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Desenvolvimento Fôrma Flex Pilares
com quatro consoles e posições variadas
A empresa Weiler-C. Holzberger Industrial Ltda., fornece para o mercado instalações completas desde Centrais de Concreto, Extru der e
Moldadoras até uma diversificada linha de Fôrmas Metálicas para a fabricação de estruturas pré-fabricadas armadas e protendidas , tais
como lajes alveolares, vigotas, estacas, dormentes, aduelas, entre outros. Em 2007 a WCH desenvolveu um sistema standard de fôrmas intitulado Fôrma Flex, com a qual podem ser produzidos a baixo custo vigas “I”, “T”, retangulares e pilares (colunas) com um, dois ou três consoles. Recentemente, com a evolução no projeto deste sistema de fôrmas, lançou-se a Fôrma Flex Pilares, que permite a produção de pilares com posicionamento de consoles nas quatro faces do pilar em qualquer modulação. O sistema já é um sucesso e está em operação em
um dos clientes.
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Para a concretagem de pilares com conso-
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As placas laterais podem ser montadas em modulações de um em
um metro para posicionar os consoles em metros. As fôrmas dos
consoles podem ser deslocadas por si próprias sobre as placas laterais, permitindo posicionamentos em centímetros. Na Foto 1 observa-se mais uma particularidade nos apoios laterais. As roscas de
regulagem são protegidas de poeira ou de concreto através de um
tubo metálico. Uma vez regulada, a fôrma pode ser aberta e fechada sem a necessidade de uma nova regulagem, ocasionando redução de tempo no setup.
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Quando houver um console do lado superior (lado de enchimento)
coloca-se um molde adicional superior, metálico ou Madeirit, fixado
às laterais.
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Os apoios laterais com as roscas protegidas permitem uma abertura
angular das fôrmas laterais, que posteriormente acelera a preparação para a nova concretagem.

Todo processo de remontagem em média não dura mais de 20
minutos para um clássico pilar de 18m. Para manipular a fôrma, um
simples tubo é utilizado como ferramenta de abertura e fechamento.
Pela simplicidade da montagem e manipulação do sistema de
Fôrmas Flex, são também indicadas para produções de pré- fabricados em obras.
!

As fôrmas podem ser usadas e trocadas universalmente dentro do
sistema Flex, principalmente as laterais, leitos, leitos laterais e fixações, porque são peças padronizadas e podem ser fornecidas como
suplementos ou reposições.
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