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Produção bem-sucedida de lajes alveolares 
protendidas em Tiumen, Rússia

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Itália

A Nordimpianti terminou recentemente uma nova linha de produção na Rússia, na OJSC "Tyumenskiy zavod JBI-1". A linha de produção foi
colocada em funcionamento em novembro de 2014 e tem pistas de produção de 97 metros de comprimento com vigas de suporte em ambas
as extremidades. O equipamento de produção também foi fornecido. Deste equipamento faz parte: uma extrusora da série evo 150 para pro-
dução de lajes alveolares protendidas de 1,5 metros de largura, um dispositivo multifuncional de limpeza de pistas LPG para limpeza, lubri-
ficação com óleo e assentamento do aço de protensão; um sistema de protensão; uma serra de esquadria universal para todos os ângulos
de corte; travessas de elevação para armazenamento dos elementos; uma caçamba para o transporte e distribuição do concreto na fábrica.
A fábrica tem capacidade para produzir 552 m² de lajes alveolares protendidas por turno.

Vista do galpão da fábrica de JBI-1 em Tiumen

A tecnologia de extrusão é a solução ideal para lajes leves com elevada resistência

A JBI-1 foi fundada em 1959 e, em 1995,
recebeu seu nome atual, depois de a pro-
dução de lajes alveolares protendidas
para edifícios residenciais na Sibéria ter
aumentado consideravelmente. A JBI-1 foi
submetida a muitas alterações e, atualmen-
te, é uma instalação de produção moder-
na, com tecnologia avançada. Se 1959 a
1967, surgiram as primeiras linhas de pro-
dução para fabrico de lajes alveolares pro-
tendidas, uma nova central de concreto e
uma área dedicada ao reparo de máqui-
nas. O edifício central da fábrica foi cons-
truído em 1967 e ainda hoje se encontra
em funcionamento. Os edifícios de admi-
nistração e os galpões da fábrica para tra-
balhos com aço foram construídos entre
1983 e 1995.

Nessa altura, a produção satisfazia a
necessidade da região do Tiumen, por ex.,
colunas e vigas para edifícios agrícolas,
lajes alveolares protendidas de acordo
com o padrão russo, colunas de fundação,
elementos de concreto para construção de
estradas e outros. Os elementos de concre-
to da JBI-1 foram usados na construção do
centro da cidade de Tiumen, para edifícios
residenciais e instalações de produção,
como, por ex., TDSK, JBI-3 e Tobolpimer.
No ano 2000 iniciou-se uma nova era da
empresa. Em 2001 foi colocada em funcio-
namento a primeira linha de produção
para a série P-90.12-8 das lajes alveolares
protendidas. No ano de 2002 iniciou-se a
produção de lajes alveolares protendidas
com formas de aço para edifícios residen-
ciais e comerciais.

Em 2005 houve um salto tecnológico,
quando a JBI-1 implementou uma linha de
extrusão de um outro fornecedor. Esta pro-
duz lajes alveolares protendidas com uma
largura de 1,2 metros sobre pistas de pro-
dução. No ano de 2012, a JBI-1 decidiu
modernizar a produção de lajes alveolares
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Desempenho superior com a nossa gama
de máquinas Moldadora série sf

Alta compactação do concreto, visivel 
imediatamente após a moldagem.

Produção de elementos de concreto 
protendido com altura até 1.000 mm.

Vasta gama de elementos que podem ser 
produzidos mudando apenas o molde.

Desempenho Flexibilidade Qualidade do produto acabado

Moldadora
TECNOLOGIA AVANÇADA

+39 0871 540222 | www.nordimpianti.com

CTT Moscow 
Russiahall 13, stand 238
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protendidas e elegendo a empresa italiana
Nordimpianti, que conheceu em 2012, na
CTT em Moscou.

Em seguida, o engenheiro sênior Ravil
Akramovich Muchteev da OJSC "Tymens -
kiy zavod JBI-1" vê esta decisão da seguin-
te forma: "Além da análise econômica das

vantagens devido à introdução da nova
linha de produção, efetuamos uma compa-
ração dos parâmetros técnicos dos diferen-
tes fornecedores de máquinas e de equi-
pamentos para o fabrico de lajes alveola-
res protendidas. Por fim, decidimo-nos pela
Nordimpianti, dado que a Nordimpianti é
o parceiro ideal para máquinas e equipa-

mentos específicos para clientes, que satis-
fazem as especificações do elemento de
concreto, por ex., lajes alveolares protendi-
das com uma largura de 1,5 metros."

