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Em uma obra, o serviço de Corte e Dobra demanda tempo, ocupa espaço e ainda

desperdiça de maneira excessiva o material. Dessa forma, contratar este serviço tem

gerado facilidades no canteiro de obras e tem diminuído o tempo de execução das obras,

mostrando que vale o investimento.

Os serviços de Corte e Dobra da Casa do Serralheiro têm conquistado cada vez mais

espaço no mercado da construção civil, isso acontece devido às inúmeras vantagens de se

fazer o serviço que vai agilizar sua obra poupando tempo, espaço e material.

Preparamos este e-book para você entender de maneira mais organizada e objetiva as

vantagens, como funciona e como você pode economizar com um serviço de Corte e Dobra

realizado por profissionais capacitados.

Boa leitura!
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O sistema se baseia no envio de plantas por parte dos clientes ao setor de projetos que, por

meio de análises, define a quantidade exata de aço necessário para a construção da

estrutura e assim, encaminha um orçamento com todos os materiais a serem utilizados para

a execução do projeto.

Além de evitar a perda de material, já que elimina a etapa de corte e dobra no canteiro,

reduz também o risco de acidentes no manuseio de serras, policortes, entre outros. Nossas

peças são vendidas em diferentes tamanhos.

Por isso, recomendamos que a pessoa procure um de nossos vendedores especializados

para comprar o material certo. Garantimos a qualidade através da dobra conforme normas.

Viu só como é prático?!

Solicitando este serviço, você ganha tempo e mais produtividade. Afinal de contas, o ritmo

de um canteiro de obras é acelerado, uma vez que existem prazos a cumprir.

Para você entender melhor quais são todos os benefícios do serviço de corte e dobra, veja

algumas vantagens que selecionamos.

1. Otimização do tempo: como não será preciso perder tempo fazendo este serviço

no canteiro de obras, porque já vai receber os materiais prontos, você ganha tempo

para executar o seu projeto com mais tranquilidade.
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2. Redução na mão de obra: contratando o serviço de corte e dobra você também

economiza com mão-de-obra, já que não vai precisar contratar pessoas a mais para

realizar o serviço.

3. Eliminação total de perdas com pontas: você também não corre o risco de perder

materiais, porque o serviço será feito por uma empresa especializada.

4. Menos risco de acidentes: outro fator importante é que você evita riscos de

acidentes no canteiro de obras. Este tipo de serviço deve ser feito por profissionais

qualificados e capacitados.

5. Menor espaço necessário para armazenamento: é possível diminuir ainda o

espaço para armazenamento dos materiais.

6. Possibilidade da produção de elementos mais complexos: como dissemos, o

serviço de corte e dobra precisa ser feito por uma empresa especializada devido a

sua complexidade. Contratando o serviço é possível produzir elementos mais

complexos.

7. Eliminação dos custos com equipamentos para cortar e dobrar na obra: falando

em custos, contratando o serviço de corte e dobra você evitar ter mais gastos

comprando equipamentos para cortar e dobrar na obra.

8. Peças identificadas, prontas para montar: facilidade é uma das grandes

vantagens de contratar este serviço, pois você já recebe as peças identificadas e

prontas para montar.

9. Entrega programada de acordo com a necessidade da obra: você também não

precisa se preocupar com prazos. Isso porque a entrega dos materiais são

entregues de acordo com o prazo estipulado pelo cliente e a empresa.

O Corte e Dobra da Casa do Serralheiro atende aos mais exigentes padrões e projetos,

para qualquer estrutura, levando inovação para seu projeto, alta produtividade, redução de

custos, praticidade e agilidade nas etapas de execução do projeto, além da potencialização

dos lucros.
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Cortes de chapa é um procedimento realizado para separar chapas de aço, de forma

precisa e sob medida. O corte pode ser realizado em chapas de diferentes espessuras e

tamanhos.

Elas podem ser utilizadas na construção civil, para a fabricação de tubos e telhas de aço,

por exemplo. Além disso, servem como revestimentos para passarelas, escadas e até

mesmo dobrá-los e cortá-los para formar perfis, como as cantoneiras.

A principal referência antes de definir o tipo de corte a executar, é verificar o limite de

tolerância do projeto e material demandado, em compatibilidade com o equipamento que irá

realizar o serviço.

Os cortes de chapa normalmente são feitos em aço dos mais variados tipos, tais como o

inox e o carbono. Contudo, pode ser feito também em alumínio. Sendo assim, existem

métodos de corte que são mais indicados de acordo com o perfil do aço. Saiba quais são

alguns tipos de corte.

Corte de chapa a laser

O equipamento que realiza esse tipo de corte tem um mecanismo que concentra feixes de

luz altamente focalizados. Eles compõem uma espécie de lâmina, que é o que realiza os

cortes no aço. É indicado para chapas mais finas (entre 0,5 mm e 10 mm de espessura) e

de tipos de aço menos rígidos. Para quem procura custo-benefício, essa é a melhor opção.

