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Em fevereiro de 2018, a empresa italiana Nordimpianti 
realizou um seminário para especialistas da indústria do 
concreto na empresa Betard em Breslávia, a quarta maior 
cidade da Polônia. Entre os inúmeros participantes da 
Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, também se encontravam re-
presentantes de organizações e empresas que já têm insta-
lações da Nordimpianti ou planejam sua aquisição. 
Para os primeiros, a visita à empresa da Breslávia foi uma 
oportunidade de voltar a conversar com os representantes 
da empresa Nordimpianti, obter respostas em primeira 
mão para as perguntas importantes e trocar experiências 
com os colegas que usam instalações semelhantes. Para os 
segundos, foi uma ocasião para conhecer pessoalmente as 
possibilidades únicas da tecnologia da Nordimpianti. O 
evento em Breslávia ajudará a ambos a desenvolver uma 
estratégia altamente eficiente para a restruturação, moder-
nização e desenvolvimento técnico de suas fábricas. Isso 
também se aplica à montagem de instalações da Nordim-
pianti – um dos líderes em planejamento e produção de 
máquinas de fabrico de produtos em concreto protendido, 
cada vez mais usados em edifícios residenciais, industriais 
e de engenharia civil e infraestruturas. 

Não é por acaso que a fábrica em Breslávia foi o local eleito 
para o seminário. A linha de produção de lajes alveolares pro-
tendidas trabalha aqui há um ano com sucesso. 
Na Polônia, a Betard é um nome conhecido. Os fãs de esporte 
conhecem-na como patrocinadora de representantes de di-
ferentes modalidades esportivas. Em primeiro lugar, o nome 
está associado a produtos de concreto – uma ampla gama de 
elementos estruturais de alta qualidade para projetos de con-
strução de todo o tipo. As opiniões dos especialistas da Be-
tard têm importância no país e no exterior, bem como sua ex-
periência em seleção de equipamentos de produção. 
 
Engenharia Civil na Polônia –  
o caminho para a modernização 
 
A indústria de construção polonesa está novamente em as-
censão após a recessão dos anos 2011 a 2015. Seu sucesso 
se demonstra de modo convincente mediante a resolução 
profunda do problema de carência habitacional na Polônia. 
No mercado imobiliário polonês investem não só os cidadãos 
polacos, mas também estrangeiros que pretendem gerar ou 
aumentar seus ativos pessoais. 

Linha de produção comprovada  
para lajes alveolares protendidas  
na empresa Betard, Polônia

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti, Itália

Antes do início do novo ciclo de produção,  
as pistas têm que ser limpas em profundidade.

Uma máquina multifunções é responsável pela aplicação  
de alta qualidade do lubrificante; em Breslávia,  
ela é operada a gás.
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Esse tipo de interesse no setor imobiliário estimula o desen-
volvimento de atividades de construção e a produção de ma-
teriais de construção. A vantagem incondicional da economia 
polonesa é o crescimento acima da média da produção in-
dustrial, cujas taxas de crescimento são ainda maiores do que 
as da economia. Isso é impossível sem novos projetos indus-
triais. 
Sem esquecer que, para o desenvolvimento da economia de 
um país e, em especial, um país tão grande como a Polônia, 
a principal tarefa do setor da construção é, além da constru-
ção residencial, a realização de projetos de infraestrutura em 
grande escala. 
Para lidar com essa diversidade de projetos de modo bem-
sucedido (que, na verdade, a indústria de construção polo-
nesa já faz), é necessário criar novas instalações de produção 
para o fabrico de materiais de construção e modernizar as 
existentes. 
Logo no início das reformas do mercado, a Polônia dispunha 
de uma base de produção impressionante para a indústria 
de construção. Já existiam mais de 150 empresas para edifí-
cios residenciais com lajes. Mas já era tempo de uma restru-
turação profunda da indústria de construção em termos de 
organização de produção e equipamento técnico. Muitas em-
presas relevaram falta de competitividade e fecharam ou pa-
raram pouco antes do encerramento. Algumas conseguiram 
abrir de novo após a restruturação e modernização. Uma 
parte da produção foi redesenhada do zero. 
Em ambos os casos, foi necessário criar instalações com re-
cursos de tecnologias econômicas e ecológicas. A nova 
tecnologia com maiores quantidades de produção, uma 
acentuada melhoria da qualidade dos elementos pré-molda-
dos e uma maior produtividade de trabalho são, há vários 
anos, a tendência da indústria de construção polonesa. 
As empresas que produzem lajes alveolares protendidas em 
instalações estacionárias mudam para a concretagem contí-
nua sobre longas pistas de produção e utilizam, para tanto, 
instalações do melhor fabricante do mundo. A empresa 
Nordimpianti, cujas instalações estão em mais de 40 países, 
está entre elas. 