Uma equipa de especialistas da JBI-1 visi-
tou diferentes fábricas na Ucrânia, nos EUA
e outros países, que trabalham com as

Máquina de concretagem - Extrusora da série evo 150 para fabrico
de lajes alveolares protendidas 1,5 m

Dispositivo multifuncional de limpeza de pistas LPG para a limpeza,
lubrificação com óleo e assentamento dos aços de protensão

Serra de esquadria universal para todos os ângulos de corte
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EUROBEND GmbH

Allersberger Str. 185, Geb. G-3, D-90461, Nürnberg, Germany
Tel.: +49 911 94 98 980, e-mail: sales@eurobend.com
www.eurobend.com 

• Plantas de Processamento de Barras de Reforço

• Máquinas de Endireitamento & Corte 

• Estribadeiras 2D & 3D 

• Linhas de Corte Fixas & Móveis

• Máquinas de Dobras Duplas

• Máquinas de formação de Estribos 
Contínuos Espiral

• Linhas de Soldagem de Malhas 
para Telas Padrão e Customizadas

• Máquinas de Produção de Treliças

• Linhas de Soldagem de 
Espaçadores e Produtos Especiais

• Máquinas de Precisão de 
Endireitamento e Dobra de Arames
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máquinas e equipamentos da Nordimpianti. Aproveitaram também
a ocasião para visitar a sede principal da Nordimpianti em Chieti,
onde as máquinas são construídas e montadas.

Graças à experiência de 40 anos da Nordimpianti, a JBI-1 foi bem
sucedida nesse projeto. Nesta ocasião, a empresa italiana mostrou
que a pesquisa e desenvolvimento contínuos são a verdadeira
chave para melhores competências, sendo esse investimento imple-
mentado nas máquinas e equipamentos, tornando-as nas melhores
do mercado.

Quando a Nordimpianti tornou a extrusora na máquina mais
importante na produção de lajes alveolares protendidas, a empre-
sa tomou uma decisão muito específica de não escolher nenhum
adensamento por vibração do concreto, atingindo antes o elevado
adensamento mediante adensamento por cisalhamento.

O gerente da JBI-1, Sr. Burlitskij V.V. disse: "Graças ao adensa-
mento por cisalhamento da extrusora da Nordimpianti, pode-se
produzir uma vasta gama de núcleos ocos em lajes de concreto
protendido, o que satisfaz os desejos dos engenheiros e construto-
res russos. A extrusora da Nordimpianti tem três grandes vanta-
gens: economias de custos em materiais, seleção livre do perfil da
laje alveolar protendida e cumprimento dos regulamentos russos de
construção e de projeto."

As lajes alveolares protendidas abrangem uma parte essencial do
mercado de elementos de concreto pré-fabricado. Na Rússia exis-
tem dois métodos para a produção de lajes alveolares protendidas:
um com formas e outro com tecnologia sem formas, no qual os ele-
mentos de concreto são fabricados em pistas de protensão com-
pridas.

Com formas, as lajes podem ser fabricadas com uma largura de
1200 mm, 1500 mm e 1000 mm. O fabrico de elementos de con-
creto tão diferentes na mesma fábrica confere flexibilidade e satis-
faz um grande espetro de requisitos arquitetônicos e construtivos.
Também é possível fabricar os mesmos elementos de concreto com
as melhores características técnicas - mediante a utilização de tec-
nologia de extrusão. Este método de fabrico chegou agora à
Rússia, vindo da Europa, apesar de inicialmente o "padrão euro-
peu" de placas de 1200 mm, em um país em que a laje alveolar
protendida padrão tem 1500 mm de largura, ter causado alguns
problemas.

Até então, os fabricantes de elementos de concreto pré-fabricado
produziam na Rússia lajes com 1500 mm, geralmente com formas.
Desde há algum tempo, eles podem lucrar com muitas vantagens
do fabrico dessas lajes alveolares protendidas de 1500 mm com as
novas extrusoras.

