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The Idea

A ideia

In 1994 the Häussler engineering office
made a groundbreaking invention
based on the reinforced concrete flat
slab which is becoming globally more
and more widespread:
The patented BAMTEC Reinforcement
Technology, currently used by a
multitude of licensees world-wide.

Em 1994, com base na mundialmente
conhecida cobertura plana de concreto
armado, o escritório de engenharia
Häussler efetuou um desenvolvimento
pioneiro no setor:
A tecnologia de reforço BAMTEC,
patenteada e aplicada atualmente em
nível mundial por inúmeras empresas
licenciadas.

BAMTEC is an extremely cost-effective
reinforcement system
BAMTEC é um sistema de reforço muito
econômico
BAMTEC Reinforcement Technology is
a highly efficient and extremely costeffective system for planning, producing
and installation of pre-fabricated and
rolled-up reinforcement elements. Its
outstanding cost-effectiveness is a result
of seamless use of electronic data in
planning and fabrication of reinforcement elements, of its maximally efficient
use of materials and of resource optimization at each production step.
BAMTEC Reinforcement Technology is
the most cost-effective method for the
installation of reinforcement in reinforced concrete floors, slabs and walls.
The main advantages compared with
conventional reinforcement are a
reduction in laying times of between
80% and 90% and savings in steel of
up to 40%, enhancing at the same time
the quality.
The sooner the decision to use BAMTEC
is made, the higher are the potential
savings. The switch to BAMTEC can in
principle occur at any stage of planning.
BAMTEC brings high advantages for all
involved parties.

A tecnologia de reforço BAMTEC é um
sistema altamente eficiente e particularmente econômico para planejamento,
produção e montagem de sistemas de
reforço fornecidos em rolos. As extraordinárias vantagens econômicas são
resultado do processamento computadorizado de dados no planejamento e
na produção, da máxima eficiência dos
materiais, e também da otimização de
recursos em todas as fases do processo.
A tecnologia de reforço BAMTEC é utilizada mundialmente e traz os melhores
resultados econômicos para o reforço
de coberturas de concreto armado, lajes
de pavimento e paredes.
As principais vantagens em comparação
com os reforços tradicionais são: redução do tempo de instalação entre 80%
e 90%, qualidade superior e economia
de concreto armado de até 40%.
O quanto antes você decidir instalar
BAMTEC, tanto maior será sua economia.
Em princípio, é possível decidir-se pela
instalação de um sistema BAMTEC
durante toda a fase de planejamento.
BAMTEC traz grandes vantagens a
todas as partes envolvidas.
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Calculation
O cálculo

> 40%

up to 40% of material savings
até 40% de economia
de material

Reinforced concrete floors are structurally sized ideally in a finite element
calculation program.
Thanks to FEM calculation, the required
reinforcement in x and y directions is
known for the upper and lower layer
respectively at any location.
After dividing up the floor surface into
as few components as possible, the
BAMTEC software automatically defines
the component design such as position,
length and reinforcement steel diameter
for all reinforcement bars of every element.
Any recesses and additional steel can
thus be taken into account. The component conforms precisely to the lines of
equal reinforcement and may be adjusted manually, where required. At least
four reinforcement elements are required per floor.

A forma ideal de realizar os cálculos
estáticos das coberturas em concreto
armado é através de um programa de
elementos finitos.
Através do cálculo com base no MEF é
determinada a armadura de reforço
necessária nos eixos x e y, respectivamente, para as camadas superior e
inferior. Após a distribuição da superfície de cobertura no menor número possível de elementos, o software BAMTEC
determina automaticamente a construção desses elementos, ou seja, posição,
comprimento e diâmetros de todos os
vergalhões do elemento.
No processo é possível levar em consideração todas as ranhuras e reforços
suplementares. O elemento é alinhado
com precisão pelas curvas de nível do
reforço necessário, e pode, se necessário, ser trabalhado manualmente.
Para cada cobertura são necessárias
pelo menos quatro camadas de revestimento.
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Design
A total of three plans are produced:
An overview plan, a rollout plan and
a production plan.

