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(57) Resumo: ANDAIME E PROCESSO PARA MONTAR E DESMONTAR UM ANDAIME DESTA ESPÉCIE A invenção refere-se 
a um andaime 20 e a um processo para montagem e desmontagem de um andaime 20 deste tipo que é constituído ao menos de 
dois quadros verticais 25.1, 25.2 e ao menos dois elementos conectares 28.1, 28.2 essencialmente projeção horizontal, e com as 
seguintes características: a) ao menos um quadro vertical 25.2 dos quadros verticais 25.1, 25.2 está aplicado em um quadro 
vertical 25.1, 25.2 dos quadros verticais 25.1, 25.2 sendo que um conjunto de quadro vertical 39.1, 39.2 em forma de um suporte 
de quadro vertical 48.1, 48.2 está conformado; b) os quadros verticais 25.1, 25.2 dos suportes de quadro vertical 48.1, 48.2 
abrange sempre ao menos dois suportes verticais paralelos 30.1, 30.2, 30.4 que estão integrados a uma distância horizontal 31;c) 
os quadros verticais 25.1, 25.2 dos quadros verticais 48.1, 48.2 abrangem sempre ao menos dois braços horizontais paralelos 
35.1, 35.2, 35.3, 35.4 que estão posicionados em uma distância vertical 36.1, 36.2; d) os braços horizontais 35.1, 35.2, 35.3, 35.4 
dos quadros verticais 21.1, 25.2 se estendem sempre entre ao menos dois suportes verticais 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 do respectivo 
quadro vertical 25.1, 25.2 perpendicularmente para com este suporte verticais 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 e com as suas extremidades 
estarão presas por solda;e) os elementos conectares 28 estendem-se sempre entre um suporte vertical 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 de 
um quadro vertical 25.1, 25.2 e ao menos em outro suporte vertical 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 ali previstos a uma distância horizontal e 
estão (...).
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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "ANDAIME E 

PROCESSO PARA MONTAR E DESMONTAR UM ANDAIME DESTA ES
PÉCIE".

A presente invenção refere-se a um andaime, especialmente um

5 andaime vazio ou de suporte, preferencialmente uma torre em forma de sus

tentação, um andaime de torre vazio ou torre para carga eventualmente an

daime para trabalho, um andaime para fachadas ou deslocamento que é 

constituído de ao menos dois quadros verticais e de ao menos dois ou de ao 

menos quatro elementos de conexão que essencialmente se estende em

10 projeção horizontal, preferencialmente também ao menos de duas sessões 

diagonais verticais que reforçam o andaime, preferencialmente mediante 

conformação de uma estrutura básica poligonal, especialmente retangular ou 

quadrada, com as seguintes características:

a) ao menos um quadro vertical está aplicado em quadro vertical

15 do quadro vertical, sendo que uma disposição do quadro vertical está con

formada como um suporte de quadro vertical;

b) o quadro vertical do suporte do quadro vertical é envolto sem

pre pelo menos dois, preferencialmente exatamente dois suportes verticais 

paralelos dispostos em distância horizontal recíproca;

20 c) os quadros verticais do suporte de quadro vertical abrange 

sempre ao menos dois, preferencialmente exatamente duas ligas horizontais 

paralelas dispostas a uma distância vertical uma em relação a outra;

d) as vigas horizontais dos quadros verticais do suporte do qua

dro vertical se estendem ao menos entre os dois suportes verticais do res

25 pectivo quadro vertical em sentido perpendicular para com os seus suportes 

verticais e com suas extremidades estão ali presas por meio de solda;

e) os elementos de conexão, especialmente retilíneos, preferen

cialmente contínuos e especialmente rígidos e preferencialmente como va

ras de conexão, especialmente conformadas com um tubo de andaime, se

30 estendem entre um suporte vertical do respectivo dos quadros verticais e ao 

menos de um outro suporte vertical adicional montado relativamente ao qua

dro anterior em uma distância horizontal, e com suas extremidades estão
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presos de modo separável em posições de fixação desses suportes verti

cais;

f) em regiões verticais do andaime, previstas em sentido vertical 

superposto, podem ser montados separáveis ou já estão montados placas 

de fundo por semelhante a pisos em posições de fixação, preferencialmente 

em ao menos um elemento de ligação dos elementos de ligação e/ou no 

respectivo quadro vertical do suporte do quadro vertical, especialmente em 

um braço horizontal dos braços horizontais do respectivo quadro vertical dos 

suportes do quadro vertical.

A presente invenção refere-se também a um processo para 

montagem e desmontagem de um andaime deste tipo.

Um andaime e um processo deste tipo par montagem e desmon

tagem de um andaime são conhecidos, por exemplo, do documento WO 

2009/092340 A1 e de um prospecto correspondente denominado "Schnell. 

Flexibel. Intelligent. Layher Allround Lehrgerustturm" edição 01.01.2009, a- 

través do qual passou a ser conhecido. Estas torres de andaimes vazias fa

zem parte de chamados andaimes vazios, ou seja, andaime de suporte. An

daimes de suportes são parcialmente também designados como andaimes 

vazios e vice-versa sendo que na expressão "andaime vazio", trata-se de 

uma designação muito alta (idioma alemão).

A expressão andaime de suporte se refere especialmente a 

construções não permanentes, ou seja, apenas temporárias, de aço ou de 

madeira, com um tempo de montagem relativamente curto e grande fre

quência de emprego. Estas unidades serão compostas para a respectiva 

finalidade do uso a partir de vários componentes individuais e uma vez cum

pridos o seu destino, será novamente desmontado. Estruturas de suportes 

servem para sustentar intensas cargas verticais. No caso, trata-se especial

mente de cargas de suporte e/ou de concreto durante a fase da construção. 

Andaimes servem, portanto, por exemplo, para apoiar construções auxiliares 

de aço, setores retentores, modificações ou cargas de concretagem no pro

cesso da concretagem, enquanto o concreto ainda não possui capacidade 

de sustentação. Nesta hipótese, o andaime, além do peso do concreto, tam



3/58

5

10

15

20

25

30

bém terá de sustentar o peso próprio do revestimento e das cargas de trans

porte durante a concretagem. Andaimes servem, portanto para o reforço, ou 

seja, apoio temporário de revestimentos para concreto fresco, bem como 

componentes de construção de aço, madeira ou componentes prontos. As 

cargas úteis a serem recebidas pelos andaimes, em comparação com o pe

so específico ou próprio da estrutura, são elevadas.

Andaimes vazios, ou seja, de suporte podem ser constituídos na 

forma de uma ou de várias torres, ou seja, torres de estrutura de suporte ou 

torres vazios e interacoplados por elementos de conexão. No caso, normal

mente serão montados várias unidades construídas idênticas modulares ou 

similares em blocos no térreo ou em altura ou nos chamados pisos em sen

tido superposto quando são reciprocamente fixados. Para esta finalidade, 

atualmente usam-se especialmente andaimes e tubos de aço e de varas. No 

caso, o s suportes verticais também designados como hastes que normal

mente são constituídos de tubos de aço, dos respectivos quadros verticais 

serão interligados através de elementos acopladores. Normalmente, por ca

da bloco de altura, ou seja, cada piso, são empregados dois quadros verti

cais idênticos e horizontalmente distanciados que especialmente através de 

tiras de varas diagonais horizontalmente distanciados estão interligados e 

enrijecidos reciprocamente. No caso, também os chamados setores diago

nais cruzados, constituídos de duas diagonais que se fixam em diagonais de 

cruzamento, constituídos de dois setores diagonais que se entre cruzam e 

que cobrem um plano vertical conjunto.

Estruturas portantes, ou seja, andaimes apresentam normalmen

te uma planta baixa quadrada ou retangular, isto é, os dois quadros verticais 

que fixam um plano de quadro vertical e que estão horizontalmente distanci

ados, e que se estendem na seção das diagonais separáveis em direção do 

plano dos quadros verticais, eventualmente estão unidos também sobre vi

gas horizontais adicionais separáveis, interligadas mediante conformação de 

uma estrutura baixa ou básica deste tipo. Desta maneira, recebe-se por cada 

bloco de altura, ou seja, por cada piso um mecanismo portante de varas que 

é lateralmente limitado por varas que fixam quatro planos verticais, sendo 
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que planos verticais contíguos estão posicionados em sentido vertical con

vergente.

Na montagem de andaimes de uma planta baixa quadrada, fre

quentemente os dois quadros verticais por cada setor de piso serão dispos

tos defasados reciprocamente em 90°. Todavia também é possível montar 

os quadros verticais de cada setor de piso não reciprocamente defasado, 

isto é, verticalmente superposto.

Tais andaimes, montados a partir de quadros verticais pré- 

fabricados e fechados, podem ser montados e desmontados de forma práti

ca bem manipulável e rápida. Em virtude do número relativamente reduzido 

de componentes básicos de montagem necessários por cada piso, também 

a manipulação e o transporte desses andaimes pode ser realizado de forma 

relativamente simples e a custo vantajoso.

As vigas diagonais que interligam os quadros verticais são pre

ponderantemente pinos transversais que possuem pinos de fixação, sendo 

horizontais e soldadas nas seções dos quadros verticais sobre os quais são 

encaixadas as suas extremidades perfuradas, estando unidas com os cabos, 

ou seja, com os quadros verticais ou através de garras de encaixe presas 

nas suas pontas que estão encaixadas de forma separável com uma das 

varas horizontais do quadro vertical. Nas torres de andaimes vazios que po

dem ser vistos nas duas publicações acima mencionadas, as varas diago

nais que interligam os quadros verticais podem ser fixadas e chavetadas 

através de cabeças acopladoras, articuladamente montadas nas duas ex

tremidades, por meio de cunhas conectoras, soldadas fixamente nos supor

tes verticais dos quadros verticais.

Para a montagem vertical dessas torres de andaimes vazios, 

bem como a posterior subida até o lado inferior do revestimento de teto, po

dem ser montadas placas de piso, por exemplo, na forma de chamados de 

pisos de aço - 0 dentro da torre da estrutura vazia. Esses pisos de aço são 

colocados nas duas extremidades sempre em dois ganchos de fixação pre

vistos para a montagem dos tubos arredondados, e através desses ganchos 

os pisos de aço podem ser enganchados na forma de ferrolhos horizontais 
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como tubos arredondados, ficando ali presos enganchados. Os ferrolhos 

horizontais formam elementos de conexão que se estende entre os suportes 

verticais horizontais contíguos dos quadros verticais laterais e frontais, em 

sentido horizontal bem como em paralelo convergente e que ali através de 

suas cabeças acopladoras previstas nas duas extremidades, estão presos 

de forma separável em discos perfurados dos suportes verticais dos quadros 

verticais. Para a montagem dessas torres de andaimes vazios, que abran

gem vários blocos de altura, pode ser previstos, por exemplo, os seguintes 

quadros verticais:

Podem estar dispostos sempre dois dos chamados quadros de 

compensação a uma distância horizontal convergente e na mesma altura em 

que podem ser partes de um bloco de altura mais baixo e de um bloco de 

altura mais alto. Cada um desses quadros compensadores, ou seja, cada 

um desses suportes verticais apresenta um comprimento eficaz de 70, 9 cm. 

Cada um desses quadros compensadores possui precisamente dois supor

tes verticais horizontais paralelos distanciados e precisamente dois braços 

horizontais paralelos que estão dispostos a uma distância vertical de 50 cm 

um em relação ao outro e estão fixamente soldados perpendicularmente em 

relação aos suportes verticais.

Entre o bloco de altura mais baixo, formado com o quadro de 

compensação, e o bloco de altura mais elevado, formado com o quadro de 

compensação, ou também sem tais blocos de altura de compensação, po

dem ser previstos vários blocos de altura que estão montados com dois 

quadros verticais que apresentam uma distância horizontal recíproca e que 

estão dispostos essencialmente na mesma altura e designados também co

mo "quadros normais" ou como "quadros padronizados". Cada um desses 

"quadros padronizados", ou seja, cada um desses suportes verticais apre

senta um comprimento eficaz de 150 cm ou mais, por exemplo, cerca 176 

cm. Cada um desses quadros padronizados possui precisamente dois supor

tes verticais paralelos, horizontalmente distanciados, e possui também dois 

braços horizontais precisamente paralelos que estão dispostos a uma dis

tância vertical de 130 cm ou mais, por exemplo, cerca de 156 cm ou um em 
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relação ao outro e estando firmemente soldados em sentido perpendicular 

nos suportes verticais.

