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PRODUTOS DE CONCRETO
Assyx GmbH & Co. KG, 56626 Andernach, Alemanha

Estudos comprovam a durabilidade
A Assyx é um dos fornecedores mais importantes de placas
de base para a indústria dos produtos de concreto e as
placas de base DuroBoard Assyx são usadas em fábricas
de concreto de todo o mundo. O fato de as DuroBoards
serem convincentes não somente durante a produção mas
também marcarem pontos devido a sua durabilidade foi
demonstrado há pouco tempo na avaliação de placas de
amostra que já estavam sendo usadas há muitos anos. A
empresa islandesa Steypustödin, que já produz com DuroBoards desde abril de 2007, e a empresa Alkern, em que
as DuroBoards estão sendo usadas desde junho de 2011,
disponibilizaram à Assyx placas de base para avaliação.
A Assyx DuroBoard é composta de um núcleo de madeira
micro-lamelada colada LVL com aprovação geral da inspeção
de construção. Isso signiﬁca que o processo de produção é
veriﬁcado regularmente, garantindo assim uma constante
qualidade muito elevada. As madeiras em bruto são serradas
a partir de placas de madeira lamelada colada e fortemente
prensada, o chamado “bolo”. Isto leva a uma elevada e homogênea transmissão de vibrações, distribuída uniformemente em toda a palete de produção.
O núcleo de madeira é protegido por um revestimento de
poliuretano de 3 mm de espessura, estanque ao ar e impermeável, da marca Baydur®. O revestimento totalmente impermeável predestina a Assyx DuroBoard para a utilização em
condições extremamente úmidas e molhadas, sem afetar as
suas características.

Avaliação de placas de amostra da
empresa Steypustödin
No dia 15 de abril de 2019, a empresa Steypustödin forneceu
à Assyx cinco placas de base com as dimensões 1.400 x 1.100
x 55 mm para ﬁns de avaliação.
Por sua vez, as placas foram pedidas com um total de 1.250
peças e fornecidas à empresa Steypustödin em abril de 2007.
Trata-se de uma Assyx DuroBoard de primeira geração. O núcleo de madeira é composto de uma madeira micro-lamelada
colada de araucária.
As placas foram fornecidas sem embalagem em um europalete. Após placas das ﬁtas, as placas foram retiradas do palete
individualmente e avaliadas visualmente.
A superfície das placas estava suja, como é habitual após 12
anos de utilização de uma placa de base na indústria do concreto. Nas placas de base foram produzidos vários formatos
de blocos de concreto e, em parte usando agente de libera-
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ção, em uma máquina de produção AMEthst 1300 da empresa AME. Nesse processo, o peso de produção por camada
foi de 360 kg. Segundo declarações da Steypustödin, no ano
passado foram executados cerca de 150 circuitos por placa,
o que corresponde a um valor extrapolado de 1.800 ciclos
de produção na vida útil anterior. Nem a superfície nem os
lados das cinco placas de base apresentam danos de grande
envergadura.
No primeiro passo, foram pesadas três das cinco placas, depois foram medidas a ﬂexão sob carga e seguidamente a espessura das placas em estado de entrega. De seguida, as placas foram limpas em uma instalação de lixadeira de cinta, removendo aderências de sujeira. Depois a espessura foi medida novamente nos pontos de medição anteriores.
De modo a ser possível medir o desgaste das placas em toda
a superfície, esta foi cortada em três partes e depois medida.
Por ﬁm, foram determinadas a dureza Shore e a umidade da
madeira e foi analisada a colagem do poliuretano à superfície
de madeira. Dois pedaços de madeira (sem aderência ao
plástico) foram cortados sob a forma de retângulos na tábua,
de modo a determinar a estaqueidade da madeira.
O peso das três placas estava entre os 60 e os 63 kg, uma
média de 62 kg. A Assyx indica que o peso de uma DuroBoard nova destas dimensões é de 61 kg.

