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ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

A Nordimpianti tem uma longa tradição em
desafios deste gênero e foi encarregada
de implementar as soluções técnicas no
âmbito do projeto de modernização das
instalações de produção da “Kombinat
Stroitelnykh Konstruktsij” (KSK) na cidade
russa de Ivanovo.

A KSK é líder de mercado na produção de
materiais de construção na região de
Ivanovo desde 1976. Atualmente, é aqui
produzido, por 200 pessoas, um total de
50.000 m³ de elementos de concreto pré-
moldado. A KSK fornece 30 % do total de
elementos de concreto necessários em
toda a região.

No início, a KSK instalou uma linha de pro-
dução completa para lajes alveolares pro-
tendidas com tecnologia de vibração para
o adensamento do concreto. Depois de
adquirido um excepcional reconhecimento
e competência profunda em termos de tec-
nologia de vibração, a empresa conside-
rou a modernização da fábrica, de modo
a poder produzir lajes alveolares protendi-
das de forma ainda mais eficiente e com
especificações técnicas ainda mais exigen-
tes do que anteriormente.

Após a análise, por parte da KSK, das dife-
rentes tecnologias possíveis, a decisão
recaiu sobre a tecnologia de extrusão.
Foram determinadas as seguintes vanta-
gens:

• A tecnologia de extrusão proporcio-
nou menor consumo de concreto, pos-
sibilitando espaços ocos maiores na
laje alveolar protendida devido a uma
relação água/cimento reduzida e à
elevada resistência associada.

• A quantidade de perda de concreto
no início e no final da pista é reduzi-
da, pois o concreto é de tal forma
seco que não provoca qualquer trans-
bordamento. Além disso, não precisa
estar disponível uma quantidade míni-
ma de concreto na tremonha, o que,
por sua vez, reduz as perdas para o
mínimo. A poupança de concreto
pode chegar aos 20 %.

• O sistema de extrusão consegue tra-
balhar com misturas de concreto
duras. A poupança no consumo de
cimento pode ir de 15 a 20 %.

• Os elementos de concreto apresentam
elevada resistência (C30 – C60). Isso
significa que as lajes alveolares pro-
tendidas podem ser usadas em dife-
rentes setores da construção, desde a
construção residencial à construção
industrial.

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Itália

Diferença entre uma laje alveolar 
protendida produzida com uma máquina
com base na tecnologia de vibração e 
uma laje alveolar protendida produzida
com extrusora.

A reduzida relação água/cimento confere ao concreto elevada
resistência a verde, imediatamente após o processo de produção.

O concreto fresco cria os espaços ocos de forma precisa, 
sem que estes colapsem no decorrer da concretagem.

Modernização de uma fábrica 
com tecnologia de extrusão
O crescimento do setor da construção obriga os fabricantes de elementos de concreto pré-moldado a procurar soluções que lhes permitam
produzir elementos pré-moldados de forma mais econômica e com características técnicas extraordinárias. Com o objetivo de reforçar sua
presença no mercado, os fabricantes podem determinar se são possíveis reduções de custos em termos de seleção de matérias-primas,
consumo de energia ou custos laborais, sem, contudo, prejudicar a qualidade final do produto. Isso pode ser alcançado com soluções 
técnicas possíveis mediante a modernização de uma fábrica já existente.
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• O tempo de cura dos elementos pode
ser reduzido para um mínimo, para
que a produtividade das pistas possa
ser aumentada com a utilização efi-
ciente e simultânea do sistema de
aquecimento.

• Grande margem no processamento de
diferentes matérias-primas. A concep-
ção da máquina permite trabalhar
com diferentes tipos de areia e de
tamanhos de agregado (conforme os
requisitos do certificado GOST).

• Qualidade melhorada e consistente
dos elementos de concreto produzi-
dos. O concreto fresco cria os espa-
ços ocos de forma precisa, sem que
estes colapsem no decorrer da concre-
tagem. É possível acessar a laje alveo-
lar protendida imediatamente após a
concretagem.

• Custos laborais reduzidos na fábrica.
A máquina requer apenas um traba-
lhador.

• Necessário menos pessoal para a pre-
paração da pista previamente à con-
cretagem.

• Na fábrica, é utilizado um sistema de
protensão singular com fio entrançado
em vez de fio simples. A utilização de
fios entrançados significa que são
necessários menos cabos e, portanto,
menos tempo para o processo de pro-
tensão. Isso permite economizar
tempo na preparação da pista.

• Reduzida manutenção da máquina.

Depois de a KSK ter optado pela tecnolo-
gia de extrusão, precisava encontrar um
parceiro e fornecedor de máquinas e equi-

pamento que pudesse assegurar que
seriam conseguidas todas as vantagens
acima indicadas. A unidade de concreta-
gem tinha de poder ser instalada e opera-
da nas pistas e instalações já existentes e
em funcionamento na fábrica em Ivanovo.

Para a KSK é muito importante conseguir
providenciar uma grande variedade de
produtos que permita satisfazer os requisi-
tos de diferentes clientes com diferentes
requisitos a nível de arquitetura e fornecer
elementos de concreto pré-moldado de
alta qualidade a projetos de construção.

O parceiro que preencheu todos os requi-
sitos foi a Nordimpianti. Graças aos seus
quase 40 anos de experiência, a empresa
italiana tinha capacidade para dominar os
desafios técnicos e oferecer aos clientes a
melhor solução personalizada. Em novem-
bro de 2013, a Nordimpianti colocou uma
nova máquina de extrusão em funciona-
mento na KSK, na cidade de Ivanovo. O
departamento de investigação da Nord -
impianti aceitou o desafio e concebeu uma
extrusora especial que conseguiu produzir
lajes alveolares protendidas de alta quali-
dade nas pistas de produção existentes e
com as matérias-primas disponíveis. A
extrusora tem capacidade para produzir
lajes alveolares protendidas de 220 mm
de altura / 1.200 mm de largura e 320
mm de altura / 1.200 mm de largura.

"Graças a esta nova extrusora, consegui-
mos produzir os mesmos elementos a cus-
tos mais baixos e com melhores proprieda-
des técnicas. Isso nos proporcionou a pos-

sibilidade de expansão a outras regiões e
de aumento da nossa base de clientes",
afirma Anatolii Morozov, diretor geral,
KSK, cidade de Ivanovo.

O próximo passo prevê uma colaboração
ainda mais estreita dos dois parceiros. A
grande variedade de lajes alveolares pro-
tendidas produzidas e as amplitudes máxi-
mas possíveis proporcionam maior liberda-
de no planejamento de projetos de cons-
trução, o que pode contribuir para o desen-
volvimento do setor da construção nessa
região. �

MAIS INFORMAÇÕES   

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
Zona Industriale Chieti Scalo, 66100 Chieti (CH), Itália
T +39 871540222, F +39 871562408
info@nordimpianti.com, www.nordimpianti.com 

OOO KOMBINAT STROITELNYKH KONSTRUKTSIJ
B. Hmelnitskogo Str., 30, Ivanovo, 153000 Rússia
T +7 4932 295439 - 492222 - 494272 - 496909
F +7 4932 291462
ivksk_gbi@mail.ru, www.ivksk.ru 

Um requisito fundamental da KSK consistia no fato de a unidade de
concretagem precisar produzir tanto lajes alveolares protendidas
com uma largura de 1.200 mm como de 1.500 mm nas pistas de
produção de 1.500 mm de largura.

A extrusora fornecida consegue produzir lajes alveolares 
protendidas com diferentes alturas e larguras.
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