Desde que em blocos de altura superpostos estiverem montadas 

placas de pisos semelhantes a pisos, os elementos de conexão entre os fer- 

rolhos horizontais que entre os "quadros padronizados" em número de duas 

unidades por bloco de altura estão previstos em uma altura essencialmente 

iguais, horizontalmente distanciados, sendo que os referidos ferrolhos hori

zontais de um bloco de altura, ou seja, as placas de fundo ali posicionadas 

de um próximo piso, em relação às placas de fundo vizinhas do bloco de 

altura subjacente, ou seja, do piso inferior, apresentam uma distância vertical 

de cerca de 150 cm ou mais, por exemplo, cerca de 176 cm.

Desde que nos blocos de altura superpostos estiverem previstas 

placas de fundo por piso, os ferrolhos horizontais de um bloco de altura, ou 

seja, as placas de piso ali aplicadas de um próximo andar, e que estão pre

vistas como elementos de conexão sempre entre dois pisos em altura com

paradamente idêntica e horizontalmente distanciados e servido de "quadros 

padronizados" apresentam em relação às placas de piso aplicadas de um 

próximo estágio em posição do bloco de altura inferior, ou seja, do piso infe

rior, uma distância vertical de cerca de 150 cm ou mais, por exemplo, cerca 

de 176 cm.

Para a montagem vertical das torres de andaimes vazios bem 

como para o posterior aumento até o lado inferior do revestimento do teto - 

de um piso até o próximo piso, ou seja, de uma plataforma até a próxima 

plataforma - será usado uma escada de enganche separada e especial. Esta 

escada de enganche apresenta nas extremidades superiores de suas duas 

seções laterais das escadas um gancho de fixação da escada em um ferro- 

lho horizontal de um próximo piso. No estado assim enganchado, a escada 

se apóia com as extremidades inferiores de suas ligas de suporte em duas 

placas de piso horizontalmente e diretamente contíguas do piso inferior. Esta 

montagem vertical e também a subida e a descida apresentam perigo de 

acidentes e não mais atendem as atuais exigências de segurança.

Constitui, portanto tarefa da invenção oferecer um andaime e um 



7/58

5

10

15

20

25

30

processo para montagem e desmontagem de um andaime deste tipo no qual 

o perigo de acidente com a montagem vertical, ou seja, a desmontagem é 

reduzida ao mínimo e cujos componentes individuais apresentam um peso 

comparadamente menor e no qual a montagem e a desmontagem podem 

ser realizadas de forma econômica e simples.

Esta tarefa será solucionada pelas características das reivindi

cações 1, 14 e 22. Especialmente esta tarefa será solucionada em um an

daime com as características acima mencionadas pelas seguintes caracte

rísticas adicionais:

g) pelo menos um elemento de conexão dos elementos conecto

res serve ao menos na montagem do andaime, eventualmente também no 

andaime já pronto e/ou na desmontagem do andaime, como um elemento de 

corrimão para a seção dorsal para oferecer proteção contra queda lateral de 

uma pessoa, eventualmente também como elemento de suporte de placa de 

piso para apoiar ao menos uma placa de piso das placas de piso;

h) os suportes verticais dos quadros verticais apresentam um 

comprimento eficaz que essencialmente corresponde a distância vertical da 

posição de fixação para o elemento do corrimão de suporte para a placa de 

piso a partir da posição de fixação para o referido corrimão, ou seja, para a 

placa de piso de um quadro vertical que já pertence a região vertical próxi

ma, e já se encontra no quadro vertical da região vertical subjacente do qua

dro vertical ali posicionado ou é menor que esta distância vertical;

i) os braços horizontais dos quadros verticais superpostos dos 

suportes verticais formam figas transversais de um conjunto de subida, ou 

seja, de uma escada que contém ao menos quatro degraus transversais re

presentando um conjunto de subida, ou seja, uma escada para subida de 

uma pessoa, sendo o degrau mais alto de um quadro vertical apresenta em 

relação ao degrau mais baixo de uma região vertical pertencente já a próxi

ma região vertical que já está aplicada no quadro vertical da região vertical 

inferior do quadro, e que apresenta uma distância entre os degraus essenci

almente vertical correspondente a distância vertical dos degraus dos qua

dros verticais diferentes, de maneira que todos os degraus transversais vizi
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nhos da escada essencialmente apresentam entre si idênticas distâncias 

entre si, ou seja, entre cada degrau da escada;

k) preferencialmente o corrimão de suporte dorsal pode ser 

transferido a partir de uma região vertical já acabada do andaime a partir de 

um quadro vertical, já pertencente à próxima região vertical do andaime e já 

aplicada no quadro vertical correspondente da região vertical inferior, e onde 

uma pessoa já se encontra posicionada na placa de piso na região vertical já 

antes terminada, especialmente por capitação direta pode ser transferido em 

direção acedente e dali pode ser fixada na posição de fixação prevista do 

quadro vertical ali aplicado e na posição de fixação do outro suporte vertical.

Com estas medidas poderá ser concretizada uma montagem ou 

desmontagem especialmente segura do andaime, sendo que é possível uma 

proteção lateral oferecida por ao menos um corrimão dorsal avançado e par

cialmente circundante. Na montagem frontal, ou seja, no mesmo lado dos 

quadros verticais de acordo com a invenção em sentido superposto e sobre

posto surge automaticamente um auxílio de subida e de descida integrado 

na forma de uma escada. Com o auxílio das escadas integradas, pessoas 

durante a montagem e desmontagem do andaime, ou seja, para a finalidade 

da montagem e desmontagem do corrimão avançado, também como a es

trutura do andaime já pronta podem ser protegidas de uma forma otimizada 

contra queda dentro da estrutura do andaime através da escada que oferece 

subida e descida com segurança.

Quando os respectivos quadros verticais forem constituídos a- 

penas de dois degraus transversais, o peso e os custos podem ser corres

pondentemente minimizados. Compreende-se, todavia que os quadros verti

cais também podem ser conformados com mais do que dois degraus trans

versais, ou seja, por exemplo, com três ou quatro degraus transversais.

As vantagens acima mencionadas podem ser concretizadas em 

um andaime de acordo com a invenção de uma medida especial quando 

forem concretizadas as seguintes características:

a) o andaime abrange ao menos quatro quadros verticais;

b) ao menos dois dos quadros verticais estão dispostos em uma 
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altura essencialmente idêntica e a uma distância horizontal recíproca, com

pondo uma parte de um bloco de altura do andaime;

c) ao menos dois ou outros quadros verticais se encontram em 

uma altura essencialmente idêntica e distância horizontal recíproca no qua

dro vertical do bloco de altura onde estão encaixados e constitui uma parte 

de um próximo bloco de altura de maneira que no mínimo dois conjuntos de 

quadro vertical na forma de um suporte de quadro vertical são conformados 

que estão dispostos reciprocamente a uma distância horizontal;

d) os quadros verticais superpostos de ao menos um conjunto 

de quadro vertical dos conjuntos de quadros verticais, preferencialmente os 

quatro quadros verticais dos conjuntos de quadro vertical, abrangem sempre 

no mínimo dois preferencialmente exatamente dois suportes verticais parale

los que estão dispostos um em relação ao outro a uma distância horizontal;

e) os quadros verticais superpostos, de ao menos um conjunto 

de quadro vertical dos conjuntos dos quadros verticais, preferencialmente ao 

menos os quatro quadros verticais dos conjuntos de quadros verticais, a- 

brangem travessões horizontais paralelos no mínimo em número de dois, 

preferencialmente exatamente em número de duas unidades paralelas e ho

rizontais que estão dispostas a uma distância vertical uma em relação a ou

tra;

f) as vigas horizontais dos quadros verticais dos conjuntos de 

quadros verticais estendem-se entre ao menos dois suportes verticais do 

respectivo quadro vertical em sentido perpendicular para estes suportes ver

ticais e com suas extremidades estão ali presas por meio de sonda.

g) os elementos conectores especialmente retilíneos, preferenci

almente contínuos e rígidos, preferencialmente conformados como varas 

conectoras e especialmente sempre com um tubo de estrutura, estendem-se 

entre suportes verticais adjacentes dos quadros verticais do respectivo bioco 

de altura e estão fixados separavelmente com suas extremidades em posi

ções fixadoras desses suportes verticais.

h) os suportes verticais de ao menos quatro quadros verticais 

apresentam sempre um comprimento eficaz que corresponde essencialmen



10/58

5

10

15

20

25

30

te a distância vertical da posição de fixação para o corrimão de suporte dor

sal, ou seja, para a placa de piso da posição de fixação para o corrimão de 

proteção dorsal, ou seja, para a placa de piso dos quadros verticais já per

tencente a próxima região vertical, ou seja, bloco de altura e já montado no 

quadro vertical da região vertical, ou seja, do bloco de altura subjacente, ou 

que é menor do que esta distância vertical.

No caso pode ser especialmente vantajoso que sejam previstas 

as seguintes características adicionais:

a) os braços horizontais dos quadros verticais superpostos de ao 

menos dois conjuntos de quadros verticais horizontalmente distanciados 

formam degrais transversais de uma escada preferencialmente apresentan

do quatro degraus transversais no mínimo como auxílio para subida e para 

descida.

b) o degrau transversal mais alto dos quadros verticais apresen

ta a partir do degrau transversal mais baixo de uma região vertical, ou seja, 

de um segundo quadro vertical dos quadros verticais já pertencentes a pró

xima região vertical, ou seja, bloco de altura e que já está encaixado no qua

dro vertical da região vertical subjacente, ou seja, do bloco de altura repre

sentando o segundo quadro vertical dos quadros verticais, correspondendo a 

distância vertical dos degrais transversais dos diferentes quadros verticais, 

de maneira que todos os degraus transversais da respectiva escada apre

sentam essencialmente distâncias idênticas verticais dos degraus em senti

do recíproco convergente.

O andaime, ou seja, os quadros verticais de acordo com a in

venção podem segundo uma conformação especialmente vantajosa, apre

sentar as seguintes características adicionais:

a) um primeiro braço horizontal dos braços horizontais do res

pectivo quadro vertical está preso na região da extremidade superior ou infe

rior dos suportes verticais do quadro vertical.

b) um segundo braço horizontal dos braços horizontais do res

pectivo quadro vertical está fixado na região do centro vertical centro do su

porte vertical do quadro vertical.
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Desta maneira, pode ser lograda especiais vantagens na monta

gem, ou seja na desmontagem, especialmente do corrimão avançado para 

suporte dorsal, eventualmente também em conexão com possibilidades van

tajosas para integração posicionamento de elementos acopladores em uma 

medida quadriculada de uma estrutura modular, especialmente uma estrutu

ra modular Layher Allround.

Em outra modalidade vantajosa pode ser previsto que ao menos 

os suportes verticais dos quadros verticais superpostos, especialmente 

sempre na região preferencialmente e diretamente ou pouco antes a reduzi

das distâncias acima ou abaixo da posição de fixação do elemento de cone

xão de cada região vertical possam ser separados ou entre si. Desta manei

ra, podem ser ainda mais aprimoradas as possibilidades para uma monta

gem e desmontagem especialmente simples de um corrimão de suporte dor

sal.

Em outra modalidade aprimorada, os quadros verticais de acor

do com a invenção podem ser conformados simétricos em relação ao seu 

eixo vertical central. Desta maneira, na montagem dos quadros verticais não 

se precisa cuidar para uma montagem no lado correto. Contrário a isso, nos 

"quadros padrão" até então empregados, em virtude de um suporte vertical 

do respectivo "quadro padrão" ali previsto em uma extremidade na região de 

uma extremidade superior de um suporte vertical, e, na outra extremidade, 

na região de uma extremidade inferior de um segundo suporte vertical deste 

"quadro padrão", uma diagonal vertical que ali se projetava e que ali estava 

soldado, especialmente por motivos estáticos de construção havia necessi

dade de se considerar uma montagem no lado certo dos quadros verticais. 

