
Resumo 

A presente dissertação incide fundamentalmente no estudo experimental de um modelo 

reduzido de um cimbre autolançável reforçado com recurso à tecnologia de pré- esforço 

orgânico.  

É apresentado um texto que sistematiza o actual estado do conhecimento de cimbres 

autolançáveis. São abrangidas as perspectivas de cálculo, de utilização e funcionamento e 

ainda as perspectivas de transporte e montagem deste tipo de equipamento.  

É também sucintamente descrito o “estado da arte” dos sistemas de controlo em estruturas, 

realçando-se os sistemas de controlo activo. O pré-esforço orgânico assume-se como um 

sistema de controlo activo estático.  

Descreve-se a concepção e calibração do modelo reduzido do cimbre projectado para o 

trabalho experimental. Analisam-se os resultados obtidos, verificando-se que os mesmos 

comprovam que este sistema de controlo confere aos cimbres um significativo aumento da 

capacidade de carga, reduzindo simultaneamente as flechas de serviço. Confirma-se também a 

exequibilidade técnica do sistema.  

São apontadas directrizes para futuros trabalhos de investigação que deverão contribuir para a 

fundamentação das primeiras aplicações à escala real desta nova tecnologia.  

Abstract 

This thesis focuses mainly on an experimental study of a reduced model of a reinforced 

launching gantry using the organic prestressing technology.  

We hereby present a text which systematizes the up-to-date state ok knowledge of launching 

gantries. We include the calculus perspectives in terms of use and functioning as well as the 

perspectives of transport and setting up this type of equipment.  

In a summarized way we describe the “state of the art” of the control systems in structures, 

pointing out the systems of active control. The organic prestressing is assumed as a static 

control system.  

We describe the conception and calibration of the reduced model of the Iaunching gantry for the 

experimental work. We analyse the obtained results verifying that these prove that this control 

system gives the gantries a significant raise in the load capacity, reducing at the same time the 

service deflection. We also confirm the technical practicability of the system.  

We give guidelines for future research works which can contribute for the basis of the first 

applications at the real scale of this new technology.  