Corte de chapa plasma

Essa técnica pode ser utilizada em qualquer material que conduza eletricidade. Dessa

maneira, é uma alternativa para o corte de chapas de metais ferrosos e não ferrosos. É

mais indicado para materiais que não podem ser cortados por oxicorte como o alumínio e o

cobre. Elas podem cortar metais com até 160 mm de espessura dependendo da tecnologia

da máquina. Por isso, possuem alta produtividade. Entretanto, o custo-benefício é mais

interessante para chapas com espessura entre 10 mm e 25 mm.
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Oxicorte

Esse método para o corte de chapa utiliza um jato de oxigênio puro, que é lançado na área

a ser cortada. Isso promove uma formação de óxidos líquidos de metal, que se trata de uma

reação exotérmica potente, cuja produção de calor é suficiente para romper o aço. Contudo,

essa alternativa só é interessante para os casos em que não houver necessidade de um

acabamento refinado. É indicado para chapas médias e grossas.

Corte de chapa por jato d’água

Essa alternativa é capaz de fazer cortes versáteis e permite cortar ou perfurar chapas de

aço com até 300 mm de espessura. É indicado para chapas com espessura mediana,

sendo extremamente eficiente por não causar nenhum tipo de desgaste ou manchas no

material a ser cortado.

Seu funcionamento consiste na geração de pressão de água, que é convertida a uma

velocidade correspondente a quatro vezes a velocidade do som. Materiais abrasivos, como

o coríndon e a sílica compõem a mistura do corte por jato d’água.

Existem alguns cuidados necessários ao executar o serviço de corte de chapa. Um deles é

escolher o tipo de corte de chapa certo para cada aço e de acordo com a sua espessura.

Uma boa escolha faz com que não ocorram problemas durante o processo, além de

minimizar as chances de erros e evitar prejuízos.

Sabemos que o aço usado para reforçar o concreto é conhecido como vergalhão.

Geralmente é feito de aço carbono e os sulcos na superfície existem para reforçar a

ancoragem no concreto, além de ajudar a equilibrar a carga entre concreto e aço.

Sendo assim, as pessoas descobriram e empregaram muitos métodos quando se trata do

corte e dobra de vergalhão. As barras de aço reforçado são feitas para serem duráveis, pois

são usadas para fornecer uma estrutura sólida e um sistema de suporte para edifícios de

concreto.
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Mas, como é realizado o corte e dobra de vergalhão?

Os vergalhões vêm em hastes longas e, portanto, o corte e dobra de vergalhão se torna

uma tarefa interessante. Para reforçar o concreto e aumentar a resistência à tração, é

importante realizar esse procedimento.

Você pode usar maneiras profissionais ou fazê-lo manualmente. Porém, de qualquer forma,

tente seguir as medidas de segurança antes de começar a cortar o vergalhão.

É mais conveniente realizar o corte do seu vergalhão usando a lâmina de serra ou

solicitando o auxílio de lugares especializados nessa tarefa, como é na Casa do Serralheiro.

Utilizar ferramentas profissionais garantem uma série de benefícios como:

● Seu vergalhão permanece seguro e sem danos;

● Garante a rápida conclusão do trabalho;

● Pode fornecer curvatura e corte mais precisos do vergalhão;

● Pode executar com flexão e corte de serviço médio-pesado;

● Mais trabalho em menos tempo;

● Maneiras para realizar o corte e dobra de vergalhão

O vergalhão é fabricado em hastes de aço longas, que devem ser dimensionadas

corretamente e dobradas antes de serem instaladas. Por isso, é importante que o serviço

seja feita por uma equipe especializada.

Economizar tempo e dinheiro é muito importante em projetos de construção civil. Por isso,

contratar o serviço de corte e dobra é uma ótima opção para dar celeridade às obras e mais

segurança.

Pense no seguinte caso, a sua obra está sendo executada por um profissional de sua

confiança. Então, você vai perceber que a parte de corte e dobra leva um bom tempo para
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ser finalizada. Além disso, requer uma boa quantidade de profissionais para se fazer um

serviço de qualidade.

Normalmente, é preciso três profissionais para realizar a amarração, levando em média de

quinze a vinte minutos para finalizar a amarração de uma única coluna levando em

consideração quantos serão usados na obra. Isso pode influenciar em até em um terço do

tempo na hora de construir.

Voltando para parte da economia vamos lembrar que a obra pode estar sendo feita por uma

empreitada ou por um profissional de sua confiança, o profissional que recebe para

executar seu projeto recebe pelos dias que gasta na obra, certo?

Então, se você fizer bem as contas vai ver que o serviço de corte e dobra pode poupar dias

de economia. Caso a obra seja feita por uma empreitada, não precisamos nem lembrar a

importância do tempo na execução da obra.
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Ao longo deste material você viu todas as vantagens do serviço de corte e dobra, como

consegue otimizar o tempo no canteiro de obra e reduzir custos. Conheceu também

algumas particularidades do serviço de corte e dobra de chapas e vergalhões.

Todo mundo sabe a importância do planejamento na hora de realizar os projetos, e na hora

de construir não é diferente. Consultando um profissional da Casa do Serralheiro você pode

tirar dúvidas sobre o tempo que vai levar para seu material ficar pronto, e assim, dar o

pontapé inicial.

Visite o nosso site e fale com nossa equipe de especialistas. Nos siga nas redes sociais

para acompanhar outros conteúdos!
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