No emprego dos quadros verticais "simétricos" de acordo com a presente 

invenção, neste sentido também torna-se possível uma montagem mais 

simples e mais rápida do que até então possível.

Em uma conformação especialmente vantajosa pode ser previs

to que o comprimento eficaz do quadro vertical, ou seja, dos quadros verti

cais de acordo com a invenção, ou seja, do seu suporte vertical, esteja situ

ado entre 80 cm e 120 cm, preferencialmente cerca de 100 cm. Com qua



12/58

5

10

15

20

25

30

dros verticais e quadros padrão deste tipo em cada região vertical, ou seja, 

segmento vertical do andaime, é previsto ao menos em uma placa de piso 

por piso e em uma região vertical, ou seja, segmento vertical ali previsto po

de se concretizar de uma forma especialmente rápida simples e segura uma 

montagem de um corrimão avançado de proteção dorsal que apresenta a 

partir de ao menos de uma placa de piso da região vertical subjacente, ou 

seja, do segmento vertical de uma distância vertical igualmente de 80 cm até 

120 cm, especialmente de cerca de 100 cm. Na região desta altura de corri

mão, é viabilizado uma proteção dorsal e lateral otimizada. Compreende-se 

que o respectivo comprimento eficaz também pode ser inferior a 80 cm es

pecialmente entre cerca de 30 a 70 cm preferencialmente cerca de 50 cm.

Preferencialmente pode ser previsto que a distância dos degraus 

transversais represente cerca a metade do comprimento eficaz do quadro 

vertical e/ou cerca de 40 a 60 cm preferencialmente cerca de 50 cm ou até 

15 a 35 cm, preferencialmente cerca de 25 cm. Isto possibilita produzir uma 

escada que oferece uma subida e descida confortável simples e rápida de 

pessoas. Além disso, desta maneira em uma distância correspondentemente 

reduzida, ou seja, em uma medida quadricular em uma medida reticulada 

correspondente pode ser superpostas várias placas de piso ou em uma dire

ção, preferencialmente em paralelo para com os corrimãos protetores dor

sais, ou seja, em direção longitudinal ou eventualmente também girado em 

90° ao redor de um eixo vertical do andaime, sendo reciprocamente defasa

dos. Isto possibilita grande flexibilidade na montagem de diferentes estrutu

ras de andaimes e/ou configurações de passagem ou de acoplamento de 

diferentes estruturas de andaimes especialmente do andaime modular La- 

yher Allround até uma estrutura de uma escada eliquiodal ou espiralada das 

placas de piso. Compreende-se que como placas de piso podem também 

ser integrados pisos com fundos estruturais de passagem especialmente na 

direção preferencialmente paralelo para com os elementos de corrimão de 

suporte dorsal, ou seja, em direção longitudinal de maneira que o andaime 

também pode ser usado como um "acesso".

Além disso, pode ser previsto que ao menos um especialmente
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um único degrau vertical entre os degraus vertical do respectivo quadro ver

tical, preferencialmente um degrau transversal montado na região do centro 

vertical do respectivo quadro vertical seja enrijecido por dois elementos de 

reforço de cantos que se estende em sentido diagonal entre os degraus 

transversais de um dos suportes verticais desse quadro vertical e na direção 

do degrau transversal em sentido descendente ou ascendente, em forma 

preferencialmente de varas de reforço de cantos, sendo que preferencial

mente os elementos de reforço de cantos com suas extremidades estão pre

sas tanto nos degraus transversais como também no respectivo suporte ver

tical em processo de soldadura. Por meio desses elementos de reforço de 

cantos o respectivo quadro vertical poderá ser vantajosamente reforçado. 

Compreende-se que maneira alternativa adicional podem ser previstos ele

mentos enrijecimento de cantos de projeção alternativa ou adicional em sen

tido diagonal especialmente simétrico para com o eixo central vertical do 

quadro vertical, previstos entre os degraus transversais onde podem estar 

presos por meio de soldadura. Em outras palavras, os elementos de enrije

cimento de canto não precisam estar presos em um suporte vertical do qua

dro vertical. Através de uma disposição dos elementos de reforço de cantos 

em sentido simétrico para com um eixo central vertical do quadro vertical, 

não importa uma montagem no lado correto desta unidade com o que a 

montagem pode ser realizada de forma simples e rápida. Além disso, pela 

conformação e disposição desses elementos de enrijecimento de canto pode 

ser conseguido que na subida ou na descida de pessoas através dos ele

mentos de reforço de cantos não surjam obstáculos especialmente na forma 

dos chamados tropeços em degraus, mas esses serão evitados.

Além disso, poderá ser previsto que os suportes verticais dos 

quadros verticais, para o efeito da formação de suportes verticais, ou seja, 

do conjunto de quadros verticais, estejam interacopiados através de encai

xes, ou seja, acoplados entre si. Isto viabiliza uma montagem e desmonta- 

gem especialmente simples e rápida. No caso, pode ser previsto que os su

portes verticais dos quadros verticais sempre em uma extremidade de suas 

extremidades preferencialmente sempre na sua extremidade inferior, apre
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sentem um elemento de encaixe ou um elemento de aplicação especialmen

te um conector tubular por meio do qual os suportes verticais de um quadro 

vertical estão encaixado sobre o suporte verticais de um outro quadro verti

cal ou serão ali encaixados, preferencialmente, sendo que o elemento de 

encaixe, ou seja, o elemento de encaixe é inamovível especialmente inteiri

ço, preferencialmente é produzido pela deformação do respectivo suporte 

vertical, podendo estar unido com o suporte vertical. Alternativamente, o e- 

lemento de encaixe, ou seja, o elemento de aplicação, também poderá estar 

unido em várias seções com o respectivo suporte vertical, preferencialmente 

através de uma conexão prensada estando preso no respectivo suporte ver

tical. Com auxílio de quadros verticais conformados desta natureza pode-se 

conseguir que o andaime possa ser montado e desmontado isento de para

fusos, e/ou sem chaves de fenda eventualmente com o auxílio de apenas de 

um martelo.

Pode ser especialmente vantajoso quando no andaime de acor

do com a invenção, ou seja, quando no quadro vertical previsto sejam pre

vistas as seguintes características adicionais:

a) em ao menos dois dos suportes verticais, preferencialmente 

nos suportes verticais previstos mais externamente, especialmente em todos 

os suportes verticais, preferencialmente na região sempre na extremidade 

inferior ou da respectiva extremidade superior dos suportes verticais do res

pectivo quadro vertical, esteja previsto um disco perfurado que possui várias 

passagens, especialmente dispostas concentricamente para com o suporte 

vertical e circundando de modo flangeado o suporte vertical, disco este para 

ser acoplado para receber acoplamento de dispositivo retentor especialmen

te para o enganchamento de elementos de sustentação e/ou de conexão, 

preferencialmente de elementos estruturais de projeção horizontal e/ou dia

gonal, por exemplo, ferrolhos estruturais e/ou varas diagonais da estrutura 

especialmente de uma estrutura modular preferencialmente por meio de sol

da, estando presos de modo inamovível;

b) ao menos um degrau transversal dos degraus transversais do 

respectivo quadro vertical, preferencialmente o degrau vertical mais baixo ou 
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mais alto entre os degrais verticais do respectivo quadro vertical, abrange 

uma viga horizontal preferencialmente uma única viga, especialmente retilí- 

nea e horizontal que nas suas extremidades que se afastam umas das ou

tras está unida inteiriçamente ou em várias seções com uma cabeça acopla- 

dora;

c) a respectiva cabeça acopladora do degrau transversal está li

mitada com seções da parede lateral que apresentam de modo cuneiforme 

em um centro, preferencialmente em um centro de haste ou de disco do dis

co perfurado pertencente, faces externas verticais convergentes que encer

ram um ângulo cônico especialmente de 40° até 50° preferencialmente cerca 

de 45° especialmente 44°;

d) a respectiva cabeça acopladora dos degrais transversais a- 

presenta uma seção de cabeça superior e uma seção de cabeça inferior pre

ferencialmente inteiriçamente unido com a seção de cabeça anterior, espe

cialmente conformada inteiriça;

e) entre a seção de cabeça superior e a seção de cabeça inferior 

está prevista uma fenda aberta em relação ao suporte vertical corresponden

te;
f) a respectiva cabeça acopladora do degrau vertical está encai

xada com sua fenda sobre o disco perfurado da respectiva haste vertical que 

ao menos parcialmente se projeta dentro do seu interior, e no respectivo su

porte vertical, preferencialmente também no respectivo disco perfurado, está 

preso por processo de soldadura.

Desta maneira, podem ser criadas possibilidades adicionais de 

emprego e de utilização e/ou efeitos de economia de custos especialmente 

baseado em componentes estruturais adequados a um andaime modular 

especialmente para o andaime modular tipo Layher Allround de modo cor

respondente aos seus componentes estruturais acopláveis das suas medi

das reticuladas. Também, pelas medidas acima mencionadas existem pos

sibilidades vantajosas para uma adequação simples flexível e variável das 

distâncias dos suportes verticais, especialmente de quadros verticais hori

zontalmente adjacentes ou de estruturas portantes adequadas às condições
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de carga existentes no local, ou seja, as forças de suporte, ou seja, as capa

cidades de sustentabilidade para o apoio seguro de cargas. Estes quadros 

verticais com o auxílio de estruturas modulares de dispositivos retentores 

convencionais e já conhecido de projeção horizontal e/ou diagonal e provi

dos de cabeças acopladoras de discos perfurados, especialmente ferrolhos 

estruturais e/ou de varas diagonais estruturais, podem ser composta na for

ma de uma estrutura rígida e estabilizada especialmente, estrutura portante, 

o bloco de altura de um andaime especialmente de um andaime portante, 

sendo que a partir daí torna-se possível compor andaimes especialmente 

rígidos e estáveis especialmente andaimes portantes e torres de andaimes. 

Além disso, esses quadros verticais ou suportes ou conjuntos de quadros 

verticais ou andaimes dali montados, podem, de forma tradicional, ser unido 

com auxílio de dispositivo retentores deste tipo previstos para o acoplamento 

em discos perfurados, ou seja, elementos estruturais de projeção horizontal 

e/ou diagonal especialmente ferrolhos estruturais e/ou componentes diago

nais estruturais de uma estrutura modular, ou seja, de um andaime pode ser 

unido de maneira que imediatamente em conexão e fixamente unido com o 

quadro vertical, ou seja, de um suporte de quadro vertical daí conformado o 

conjunto de quadro vertical ou de um andaime dali montado, especialmente 

um andaime de suporte ou torre de andaime podem ser unidos rígidos a tor- 

são podendo ser montado um andaime convencional.

Além disso, os quadros verticais de acordo com a invenção por 

meio de dispositivo retentores horizontais e contíguos de acordo com a in

venção, especialmente iguais ou idênticos, contendo quadros verticais que 

agora são interligados por dispositivos retentores de comprimentos variáveis, 

diagonais e/ou horizontais, e destinados ao acoplamento nos discos perfura

dos, de elemento de andaime especialmente de projeção horizontal e/ou 

diagonal, como ferrolhos de andaimes e/ou seções diagonais estruturais de 

uma estrutura modular com relação à estrutura de construção corresponden

temente apresentando plantas baixas variáveis, especialmente andaimes de 

suporte e torres de andaime ou blocos de altura de andaimes de construção 

especialmente andaimes de suporte, ou seja, torres de andaimes de suporte
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podem ser montados de maneira que de uma forma simples pode ser produ

zida uma adequação da capacidade de sustentação de um andaime deste 

tipo, especialmente um andaime de suporte ou torre de andaime através do 

recalque ou estiramento desta planta baixa em uma direção. Neste sentido, 

portanto as distâncias dos suportes verticais dos quadros verticais horizon

talmente distanciados podem ser adequadas a respectiva carga a ser rece

bida. Isto implica em uma possibilidade vantajosa para a otimização de cus

tos.

