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PRODUZIDO PELA
MOLDADORA sf

AS DIMENSÕES DO ELEMENTO
PODE SER PERSONALIZADO

Prelajes em Duplo T Invertido são elementos de concreto protendido que têm uma seção
transversal constante. Eles são fabricados com alta resistência à tração com cordoalhas
protendidas , fios ou unifio, que estão inseridos dentro do elemento.
A produção destes elementos é conseguida usando a nossa máquinas Moldadora que producem
um elemento de manera continuativa sobre uma longa pista de produção sem a necessidade
de qualquer cofragens.

VIGOTAS em Duplo T Invertido

painéis em U

PRELajes em Duplo T Invertido

PRELajes em Triplo T Invertido
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Lajes e Vigotas
Protendidas

produzidos pelas melhores
máquinas de produção disponíveis

Vigotas em Duplo T Invertido
produzidas usando a tecnologia
Moldadora

Série Jumbo
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VIGOTAS EM DUPLO T INVERTIDO GRANDE
h 500 mm até 1000 mm altura

A P P L I C A T I O N

As vigotas em T invertidas têm uma particular
seção transversal constante com uma parte
inferior mais espessa e duas nervuras verticais
elevadas. No local, eles são colocados ao lado uns

Pavimento feito com elementos lado a lado

dos outros (para dar um plano inferior pronto) ou
separados. Um pavimento mais leve pode ser feito
por meio de blocos de enchimento de poliestireno
e, em seguida, um revestimento de pavimento ou

Andar mais leve, com enchimentos
de poliestireno

criando alvéolos dentro do pavimento, utilizando
chapas de aço onduladas ou lajes finas de concreto
sobre os elementos.
As nervuras da parte inferior das vigotas são
também reforçadas com rede de aço.
O perfil lateral é em forma de cunha com uma
superfície rugosa para permitir que o concreto
seja facilmente aplicado no local. As duas nervuras
dam a viga uma elevada rigidez torcional e uma
excelente distribuição de carga transversal. Isto
significa que o elemento é autoportante, durante
as fases de construção e transporte.
As principais aplicações para estas vigotas são:
•Sistemas de revestimento para rodoviárias e
viadutos ferroviários e pontes

h1000

Andar mais leve, com chapas
de aço ondulada

•Túneis, anti-deslizamento de terra e guardas
para avalanche
•Sistemas de pavimentação industrial
•Pavimentos comerciais com elevada capacidade
de carga e distância de mais de 20 m.
Eles podem ser usados com uma estrutura préfabricada ou com uma estrutura de molde no
local, com juntas concebidas para satisfazer as
especificações técnicas requeridas.
As vigotas podem ser fabricadas com alturas
desde 500 mm até 1000 mm e com uma
LARGURA padrão de 1200 mm, ou, utilizando
a mesma máquina, com uma largura de 800
mm simplesmente mudando os moldes laterais
internos da Moldadora.

SÉRIE JUMBO PELA TECNOLOGIA MOLDADORA
1200 - 800 mm largura
1200 mm largura

800 mm largura

Kg/m 629

Kg/m 496

Kg/m 691

Kg/m 558

Kg/m 754

Kg/m 621

h 500 mm

h 600 mm

h 700 mm

1200 mm largura

800 mm largura

Kg/m 797

Kg/m 664

Kg/m 864

Kg/m 731

Kg/m 932

Kg/m 799

h 800 mm

h 900 mm

h 1000 mm
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VIGOTAS EM DUPLO T INVERTIDO GRANDE

Estes elementos de concreto são produzidos
com máquinas Moldadora especiais e sem
fôrmas fixas, tornando-os mais rentáveis do
que outras vigotas protendidas de produção
tradicional.

Rede de aço extra vinculada à armadura
principal a ser montada antes da produção. Isso
dá uma força extra para as extremidades para
permitir o transporte seguro e de baixo custo.

Para as aplicações mais exigentes, ou quando
a produção de elementos de concreto é alta, a
parte inferior do elemento e as nervuras verticais
são reforçadas com armadura de aço e barras de
conexão.
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As vigotas podem ser fabricadas com alturas desde
500 mm até 1000 mm e com uma largura padrão
de 1200 mm, ou, utilizando a mesma máquina, com
uma largura de 800 mm simplesmente mudando
os moldes laterais internos da Moldadora.