Para os fabricantes de elementos de concreto pré-fabricado da
Rússia, extrusão significa: peso próprio mínimo do elemento; con-
sumo de cimento mais reduzido; otimização dos recursos para o
processo de cura, o que na Rússia, com o clima frio, é muito impor-
tante, quando se pretende maximizar a taxa de produção diária.
Vladimir Sukhman, gerente e planejador-chefe do "Laboratório de
investigação de concreto armado" na Rússia (NILJB), que desen-
volveu a documentação técnica para o fabrico de lajes alveolares
protendidas, esclarece: "Um dos parâmetros mais importantes das
lajes alveolares protendidas, além das características técnicas do
vão máximo e do comportamento de carga, é o peso próprio da
laje por metro quadrado."
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O padrão russo é uma laje alveolar pro-
tendida de 220 mm de altura e 1500 mm
de largura. Normalmente, os núcleos são
redondos, com um diâmetro de 160 mm.
Com este diâmetro de 160 mm, os fabri-
cantes de elementos de concreto pré-fabri-
cado na Rússia ficavam frequentemente
insatisfeitos devido ao elevado peso pró-
prio. Os fabricantes tentavam solucionar
esse problema e economizar nos custos
dos materiais, aumentando o diâmetro
para 170 mm. Os problema é que o
aumento para 170 mm somente é possível,
se forem inseridas malhas de aço na laje.
Sem estas malhas de aço, as lajes podem
quebrar, o que não é aceitável tanto no
ponto de vista construtivo como arquitetô-
nico - as construções seriam defeituosas.

A tecnologia de extrusão é aqui a solução
para um compromisso entre uma laje leve e
uma elevada resistência. Pode-se fabricar
um perfil de laje com orifícios especifica-
mente concebidos. Os fabricantes de ele-

mentos de concreto pré-fabricado lucram
duplamente com esta tecnologia: econo-
mias nos custos de materiais mediante a
redução do peso próprio, como nas lajes
com espaços ocos de 170 mm e caracte-
rísticas técnicas de uma laje alveolar pro-
tendida com espaços ocos de 160 mm de
diâmetro.

Do ponto de vista técnico, a otimização da
seção transversal para até 20 % menos
armadura do que o habitual e para 8 %
menos de consumo de concreto que o habi-
tual (uma seção transversal com núcleos
redondos de 160 mm necessita de 0,121
m³/m², comparando com uma seção trans-
versal de núcleo otimizada de 0,111
m³/m²).

Mediante a análise destes detalhes e do
impacto desta nova tecnologia sobre a pro-
dução, a empresa OAO "Tyumenskij
Zavod JBI-1" optou por implementar uma
nova linha de produção para lajes alveo-

lares protendidas de 1500 mm de largura.
A linha de produção da JBI-1 para lajes
alveolares protendidas de 1500 mm de lar-
gura não é a primeira na região de
Tiumen. Já em 2009, a Nordimpianti colo-
cou uma outra instalação de produção em
funcionamento na cidade de Tiumen, que
produz lajes alveolares protendidas de
1500 mm de largura com a tecnologia de
extrusão.

A partida da segunda linha de produção
revela o elevado potencial de Tiumen no
setor da construção e o crescimento da
economia na região. A colaboração da
Nordimpianti e da JBI-1 em todas as fases
do projeto foi apenas o início de uma rela-
ção, não só entre os gerentes de ambas as
empresas, como também entre os profissio-
nais qualificados da empresa italiana e da
russa.

O engenheiro sênior Ravil Akramovich
Muchteev da OJSC "Tyumenskiy zavod JBI-
1" complementa: "Atualmente produzimos
muitos elementos de concreto pré-moldado
na nossa fábrica. Nossa equipe é altamen-
te especializada e alguns colaboradores
trabalham conosco há já 20 anos. Com
eles trabalha uma equipe de jovens enge-
nheiros, para que nossa empresa também
tenha sucesso.

�

MAIS INFORMAÇÕES  

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

TZBI-1 OJSC
Respubliki street, 249 
Tyumen, 625014, Rússia
T +7 3452 379049, 
F +7 3452 379123
info@tzbi.ru
www.tzbi1.ru 

NILJB „Research on Reinforced Concrete Laboratory”
50 let Oktyabrya, 11 
Moscow, 119618, Rússia
T +7 495 722 52 48
nilgb@mail.ru

Armazenagem temporária das lajes alveolares protendidas

Verificação da capacidade de carga na fábrica KSK em Iwanowo
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