Devido ao fato de que o primeiro braço horizontal e/ou o segun

do braço horizontal do quadro vertical apresenta nas duas extremidades um 

cabeçote acoplador destinado ao acoplamento dos discos perfurados, apre

sentando uma seção de cabeça superior e uma seção de cabeça inferior e 

uma fenda conformada entre essas mesmas seções, com o qual o respecti

vo cabeçote acoplador está encaixado sobre o respectivo disco perfurado 

que se projeta ao menos parcialmente dentro desta unidade, e nesta posição 

de encaixe pode ser soldado com o respectivo suporte vertical, preferenci

almente também com o respectivo disco perfurado, podem ser logrados 

quadros verticais de uma estabilidade especialmente grande, especialmente 

resistência à torsão e consequentemente andaimes construídos a partir des

te material, especialmente andaimes de suporte, ou seja, torres de andaimes 

podem ser concretizadas. Desta maneira, e através da possibilidade acopla- 

dora antes mencionadas de outros dispositivos retentores enrijecedores, es

pecialmente de elementos estruturais de projeção horizontal e/ou diagonal 

de um andaime, podem ser construídos andaimes especialmente estabiliza

dos especialmente andaimes estruturais, ou seja, torres de andaimes.

Pelo fato de que os cabeçotes as cabeças acopladoras estarem 

limitadas com componentes de paredes laterais que apresentam faces verti

cais que se projetam cuneiformes para um centro, especialmente para um 

centro de haste ou disco do correspondente disco perfurado, que encerram 

um ângulo cônico especialmente de 40° até 50° preferencialmente cerca de 

45° especialmente cerca de 44°, pode ser possível ver de forma conhecida, 

ser feito um acoplamento uma variedade de no mínimo até sete cabeças
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acopladoras de dispositivos retentores, ou seja, elementos de sustentação 

e/ou de conexão, especialmente elementos estruturais de projeção horizon

tal e/ou diagonal, especialmente de uma estrutura modular onde, eventual

mente seriam sequenciais em suporte recíproco.

Com o auxílio de tais quadros verticais de acordo com a inven

ção, providos de discos perfurados, eventualmente podem ser construídos 

não apenas estruturas para obras especialmente estruturas de suportes ou 

torres para andaimes que apresentam as plantas baixas convencionais qua

dradas especialmente retangulares ou quadradas, mas especialmente po

dem também ser construídas plantas baixas de vários cantos, ou seja, por 

exemplo, triangulares de cinco cantos sextavados ou oito cantos especial

mente plantas baixas fechadas. Desta maneira, recebe-se uma flexibilidade 

ainda maior, ou seja, variabilidade na montagem de andaimes que podem 

ser construídos com esses quadros verticais inclusive a montagem e des- 

montagem especialmente andaimes de suporte e torres de andaime.

Um processo para montagem de um andaime de acordo com a 

invenção especialmente de acordo com ao menos uma das reivindicações 

de 1 a 13 pode especialmente ser caracterizado por um dos seguintes pas

sos:

a) após a produção de uma região vertical, inicialmente no qua

dro vertical desta região vertical será aplicado um quadro vertical da próxima 

região vertical, preferencialmente por encaixe, preferencialmente de modo 

que em seguida é conformado um conjunto de quadro vertical na forma de 

uma escada para subir e descer de uma pessoa;

b) em seguida, o elemento de corrimão de suporte dorsal ou vá

rios desses corrimãos, para a próxima região vertical do piso ou da região 

vertical já pronta especialmente de uma pessoa posicionada em uma placa 

de piso da região vertical já pronta, preferenciaimente por captação imediata 

será transferida para cima e será fixada e montada no quadro vertical que já 

faz parte da próxima região vertical, ou seja, no quadro vertical da região 

vertical subjacente bem como na posição fixadora do outro suporte vertical;

c) de preferência em conexão, ou antes, do passo b) pode ser
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transferida para cima uma placa de piso para a próxima região vertical já 

mencionada a partir da região vertical já pronta especialmente de uma pes

soa posicionada na placa de piso da região vertical já pronta, preferencial

mente por captação direta podendo ser transferida para cima e ser montada, 

ou seja, fixada em uma posição de fixação para placa de piso, pertencente a 

região vertical já acabada, preferencialmente no corrimão dorsal da região 

vertical já pronta e/ou no quadro vertical da região vertical já pronta, especi

almente em um degrau transversal de seus degraus transversais.

Desta maneira, poderá ser concretizada uma montagem especi

almente segura através de um corrimão de suporte dorsal avançado em co

nexão com uma proteção lateral correspondente.

De acordo com uma modalidade especialmente vantajosa do 

processo poderá ser previsto,

a) que após o término de uma região vertical, será aplicado inici

almente nos quadros verticais desta região vertical um quadro vertical da 

próxima região vertical, de preferência sendo ali encaixado, e de preferência 

de maneira que em seguida ao menos dois conjuntos de quadros verticais 

sempre na forma de uma escada para a subida e descida de uma pessoa 

sejam conformados;

b) em seguida, o corrimão de suporte dorsal ou os elementos do 

corrimão do suporte dorsal para a próxima região vertical do piso ou da regi

ão vertical já pronta, especialmente de uma pessoa que está posicionada em 

uma placa de piso da região vertical já pronta, de preferência por captação 

direta, seja transferida para cima e sendo montada e fixada nas posições de 

fixação do quadro vertical pertencente a próxima região vertical e já encai

xado no quadro vertical alocado da região vertical subjacente;

c) preferencialmente, em sequência, ou antes, do passo b) ao 

menos uma placa de piso para a respectiva próxima região vertical a partir 

do piso ou da região vertical já pronta, especialmente de uma pessoa que 

está posicionada na placa de piso de uma região vertical já acabada, prefe

rencialmente por captação direta, seja transferida para cima e seja fixada ou 

montada em uma posição de fixação pertencente a região vertical já pronta
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para a placa de piso, preferenciaimente no corrimão de suporte dorsal da 

região vertical já pronta e/ou no quadro vertical da região vertical já pronta, 

especialmente em um degrau transversal dos degrais transversais onde é 

então fixado e montado.

Desta maneira, poderá ser lograda uma construção ainda mais 

segura por um corrimão de suporte dorsal avançado especialmente circun

dante.

Em seguida, a pessoa, a partir da região vertical já pronta, pode

rá se locomover para o compartimento interno do andaime em um quadro 

adjacente do elemento do corrimão de suporte dorsal ou do quadro vertical 

do suporte vertical adicional desta região vertical ou do quadro vertical hori

zontalmente adjacente desta região vertical, alcançando o referido compar

timento interno do andaime, através de degraus transversais da escada, ou 

seja, de uma das escadas em sentido ascedente para a placa de piso da 

região vertical próxima já mencionada que já está protegida com o corrimão 

dorsal antes montado e que está previsto para evitar a queda lateral de pes

soas.

Para a construção da próxima região vertical mencionada pode

rá ser previsto preferencialmente que ao menos uma ou várias placas de 

piso da região vertical já pronta seja empregada. Desta maneira, a monta

gem e desmontagem do andaime poderão ser realizadas por especial eco

nomia de material e de custos.

Em uma modalidade especialmente preferida poderá ser previs

to para a montagem da próxima região vertical em questão, uma pessoa já 

se encontra uma placa de piso da região vertical já pronta, desmonte outra 

placa de piso desta região vertical e em seguida esta placa de piso, prefe

rencialmente ainda na placa de piso desta região vertical onde a pessoa 

continua a se encontrar, transfere a placa para cima e em uma posição de 

fixação pertencente à região vertical já acabada, para a placa de piso, prefe

rencialmente no corrimão de suporte dorsal da região vertical e/ou no quadro 

vertical da região vertical já acabada, especialmente em uma ou respectiva

mente em um degrau vertical seja ali montada e fixada. Isto possibilita um 
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modo de trabalho econômico especiaimeníe e simultaneamente seguro.

Segundo uma modalidade especialmente preferida do processo 

poderá ser previsto que para a montagem da próxima região vertical, até 

uma única placa de piso da região vertical já pronta que ali permanece todas 

as demais placas de piso da região vertical já pronta serão usadas. Desta 

maneira, pode-se reduzir ao número mínimo o emprego de material de cus

tos com segurança máxima ainda continuada na montagem do andaime, ou 

seja, sem que desta maneira seja afetada a segurança.

No processo de acordo coma invenção para a desmontagem de 

um andaime especialmente de acordo com ao menos uma das reivindica

ções de 1 a 13, poderá ser previsto que os passos acima descritos ou os 

passos de acordo com reivindicação 14 ou 15 ou 16 sejam realizados na 

sequência inversa.

Compreende-se que as características e medidas acima descri

tas no contexto da possibilidade da execução podem ser combinadas de 

forma aleatória.

Outras características vantagens e pontos de vista da invenção 

podem ser depreendidos da descrição seguinte, na qual são descritas e- 

xemplos de execução vantajosas da invenção baseado nas figuras.

As figuras mostram:

figura 1 - vista e perspectiva de um andaime de acordo com a 

invenção na forma de uma torre de andaime;

figura 2 - vista superior de um quadro vertical d acordo com a in

venção designado como quadro normal padrão e regular;

figura 3 - vista superior de outro quadro vertical de acordo com a 

invenção também designado como quadro de compensação;

figura 4 - vista superior de outro quadro vertical de açodo com a 

invenção designado como quadro inicial;

figura 5 - uma vista parcial ampliada de um nó acoplador daque

les nós acopladores que estão apresentados nas figuras 2 a 4 sempre na 

parte esquerda superior;

figura 6 - vista parcial superior do nó acoplador mostrado na figu
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ra 5 com um suporte vertical em corte,

figuras 7.1 até 7.15 - uma sequência dos passos de montagem 

por ocasião de montagem de um andaime de acordo com a invenção, ou 

seja, uma torre de andaime, sempre em representação de perspectiva.

A figura 1 apresenta um exemplo de acabamento de um andai

me 20 de acordo com a invenção que está construída como uma torre de 

andaime vazia, ou seja, de suporte 22. Esta torre de andaime de suporte 22 

apresenta uma planta baixa retangular. A torre de andaime de estrutura 22 é 

composta de suportes de quadros verticais de acordo com a invenção 48.1,

48.2 na forma de conjuntos de quadros verticais 39.1, 39.2. Estes estão 

constituídos em forma de uma escada 21.1, 21.2 com degraus transversais 

35 distanciados igualmente 36.1, 36.2, 36.4 em sentido recíproco, e também 

designados como degraus transversais 35 em forma de braços horizontais. 

Estas construções baseiam-se no emprego de vários quadros verticais de 

acordo com a invenção encaixados reciprocamente 25, 25.1, 25.2, 25.3. Os 

quadros verticais 25.1, 25.2, 25.3 estão dispostos em pares em uma distân

cia horizontal convergente e em pares sempre em uma altura essencialmen

te igual. Esta distância horizontal é aqui determinada pelo comprimento de 

ferrolhos longitudinais, ou seja, ferrolhos estruturais 28.2 também designa

dos como elementos conectores. Cada um desses ferrolhos estruturais 28.2 

apresenta nas suas duas extremidades cabeças acopladoras 250 conheci

das de um sistema de andaime modular que o sistema de andaime Layher - 

Allround. Os ferrolhos estruturais 28.2 apresentam um comprimento, ou seja, 

um comprimento acoplador que aqui é de 1,57 m. Compreende-se, todavia 

que o comprimento dos ferrolhos estruturais que interligam os quadros verti

cais 25.1, 25.2, 25.3 também podem ser escolhidos mais longos ou mais 

curtos, por exemplo, 1,09 m ou 2,07 m ou 2,57 m ou 3,07 m de maneira que 

na dependência de seu comprimento pode ser montado um andaime, ou 

seja uma estrutura de andaime com planta baixa quadrada ou com planta 

baixa de projeção mais alongada.