Determinação do módulo de elasticidade
As placas individuais foram destacadas na área da borda inferior com réguas, de modo a simular o transporte para uma
instalação de produção e depois foram carregadas com um
peso de 780 kg sobre a superfície. A ﬂexão foi medida sob
carga e com o resultado foi calculado o módulo de elasticidade.
A partir da ﬂexão determinada das placas calculou-se um módulo de elasticidade substancialmente superior a 10.000N/
mm2. Este valor corresponde ao valor de uma tábua no estado de entrega, neste aspecto a Assyx garante aos seus
clientes um módulo de elasticidade de >10.000N/mm. Disso
é possível concluir que as placas de base avaliadas não perderam nada da sua capacidade de carga mecânica durante
o seu uso anterior e continuam sendo usadas na produção.

Umidade da madeira
DiA umidade da madeira foi medida em vários pontos nas
três placas. O resultado das medições está, em todas as
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placas, entre os 11% e os 14%. A madeira tecnicamente seca
é de cerca de 8 a 12% logo depois da secagem, devido ao
teor de umidade de equilíbrio da madeira isso pode se estabelecer até ao valor de 18%. Os valores medidos de até 14%
encontram-se totalmente na faixa padrão.

Dureza Shore
A dureza Shore determinada (A) encontra-se em pontos de
medição diferentes e em todas as três placas está dividida
em cerca de 68. Isto corresponde ao valor de uma placa nova.
O plástico está bem conectado ao núcleo de madeira e envolve-o por completo. Apenas é possível soltar a superfície
de plástico da madeira com uma ação violenta e com a ajuda
de um formão, permanecendo a madeira presa ao plástico e
as ﬁbras de madeira em camadas mais profundas. A colagem
entre a madeira e o plástico é feita em toda a superfície.

Uma das placas de amostra da Steypustödin antes
da limpeza...

... e após a limpeza

www.cpi-worldwide.com

FCI – Fábrica de Concreto Internacional – 6 | 2019

04b-Products_054-063_bra.qxp_Layout 1 12.11.19 15:01 Seite 60

PRODUTOS DE CONCRETO

)) A fotograﬁa mostra o revestimento de plástico solto e o
núcleo de madeira.

Placas cortadas para determinação da espessura no centro
da placa; revestimento totalmente fechado do núcleo de
madeira com o plástico

A fotograﬁa mostra uma seção transversal através da tábua,
sendo claramente reconhecível a colagem ainda totalmente
intacta das camadas folheadas individuais umas às outras.

Um pedaço de madeira cortado da tábua com as medidas de
134,3 x 73,9 x 43,7 mm pesa cerca de 280 g, o que corresponde a uma densidade da madeira de 645 kg/m, ﬁcando
assim na faixa de uma madeira de pinho LVL bem seca. Disso
se depreende que o revestimento de poliuretano estava totalmente fechado e que não entrou água nenhuma na tábua.

de produtos de blocos de concreto muito precisos e que também podem ser usadas por um período de tempo maior.