PERFIL
SPECIAL
h
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SOMENTE

A TECNOLOGIA
NORDIMPIANTI

PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS ESPECIAIS
PARA EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS
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Vigotas em T Invertido duplo
Série Jumbo

Benefícios
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BENEFÍCIOS DAS VIGOTAS EM T INVERTIDO DUPLO

A P P L I C A T I O N

QUALIDADE ASSEGURADA
COMPLETAMENTE AUTOPORTANTE
FÁCIL IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
GRANDE REDUÇÃO DE CUSTOS

EXCELENTE ACABAMENTO INFERIOR
FLEXIBILIDADE DE PRODUÇÃO
INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL
ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA DE CARGA

INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL
Com apenas 3-4 trabalhadores é
possível instalar mais de 500-600 m2 de
pavimento por dia.

COMPLETAMENTE AUTOPORTANTE
Para todas as cargas e as extensões não
há necessidade de suporte durante a
instalação. Para finalizar o pavimento
é apenas necessário vedar com um
enchimento de concreto.
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 utilizada
faz com que o concreto seja difícil de
trabalhar, máquinas de Nordimpianti
não têm dificuldade em produzir as
formas específicas do elemento com um
elevado nível de fiabilidade.

Tecnologia para a indústria de concreto pré-fabricado e protendido
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BENEFÍCIOS DAS VIGOTAS EM T INVERTIDO DUPLO
FÁCIL IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
Vigotas em T Invertidos duplos têm uma
ampla gama de aplicações, elas podem ser
produzidas até 20 m de comprimento.
Elas são muito comuns no tradicional setor
de construção, em construção pré-fabricada
e também em zonas sísmicas.
Para este fim específico os elementos para
pavimentos podem ser conectados uns aos
outros usando armadura em aço durante a
construção, a fim de criar continuidade no
chão. Isto dá ao chão as características estáticas
correctas necessárias para as zonas sísmicas.
Através da escolha de uma LARGURAdiferente
da parte inferior do elemento, pavimentos
podem ser produzidos com elevada
resistência ao fogo de até 180 minutos.

GRANDE REDUÇÃO DE CUSTOS
Estes elementos de concreto são produzidos
utilizando máquinas Moldadora especiais sem
qualquer cofragens fixas, tornando-os mais
rentável do que outras vigotas protendidas
tradicionalmente fabricadas.
Grandes volumes de produção com uniforme
seções transversais, mesmo com cabo
armado diferente é possíveis. Uma vez que os
elementos de concreto têm sido produzidos
podem ser removidos da pistas de produção
depois de apenas 8-10 horas

EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL
INFERIOR
A superfície inferior do elemento é lisa tendo
sido produzida em uma pista de produção de
aço.
Geralmente, esta superfície pode ser deixada
como é ou pode ser simplesmente pintada.
Em aplicações residenciais é necessário
apenas um alisamento final reduzindo os
custos.
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BENEFÍCIOS DAS VIGOTAS EM T INVERTIDO DUPLO
FLEXIBILIDADE DE PRODUÇÃO
As dimensões dos elementos de concreto e
as configurações de fio de aço protendido
podem ser mudadas de acordo com as
especificações técnicas requeridas dos
elementos.
É uma operação simples e rápida para mudar
as peças necessárias do inserto formador da
máquina de produção para variar a altura e
a LARGURAdos elementos de concreto.
Para as aplicações mais exigentes, ou quando
a produção de elementos altos de concreto,
a parte inferior do elemento e as nervuras
verticais são reforçados com armadura e
barras de conexão

QUALIDADE ASSEGURADA
Isto é obtido utilizando um equipamento
específico para o fabrico de elementos de
concreto, combinados com um sistema de
controle de qualidade de alto nível.

ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA DE
CARGA
A tecnologia Moldadora produz elementos
com resistências ao fogo garantida e são
reforçados pela capacidade das máquinas de
trabalhar uma mistura de concreto com uma
baixa relação de água / cimento.
A qualidade das máquinas de produção
assegura um alto nível de compactação e
impermeabilização combinada com uma
elevada resistência mecânica.
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h1000 CAMPO DE APLICAÇÕES
VIGOTAS EM DUPLO T INVERTIDO

As principais aplicações para estas vigotas são:
A P P L I C A T I O N

• Sistemas de revestimento para rodoviárias,
viadutos ferroviários e pontes .
• Túneis, anti-deslizamento e guardas para
avalanche.