Sempre com quatro quadros verticais idênticos 25.1, 25.2, 25.3 

em pares são conformados vários blocos de altura 100.1, 100.2, 100.3,
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100.4, 100.5, 100.6.

O primeiro bloco de altura 100.1 alocado ao piso serve de um 

bloco de altura inicial 100.1 e é conformado de modo correspondente. O blo

co de altura inicial 100.1 é constituído com dois quadros verticais 25.1, 25.1 

que servem de quadros iniciais 25.1, 25.1 com duas diagonais verticais 24.1, 

24.1 que os interligam lateralmente, bem como ferrolhos estruturais horizon

tais, ou seja, ferrolhos longitudinais 28.2 que na região do plano vertical exis

tente na respectiva diagonal vertical 24.1 e que também interligam os dois 

quadros verticais 25.1, 25.1.

Na respectiva diagonal vertical 24.1, 24.1 e no respectivo ferro- 

lho de estrutura 28.2, 28.2 trata-se de componentes estruturais conhecidos 

de uma estrutura modular ou de andaime, no presente caso a estrutura La- 

yher - Allround. Neste sentido cada diagonal vertical 24.1, 24.1 apresenta 

nas suas duas extremidades uma cabeça acopladora 150 conhecida que 

está articuladamente presa na viga diagonal e que apresentam uma fenda 

conformada entre a seção do cabeçote superior e uma seção de cabeçote 

inferior através da qual a respectiva cabeça acopladora 150 está encaixada 

em um dos dois discos perfurados 45 previsto no respectivo suporte vertical

30.1, 30.2 do respectivo quadro inicial 25.1, 25.1. A conexão das diagonais 

verticais 24.1, 24.1 com os dois quadros iniciais 25.1, 25.1 verifica-se de 

modo conhecido com o auxílio de uma cunha separável que é encaixada 

para a fixação dos componentes a serem unidos através de uma abertura de 

cunha superior e uma abertura de cunha inferior da respectiva cabeça aco

pladora 150 das diagonais verticais 24.1, 24.1 e preferencialmente é fixada 

com o auxílio de um martelo.

Também os ferrolhos estruturais 28.2, 28.2 apresentam sempre 

nas suas duas extremidades uma cabeça acopladora 250 conhecida, esta 

cabeça está de modo conhecido soldada na respectiva vara, ou seja, no tu

bo estrutural de uma maneira já conhecida. Também esta cabeça acoplado

ra 250 apresenta uma seção de cabeça superior e uma seção de cabeça 

inferior entre as quais está prevista uma fenda sobre a qual a respectiva ca

beça acopladora 250 está encaixada sobre um dos dois discos perfurados 
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45 previsto no respectivo suporte vertical 30.1, 30.2 do respectivo quadro 

vertical 25, 25.1, 25.2, 25.3. A conexão dos ferrolhos estruturais 28.2, 28.2 

com os dois quadros iniciais 25.1, 25.1 verifica-se novamente de modo co

nhecido com o auxílio de uma cunha separável para interligação dos com

ponentes a serem ligados por uma abertura de cunhos superior e uma aber

tura de cunho inferior da respectiva cabeça acopladora 250 dos ferrolhos 

estruturais 28.1, 28.1 e preferencialmente com o auxílio de um martelo é fei

ta a fixação respectiva.

Para o efeito de enrijecer o andaime portante 20 em um plano 

horizontal, no bloco de altura compensador 100.1 está também previsto um 

outro ferrolho de andaime horizontal na forma de um diagonal horizontal 23. 

Este está preso entre dois discos perfurados 45 inferiores diagonalmente 

opostos dos dois quadros iniciais 25.1, 25.1 com o auxílio de cabeças aco- 

pladoras 250. Até o seu comprimento a diagonal horizontal 23 é de idêntica 

conformação como o respectivo ferrolho estrutural 28.2.

As extremidades inferiores 34.1, 34.2 dos suportes verticais

30.1, 30.2 dos dois quadros compensadores 25.1, 25.1 está encaixado um 

fuso de base 29 conhecido (comparar também as figuras 7.1 e 7.2) por meio 

dos quais pode ser conseguido um ajuste fino e, por conseguinte um ali

nhamento do primeiro bloco de altura inferior 100.1 já mencionado e, por 

conseguinte de todo o andaime 20.

No primeiro bloco de altura 100.1 formado juntamente com os 

dois quadros de iniciais 25.1, 25.1 estão aqui constituídos cindo outros blo

cos de altura 100.2 até 100.6. O bloco de altura 100.6 previsto na região da 

extremidade superior das estruturas portante 25.1, ou seja, da torre da estru

tura portante de andaime 22.1, está conformado como um bloco de altura 

compensador 100.6. Os blocos de altura 100.2 a 100.5 dispostos entre este 

e o bloco de altura inicial 100.1 formam blocos normais padrão, ou seja, re

gulares de altura.

O bloco de altura de compensação 100.6 está aqui constituído 

com dois quadros compensadores 25.3, 25.3 e, além disso, com componen

tes essencialmente iguais como o bloco de altura inicial inferior 100.1 de 
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maneira que neste sentido pode ser feita a referência explicações acima fei

tas. Em diferença adicional correlacionada, no bloco de altura de compensa

ção superior 100.6 a diagonal horizontal 23.1 prevista para o enrijecimento 

horizontal está fixada através de suas cabeças acopladoras 250 em dois 

discos perfurados 45 diagonalmente opostos e superiores dos suportes ver

ticais 30.5, 30.6 do quadro compensador 25.3.

Compreende-se que uma estrutura em forma de andaime deste 

tipo, ou seja, estrutura portante, ou seja, uma torre de andaime deste tipo, 

também pode ser constituída sem o bloco de altura compensador 100.6 ou 

sem um bloco de altura inicial 100.1 ou também sem abandono tanto do blo

co de altura inicial 100.1 como também do bloco de altura compensador 

100.6. Em outras palavras, o andaime de acordo com a invenção também 

pode ser constituído apenas de bloco de altura que exclusivamente podem 

ser formados com o quadro padrão, ou seja, normal, ou seja, regular na for

ma dos quadros verticais 25.2 ou de quadros verticais de conformação simi

lar.

Os demais blocos de altura 100.2 até 100.5, previsto na figura 1 

entre o bloco de altura inicial 100.1 e o bloco de altura compensador 100.6, 

estão, portanto constituídos também com quadros verticais 25.2, 25.2 desig

nados igualmente como quadros padrão, ou seja, normais, ou seja, regula

res 25.2, 25.2 de acordo com a invenção. Esses quadros verticais 25.2 se 

diferenciam dos quadros iniciais 25.1 especialmente pelo fato de que apenas 

na região das respectivas extremidades superiores 33.1, 33.2 de seus supor

tes verticais 30.3, 30.4 apresentam apenas um disco perfurado 45; 45.1,

45.2 e, além disso, pelo fato de que os quadros padrão 25.2, 25.2 apresen

tam altura 92.2 maior. Relativamente aos detalhes de construção dos qua

dros iniciais de acordo com a invenção 25.1, dos quadros padrão de acordo 

com a invenção 25.2 e dos quadros compensadores 25.3 de acordo com a 

invenção pode se fazer referência as indicações subsequentes especialmen

te relativas às figuras de 2 a 4.

De modo similar como também nos quadros iniciais 25.1, 25.1 e 

também de modo semelhante como nos quadros compensadores 25.3, 25.3 
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também os dois quadros padrão 25.2, 25.2 estão interligados com duas dia

gonais verticais 24.2, 24.2. As diagonais verticais 24.2, 24.2 apresentam em 

comparação com as diagonais verticais 24.1, 24.1 um comprimento maior 

mais, além disso, tem uma conformação igual como as diagonais verticais

24.1.

A interligação dos dois quadros padrão 25.2, 25.2 do respectivo 

bloco de altura 100.2 até 100.5 com o auxílio das duas diagonais verticais

24.2, 24.2 se verifica de tal modo que cada uma das diagonais verticais 24.2 

está fixada com uma primeira cabeça acopladora 150 superior no respectivo 

disco perfurado 45.1, 45.2 preso na região da extremidade superior 33.1,

33.2 dos suportes verticais 30.3, 30.4 do respectivo quadro9 padrão 25.2,

25.2 do mesmo bloco de altura, enquanto que o cabeçote acoplador inferior 

150 da diagonal vertical 24.2, 24.2 está preso em um disco perfurado 45 

preso na região da extremidade 33 superior de um suporte vertical 30 de um 

quadro vertical 25.1, 25.2 horizontalmente distanciado e subjacente de um 

bloco de altura em posição inferior.

A distância 97 dos discos perfurados 45 presos nos suportes 

verticais 30.3, 30.4 de um quadro padrão aplicado 25.2, 25.2 em relação aos 

suportes verticais 30.3, 30.4, ou seja, 30.1, 30.2 do quadro vertical 25.2, 25.1 

subjacente, ou seja, dos discos perfurados ali presos, nos quais está aplica

do o quadro padrão 25.2, 25.2 aplicado, registra aqui aproximadamente 100 

cm. Em outras palavras, os dois discos perfurados 45, 45 mencionados so

bre a seção do quadro 60 apresenta uma distância vertical 97 de cerca de 

1,0 m. Uma vantagem desta medida reticulada de 1,0 m é o fato de que as 

chamadas diagonais seriadas de um sistema de montagem estrutural aqui o 

andaime Layher - Allround, pode ser empregado de maneira vantajosa com 

relação aos custos.

Como pode ser verificado a partir da figura 1, entre os respecti

vos dois quadros verticais, ou seja, quadros padrão 25.2, 25.2 do bloco de 

altura respectivo 100.2 até 100.5, e nos discos perfurados 45 horizontalmen

te distanciados dos quadros verticais 25.2, 25.2 opostos em altura essenci

almente idêntica, está fixado sempre um outro ferrolho longitudinal, ou seja, 
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estrutural 28.2 horizontal. Estes ferrolhos estruturais 28.2, 28.2 também es

tão dispostos reciprocamente paralelos e em sentido perpendicular para com 

os quadros verticais 25.1, 25.1, ou seja, 25.2, 25.2, ou seja, 25.2, 25.3 dis

postos essencialmente na mesma altura. Estes ferrolhos estruturais 28.2,

28.2, também designados de elementos conectores servem ao menos na 

montagem dos andaimes 20 como elementos de corrimão dorsal 62.1, 62.2 

de um corrimão montado em sentido avançado conforme será explicitado em 

seguida em conexão com as figuras 7.1 até 7.13. Este ferrolho estrutural

28.2, 28.2 horizontal serve ao menos na montagem do andaime 20, igual

mente, também como elementos de suporte de placas de piso 43 que po

dem ser dispostas em regiões verticais previstas superpostas 101.2, 101.5 

em forma de pisos. De acordo com o exemplo de execução vantajoso do 

processo da invenção para montagem do andaime 20 conforme a invenção, 

após a montagem de andaime 20 na altura desejada, por exemplo, como 

nas figuras 1 e 7.13 e 7.14 está mostrado, no nível mais alto, ou seja, aqui 

na região vertical 101.5 os ferrolhos do andaime 28.2, 28.2, que estão pre

sos nos discos perfurados 45 dos dois quadros verticais 25.2, 25.2 alocados 

a esta região vertical 101.5, essencialmente estão totalmente ocupados com 

placas de piso de maneira que esta plataforma de trabalho mais alta é provi

da de um revestimento de piso essencialmente fechado, ou seja, contínuo. 

Diferente em relação a este estado, nas regiões verticais 101.5, 101.4, 

101.3, 101.2 inferiores em pisos está colocada apenas uma placa de piso 43 

nos respectivos dois ferrolhos de andaime horizontais 28.2, 28.2, os quais, 

de acordo com o exemplo de execução vantajoso do processo da invenção, 

para a montagem do andaime de acordo com a invenção 20 ali permanece

ram, compreende-se, todavia, que, por exemplo, de modo alternativo em 

cada segundo das regiões verticais superpostas pode estar montada uma 

plataforma de trabalho com várias placas de piso 43 de maneira que então 

estaria disponível uma estrutura para trabalho, por exemplo, um andaime 

para usar em uma fachada ou também um andaime móvel com vários está

gios ou andares de trabalho.

