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PRODUTOS DE CONCRETO
Kraft Curing Systems GmbH, 49699 Lindern, Alemanha

Todos os sistemas de cura são iguais
Quando empresas como a AG (Acheson & Glover) se mantêm durante mais de 50 anos na liderança na área do paisagismo e de soluções sob a forma de elementos de concreto pré-moldado, são Early-Adopter e líderes de mercado ao invés de seguidores, nesse caso este artigo sobre
o que foi descoberto pela AG poderá ser muito interessante para este circuito: nem todos os sistemas de cura
são iguais!
A empresa AG, sediada na Irlanda do Norte, abastece os mercados do Reino Unido e da Irlanda com produtos de concreto
pré-moldados para paisagismo, que são produzidos em quatro instalações, com um total de nove fábricas de produção e
uma pedreira. A AG, um dos fabricantes da mais alta qualidade de produtos de concreto para paisagismo a nível mundial, estabeleceu-se como um fornecedor Premium de produtos de alta qualidade graças às suas duas fábricas de blocos de concreto de alto desempenho, às duas modernas fábricas de pavimentação de concreto, às duas fábricas de tijolos de concreto, às duas fábricas de lajes de concreto, bem
como devido aos seus 400 funcionários experientes, qualiﬁcados e empenhados, assim como aos gerentes e sócios
proativos.
A vasta gama de produtos da AG para o paisagismo, incluindo o icônico TerraPave®, engloba produtos estéticos e
altamente funcionais, que estão a testar constantemente os
limites do possível.
Poderá encontrar mais informações sobre a Acheson & Glover e a sua política de sucesso para alcançar os seus três grupos-alvo mais importantes, as grandes empresas de construção e os comerciantes, o público em geral e os arquitetos, os
especiﬁcadores e os proprietários de obras, na página Web
da empresa www.ag.uk.com.
Em Abril de 2016, a AG observou uma demanda mais forte
por pavimentos de concreto tamboreados, que foi também
impulsionada pela expansão do mercado de habitação no
Reino Unido. O diretor técnico, Lyle Cairns, foi em busca de
uma opção para melhorar a produtividade da instalação de
pavimento de concreto Masa existente há 15 anos na fábrica
de Fivemiletown. Depois de a fábrica ter sido equipada com
uma instalação de tamboreamento integrado diretamente na
saída das câmaras de cura na linha de produção, o tempo de
espera de 30 horas para que o concreto pudesse endurecer
o suﬁciente, de modo a que os pavimentos de pedra não se
quebrassem no tambor, provou ser um entrave.
Apesar de as estantes de cura da AG, com 14 passagens, disporem de uma capacidade de armazenamento de 4704 paletes, em 2016, a situação acabou por se tornar problemática
pelo seguinte:
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Pavimentos de pedra multicoloridos curados saem da
câmara de cura no prazo de 24 horas após a produção.

Pavimentos de pedra a caminho do tambor integrado.

www.cpi-worldwide.com
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Pavimentos de pedra tamboreados prontos para o
empacotamento.
«A AG pretendia aumentar a sua capacidade, o que implicava
um turno adicional e a integração de uma instalação de tamboreamento na linha de produção. Atualmente o sistema dispõe de câmaras duplas, com paredes divisórias e portas de
enrolar. É enchida uma câmara (duas passagens) e, apenas
quando a porta está fechada, é iniciada a cura. O último produto colocado na câmara, é o primeiro a ser retirado. A temperatura de cura não atinge o seu valor nominal. Devido à
falta de resistência inicial, a AG não consegue ampliar mais a
sua capacidade».
Embora o objetivo mais urgente – o de obter a resistência inicial adequada em menos de 24 horas – tenha sido alcançado
na linha de produção, persistiram outros problemas, tais
como custos com combustível e cimento, intensidade da cor,
controle da eﬂorescência, cantos e arestas frágeis, o que
eventualmente levou a uma reconsideração.
Uma visita ao estande da Kraft Curing Systems na feira bauma
2016 em Munique, Alemanha, convenceu Lyle Cairns de que
a Kraft Curing Systems seria o parceiro ideal para resolver seu
problema no processo de cura. Na realidade, já em 1996 a
Acheson & Glover tinha cooperado com a Kraft Curing Systems na instalação do primeiro sistema de cura na Irlanda do

Sempre um passo à frente...
Maquinas para blocos
Manuseio para fábricas de blocos
Acabamento
Equipamentos para mistura e transporte de concreto
Manuseio para tubos e poços de inspeção
Manipulação de dormentes
made
Soluções especiais
in
Germany
Sistemas de controle

Pavimentos de concreto empacotados, prontos para o envio.

www.cpi-worldwide.com
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A interface de usuário «Touch-to-Cure» a cores e disponível
nas dimensões 6 "a 22", exibe a temperatura de cura (linha
vermelha) e a umidade de cura relativa (linha azul) tanto em
tempo real como das últimas 24 horas.