• Sistemas de pavimento industrial
• Pavimentos comerciais com capacidade de
alta carga e extensões de mais de 20 m

ALARGAMENTO DE ESTRADAS

PONTE COM sistema de revestimento
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GRANDE SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO COMERCIAL

PONTE COM sistema de revestimento
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PAINÉIS EM U

PARTE SUPERIOR DE PAVIMENTO E PONTE

CAMPO DE APLICAÇÕES

MOLDADORA sf

COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, INFRA-ESTRUTURA

A P P L I C A T I O N

PRODUZIDO PELA
MOLDADORA sf

AS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS

Largura de 1200 mm • Altura total da laje 500 -1000 mm
Altura da parte inferior 75-140 mm

Painéis em U foram desenvolvidos para superar os limites de altura e peso dos pavimentos
protendidos tradicionais. É o resultado de uma análise detalhada do mercado para fazer
avançar soluções técnicas e a implementação de engenharia avançada que está aplicada as
máquinas de produção da Nordimpianti.
Campo De Aplicações
A parte superior do pavimento e ponte séries elementos para pavimentos são adequados para a
utilização em qualquer estrutura onde é necessário cobrir grandes extensões com vigotas autoportantes.
O produto encontra a sua aplicação natural no campo da infra-estrutura (tais como telhados,
guardas de queda de rochas, túneis e pontes), embora também pode ser eficazmente utilizado
para estruturas industriais e comerciais.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• Capaz de cobrir grandes extensões e ser

autoportante durante a construção;
• Aspecto inferior liso com ausência de fissuras
para um excelente acabamento superficial;
• Armadura de aço embutida que oferece resistência
ao corte e a capacidade de vincular-se com o reforço
existente antes de ser produzida no local, essencial para
revestimento de pontes e infra-estrutura em geral;
• A capacidade de aumentar a resistência ao corte do painel
aumentando a LARGURA fora da viga especialmente nas
secções de reacção de maior força cortante;
• Capacidade de adicionar armadura adicional para
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aumentar a ancoragem durante a produção no local;
• A possibilidade de utilização de insertos leves em
poliestireno (EPS) para obter um pavimento com
um peso mínimo ;
• Alta capacidade de carga devida ao concreto com
uma baixa relação água / cimento capaz de ser
compatível com até mesmo os mais exigentes
requisitos de infra-estrutura;
• Grande economia potencial graças à aplicação
da tecnologia Moldadora inovadora;
• Transporte e instalação rápido e fácil, graças à
qualidade de fabrico

PARTE SUPERIOR DE PAVIMENTO

PARTE SUPERIOR DE PAVIMENTO N / PARTE SUPERIOR DE PAVIMENTO S

A parte inferior da laje e das nervuras verticais são vibrados em uma única operação por meio da
máquina Moldadora Nordimpianti. Na parte inferior e nas nervuras, existem os fios protendidos
e a malha de aço para a distribuição da carga vertical e horizontal.
A série N é caracterizada por um perfil em U, e por um enchimento de concreto a ser produzido
no local da construção. Os estribos da parte superior do elemento, a fim de ter um bom
enchimento de concreto.

Os blocos de Poliestireno (EPS), podem ser colocados dentro do U do elemento e o enchimento
no local pode ter rede de aço para ajudar a suportar a carga.
O produto desta versão é muito leve tornando-se muito econômico à manipulação e o transporte.
A LARGURA da parte inferior do elemento pode ser ajustada, se um aumento na carga ou uma
resistência ao fogo é requerida.
A versão N dos elementos da parte superior do Pavimento encontra-se na alturas padrão de 53,
63, 73, 83, 93 mm.

PARTE SUPERIOR DE PAVIMENTO N 53/120

63/120 73/120 83/120 93/120

Altura (cm)

53

63

73

83

93

Peso (Kg/m2)

5.08

5.63

6.18

6.7275

7.2775

Area (Kg/cm2)

2032

2252

2472

2691

2911

Cada elemento é completado no canteiro de obras com enchimento de concreto. A série S
tem uma caixa em perfil com o enchimento do concreto produzido diretamente no local
de produção do elemento. Depois que a rede de aço é colocada sobre o poliestireno (EPS) o
enchimento do concreto é produzido com uma outra máquina Moldadora.
Este pavimento pode ser completado com um enchimento de concreto produzido no local
de construção ou com a produção de concreto entre os lados do elemento. A largura do
enchimento de concreto, bem como a parte inferior do elemento pode ser ajustada, dependendo
das necessidades do cliente.
Os elementos versão S TopFloor têm alturas padrão de 60, 70, 80, 90, 100 mm, mas também
podem ser personalizados.