Resumo
No momento do estudo, as cinco placas de amostra fornecidas encontravam-se em um estado irrepreensível. A superfície de plástico estava totalmente intacta e a estabilidade dimensional das placas correspondia ao estado de entrega. Devido aos resultados do estudo é possível concluir que as placas de base continuam sendo adequadas para a produção
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Medições em placas de amostra
da empresa Alkern Meximieux
No dia 12 de fevereiro de 2019, a empresa Alkern forneceu à
Assyx três placas de base com as dimensões 1.400 x 1.300 x
50 mm igualmente para ﬁns de avaliação.
As placas foram pedidas com um total de 4.650 peças no dia
20.12.2010 e fornecidas à empresa Alkern em junho de 2011.
A tábua em bruto proveio da empresa Finnforest (hoje Metsä
Wood) (dimensões:1.392 x 1.292 x 44mm). Trata-se de uma
placa de madeira micro-lamelada com capacidade de carga
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e forma resistente (designação Kerto® LVL Q-panel), que
possui uma aprovação geral da inspeção de construção (abZ)
na Alemanha.
A superfície das placas também estava suja, como também é
habitual após 7 a 8 anos de utilização de uma placa de base
na indústria do concreto. Devido à sujeira depreende-se que
foi aplicado agente de liberação durante a produção. Nem a
superfície nem os lados das três placas apresentam danos visíveis. Não existem quaisquer informações sobre os circuitos
na instalação de produção e também não se sabe que
produtos foram produzidos sobre a tábua.
As placas de base foram depois analisadas como o descrito
anteriormente para as placas da Steypustödin.
O peso das três placas estava entre os 51,8 e os 53kg, uma
média de 52,6kg.
A Assyx indica que o peso de uma DuroBoard nova destas
dimensões é de 52,98 kg.

Determinação do módulo de elasticidade
Uma das placas de amostra da Alkern depois da limpeza

A determinação do módulo de elasticidade decorreu de
forma semelhante à das placas da Steypustödin.
A partir da ﬂexão determinada das placas calculou-se depois
um módulo de elasticidade de cerca de 10.000N/mm², ou
seja, também neste caso o valor de uma placa em estado de
entrega. Disso é possível concluir que as DuroBoards da Alkern também não perderam nada da sua capacidade de
carga mecânica durante o seu uso anterior e continuam
sendo usadas na produção.

Umidade da madeira
A umidade da madeira foi medida em vários pontos nas três
placas. O resultado das medições está, em todas as placas,
em cerca de 15% e assim totalmente na faixa padrão.
Placas cortadas para determinação
da espessura no centro da placa

Dureza Shore
A (A) determinada encontra-se em pontos de medição diferentes e em todas as três placas está dividida em 68. Isto corresponde ao valor de uma placa nova.
Um pedaço de madeira cortado da tábua com as medidas de
100 x 79,9 x 43,85 mm pesa cerca de 165g, o que corresponde a uma densidade da madeira de 471kg/m³, também
ﬁcando assim na faixa de uma madeira de abeto LVL bem
seca. Disso se depreende que também nas placas da Alkern
o revestimento de poliuretano estava totalmente fechado e
que não entrou água nenhuma na tábua.

Revestimento totalmente fechado do núcleo de madeira
com o plástico
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O plástico está bem conectado ao núcleo de madeira e envolve-o por completo. Apenas é possível soltar a superfície
de plástico da madeira com uma ação violenta e com a ajuda
de um formão, permanecendo a madeira presa ao plástico e
as ﬁbras de madeira em camadas mais profundas. A colagem
entre a madeira e o plástico é feita em toda a superfície.
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A fotograﬁa mostra o revestimento de plástico solto
e o núcleo de madeira.

Resumo
No momento do estudo, as três placas de amostra fornecidas
encontravam-se em um estado irrepreensível. A superfície de
plástico estava totalmente intacta e a estabilidade dimensional das placas correspondia ao estado de entrega. Devido
aos resultados do estudo é possível concluir que as placas de
base continuam sendo adequadas para a produção de produtos de blocos de concreto muito precisos e que também
podem ser usadas por um período de tempo maior.
왎

MAIS INFORMAÇÕES

Steypustödin
Malarhöfða 10
110 Reykjavík, Islândia
T +354 440 0400
www.steypustodin.is

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
100%
Soluções especiais
made in
Sistemas de controle
Germany

ALKERN Group
Site Rudigoz, Route de Charnoz
01800 Meximieux, França
T+33 474 460980
www.alkern.fr

ASSYX GmbH & Co. KG
Zum Kögelsborn 6
56626 Andernach, Alemanha
T +49 2632 947510
F +49 2632 9475111
info@assyx.com
www.assyx.com
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