A interface de usuário «Touch-to-Cure» a cores e disponível
nas dimensões 6 "a 22", exibe os valores de todos os sensores de temperatura e umidade existentes na câmara de cura
(neste projeto existem três sensores).

Norte para a cura rápida de pavimentos de concreto. Desde
então, a AG instalou ao todo cinco sistemas de cura para a
cura rápida de diversos produtos de concreto para o setor do
paisagismo.

de ar, o sistema de aquecimento e neblina, seria o de alcançar um aumento rápido da temperatura devido ao valor energético inferior do ar aquecido. Um aumento da temperatura
do ar de entrada resultaria apenas na secagem do concreto,
o que, por sua vez, causaria menor resistência, cantos e arestas frágeis, uma absorção alta e uma resistência reduzida contra ciclos de troca de congelamento/descongelamento, bem
como eﬂorescência».

Não foi só a relação comercial entre as duas empresas que
convenceu a AG, mas também a experiência da Kraft Curing
na resolução de problemas semelhantes de fabricantes de renome na Irlanda, no Reino Unido, na Alemanha e na Polônia.
«Tivemos uma reunião com Michael Kraft, na fábrica da Masa
em Fivemiletown, em que ele explicou o motivo pelo qual o
nosso sistema de cura atual não seria a solução ideal para o
resultado que pretendíamos, nomeadamente, a utilização de
um tambor integrado na linha de produção meramente
24 horas após a produção. Ele explicou que isso não dependeria somente da instalação montada. Embora o conceito do
sistema e a câmara de cura não fossem realmente úteis para
obter uma alta resistência inicial do concreto, existiam vários
outros fatores responsáveis, que faziam com que os restantes
pavimentos de pedra tivessem que ﬁcar durante mais de 30
horas após a produção na câmara. Primeiro, os últimos pavimentos de pedra colocados na câmara, foram os primeiros a
serem retirados. Estes pavimentos possuíam menor maturidade e resistência. Segundo, o enchimento da câmara de
cura (duas passagens) durava cerca de 3 horas. Como resultado, a porta ﬁcava aberta e a temperatura do concreto só
poderia aumentar três horas após a produção, portanto, três
horas de tempo perdido. Em terceiro lugar, a temperatura
nunca excedia os 40 °C, embora tenha sido ajustada para
60 °C e demorava mais de 12 horas até atingir os 40 °C. O
design da câmara de cura única e a incapacidade do equipamento para uma cura eﬁcaz causaram outros problemas com
os custos e a qualidade com os quais nos deparámos».
Michael Kraft descreveu «o desaﬁo inerente ao conceito de
câmara única, juntamente com a incapacidade de circulação
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Ao invés do conceito de câmara única, a Kraft Curing propôs
um sistema de câmara grande (conceito Big Box). Michael
Kraft explica: «As paredes exteriores e as coberturas das estantes, com 14 passagens, estão bem isoladas. A modiﬁcação
para a câmara grande requer simplesmente a remoção das
seis paredes divisórias, das sete portas de enrolar e do isolamento existente à volta da área do carro de transporte, do
elevador e do rebaixador.

Área de plataformas de transferência isolada, com elevador
e rebaixador. Porta dupla para entrada de equipamentos,
porta de acesso para pessoas e janelas grandes.

www.cpi-worldwide.com
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Competence Leadership.

Máximo
desempenho
e ﬂexibilidade
É a interação entre a vontade, a perseverança e a paixão
que faz o nosso sucesso. Para nós, produtos com uma
qualidade excecional e a procura diária de inovações
fazem parte do nosso compromisso. Por isso, fábricas de
cimento de todo o mundo conﬁam nos nossos produtos
e no nosso know-how há mais de 50 anos.
Sejam placas de apoio em madeira, numa mistura de
plástico e madeira ou totalmente plásticas, bem como
moldes em resina líquida de alta precisão: proporcionamos-lhe sempre a ferramenta ideal às suas necessidades
individuais. Acompanhamos o seu percurso, desde
o aconselhamento do produto mais adequado ao seu
caso até à sua aplicação concreta, passando pela
apresentação do produto.
Connosco alcança os seus objetivos. Teremos
todo o prazer em aceitar o seu desaﬁo.

WASA AG I Europaplatz 4 I 64293 Darmstadt

wasa-technologies.com
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Todas as aberturas de entrada e saída estão equipadas com
exaustores, com ventiladores integrados, para evitar a perda
de calor e umidade da câmara na área de produção.
Os exautores são aquecidos para evitar a formação de
condensação, que poderia gotejar sobre os produtos
frescos e manchá-los.

Saídas de circulação de ar em cada nível da câmara de cura
para permitir que o ar ﬂua lentamente e de forma bastante
uniforme. Este projeto inclui um total de 14 poços verticais,
com 308 saídas de circulação de ar e 64 entradas de ﬂuxo
de retorno.

