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ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

A Samsung C&T detém uma posição líder,
tanto a nível mundial, como na Coreia do
Sul, onde, para além da sede da Samsung,
existem ainda duas instalações de produ-
ção para elementos de concreto pré-mol-
dado, as fábricas PC1 e PC2. A fábrica
mais recente é a PC2, que se encontra na
zona industrial da cidade de Chungju, a
cerca de 130 km de Seul.

A fábrica colocada em funcionamento em
2012 foi concebida para a produção de
diferentes elementos de concreto pré-mol-
dado, como, por exemplo:
• lajes alveolares protendidas;
• painéis de parede de concreto proten-

dido;
• vigas, colunas e diferentes elementos

de concreto pré-moldado especiais.

Todos estes elementos completaram os ele-
mentos de concreto pré-moldado já produ-
zidos na fábrica PC, colocada em funcio-
namento pela primeira vez em 1991. Para
a concepção do layout geral da nova

fábrica PC2, a Samsung C&T dirigiu-se à
reconhecida empresa alemã na indústria
do concreto Prilhofer Consulting.

A instalação de produção de lajes alveola-
res protendidas fornecida pela Nordim -
pianti é composta por 12 pistas de proten-
são, divididas em duas linhas, cada uma
com seis pistas de 150 m de comprimento
e uma capacidade de produção de mais
de 2000 m² por dia.

A primeira linha, colocada em funciona-
mento em 2012, produz lajes alveolares
protendidas com a ajuda da extrusora
EVO, uma máquina capaz de produzir ele-
mentos com alturas de 150, 180, 200,
265, 300, 315, 350, 400 e 500 mm. A
segunda linha, colocada em funcionamen-
to ainda antes de passado um ano após a
primeira, produz painéis de concreto pro-
tendido com a moldadora deslizante SF,
capaz de produzir elementos estruturais
com alturas de 100 e 150 mm. Ambas as
máquinas, a extrusora EVO e a moldadora

deslizante SF, podem ser usadas nas duas
linhas de produção.

A laje alveolar protendida é um elemento
de construção há muito conhecido na
indústria da construção coreana, mas este
modo de construção apenas registrou uma
recuperação nos últimos anos, após a
Samsung C&T ter feito um esforço na sua
promoção.
Mesmo quando a Samsung C&T se encon-
trava na liderança da tecnologia para lajes
alveolares protendidas, as perspectivas
encorajaram a empresa a desenvolver essa
visão de um novo elemento de piso, com-
posto por uma placa de base com aços
protendidos e que apresenta três nervuras
com uma armadura de aço.

Este elemento estrutural desenvolvido em
estreita colaboração com a Nordimpianti,
significa um avanço significativo para a
produção de lajes para aplicações espe-
ciais, capazes de suportar grandes cargas.

Nova construção de pisos para a indústria 
da construção na Coreia do Sul

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Itália

A conhecida empresa coreana Samsung C&T introduziu a produção de um novo tipo de laje alveolar protendida, o denominado Triple Ribbed
Slab (TRS, laje de nervura tripla), na operação de produção. A Samsung não precisa ser apresentada, já que se trata de uma das mais conhe-
cidas empresas de eletrônica do mundo. No entanto, tal como a empresa desempenha um papel líder na indústria da eletrônica, é muito
conhecida no setor da construção sob o nome de Samsung C&T. Os setores da construção e do comércio empregam mais de 7000 traba-
lhadores, com um volume de negócios de 13.441 bilhões de wons sul-coreanos (corresponde a 9,8 bilhões de euros) e pode apresentar pro-
jetos como o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, no Dubai, as torres gêmeas Petronas, em Kuala Lumpur e o arranha-céus Taipei,
em Taiwan, bem como muitos outros projetos.

O novo elemento de concreto protendido "Triple Ribbed Slab"

Fábrica PC2 em Chungju

Fábrica PC1 na cidade de Eum Seong
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ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

A Nordimpianti desenvolveu uma nova
moldadora para a produção deste novo
elemento, que tem a capacidade de pro-
duzir elementos com alturas diferentes, ou
seja, 200, 240, 280, 320 e 360 mm, com
ferros de armadura que se projetam 100
mm para fora do elemento.

Do ponto de vista técnico da construção, o
novo elemento estrutural dispõe de três ner-
vuras de 100 mm de largura, nas quais o
aço saliente é colocado longitudinalmente,
e de uma área plana para lajes de pavi-
mentação (60 mm de espessura), em que é
inserida a malha de aço de armadura. Os
cabos tensores são de 3/8'', os fios entran-
çados são de 1/2", que resultam em uma
seção transversal total de aço de 1600
mm², de modo a que o elemento estrutural
possa suportar cargas de 3600 kg/m² no
caso de vãos de 11 m.

A nova laje de nervura tripla (TRS) é maio-
ritariamente usada pela Samsung C&T na
construção de pisos para grandes edifícios
de logística e industriais. Graças à geome-

tria especial dos elementos estruturais,
estes elementos dispõem de uma elevada
rigidez, em comparação com outros modos
de construção de pisos.

A inclusão da produção das novas lajes de
nervura tripla representa um novo ponto
alto para a Samsung C&T e para a empre-
sa italiana Nordimpianti. Ambas as empre-
sas expressaram, desde o início, o forte
desejo de iniciar uma colaboração, impul-
sionada por interesses recíprocos de inova-
ção tecnológica. Para a Samsung C&T, um
dos sucessos do projeto é a colaboração
com a Nordimpianti, um parceiro com
capacidade para desenvolver e implemen-
tar ideias inovadoras na área da indústria
da construção.

Para a Nordimpianti é uma grande honra
ter uma empresa como a Samsung C&T
entre os seus clientes.  Atualmente estão
sendo planejados outros projetos, que
serão iniciados pela Samsung C&T em um
futuro próximo.
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MAIS INFORMAÇÕES   

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

Samsung C&T Chungju PC Plant
942-3, Yongtan-dong, Chungju-si, Coreia
380-250, Yongtan-dong, Chungju-si, Coreia
www.secc.co.kr

Dubai Office
T +971 4319 7455 
F +971 4330 3365
dubai.office@patabone.com / info@patabone.com    
www.concretemiddleeast.com 

Primeira linha de produção para lajes alveolares com 6 pistas, cada
uma com 150 m de comprimento

À esquerda: senhor Yong Tae Kim, diretor da fábrica PC2; e à 
direita: senhor Sandro Chiurco, diretor de assistência técnica da
Nordimpianti

Laje de nervura tripla (Triple Ribbed Slab) durante a produção com
a moldadora da Nordimpianti.
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