Nordimpianti – Empresa e instalações 
 
Os especialistas de todo o mundo ficaram convencidos pela 
qualidade da Nordimpianti, das próprias instalações, mas 
também dos elementos de concreto pré-moldado de todo o 
tipo que elas produzem. Além das vantagens das próprias 
instalações e da elevada qualidade dos elementos estru-
turais, os princípios e organização do trabalho da empresa 
com seus clientes são de extrema importância. Sobretudo 
pelo facto de a Nordimpianti vender não somente máquinas, 
mas também soluções completas com planejamento e pro-
cessos de produção e tecnologia completos. 
Os especialistas da Nordimpianti estão ativamente envolvi-
dos no trabalho, logo no desenvolvimento do projeto para a 
construção de uma nova fábrica ou para a restruturação de 
uma existente. Eles oferecem suporte durante a instalação, 
colocação em funcionamento e adaptação do equipamento, 
incluindo treinamento do pessoal. Após a colocação em fun-
cionamento da linha de produção, as empresas usuárias re-
cebem um serviço de assistência ao cliente moderno, de alta 
qualidade, com o fornecimento atempado de peças de repo-
sição, consultoria, etc. 
Tudo isso pode facilitar a escolha pela Nordimpianti. Essa foi 
também a escolha da empresa polonesa Betard, com sede 
em Breslávia. Esta decisão foi bem pensada e tomada de 
modo responsável, demonstrada pelo fato de o projeto ter 
sido exclusivamente financiado por fundos próprios da  

A máquina de concretagem da empresa Nordimpianti, uma 
extrusora da série EVO, se movimenta ao longo da pista de 
produção. Paralelamente, no silo da máquina de concreta-
gem tem que ocorrer um fornecimento constante e contínuo 
de concreto (até ao fim do processo de concretagem).

A unidade tem uma estrutura modular: a fonte de alimenta-
ção com silo pode ser facilmente movimentada para outra 
forma para produzir uma laje de pavimentação com outra 
espessura/largura.
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empresa, sem recorrer a créditos, embora uma das vantagens óbvias da adesão à 
UE da Polônia seja o acesso a fundos da União Europeia para, entre outros, inves-
timentos em na indústria de construção. 
 
Linha de produção da Nordimpianti em Breslávia 
 
A linha de produção para a produção de lajes alveolares protendidas com processo 
de concretagem contínuo na Betard tem seis pistas, com 150 m de comprimento 
(existe uma instalação semelhante da Nordimpianti em Cheboksary, Rússia, na  
fábrica GBK-1). 
Depois de sair do misturador, o concreto passa por uma caçamba transportadora 
para o distribuidor de concreto junto à extrusora e, daí, para a máquina de concre-
tagem. O transporte do concreto de uma instalação de mistura de concreto para 
uma máquina de concretagem pode, no geral, ser efetuado de vários modos, de-
pendendo das condições locais na fábrica e a capacidade de produção necessária. 
A solução na fábrica da Betard possibilita volumes maiores e capacidades mais ele-
vadas. 
 