O planejamento
No total são criados três planos:
Um plano geral, um plano de
instalação e um plano de produção.

The overview plan depicts the floor
plan and all reinforcement steel bars of
the floor. It serves as a check during
planning and implementation. Each bar
within a BAMTEC element may be of
different diameter, different length and
different distance from the previous bar.
Bar diameters from 8 mm up to 32 mm
diameter can be used in the design as
well as bar lengths of 1.6 m to 15.0 m
only limited by the maximum element
weight of 1.5 metric tons.

O plano geral representa a planta baixa
e a camada de barras de aço. Destina-se
ao controle durante o planejamento e a
execução. Cada barra de aço de um elemento BAMTEC poderá ter diâmetro,
comprimento e distância diferentes da
barra anterior. Todos os diâmetros entre
8mm e 32mm podem ser integrados ao
planejamento, assim como todos os comprimentos de barra entre 1,60m e 15m,
limitados somente pelo peso máximo do
elemento, de até 1,5 toneladas.

The rollout plan contains the floor plan,
the BAMTEC element's first bar as reference for positioning and roll out direction with element designation. On site
elements are simply and rapidly rolled
out according to the rollout plan.

O plano de instalação inclui a planta
baixa, onde cada primeira barra do elemento BAMTEC vem designada com informações sobre o ponto de apoio e a direção
da instalação com a descrição do elemento. Seguindo o plano de instalação, os
elementos são desenrolados no local de
construção de maneira simples e rápida.

The production plan contains the individual element, the steel list and the relevant production file computer-controlled
manufacturing of BAMTEC elements.

O plano de produção inclui o elemento
individual, a lista dos componentes de
aço e seus respectivos dados para a produção computadorizada dos elementos
BAMTEC.

Manufacturing
A produção

Production files may be transferred
electronically from the BAMTEC design
office to a BAMTEC producer.
The plant welds the bars at design
distances and positions to the steel
tapes, rolls it into a reinforcement carpet
and thus fabricates a dimensionally
accurate reinforcement element.
The computer-controlled BAMTEC
plant is configured for single-operator
operation.

Possible steel bar diameters in a BAMTEC element
8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 28 mm, 32 mm
Diâmetros possíveis para as barras de aço em elementos BAMTEC
8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 28 mm, 32 mm

Os dados para a produção podem ser
repassados pelo escritório de planejamento BAMTEC diretamente aos produtores BAMTEC. A instalação industrial
solda as barras com as distâncias e
posições pré-calculadas aos tirantes de
montagem, enrola-os transformando-os
em tapetes de reforço, produzindo
assim elementos estruturais de reforço
com medidas exatas. Uma instalação
industrial BAMTEC é completamente
computadorizada e é operada por um
só funcionário.

On-site installation
A instalação no local
de construção

BAMTEC elements are transported to
site by conventional trucks with full load
capacity.
Installation of BAMTEC elements
is very simple!
According to the rollout plan each
BAMTEC element is correctly positioned
and rolled out.
Due to a greatly reduced number of reinforcement positions and rapid roll out
of the reinforcement elements weighing
up to 1.5 metric tons, installation time
is vastly reduced and simplified. This
usually leads to a reduction of the body
shell construction period.
As the location of each BAMTEC element
is exactly defined, BAMTEC Reinforcement
Technology guarantees high positional
accuracy and quality of workmanship.

O transporte dos elementos BAMTEC
até os locais de construção ocorre com
caminhões convencionais, trabalhando
com plena carga habitual.
A montagem dos elementos BAMTEC é
muito simples!
Seguindo o plano de instalação, cada
elemento BAMTEC é colocado na posição correta e então simplesmente
desenrolado.
Por causa do pequeno número de posições de apoio e do rápido procedimento
de desenrolar os elementos de reforço
(que pesam no máximo 1,5 toneladas),
o processo de instalação é extremamente rápido e simplificado. Isso contribui
normalmente para uma redução do tempo total da construção da estrutura.
Como a posição de cada elemento
BAMTEC é definida de maneira exata, a
tecnologia de reforço BAMTEC garante
precisão de posicionamento e qualidade
de execução altíssimas.

