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AS DIMENSÕES DO ELEMENTO
PODEM SER PERSONALIZADAS

Vigotas em T invertido e I são elementos de concreto protendido que têm uma seção transversal
constante. Eles são fabricados com alta resistência à tração com fios protendidos ou unifio, que
estão inseridos dentro do elemento.
A produção destes elementos é conseguida usando a máquinas Moldadora ou Wet Casting
WF que produzem continuamente sobre uma longa pista de produção sem a necessidade de
qualquer cofragens. Vigotas protendidas têm muitos usos na construção de pavimentos.
Opavimento é geralmente feito de vigotas em T protendido com concreto ou bloco de argila
alvéolares em preenchimentos. Os blocos de enchimento podem ser colocados em duas pistas.
Os enchimentos mantem o peso do pavimento a um mínimo e, em seguida, são recobertos de
concreto in loco para formar as nervuras e a laje para pavimentos.

VIGOTA ÚNICA PARA PAVIMENTO

VIGOTA DUPLA PARA PAVIMENTO

VIGOTA CHEIA PARA PAVIMENTO

BENEFÍCIOS

• Manipulação de elemento sem problemas
• Os pavimentos podem ser rapidamente e facilmente

construídos
• Grandes volumes de produção com seções transversais
uniformes, mesmo com diferentes configurações de reforço
de fios
• Qualidade assegurada por meio de equipamentos
específicos para a produção de elementos de concreto,
combinada com um sistema de controle de qualidade.
• A capacidade de mudar as dimensões dos elementos de
concreto e a configuração do fio de aço protendido de
acordo com as especificações técnicas de elementos exigidas.
É uma operação simples e rápida aquela de mudar as peças
necessárias do molde formador da máquina de produção de
variar a altura e a largura dos elementos de concreto.
• O uso de alta resistência à tração de cordoalha protendidas,
fios ou unifio significa que os elementos protendidos têm
seções transversais menores usando concreto de forma mais
eficiente e alcançar, assim, elementos de alta qualidade.
Seções transversais menores significam painéis mais leves,
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reduzindo o custo do transport permitindo uma fácil
manipulação tanto in loco que na planta de produção.
• Rigidez durante a carga, descarga, elevação e instalação.
• Quando são comparados com os outros elementos não
protendidos da mesma altura estes produtos oferecem maior
rigidez e menor deformação sob carga e, consequentemente,
são menos propensas a sofrer fissurações superficiais.
• Os elementos produzidos têm resistências de carga
elevada, graças a uma baixa relação água / cimento do
concreto desde 0.32 até 0.38.  Na verdade, para produzir
os mesmos perfis utilizando métodos tradicionais seriam
necessárias relações de água / cimento mais elevadas
e necessitam de cofragens caros. Mesmo que a baixa
proporção água / cimento utilizado faz com que o concreto
seja difícil de trabalhar, máquinas de Nordimpianti não
têm dificuldade em produzir as formas específicas de
elemento com um elevado nível de fiabilidade.
• Vigotas em T Invertido e I são normalmente escolhidas
para ser utilizadas com estruturas de fachada de suporte de
carga, depois   colocando o lintel nas fachadas não afeta a
capacidade de carga da estrutura vertical.

Vigotas Protendidas em
T Invertido e I

Produzidas pelas melhores
máquinas de produção disponíveis
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AS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS
Largura 120 mm H 90-120-150 mm
Largura 140 mm H 130 mm
Largura 110 mm H 220 mm
Largura 170 mm H 155 mm

A forma da Vigotas em T Invertido e I varia dentro de certos limites.
Geralmente eles têm uma parte superior a maneira de uma andorinha de cauda e uma superfície
rugosa dando uma boa superfície. O jato de concreto in loco durante a construção forma um
bloco monolítico.
VIGOTAS EM T
INVERTIDO

H x W (mm)
h 90x120
h 120x120
h 150x120

Peso (Kg/m)
17.8
21.4
25

VIGOTAS EM T
INVERTIDO

H x W (mm)
h 130x140

Peso (Kg/m)
27.5

BENEFÍCIOS
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ELEMENTO DE MANIPULAÇÃO SEM PROBLEMAS •
PAVIMENTOS PODEM SER CONSTRUÍDOS RAPIDAMENTE
E FACILMENTE • PRODUÇÃO EM GRANDE VOLUMES •
ALTA RIGIDEZ DE ELEMENTO • QUALIDADE ASSEGURADA
• ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA DE CARGA

VIGOTAS EM T
INVERTIDO

H x W (mm)
h 110x200

Peso (Kg/m)
33

VIGOTAS EM T
INVERTIDO

H x W (mm)
h 118x155

Peso (Kg/m)
31

VIGOTAS EM T
INVERTIDO

H x W (mm)
h 155x168

Peso (Kg/m)
49.5

Concrete
Experience
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VIGOTAS EM T INVERTIDO e I

Vigotas em T Invertido podem ser codificados com
uma máquina Plotter para permitir a certificação e
rastreabilidade dos produtos após a produção.

A máquina Plotter imprime o nome do fabricante,
a data de fabrico e o tipo de reforço de aço usado
no elemento.

De acordo com as necessidades do cliente a nossa
Moldadora pode ser projetada para produzir até
18 vigotas em T de uma só vez ou seja, índices de
grande produção.

Vigotas em T invertido e I são produzidas com
Máquina Moldadora sf da Nordimpianti usando
uma combinação de dosagem de concreto,
compactação vibrante e acabamento de concreto.
O elemento de de concreto compactado é tão
bom que pode suportar o peso de uma pessoa,
imediatamente após o jato.
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Vigotas em T com atributos especiais AGORA DISPONÍVEL
Das máquinas Nordimpianti Wet Casting wf
Esta máquina utiliza um tipo de concreto mais úmido que é
utilizado pelas outras máquinas de produção, Extrusora ou
Moldadora.
A máquina Wet Casting pode produzir elementos deixando
os fios de aço expostos à área de corte do elemento.
Isto é obtido depois que os elementos foram produzidos pelo
concreto que está sendo arrastado a frente por um dispositivo de
guilhotina montada no molde de acabamento.
Pode também produzir elementos que têm uma superfície superior
ondulada utilizando um dispositivo de estampagem especial montado
no molde de acabamento.
O controle de up / down da guilhotina e o dispositivo de estampagem são completamente automático.
O comprimento dos fios de aço expostos pode ser ajustado com precisão por meio de um dispositivo
laser, que controla a posição da máquina, sobre a pista de produção.
Elementos muitas vezes exigem esses atributos ao ser utilizados em edifícios construídos em zonas
sísmicas. A inserção de rede metálica exposta na parte superior das nervuras é realizada por uma
máquina diferente, também fornecida por Nordimpianti.

Molde Terminal com
guilhotina que opera
hidraulicamente

*A REDE METÁLICA EXPOSTA É INSERIDA POR UMA MÁQUINA DIFERENTE TAMBÉM FORNECIDA POR NORDIMPIANTI.

Fio exposto

Superfície superior corrugada

Rede metálica exposta*
(Instalado por uma máquina diferente
Também fornecida por NORDIMPIANTI)
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NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH) - Italy
Tel. +39 0871 540222
Fax +39 0871 562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com
OS PRODUTOS NAS FOTOS PODEM TER ACESSÓRIOS QUE NÃO ESTÃO INCLUIDOS NA MÁQUINA BÁSICA., OS DADOS FORNECIDOS SÃO ESTRITAMENTE INFORMATIVO.
A NORDIMPIANTI RESERVA-SE O DEREITO DE MODIFICAR ESTES DADOS SEM AVISO PRÉVIO
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