As placas de piso 43 também designadas de fundos de estrutura
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apresentam aqui na seção transversal ganchos de encaixe 44 em formato de 

U na seção transversal por meio dos quais as placas de piso 43 podem ser 

aplicados nos ferrolhos longitudinais, ou seja, ferrolhos estruturais 28.2, 28.2 

aqui conformados como tubos arredondados. Desta maneira e de modos 

5 similares a uma estrutura, ou seja, um andaime 22 de acordo com a inven

ção, ou seja, uma torre de andaime 22 de acordo com a instrução poderá 

adicionalmente também ser empregada como andaime de trabalho ou seme

lhante unidade.

Para apoio das cargas a serem recebidas pelos quadros verti- 

10 cais 25 de acordo com a invenção, ou seja, pelos suportes de quadro de a- 

cordo com a invenção 20, ou seja, do andaime 21 de acordo com a inven

ção, ou seja, da torre de andaime 22 de acordo com a invenção, na respecti

va extremidade superior dos suportes verticais 30 dos quadros compensado

res 25.3, 25.3, integrados no bloco de altura mais alto 100.6, poderá ser pre- 

15 visto um fuso de cabeça 38 já conhecido que aqui novamente pode estar 

encaixado nos tubos estruturais dos suportes verticais 30 dos quadros pa

dronizados 25.1, 25.2, integrados no bloco de altura mais alto 100.6, poderá 

ser previsto um fuso de cabeça 38 já conhecido que aqui novamente pode 

estar encaixado nos tubos estruturais dos suportes verticais 30 dos quadros 

20 compensadores 25.1, 25.1 como tubos arredondados conformados de aços.

Estes fusos de cabeça 38 podem ser novamente de forma já conhecida, com 

descansos 38.1 de seção transversal em formato de U, podem ser previstos 

para apoio, ou seja, para receber suportes de recarga, ou seja, revestimen

tos aqui na forma de suportes -1 26. Compreende-se que os fusos de cabe- 

25 ça também podem ser conformados para apoio e para receber outros corpos 

de sustentação, por exemplo, na forma de fusos de cabeça cruzadas nos 

quais na região de suas extremidades superiores pode estar previsto uma 

placa de apoio e vários perfis de suporte horizontalmente distanciados e dali 

se projetando em sentido adjacentes, compreendendo perfis de suporte.

30 Exemplos de execução preferidos do quadro vertical de acordo

com a invenção 25; 25.1, 25.2, 25.3 estão especialmente mostrados nas fi

guras 2 a 4. Cada um desses quadros verticais 25; 25.1, 25.2, 25.3, é aqui
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constituído de suportes verticais paralelos reciprocamente à distância hori

zontal 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6 e de dois braços horizontais 36.1,

36.2, 36.3, paralelos dispostos a uma distância vertical recíproca 36.1, 36.2,

36.3, os quais, mediante conformação de um quadro fechado 25 estão sol-

5 dados entre si. No caso, os respectivos dois braços horizontais 35; 35.1,

35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6 respectivamente seus eixos longitudinais 47.1,

47.2, 47.3 estão dispostos perpendicularmente para com os suportes verti

cais 31, 32,33,34, 30.1,30.2, 30.3, 30.4,30.5, 30.6 ou seja, em relação aos 

seus eixos longitudinais 32.1, 332.2, 32.3 e estão soldados firmemente. Ca-

10 da um dos braços horizontais 35.1 a 35.6 está soldado sempre com dois dos

suportes verticais paralelos 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6 horizontalmente 

distanciados e no exemplo de execução mostrado de tal modo que o respec

tivo braço horizontal 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6 se estende entre os 

respectivos dois suportes verticais 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6.

15 Cada quadro vertical 25; 25.1, 25.2, 25.3, apresenta, além disso,

ainda duas barras diagonais 40; 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6 conforma

das como componentes de reforço de cantos que enrijecem diagonalmente o 

respectivo quadro. Nos exemplos de execução mostrados as barras diago

nais 40; 40.1,40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6 são conformadas idênticas ou com

20 a mesma conformação com o que pode ser logrados efeitos de economias 

de custos vantajosos. Cada barra diagonal 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6

está disposta em um ângulo 74.1, 74.2 preferencialmente de idêntico tama

nho em relação ao braço horizontal respectiva 35.1, 35.4, 35.5 onde a res

pectiva barra de diagonal 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6 está também sol-

25 dado da mesma maneira como no suporte vertical correspondente 30.1,

30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6 do respectivo quadro vertical 25.1, 25.2, 25.3. As 

barras diagonais 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6 se estendem também 

sempre entre um braço horizontal 40.1, 40.2,40. 3, 40.4, 40.5, 40.6 e um su

porte vertical 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6 do respectivo quadro vertical

30 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6 onde estão soldados com suas extremida

des. As extremidades das respectivas barras diagonais 40.1, 40.2, 40.3,

40.4, 40.5, 40.6 também são conformadas como conectores planos 42. Para
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esta finalidade as barras diagonais aqui conformadas como tubos arredon

dados 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6 estão comprimidos nas suas extre

midades, ou seja, prensados reciprocamente. As extremidades superiores 

das respectivas duas barras diagonais 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6 do 

5 respectivo quadro vertical 25.1, 25.2, 25.3, estão aqui soldados em uma dis

tância horizontal ou recíproca no respectivo braço horizontal 35.1, 35.4, 35.5.

No caso dos quadros verticais 25.1 e 25.3, ou seja, no quadro inicial 25.1 e 

no quadro compensador 25.3, as varas diagonais 40.1, 40.2 estão soldadas 

fixamente no braço horizontal superior 35.1, ou seja, 35.5 dos respectivos

10 dois braços horizontais 35.1, 35.2, ou seja, 35.4, 35.6 e estendem-se a partir 

dali na direção do respectivo braço horizontal inferior 35.2, ou seja, 

35.6.Estas barras diagonais 40.1, 40.2, 40.5, 40.6 estendem-se além disso, 

sempre em um plano vertical formado pelos respectivos dois braços horizon

tais 35.1, 35.2, 35.5, 35.6. Diferente me relação a esta situação, as barras

15 diagonais 40.3, 40.4 do quadro vertical 25.2, ou seja, do quadro padrão, ou 

seja, normal, ou seja, regular 25.2, estão soldados no braço horizontal inferi

or 35.4 os respectivos dois braços horizontais 35.3, 35.4 estende-se a partir 

dali em uma direção do braço horizontal superior 35.3 em afastamento, ou 

seja, na direção das extremidades inferiores 34.1, 34.2 dos suportes verti-

20 cais 30.3, 30.4. Também estas barras diagonais 40.3, 40.4 se estendem 

sempre em um plano vertical formado pelos dois braços horizontais 35.3,

35.4, ou seja, formados pelos suportes verticais 30. Compreende-se, todavia 

que tais varas diagonais ou outras não precisam necessariamente estar in

tegrados no plano formado pelo suporte verticais 30 e/ou pelo plano formado

25 pelos braços horizontais 35.

Os quadros verticais de acordo com a invenção 25.1, 25.2, 25.3 

são conformados simetricamente para com o seu eixo central vertical 75.1,

75.2, 75.3. Desta maneira, são condicionadas não apenas vantagens estáti

cas, mas também vantagens de montagem já que não é necessário levar em 

30 conta a montagem no lado certo.

Nos exemplos de execução mostrados, as barras diagonais 40;

40.1, 40.2, 40.3 os suportes verticais 30; 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6 as
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varas horizontais 47.1, 47.2 dos braços horizontais 35.1 até 35.5 bem como 

os ferrolhos do andaime 28.2 e as diagonais 23, 24.1, 24.2 são conformados 

com tubos redondos retos de preferência galvanizados e de aço. Preferenci

almente para tanto se usa tubos estruturais disponíveis em forma padroniza- 

5 da. Diferente em relação a este estado, a viga horizontal 47.3 do braço hori

zontal inferior 35.6 do quadro vertical, ou seja, do quadro compensador 25.3, 

está conformado como um perfil quadrado, ou seja, um tubo quadrado. 

Também este consiste preferencialmente de aço galvanizado. Compreende- 

se, todavia que especialmente esses componentes estruturais podem tam- 

10 bém consistir de outros componentes metálicos, especialmente de metal 

leve, por exemplo, de alumínio.

Os suportes verticais 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6 preferen

cialmente também as vigas horizontais 47.1 dos braços horizontais 35.1,

35.2, 35.3, 35.5 dos quadros verticais 25.1, 25.2, 25.3 apresentam um diâ- 

15 metro externo 94.1, 94.2 que aqui é de 48, 3 mm, preferencialmente sendo a

espessura da parede apenas 3,2 mm. No caso trata-se de uma medida pa

dronizada especialmente nos andaimes modulares como nos sistema de 

andaimes Layher - Allround. A previsão dos tubos estruturais apresentando 

um diâmetro externo de 48,3 mm, entre outros aspectos apresenta vanta- 

20 gem de que em caso de necessidade podem ser acoplados acoplamentos 

estruturais padronizados nos quadros verticais 25.

De preferência, diferente em relação ao exposto, a viga horizon

tal 47.2 do braço horizontal inferior 35.4 do quadro vertical, ou seja, padrão

25.2, poderá apresentar um diâmetro externo relativamente menor 94.4 que 

25 pode ser, por exemplo, 42,4 mm. Compreende-se, todavia que o diâmetro

externo da viga horizontal do braço horizontal inferior do quadro padrão tam

bém pode ser de idêntico tamanho ou até mesmo um pouco maior do que o 

diâmetro externo das vigas horizontais superiores dos quadros verticais. A 

viga horizontal 47.2 do braço horizontal inferior 35.4 do quadro vertical, ou 

30 seja, padrão 25.2, apresenta preferencialmente uma espessura de parede 

de apenas 2,5 mm. Compreende-se, todavia, que a espessura de parede 

também pode ser do mesmo tamanho ou até mesmo um pouco maior do
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que a espessura de parede das vigas horizontais superiores dos quadros 

verticais.

As vigas diagonais 40, 40.1, 40.2, 40.3 dos quadros verticais 25;

25.1, 25.2, 25.3 apresentam diâmetros externo 95 aqui apenas de 33,7 mm. 

A espessura de parede das vias diagonais preferencialmente é menor do 

que a espessura de parede das vigas horizontais. Pode preferencialmente 

ser apenas de 2,25 mm.

Os braços horizontais inferiores 35.6, ou seja, as varas horizon

tais 47.3 dos quadros verticais, ou seja, compensadores 25.3, preferencial

mente podem ser conformados como tubos quadrados especialmente retan

gulares, sendo que os últimos preferencialmente apresentam uma altura ou 

espessura de cerca de 20 mm, uma largura de cerca de 40 mm e uma es

pessura de parede de cerca de 2,0 mm.

Os quadros verticais 25; 25.1, 25.2, 25.3 se destacam especial

mente pelo fato de que ao menos um disco perfurado 45, 45.1, 45.2 para o 

acoplamento de dispositivo retentor, ao menos na região de suas extremida

des superiores 33.1, 33.2 de seus suportes verticais 30; 30.1, 30.2, 30.3,

30.4, 30.5, 30.6 possui ao menos várias passagens 46, 46.1, 46.2, para co

nexão de dispositivo retentor, especialmente para o enganchamento de ele

mentos de sustentação e/ou conexão, preferencialmente de elementos es

truturais ou horizontais e/ou diagonais, por exemplo, ferrolhos estruturais 

e/ou estruturas diagonais como, por exemplo, mostrados nas figuras 1 e 7 

na forma dos ferrolhos estruturais horizontais 28.2 e/ou diagonais 23, 24.1,

24.2 especialmente de um andaime modular aqui o sistema de andaime 

Layher - Allround, de modo permanente no presente caso por meio de sol

dadura.