Agora que a AG conﬁava no conceito e no resultado «em
menos de 24 horas», havia ainda uma questão que tinha que
ser esclarecida para que o projeto pudesse avançar. Tendo em
conta o mercado em plena expansão, Lyle Cairns e o diretor
da fábrica, Declan McStravick, não conseguiram suprir quaisquer perdas de produção. Somente conseguimos liberar a fábrica para a Kraft Curing durante 13 dias no inverno, entre
27 de dezembro e 7 de janeiro, altura em que a fábrica está
encerrada. A 8 de janeiro tínhamos que estar novamente com
um sistema de cura funcional, pronto a trabalhar». A Kraft Curing aprovou as condições da instalação e o projeto foi concluído nos últimos dias de 2016 e nos primeiros dias de 2017.
Em apenas 13 dias, a Kraft Curing efetuou: toda a instalação
mecânica das paredes e coberturas isoladas à volta da área
do carro de transporte; a instalação do elevador e do rebaixador; a montagem das portas e janelas; a instalação do sistema de cura completo, incluindo a unidade de aquecimento,
o poço, o sistema de adição de umidade e a instalação elétrica das lâmpadas na câmara de cura, bem como de todos
os sensores de temperatura/umidade e motores. O sistema
foi colocado em funcionamento a 7 de janeiro.
Em geral, o sistema de isolamento consiste na simples instalação de placas de isolamento com parafusos auto-atarraxantes e a cobertura das juntas com uma ripa. Aquilo que é apli-

cável para um edifício isolado, não é aplicável para uma câmara de cura. A vedação, a formação de espuma e o isolamento de uma câmara de cura são importantes não apenas
para reduzir tanto quanto possível os custos de energia, mas
também para evitar a distribuição desigual de temperatura,
a formação de manchas na superfície do concreto devido à
formação de gotas de condensação, águas paradas e eﬂorescência primária.
Na semana após a colocação em funcionamento, foram testadas diversas temperaturas da câmara e umidades relativas
do ar. Por ﬁm, os valores ideais seriam 35 °C (95 °F) e 95% de
umidade relativa do ar, com uma umidade relativa do ar máxima permitida de 99%. A câmara está seca e não existem
quaisquer gotas ou manchas de condensação. A instalação
trabalha de forma conﬁável. O operador consegue ver para
dentro da câmara devido à luz forte e às janelas da câmara
de cura. Não existe qualquer problema com as paletes de
produção.
Os resultados obtidos nas primeiras semanas mostraram que
a câmara grande era a chave para o sucesso, para executar o
tamboreamento em menos de 24 horas após a produção. A
qualidade dos pavimentos de concreto após o tamboreamento, em menos de 24 horas, foi melhor do que a alcançada
anteriormente após mais de 30 horas de cura. O que come-
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Com uma umidade do ar de 98% todas as estantes de aço, equipamentos, paredes, lajes e pisos permanecem secos durante 24 horas por dia, 365 dias por ano.
çou em 2016 com uma busca por uma maior produtividade de pavimentos de concreto tamboreados, terminou no ﬁnal de 2017 com muito mais.
No ano passado, a AG conseguiu que o desempenho dos produtos de concreto
relativamente a defeitos, resistência, aspeto e custos de produção do sistema de
cura em termos manutenção, custos de energia e conﬁabilidade fosse inigualável.
Os resultados falam por si.
Além do aumento da resistência inicial e da eliminação da ameaça à produção resultante da cura, foi reduzido o custo da energia (consumo de gás) em 12,5% nos
primeiros 12 meses.
As cores são mais consistentes, sendo que a superfície dos blocos de concreto
exibe um cromatismo mais consistente de cima para baixo e detrás para a frente.
Os cantos e as arestas são sólidos e não houve qualquer problema com a eﬂorescência, de tal forma que não recebemos qualquer reclamação dos clientes.
A eliminação de sete portas de enrolar, graças à troca para a câmara grande, reduziu os custos de manutenção gerais na fábrica.
Em resumo, o novo sistema de cura traz benefícios signiﬁcativos em relação ao anterior sistema. O sistema Quadrix para o aceleramento da cura do concreto, em
comparação com o sistema de câmara única, reduziu o tempo de cura em relação
a um reprocessamento integrado na linha de produção de mais de 30 horas para
menos de 24 horas, ou seja, houve uma queda de 20%, com uma redução de 12,5%
no consumo de gás e concedeu um aspeto visual mais consistente ao concreto. 왎

MAIS INFORMAÇÕES

Acheson + Glover Limited
127 Crievehill Road
Fivemiletown
BT75 0SY, Reino Unido
www.ag.uk.com
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COLOURED
CONCRETE
PENS
Visit our homepage
and discover our
Concrete Pens in many
different colour variations.

Kraft Curing Systems GmbH
Muehlenberg 2
49699 Lindern, Alemanha
T +49 5957 96120, F +49 5957 961210
info@kraftcuring.com, www.kraftcuring.com
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