Na linha de produção em Breslávia, uma extrusora da série EVO produz uma vasta 
gama de lajes alveolares protendidas e elementos de parede. O concreto é pres-
sionado sobre a pista por sem-fins mediante tubos de moldagem, que rodam e se 
deslocam para a frente e para trás. O processo de extrusão assegura que o produto 
está suficientemente adensado em todos os pontos e evita vibrações e um elevado 
nível de ruído. 
A espessura dos produtos varia dependendo da finalidade e das características 
técnicas exigidas. A estrutura modular da extrusora possibilita a troca de insertos 
de moldagem e permite um reequipamento rápido de um tamanho para outro. 
As espessuras padrão para lajes (elementos de parede) encontram-se entre os 150 
e 520 mm; as larguras de 600, 1200, 1250, 1500 e 2400 mm. Também é possível 
fabricar produtos com larguras que divergem do padrão, de 800, 900, 1100 mm, 
etc. As lajes com menor espessura são usadas em edifícios com menos andares, 
para cobrir vãos mais pequenos. Em Breslávia, a porcentagem de lajes com uma 
espessura de 400 e 500 mm é de 50 a 60 % da produção total, ao contrário de  
fábricas na Rússia e nos Estados da CEI, onde a porcentagem é de, no máximo,  
10 a 15 %. 
A aparência exterior dos elementos pré-moldados é determinada pelas formas  
laterais e a aparência das aberturas pelos tubos de moldagem. 

Uma cura orientada permite a redução do tempo para atingir a resistência exigida 
em até 6 a 8 horas, após as quais a fixação da armadura é aliviada e a laje pode 
ser cortada. Durante a cura orientada, os produtos devem ser cobertos com  
material resistente ao vapor.
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Uma característica especial da fábrica da Betard é a concep-
ção individual de aberturas por vezes muito complexas. Du-
rante a concepção, os planejadores queriam fundamental-
mente aumentar a resistência contra incêndio das lajes. As 
lajes com uma espessura de 160 a 200 mm têm seis abertu-
ras, com uma espessura de 265 mm têm cinco e com uma 
espessura de 300 a 500 mm, quatro aberturas. 
 
A concepção da armadura é diferente da armadura nos Esta-
dos da CEI. Em Breslávia e na Polônia, em geral, observa-se 
muito os elevados custos dos elementos estruturais metáli-
cos; usa-se concreto com classes de resistência mais altas e 
a armadura é reduzida ao mínimo. Uma laje alveolar proten-
dida produzida sobre longas pistas não tem qualquer arma-
dura transversal. A armadura longitudinal seria muito grossa 
para essa laje: 12 mm para lajes com uma espessura de 200 
mm e para lajes a partir de 320 mm por vezes até 15,2 mm. 
Uma armadura superior somente é usada em lajes com com-
primento superior a 13 m. Nas fábricas nos Estados da CEI, a 
armadura superior compensa a deflexão, que pode provocar 
fissuras. Aqui o problema também é solucionado pelo uso de 
concreto de alta qualidade. Independentemente das dimen-
sões (comprimento e espessura) da laje e da sua capacidade 
de carga, se usa a classe de concreto B-50 (ou C50/60 con-
forme a norma europeia). A carga total é assumida pelo con-
creto, especialmente nos suportes, onde somente predomi-
nam forças de compressão. 
 
Em caso de quantidade menor de armadura, a tensão é 
maior. O fio somente é usado como armadura em produtos 
pequenos, em produtos maiores usam-se cabos. Graças ao 
agente de liberação de alta qualidade e ao uso correto (uso 
por m2 no máx., 25 g), os cabos tensores não entram em con-
tato com o agente de liberação. 

Na fábrica não são montados quaisquer ganchos nas lajes 
de pavimentação.

A serra movimenta-se ao longo da pista e é instalada no 
ponto de corte pretendido; são possíveis cortes transversais, 
longitudinais e angulares.