Enquanto que os quadros verticais de acordo com a invenção

25.2, 25.3, ou seja, os quadros padrão, ou seja, normal, ou seja, regulares

25.2 e os quadros compensadores 25.3, apresentam apenas dois discos 

perfurados 45.1, 45.2 e sempre na região de uma extremidade superior 33.1,

33.2 de seus suportes verticais 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, os quadros verticais

25.1, ou seja, os quadros iniciais 25.1, adicionalmente também apresentam



33/58

5

10

15

20

25

30

dois outros discos perfurados 45.3, 45.4, dos quais apenas um está preso na 

região da respectiva extremidade inferior 34.1, 34.2 do respectivo suporte 

vertical 30.1, 30.2. Esses outros discos perfurados 45.3 e 45.4 são iguais, ou 

seja, idênticos na sua conformação como os discos perfurados 45.1 e 45.2.

Cada disco perfurado 45 desses discos perfurados 45 está dis

posto concentricamente para com o respectivo suporte vertical 30 e circunda 

o suporte vertical 30 preferencialmente em toda a circunferência a exemplo 

de um flange. Compreende-se, todavia, que ao invés dos discos perfurados 

45 mostrados, também pode ser previsto outros meios de fixação dos quais 

os componentes estruturais ali acopláveis, ou seja, já acoplados, especial

mente os elementos de ligação e/ou de retenção e de suporte podem ser 

conformados de modo adequado.

Os braços horizontais 35.1 até 35.5 envolvem sempre uma viga 

horizontal especialmente retilínea 47.1, 47.2 que nas suas extremidades re

ciprocamente afastadas é conformada preferencialmente de modo inteiriço, 

ou seja, inteiriço ou várias seções, com uma cabeça acopladora 50. Nos e- 

xemplos de execução apresentados, as respectivas cabeças acopladoras 50 

dos braços horizontais 35.1 a 35.5 dos quadros verticais 25.1, 25.2, 25.3 são 

inteiriços ou inteiriços com ou conformados de modo inteiriço com a respec

tiva viga horizontal 47.

Uma disposição e conformação das cabeças acopladoras 50 in

teiriças e de mesmo material, com uma barra retilínea é preferencialmente 

retilínea, aqui com uma vara horizontal 47, pode especialmente vista das 

figuras 5 e 6. A cabeça acopladora 50 ali designada geralmente com número 

de referência 50, apresenta uma seção de cabeça superior 56 e uma seção 

de cabeça inferior 57 que estão interligados inteiriços e assim conformados e 

produzidos. A seção de cabeça superior 56 apresenta componentes de pa

rede laterais superiores 51.1, 51.2, e a seção de cabeça inferior 57 apresen

ta componentes de paredes laterais inferiores 52.1, 52.2. As faces externas 

verticais superiores 53.1, 53.2, bem como as faces verticais externas inferio

res 54.1, 54.2 dos componentes de parede lateral 51.1, 51.2, 52.1, 52.2 se 

dirigem cuneiformes na direção de um centro, especialmente um centro de
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cabo e de disco 49 e circundam um ângulo cônico aqui tendo aproximada

mente 44°. Entre a seção de cabeça superior 56 e a seção de cabeça 57 

inferior de cada cabeça acopladora 50 dos braços horizontais 35 dos qua

dros verticais 25 está prevista uma fenda horizontal 58 que está aberta na 

direção da vara vertical alocada 30 e das faces externas verticais 53.1, 53.2,

54.1, 54.2. A fenda 58 é limitada por faces de fenda 66.1, 66.2, horizontais 

superiores e inferiores que estão previstas reciprocamente paralela e parale

las em relação ao respectivo eixo longitudinal 37 do respectivo braço hori

zontal 35, ou seja, de sua vara horizontal respectiva 47. A fenda 58 apresen

ta uma largura de fenda 70 que é aproximadamente de 10 mm, sendo que a 

largura da fenda 70 é apenas um pouco maior do que a espessura do res

pectivo disco perfurado 45 que aqui é aproximadamente 9 mm.

A respectiva cabeça acopladora 50 está encaixada com sua fen

da 58 sobre o disco perfurado 48 que ao menos parcialmente ali se projeta 

em seu interior, estando soldado fixamente no respectivo suporte vertical 30, 

aqui também no disco perfurado 45 nesta posição encaixada. Desta manei

ra, serão criados quadros de suporte especialmente rígidos a flexão e torsão 

e estáveis 25; 25.1, 25.2, 25.3 que podem ser empregados em uma múltipla 

maneira vantajosa para a constituição de andaimes especialmente andaimes 

20, suportes de andaimes, andaimes portantes ou torres de andaimes 22 

que são compatíveis com uma estrutura modular ajustada, ou seja, com a 

qual podem ser combinadas, e que também é constituído igualmente de dis

cos perfurados correspondentes ajustados com hastes, ou seja, que neles 

podem ser montados. De modo especialmente vantajoso, dois ou mais dos 

quadros verticais de acordo com a invenção 25; 25.1, 25.2, 25.3 de prefe

rência em pares podem ser interligados por componentes estruturais que 

também podem ser empregados na estrutura de andaime modular adequa

da, ou seja, especialmente ferrolhos de andaime, por exemplo, ferrolhos lon

gitudinais e/ou transversais e/ou diagonais como podem vir a ser emprega

dos especialmente na forma de diagonais verticais e/ou horizontais de uma 

estrutura modular desta natureza.

As cabeças acopladoras 50 estão de tal modo soldadas em um
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dos suportes verticais 30 do quadro vertical 25 que o plano horizontal 71 que 

intersecciona a fenda 58 na altura da metade da largura da fenda 70, está 

situada aproximadamente no plano central 72 que intersecciona o disco per

furado 45 na altura do seu centro. Cada cabeça acopladora 50 é simetrica

mente em relação ao plano horizontal 71 e também simetricamente disposta 

em relação a um plano vertical 82 ali previstos verticalmente e também con

tendo o eixo longitudinal 47 do braço horizontal 35, ou seja, de sua viga hori

zontal 47. A seção de cabeça superior 56 apresenta faces de apoio verticais 

superiores 80.1.1, 80.1.2 e a seção de cabeça inferior 57 apresenta faces de 

apoio verticais inferiores 80.2.1, 80.2.2 com os quais a cabeça acopladora 

50 encosta na face externa do suporte vertical 30. A extremidade superior

81.1 da seção de cabeça superior 56 e a extremidade inferior 81.2 da seção 

de cabeça inferior 57 ultrapassam a viga horizontal 47 do braço horizontal 

35, respectivamente o seu diâmetro externo, sempre na região das faces de 

encosto 80.1, 80.2 em uma direção perpendicular para com o eixo longitudi

nal 37 do travessão 35, ou seja, de sua viga horizontal 47. A altura 76.1 da 

seção de cabeça superior 56 e altura 76.2 do componente de cabeça 57 in

ferior diminuem para trás, ou seja, na direção da viga horizontal 47, aqui 

continuamente e isento de dobras no diâmetro externo 94.2 da viga horizon

tal 47 do braço horizontal 35. A face externa 77.1 superior e a face externa 

inferior 77.2 da cabeça acopladora 50 também estão inclinadas na direção 

da viga horizontal 47 do braço horizontal 35 e aqui em um ângulo 78.1, 78.2 

para com uma linha imaginária que se estende em paralelo para com o eixo 

longitudinal 37 do travessão 35, ou seja, de sua viga horizontal 47, que aqui 

é cerca de 45°. As partes da parede 80.1, 80.2 da cabeça acopladora 50 

apresentam formato parcialmente cilíndrico, considerados em um corte 

transversal perpendicularmente para com o eixo longitudinal 32 do suporte 

vertical 30 correspondente, são conformados com um raio correspondendo a 

um raio externo do suporte vertical 30, preferencialmente aqui cerca de 24, 

15 mm. A distância 76.1 da extremidade superior 81.1 das faces de encosto 

superiores 80.1 e as distâncias 76.2 da extremidade inferior 81.2 das faces 

de encosto inferiores 80.2 em relação ao plano horizontal 71 que intersec-
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ciona a fenda 58 na altura da metade da fenda da largura da fenda 70, são 

de idêntico tamanho. Como pode ser visto especialmente da figura 6 o com

primento 124 das faces externas verticais 53.1, 53.2, 54.1, 54.2, convergen

tes cuneiformes da seção de parede lateral 51.1, 51.2, 52.1, 52.2, das cabe- 

5 ças acopladoras 50 em uma direção de projeção, considerados em uma di

reção de projeção perpendicularmente para com o eixo longitudinal 47 do 

quadro horizontal 35, ou seja, da sua viga horizontal 47 e também perpendi

cularmente para com o eixo longitudinal 32 dos suportes verticais 30, é de 

aproximadamente 35 mm. As cabeças acopladoras 50 são providas de for- 

10 ma inteiriça com a viga 47, ou seja, de idêntico material e de forma inteiriça

na viga 47, por meio de deformação, especialmente com pressão ou junção 

prensada das respectivas extremidades podem ser produzidas da vara hori

zontal 47 aqui conformada com o tubo redondo.

A respectiva cabeça acopladora 50 dos braços horizontais 35 é 

15 de tal modo conformada e no disco perfurado 45 correspondente com a sua

fenda 58 está disposta que os ultrapassa ao menos parcialmente de tal ma

neira que a exceção de uma única passagem 46.1, no qual se trata de um 

diâmetro menor 46.1 das passagens 46, 46.1, 46.2 do disco perfurado 45 

correspondente todas as demais passagens 46.1 e 46.2 deste disco perfura- 

20 do 45 podem ser aproveitados para um acoplamento do dispositivo retentor,

especialmente para enganchamento de cabeças acopladoras convencionais, 

especialmente cabeças acopladoras de uma estrutura modular, especial

mente do andaime Layher - Allround, que também, possui uma cunha ina

movível, preferencialmente de elementos estruturais horizontais e/ou de pro- 

25 jeção diagonal e assim podem ser aproveitados. Cada cabeça acopladora 50

está soldada não somente com um dos suportes verticais 30 do quadro ver

tical 25, porém também com um dos discos perfurados 45. Os discos perfu

rados 45 dos quadros verticais 25 são convenientemente formados da mes

ma maneira como os discos perfurados de um sistema estrutural modular, 

30 aqui o sistema de andaime Layher - Allround. Neste sentido, os discos perfu

rados 45 podem estar dispostos concentricamente em relação ao respectivo 

suporte vertical 30 e podem circundar o respectivo suporte vertical 30 a se-
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melhança de um flange ao menos parcialmente, preferencialmente em toda 

circunferência, e preferencialmente sem interrupções. Os discos perfurados 

45 apresentam ao menos três aqui quatro pequenas passagens 46.1 e qua

tro passagens grandes 46.2 que estão dispostos alternadamente em idênti

cos ângulos circunferênciais 88, aqui de 45° reciprocamente. Desta maneira, 

nessas passagens 46.1, 46.2 podem ser enganchados, ou seja, fixados ca

beças acopladoras separadas preferencialmente 150, 250 de elementos ho

rizontal e/ou diagonais de conexão, ou seja, de elementos estruturais, espe

cialmente de ferrolhos longitudinais e/ou horizontais, bem como barras dia

gonais, preferencialmente de uma estrutura modular especialmente de um 

andaime Layher - Allround.

Relativamente a tais cabeças acopladoras seriadas, conhecidas 

do estado da técnica, de um sistema estrutural modular, além de seriados e 

elementos conectores seriados pode se fazer referência, por exemplo, aos 

documentos DE-PS 24 49 124, respectivamente a patente europeia paralela 

EP 0 276 487 B1, ou DE 39 34 857, a patente europeia paralela EP 0 423 

516 B2, DE 198 06 094 A1, ou seja, a patente europeia paralela EP 0 936 

327 B1 e a patente europeia paralela EP 1 452 667 B1 da suplicante.

Conformações alternativas de discos perfurados resultam, por 

exemplo, do documento DE 39 09 809 A1, ou seja, da patente europeia pa

ralela EP 0 389 933 B1 e do documento DE 200 12 589 U1 bem como do 

documento paralelo WO 02/06610 A1 e da patente europeia paralela EP 1 

301 673 A1 da suplicante. O conteúdo desses direitos e proteção será inte

grado em toda a sua extensão neste ponto a guisa de simplicidade.