PARTE SUPERIOR DE PAVIMENTO S

53/120 63/120 73/120 83/120 93/120

Altura (cm)

60

70

80

90

100

Peso (Kg/m2)

7.005

7.555

8.1025

8.6525

9.2025

Area (Kg/cm2)

2802

3022

3241

3461

3681
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PARTE SUPERIOR DO PONTE
PARTE SUPERIOR N / PARTE SUPERIOR S

A série PONTE SUPERIOR é caracterizada por ter seções substancialmente maiores capazes de
acomodar uma maior quantidade de armadura conforme com a categoria 1 regulamentos para
Ponte. Do contrário o fabricante é o mesmo que o descrito para a parte superior do pavimento.

PARTE SUPERIOR DE PAVIMENTO N 60/120

70/120 80/120 90/120 100/120

Altura (cm)

60

70

80

90

100

Peso (Kg/m2)

6.895

7.445

7.9925

8.5425

9.0925

Area (Kg/cm2)

2758

2978

3197

3417

3637

PARTE SUPERIOR DE PAVIMENTO S

60/120 70/120 80/120 90/120 100/120
60

70

80

90

100

Peso (Kg/m2)

8.44

8.99

9.53

10.08

10.63

Area (Kg/cm2)

3374

3594

3813

4033

4523

0

1° CAT.

2° CAT.

ELEMENTO ALTURA/LARGURA (cm)
60/120 70/120 80/120 90/120 100/120

Altura (cm)

5

10

15

20

25
EXTENÇÃO

O grafico Altura /Extenção da 1 ª e 2 ª categoria
de pontes se pode obter com a parte inferior do
elemento, pelo menos, 20 centímetros e a parte
central do elemento em 120 cm.
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PRELAJES EM T INVERTIDO DUPLO E TRIPLO
MOLDADORA sf

CAMPO DE APLICAÇÕES
COMERCIAIS, INDUSTRIAIS

A P P L I C A T I O N

PRODUZIDO PELA
MOLDADORA sf

AS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS

Largura de 1200 mm • Altura total da laje 200-360 mm
Altura da parte inferior 40-60 mm

As prelajes em T duplos e triplos tem uma seção transversal constante em particular com
uma laje inferior e duas nervuras verticais elevadas. No local, elas são colocadas lado a lado
(para obter um plano inferior pronto) ou separadamente.
Um pavimento mais leve pode ser feito por meio de blocos de poliestireno de enchimento
e, em seguida, um revestimento de pavimento ou através da criação de alvéolos dentro
do pavimento a partir de chapas de aço corrugado ou lajes finas sobre os elementos. Eles
podem ser usados com uma estrutura pré-fabricada ou com uma estrutura de produção no
local, com juntas concebidas para satisfazer as especificações técnicas requeridas.
As prelajes podem ser fabricadas em alturas de 200 mm até 360 mm e com uma largura
padrão de 1200 mm.
PRELajes em Duplo T Invertido
1200 mm largura
60 mm Altura da parte inferior

Altura (mm)
h 200
h 240
h 280
h 320
h 360

Peso (Kg/m2)
203
219
235
250
266

PRELajes em Triplo T Invertido
1200 mm altura
40 mm Altura da parte inferior

Altura (mm)
h 200
h 240
h 280
h 320
h 360

Peso (Kg/m2)
198
222
246
270
294
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As nervuras verticais dão as prelajes uma elevada
rigidez torcional e excelente distribuição de carga
transversal.
Isso significa que o elemento é autoportante
durante o transporte e fase de ereção.

A parte inferior da prelaje está reforçada com rede
de aço.
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CAMPOS DE APLICAÇÃO

AS APLICAÇÕES DIVERSIFICADA DE PRELAJES EM T INVERTIDO DUPLO

Coberturas de telhado comercial

EXCELENTE ACABAMENTO INFERIOR
A superfície inferior do elemento é lisa tendo sido produzidas sobre uma pistas de produção de
aço. Geralmente, esta superfície pode ser deixada como é ou pode ser simplesmente pintada.
Em aplicações residenciais só o alisamento final necessita muita redução de custos.

• EXCELENTE ACABAMENTO INFERIOR
• INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL
• COMPLETAMENTE AUTOPORTANTE
• FÁCIL IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
BENEFÍCIOS

• GRANDE REDUÇÃO DE CUSTOS
• QUALIDADE ASSEGURADA
• FLEXIBILIDADE DE PRODUÇÃO
• ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA DE CARGA

Concrete
Experience
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PRELAJES e VIGOTAS
em Duplo T Invertido
Aplicações

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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