Na fábrica da Breslávia, as lajes com uma espessura de 160 
a 200 mm têm seis furos, com uma espessura de 265 mm 
têm cinco e, com uma espessura de 300 a 500 mm, quatro, 
como aqui demonstrado.
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A influência do óleo para formas na qualidade do produto 
não pode ser subestimada. Alguns agentes de liberação 
podem reagir quimicamente com o metal e a água, se forem 
aplicados antes da concretagem sobre a pista de produção, 
o que pode provocar corrosão do concreto. Alguns agentes 
de liberação reagem com o concreto e não evitam correta-
mente a colagem do concreto e do metal, o que provoca ade-
rências ao levantar os elementos. 
Nas fábricas de produção nos Estados da CEI, os cabos são 
frequentemente assentes “a seco” e depois são novamente 
levantados para colocar agente de liberação sobre a pista. 
Isso leva a que os cabos absorvam demasiado agente de li-
beração e, mais tarde, ocorra o deslize no agregado.  
O correto seria aplicar primeiro uma fina camada de agente 
de liberação na pista e, depois, assentar os cabos. O uso de 
agente liberação tem que ser cuidadosamente monitorado.  
Existe um teste fácil da qualidade da aplicação do agente de 
liberação. Se depois de passar o dedo sobre a pista de pro-
dução ele ficar oleoso e não deixar qualquer rastro, o agente 
de liberação foi colocado corretamente. 
Na linha de produção da Nordimpianti, uma máquina poliva-
lente é responsável pela qualidade da aplicação de agente 
de liberação. Duas espátulas de borracha fazem parte do 
equipamento. Durante a limpeza, uma elimina os restos dos 
depósitos, a segunda distribui o agente de liberação em uma 
fina camada, o mais uniformemente possível.  
Curiosamente, essa máquina funciona em Breslávia com 
motor GPL, enquanto que na maioria das fábricas nos Esta-
dos da CEI se usa um motor elétrico. Embora também haja 
empresas na Rússia nas quais hajam máquinas multifunções 
a gás, como as fábricas GBI-1 e GBI-5 em Tiumen e "Armaton" 
em Novosibirsk. Uma vantagem do gás é a elevada veloci-
dade da máquina de multifunções; o trabalho não é prejudi-
cado por cabos ou bobinas de cabos. Contudo, o gás exige 
uma observação estrita dos requisitos de segurança e a re-
spectiva organização da produção. O cliente tem que decidir 
o que é melhor para si, se gás ou a eletricidade. 
Quando o produto atingir a resistência necessária e a fixação 
das vigas de suporte no concreto for liberada, o longo pavi-
mento de concreto é cortado em partes com uma serra cir-
cular. O produto pode ser cortado na transversal, longitudinal 
ou em ângulo nos pontos desejados. O tempo de corte (90 a 
180 s) depende do tipo e da espessura do produto e também 
da espessura da armadura. Em caso de elevado grau de ar-
madura na laje, a serra pode dobrar. Para evitar que a lâmina 
de corte fique presa, a serra tem uma carga adicional. 
A fábrica em Breslávia também tem uma máquina de punção 
de furos nas lajes. Na Rússia, são frequentemente usadas es-
tacas de madeira simples para esse fim. 
Aqui não se montam ganchos de montagem nas lajes: os tra-
balhos de instalação são efetuados com grampos e travessas 
de elevação. No caso de projetos de construção mais peque-
nos, as travessas de elevação são maioritariamente alugadas 
para a instalação. As grandes empresas de construção têm 
geralmente travessas de elevação próprias. Os ganchos de 
montagem significam mais consumo de metal e sua monta-
gem mais custos adicionais com pessoal (geralmente, não se 
trata de um processo automatizado, efetuado por duas pes-
soas). E os custos do metal e da mão de obra são altos na Po-
lônia. 

Outra diferença da fábrica em Breslávia é um sistema de 
transporte duplo que carrega as lajes de pavimentação não 
só em uma fila, mas em duas ao longo da largura do carro de 
transporte, permitindo simultaneamente o transporte de mais 
produtos. 
Na Polônia, quando as condições mais favoráveis se combi-
nam em um só local, se diz que “os astros estão alinhados”. 
Essa metáfora aplica-se à fábrica da Betard em Breslávia. A 
analogia aplica-se aqui, pois dois pioneiros do setor da con-
strução polonês e da engenharia mecânica europeia se jun-
taram para a implementação de um projeto comum. Desde 
1974, a Nordimpianti forneceu mais de 200 fábricas e insta-
lações para todo o mundo, com capacidade para produzir 
uma ampla gama de produtos em concreto protendido. Não 
é fácil determinar qual o número do projeto em Breslávia. 
Mas, sem dúvida, é um passo importante para o futuro, o 
valor de mercado e a competitividade aumentaram conside-
ravelmente. �

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 
 

 
 

BETARD SP.ZO.O. 
ul. Polna 30, 55-095 Długołęka, Polônia 
T +48 71 315 2009, F +48 71 315 2097 
bok@betard.pl, www.betard.pl

MAIS INFORMAÇÕES

O dispositivo de tração para carro de transporte de  
elementos é usado para os transportar para fora do  
galpão de produção.
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