevada dos produtos, existem
ainda outras vantagens: um adensamento excepcional do
concreto, menos cabos tensores, consumo reduzido de ci-
mento por metro cúbico de concreto. Tudo isso com uma
exatidão fiel à forma, dimensões corretas e excelente consis-
tência da superfície dos elementos construídos. A qualidade

dos elementos produzidos em máquinas da Nordimpianti é
fenomenal devido ao elevado adensamento, ao consumo re-
duzido de cimento, a economias em cabos tensores, à preci-
são dos perfis dos elementos concretados e à qualidade da
superfície das placas. Os elementos são 5 % mais leves do
que elementos produzidos com métodos tradicionais na Rús-
sia e 16 % mais leves do que produtos de moldadoras desli-
zantes ou instalações de moldagem via úmida. Também apre-
ciamos a flexibilidade da produção que a instalação da Nor-
dimpianti nos oferece e que nos permite produzir pisos com
mais de 220 mm com alturas de até 500 mm e vãos de 20 me-
tros. Posso dizer com orgulho que entre as nossas duas em-
presas, tanto a nível profissional como também pessoal,
existe uma boa colaboração, o que facilita a nossa vida a
todos os níveis.” 
A produção de lajes alveolares protendidas exige vários pas-
sos de produção. As máquinas e instalações da Nordimpianti
são otimizadas para cada passo. A gama de produtos da Nor-
dimpianti abrange todas as tecnologias atuais de concreto –
extrusora, moldadora deslizante e moldagem via úmida. A ex-
trusora pode ser modificada para adaptar a altura e a largura
dos produtos às especificações do projeto. Apenas é neces-
sário trocar os insertos de moldes para ser possível produzir
larguras de piso de 1000, 1200 e 1500 mm. 
A primeira reunião das duas empresas foi realizada em 2015.
Nela, Andrey Borisenkov, diretor de vendas da Nordimpianti
da Rússia e dos países da antiga União Soviética, apresentou
sugestões de modernização à JBK-1. “O nosso principal ob-
jetivo é ajudar clientes e parceiros de todo o mundo a subs-
tituírem e automatizarem os seus sistemas de modo eficiente
e internamente e a melhorar o processo de produção. Com
os sistemas de automação da Nordimpianti, uma empresa
pode trabalhar sem problemas com tecnologia de ponta, que
permite a produção em massa de produtos da mais elevada

A Nordimpianti sugeriu algumas medidas para facilitar a
operação e, ao mesmo tempo, para aumentar a segurança
no trabalho: controle remoto para as máquinas, posiciona-
mento com laser das máquinas, sistemas de proteção, que
comunicam os problemas da produção e que também
podem parar as máquinas em caso de emergência.

A flexibilidade da produção das instalações Nordimpianti é
uma grande vantagem. Assim, a JBK-1 pode, por outro lado,
produzir pisos do padrão de 220 mm com até 500 mm de
altura e um vão de 20 metros.
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qualidade e aumenta a rentabilidade de ano para ano. Além
da automação, a Nordimpianti sugeriu algumas medidas para
facilitar a operação e, ao mesmo tempo, para aumentar a se-
gurança no trabalho: controle remoto para as máquinas, po-
sicionamento com laser das máquinas, sistemas de proteção,
que comunicam os problemas da produção e que também
podem parar as máquinas em caso de emergência. A imple-
mentação da automação de processos sempre que possível
no ciclo da produção foi um fator essencial desde o início
para a Nordimpianti. Na Nordimpianti, a extrusora, o sistema
de transporte de concreto, o transporte de elementos e a
serra para os elementos são automatizados.”

Na Federação Russa as lajes alveolares protendidas são usadas
maioritariamente em edifícios residenciais e industriais. A van-
tagem das lajes alveolares protendidas estende-se por todas
as áreas da produção: menos cimento, menos pessoa, melhor
qualidade dos produtos e montagem mais fácil no local.  
As máquinas da Nordimpianti trabalham em toda a Rússia –
de Ivanovo a Yakutsk, passando por Tiumen até Novosibirsk.
A fábrica em Cheboksary é mais uma história de sucesso para
a Nordimpianti e um investimento inteligente na moderniza-
ção da produção, adequado aos objetivos das autoridades
locais – espaço habitacional confortável para todos os habi-
tantes. �

A flexibilidade da produção das instalações Nordimpianti é
uma grande vantagem. Assim, a JBK-1 pode, por outro lado,
produzir pisos do padrão de 220 mm com até 500 mm de
altura e um vão de 20 metros.

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH), Itália
T +39 0871 540222
F +39 0871 562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com 

JELEZOBETONNYE CONSTRUKCII №1 OAO
Lapsarsky track, 19, Cheboksary-City, Federação Russa
T +7(8352) 641989, 507680
gbk-1-21@yandex.ru 
www.chesr.ru
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