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ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

Há já mais de 35 anos que são produzidos elementos estruturais
de grandes dimensões para a construção com pré-fabricados na
fábrica de Schachen, da Müller-Steinag Element AG, perto de
Lucerna. Quando a Cavag AG foi fundada em 1981, na primeira
década a empresa focou-se na produção e montagem de silos
para a agricultura, bem como de elementos para a construção de
edifícios. Desde a mudança do milênio e da aquisição por parte do
grupo Müller-Steinag em 2011, o setor da construção de edifícios
foi ganhando cada vez mais importância e a produção e as ven-
das de elementos de concreto pré-moldado foram aumentando
constantemente.
Atualmente, a fábrica de Schachen é especializada no planeja-
mento e produção de pré-fabricados construtivos protendidos e,
com a sua experiência de longos anos na construção industrial e
comercial, é uma parte importante da empresa de vendas Müller-
Steinag Element AG. Esta reúne todas as fábricas do grupo com ati-
vidade na produção de elementos de concreto pré-moldado. A sua
gama de produtos estende-se desde os elementos estruturais de
grandes dimensões da engenharia técnica para construções por-
tantes, elementos protendidos e pilares altamente resistentes, até
elementos de proteção acústica e edifícios-garagem.

Fábrica de Schachen: do papel 
de fornecedor ao de parceiro

“Cada fábrica do nosso grupo possui
um foco central”, explica Thomas
Wyss, gerente da fábrica de
Schachen. No que diz respeito à fábri-
ca de Schachen, o seu foco sofreu
uma alteração nos últimos dez anos.
“Pretendíamos nos afastar do papel
de fornecedor e tínhamos o objetivo
de nos desenvolvermos como parceiro

dos nossos clientes, que consegue oferecer os seus próprios con-
ceitos.” Para esse efeito, o próprio departamento de engenharia foi
aumentado e assim se começou expandindo e diversificando a
maquinaria. “Com isso fomos bem-sucedidos”, segundo Wyss,
“para não agirmos mais como mero fornecedor de elementos estru-
turais mas para desenvolvermos conceitos de construção holísticos
juntamente com os nossos clientes.”

Sistema de moldagem altamente flexível 
para a produção de lajes TT e elementos de concreto 
pré-moldado em forma de barras

Um marco importante neste caminho foi o investimento em um sis-
tema de moldagem, com o qual é possível produzir lajes TT e ele-

2 em 1: Sistema de moldagem altamente 
flexível inicia produção

Tecnocom, 33100 Udine, Itália

O grupo suíço de empresas Müller-Steinag investe no desenvolvimento contínuo da fábrica de Schachen: o objetivo é não somente desem-
penhar o papel de fornecedor com a fábrica fundada em 1981 no futuro mas também o de um parceiro com conceitos de construção inte-
gral. Para esse efeito, o próprio departamento de engenharia foi aumentado e a maquinaria foi expandida e diversificada. Juntamente com
a Tecnocom, uma empresa do grupo Progress, foi desenvolvido e instalado um sistema de moldagem altamente flexível para a produção de
lajes TT e elementos de concreto pré-moldado em formato de barras. A produção começou no final de novembro de 2016.

A Tecnocom desenvolveu um sistema de moldagem flexível com
duas formas diferentes para a fábrica de Schachen: com a primeira,
uma forma com 46 m de comprimento para a produção de lajes TT,
no momento estão sendo produzidos os respectivos elementos de
concreto pré-moldado.

As lajes TT com 10,5 m de comprimento e 2,5 m de largura estão
sendo usadas para a construção do novo centro técnico da SRF,
perto de Zurique. Até ao início do verão de 2017 têm que ser 
produzidas 250 peças destas.

Thomas Wyss, gerente 
da fábrica de Schachen
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mentos de concreto pré-moldado construtivos na forma de barras
conforme o desejo do cliente. A escolha do parceiro tecnológico
recaiu na Tecnocom, uma das empresas do grupo Progress espe-
cializadas em formas especiais. “A Tecnocom convenceu-nos com
os seus conjuntos de soluções técnicas”, especifica Thomas Wyss.
O sistema de moldagem instalado é composto por uma estrutura
de base em que podem ser montadas duas formas diferentes.
Graças a este dispositivo flexível, após a produção de lajes TT na
primeira fase do projeto, em uma segunda fase a produção pode
ser convertida para o fabrico de vigas e pilares. Uma instalação de
protensão já existente foi integrada no sistema.

Produção de lajes TT relacionada com o projeto

“Atualmente produzimos, com a primeira forma, lajes TT para um
projeto em Leutschenbach, perto de Zurique”, continua Wyss. A
forma foi desenvolvida e instalada especialmente para este pedi-
do. Ela tem um comprimento de 46 m e está equipada com um sis-
tema de vibração. “As lajes TT, que estamos produzindo no momen-
to, possuem um comprimento de 10,5 m e uma largura de 2,5 m”,
explica Wyss. “Elas são usadas na construção do novo centro téc-
nico da SRF (Rádio e Televisão Suíça).” Até o início do verão de
2017 têm que ser produzidas 250 peças de elementos de concre-
to pré-moldado. Depois disso, a forma é desmontada e substituída
por uma segunda forma para a produção de elementos estruturais
em formato de barras.

Produção de elementos de concreto 
pré-moldado com alturas até 2 m

Esta forma também possui um comprimento de 46 m e dispõe de
estruturas portantes verticais, em que são fixadas as formas laterais.
As próprias estruturas portantes são compostas por quatro módulos
em cada lado e podem ser deslocadas com a ajuda de motores
elétricos. Para o efeito, as formas laterais também podem ser con-
troladas em separado. A altura variável de até 2 m garante uma
flexibilidade adicional. “Uma característica especial é que com
esta forma é possível produzir elementos de concreto com 2 m de
altura e simultaneamente muito compridos”, prossegue o gerente
Thomas Wyss. As vigas e os pilares são produzidos na versão não
protendida e protendida.

Duplicação da produção mediante elemento 
de moldagem longitudinal adicional

Com um elemento de moldagem longitudinal adicional a forma
pode ser dividida ao meio. “Deste modo podemos produzir dois
elementos de concreto pré-moldado paralelamente, o que equiva-
le à duplicação da capacidade de produção”, explica Wyss. As
formas laterais podem ser bem abertas graças aos motores elétri-
cos adequados para o efeito.

Produto altamente flexível, colaboração de confiança

Para o grupo Müller-Steinag, a elevada flexibilidade é uma das
mais importantes características do novo sistema de moldagem.
Thomas Wyss mostra-se satisfeito: “Não só temos capacidade para
produzir lajes TT com várias seções transversais como também ele-
mentos estruturais diferentes em formato de barra – por exemplo,
pilares com consolos.” Wyss descreve a colaboração com a
Tecnocom como muito boa em todos os aspetos. “Além do know-
how técnico, que nos convenceu, foi o grupo forte em segundo
plano que construiu a enorme confiança.” �
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Se a moldagem TT não for mais necessária, esta pode ser desmon-
tada da estrutura de base e ser substituída por uma segunda forma
para a produção de elementos de concreto pré-moldado  em forma-
to de barra.

A forma para a produção de vigas mestras e pilares dispõe de
estruturas portantes verticais com uma altura de até 2 m. Estas são
compostas por quatro módulos em cada lado e podem ser controla-
das em separado por motores elétricos.
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