BAMTEC's advantages
BAMTEC – Vantagens

Reduced laying time by 80 to 90% due
to rapid roll out of few reinforcement
elements
Savings of up to 40% of reinforcement
steel due to variable bar diameters, bar
distances and bar lengths
Higher laying quality due to simple
positioning and accurate bar lengths
Quality control and high efficiency
through industrial pre-fabrication
Simple reinforcement plans
Ergonomic method of working on site

> 80-90 %

80-90 % savings in
laying time
80-90 % de poupança
em tempo de montagem

Reduction in body shell building time
of up to 30%

Redução do tempo de instalação de
80% a 90% através do rápido
procedimento de desenrolar os poucos
elementos de reforço
Economia de concreto armado de até
40% através da exata escolha dos
diâmetros, distâncias e comprimentos
das barras de aço
Maior qualidade de instalação através
do posicionamento simples e exato das
barras de aço.
Garantia de qualidade e alta capacidade
de execução através de pré-fabricação
industrial.
Planos de reforço simplificados
Operações ergonômicas no local de
construção
Diminuição do tempo de construção
da estrutura em até 30%

Thanks to the new VR TEC lifting system,
BAMTEC reinforcement can be installed
rapidly and safely in walls.
Graças ao novo sistema de elevação
VRTEC, os reforços BAMTEC podem ser
instalados de maneira rápida e segura
também em paredes.
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BAMTEC is used around the globe in a
multitude of projects. Thanks to variable
bar diameters from 8mm to 32mm the
system is extremely flexible. Whether
round or sloping surfaces, recesses or a
simple square slab, wherever construction
time and construction costs are of
importance, the solution is BAMTEC.
Em todo o mundo, os elementos BAMTEC
vêm sendo utilizados nos mais diferentes projetos. Graças à possibilidade de
utilização de diâmetros de barras de aço
entre 8mm e 32mm, o sistema é muito
flexível. Tanto faz se é uma superfície
redonda ou inclinada, se é uma laje com
reentrâncias ou simplesmente quadrada: Se você quer economizar tempo e
dinheiro em uma construção, BAMTEC
é a solução.

and office complex
Italy
Ferihegy airport
Hungary
Home of FIFA office building
Switzerland
Commercial building St. Gallen
Switzerland
Campus of the University of Turin
Italy
AFG Arena soccer stadium
and shopping mall
Switzerland

햸 Apartment house
햹
햺

햻
햽

Switzerland
Mercedes production plant
Hungary
Shopping mall and leisure center
with hotel
Italy
Primavera production building
Germany
Bonville motorway section
Australia

햾 Forth Valley Hospital

England
햿 Osbudamm

Norway
헀 High-bay warehouse
Germany

햲 Centro Comercial e Empresarial

햳
햴
햵
햶
햷

Isola Blu
Itália
Aeroporto Ferihegy
Hungria
Edifício-Sede da FIFA
Suíça
Edificio de oficinas de St. Gallen
Suiza
Campus da Universidade de Turin
Itália
Estádio de Futebol
e Centro Comercial AFG Arena
Suíça

햸 Condomínio Appartmenthaus

Suíça
햹 Unidade de Produção Industrial

da Mercedes
Hungria
햺 Centro Comercial/Lazer/Hotel
Itália
햻 Unidade de Produção
Industrial Primavera
Alemanha
햽 Trecho Rodoviário Bonville
Austrália
햾 Hospital Forth Valley

Inglaterra
햿 Osbubarragem

Noruega
헀 Armazém de Entreposto

Alemanha

햴

햵

햶

햹

햺

햻

햽

햾

햿

헀

THE COST EFFECTIVE PROCEDURE FOR REINFORCED
CONCRETE SLABS, FLOORS AND WALLS
O SISTEMA DE REFORÇO ECONÔMICO PARA
COBERTURAS, LA JES DE PAVIMENTO E PAREDES
EM CONCRETO ARMADO

DEVELOPMENT
D E S E N VO LV I M E N TO

LICENSING
VENDA DE LICENÇAS

PLANTSALES
VENDA DE EQUIPAMENTOS
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