Não obstante as características já acima parcialmente mencio

nadas diferenciam-se os quadros verticais da invenção 25; 25.1, 25.2, 25.3 

em uma série de outras características:

O quadro vertical 25.1 mostrado na figura 4 também designado 

como quadro inicial 25.1, apresenta precisamente dois suportes verticais 

retos 30.1e 30.2 com comprimento 92.2 igual. O comprimento 92.1 corres

ponde ao mesmo tempo ao comprimento eficaz do quadro vertical 25.1, ou 

seja, seus suportes verticais 30.1, 30.2. O comprimento 92.1 é inferior à dis-
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tância horizontal 31 entre os dois suportes verticais 30.1, 30.2, ou seja, entre 

os eixos longitudinais 32.1, 32.1 desses dois suportes verticais 30.1 e 30.2. 

O comprimento 92.1 de cada um desses suportes verticais 30.1, 30.2 é no 

exemplo de execução mostrado precisamente 70, 9 cm, ou seja, cerca de 

0,71 m. O peso desse quadro vertical, ou seja, inicial 25.1 é apenas cerca de 

15 kg.

A distância horizontal 31 - o que também ocorre nos dois outros 

quadros verticais 25.2 de acordo com as figuras 2 e 25.3 de acordo com a 

figura 3 - é sempre exatamente 1.088 mm, ou seja, aproximadamente 1,09 

m. Isto corresponde a uma largura de sistema de um andaime modular cor

respondente aqui o andaime modular Layher - Allround.

Em cada suporte vertical 30.1 e 30.2 do quadro vertical, ou seja, 

incipiente 25.1 estão presos exatamente dois discos perfurados 45.1 e 45.3, 

ou seja, 45.2 e 45.4. Neste sentido, no quadro vertical 25.1 estão previstos 

ao todo quatro discos perfurados 45. Os discos perfurados 45.1 até 45.4 de 

cada suporte vertical 30.1, 30.2 estão fixados a idênticas distâncias 93.1,

93.2 aqui sempre de cerca de 100 mm, das extremidades 33.1, 33.2, 34.1,

34.2 dos suportes verticais 30.1, 30.2 distanciados, por meio de solda.

A distância 41.1 entre os dois discos perfurados 45.1, 45.3, ou 

seja, 45.2, 45.4 do respectivo suporte vertical 30.1, 30.2 corresponde a dis

tância vertical 36.1 dos braços horizontais 35.1 e 35.2, ou seja, dos seus 

eixos longitudinais 47.1, 47.1 que aqui é cerca de 50 cm, ou seja, cerca de 

0,5 m. Os braços horizontais 35.1 e 35.2 formam na estrutura 20 formada 

dois degraus transversais 35 de uma escada 21. Os braços horizontais 35.1 

e 35.2 estão, portanto presos em sentido paralelo convergente e uma dis

tância de degrau transversal 36.1 de cerca de 0,5 m nos suportes verticais

30.1 e 30.2.

O quadro vertical 25.2 mostrado especialmente na figura 2 e 

também designado como quadro padrão, ou seja, normal, ou seja, regular, 

ou seja, regulador 25.2, apresenta precisamente dois suportes verticais retos

30.3 e 30.4 de comprimento 90.2 igual. O comprimento 92.2 corresponde ao 

comprimento eficaz do quadro vertical 25.2, ou seja, de seus suportes verti-
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cais 30.3, 30.4. O comprimento 92.2 é um pouco menor do que a distância 

horizontal 31 entre os dois suportes verticais 30.3, 30.4, ou seja, entre os 

eixos longitudinais 32.2, 32.2 desses dois suportes verticais 30.3 e 30.4. O 

comprimento 92.2 de cada um desses suportes verticais 30.3, 30.4 é apro

ximadamente 100 cm, ou seja, aproximadamente 1,0 m. O peso desse qua

dro vertical ou padrão 25.2 é apenas cerca de 18 kg.

Referente ao quadro vertical 25.1 apresentado na figura 4, o 

quadro vertical 25.2 mostrado na figura 2, apresenta apenas um único disco 

perfurado 45.1, 45.2 por cada suporte vertical 30.3, 30.4. O respectivo disco 

perfurado 45.1, 45.2 está integrado na região da extremidade superior 33.1,

33.2 do respectivo suporte vertical 30.3 e 30.4 e a uma distância 93.1 da 

respectiva extremidade superior 33.1, 33.2 que aqui é apenas cerca de 10 

cm, ou seja, cerca de 0,1 m. Enquanto que em um quadro vertical 25.1, mos

trado na figura 4, os dois braços horizontais 35.1 e 35.2 possuem cabeças 

acopladoras 50.1, 50.2 que estão encaixados com suas fendas 58 em um 

disco perfurado 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 correspondente, e nesta posição en

caixada estão soldados com o respectivo suporte vertical 30.1, 30.2 prefe

rencialmente também com o respectivo disco perfurado 45.1, 45.2,

45.3,45.4, no quadro vertical 25.2, mostrado na figura 2, somente o braço 

horizontal superior 35.3 possui duas cabeças acopladoras 50.1, 50.2 que 

estão encaixados no respectivo disco perfurado 45.1, 45.2 com sua fenda 58 

e nesta posição encaixada estão soldados com o respectivo suporte vertical 

30.3, 30.4 preferencialmente também com o respectivo disco perfurado 45.1, 

45.2. O outro braço horizontal 35.4 dos dois braços horizontais 35.3, 35.4 do 

quadro vertical 25.2 está soldado diretamente com respectivo suporte verti

cal 30.3, 30.4, ou seja, sem discos perfurados 45 intermediários. O braço 

horizontal 35.4 inferior mencionado apresenta, portanto também nenhuma 

cabeça acopladora 50 correspondente. As extremidades do braço horizontal

35.4 estão convenientemente, de modo correspondente ao raio externo dos 

suportes verticais 30.3 e 30.4, lados com um raio correspondente e na regi

ão de suas duas extremidades caneladas está soldada com uma costura de 

solda preferencialmente contínua, isto é, completamente circunferencial, u-
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nida com o respectivo suporte vertical 30.3 e 30.4. Este braço horizontal

35.4, ou seja, o seu eixo longitudinal 37.4 está disposto a uma distância 36.2 

abaixo e paralelo para com o outro braço horizontal superior 35.3,ou seja, 

em relação ao seu eixo longitudinal 37.3, sendo que esta distância 36.2 é 

cerca de 50 cm, ou seja cerca de 0,5 m. A distância 36.2 é portanto aproxi

madamente a metade tão grande como o comprimento eficaz 92.2 do qua

dro vertical 25.2, ou seja, de seus suportes verticais 30.3, 30.4. Os dois bra

ços horizontais 35.3 e 35.4 formam no andaime 20 montado dois travessões 

35 de uma escada 21. Neste sentido os braços horizontais 35.3 e 35.4 estão 

presos em sentido paralelo recíproco e em uma distância de degraus trans

versais 36.2 e suportes verticais 30.3 e 30.4 que de cerca de 0,5m . O braço 

horizontal 35.4, ou seja, seu eixo longitudinal 37.4, apresenta a partir da res

pectiva extremidade inferior 34.1, 34.2 dos suportes verticais 30.3, 30.4 uma 

distância 41.2 que aqui é precisamente de 397 mm, ou seja, cerca de 0,4 m. 

Neste sentido, o braço horizontal inferior 35.4 do quadro vertical 25.2 está 

preso aproximadamente da região do centro vertical do quadro vertical 25.2 

entre as extremidades superiores e inferiores 33.1, 33.2, 34.1, 34.2 dos su

portes verticais 30.3,30.4 dos quais está preso e estende-se perpendicular

mente entre esses suportes.

O quadro vertical 25.2 possui dois conectores de tubos 105 que 

estão unidos de forma inamovível com os suportes verticais 30.3,30.4 nas 

suas extremidades inferiores 34.1, 34.2 preferencialmente de forma inteiriça. 

Preferencialmente os conectores de tubo 105 são produzidos pela deforma

ção dos suportes verticais 30.3,30.4. Compreende-se, todavia, que nos co

nectores tubulares também pode-se tratar de segmentos tubulares que po

dem estar encaixados parcialmente nas extremidades inferiores conforma

das como tubos, dos suportes verticais e neles podem estar presos de modo 

inamovível através de uma compressão. Os dois conectores tubulares 105 

ultrapassam as extremidades inferiores 34.1, 34.2 dos suportes verticais 

30.3, 30.4 respectivamente sobre os rebordos 65 ali previstos, com um com

primento 108. Este comprimento 108 será preferencialmente cerca de 10 a 

20 cm, especialmente cerca de 15 a 17 cm preferencialmente exatamente
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165 mm sendo que na livre extremidade preferencialmente está previsto 

uma fase cujo comprimento preferencialmente é exatamente 15 mm. Com o 

auxílio dos conectores tubulares 105 os quadros verticais 25.2 podem ser 

encaixados em outros quadros verticais, ou seja, especialmente nos quadros 

iniciais 25.1, ou seja, em outros quadros verticais 25.2, 25.3. Os conectores 

tubulares 105 formam, portanto, uma de uma conexão de encaixe 102. Os 

conectores tubulares 105 apresentam um diâmetro externo 106 que é pouco 

menor do que o diâmetro interno das arestas superiores 33.1, 33.2 dos su

portes verticais 30 de maneira que os conectores tubulares 105 ali podem 

ser encaixados. Quando um quadro vertical 25.2 de acordo com a invenção 

estiver encaixado em um outro quadro vertical 25 como, por exemplo, mos

trado na figura 1, na região da respectiva conexão de encaixe 102 é confor

mado um ponto acopladora, ou seja, de junção 60. Ali, os dois quadros verti

cais 25 reciprocamente encaixados podem ser separados entre si. Este pon

to de acoplamento seja de junção 60 está previsto sempre em uma distância

93.1 comparadamente reduzida preferencialmente apenas 0,1 m, acima do 

respectivo braço horizontal superior 35, ou seja, acima do respectivo degrau 

transversal 35 superior especialmente acima de seu eixo longitudinal 37.

O quadro vertical 25.3 especialmente mostrados na figura 3 e 

também designados como quadro compensador 25.3, apresenta precisa

mente dois suportes verticais retilíneos 30.5 e 30.6 sempre com idêntico 

comprimento 92.3. O comprimento 92.3 corresponde ao comprimento eficaz 

do quadro vertical 25.3, ou seja, de seus suportes verticais 30.5, 30.6. O 

comprimento 92.3 é menor do que a distância horizontal 31 entre os dois 

suportes verticais 30.3, 30.4, ou seja, entre os eixos longitudinais 32.2, 32.2 

desses dois suportes verticais 30.5 e 30.6. O comprimento eficaz 92.3 é a 

metade tão grande como o comprimento eficaz do quadro vertical 25.2 mos

trado na figura 2. O comprimento 92.3 de cada um desses suportes verticais

30.5, 30.6 será, portanto preferencialmente cerca de 50 cm, ou seja, cerca 

de 0,5 m. O peso desse quadro vertical 25.3 será apenas cerca de 13 kg.

Da mesma maneira como no quadro vertical, ou seja, padrão

25.2 mostrado na figura 2, e consequentemente e novamente diferente para
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com o quadro vertical, ou seja, de início 25.1 mostrado na figura 4, o quadro 

vertical, ou seja, compensador 25.3 mostrado na figura 3 apresenta somente 

um único disco perfurado 45.1, 45.2 por suporte vertical 30.5, 30.6. O res

pectivo disco perfurado 45.1, 45.2, na região da respectiva extremidade su

perior 33.1, 33.2 do respectivo suporte vertical 30.5 e 30.6 está disposto e a 

uma distância 93.1 da respectiva extremidade superior 33.1, 33.2 e aqui é 

cerca de 10 cm, ou seja, cerca de 0,1 m. Também no quadro vertical 25.3 

mostrado na figura 3, somente o braço horizontal superior 35.3 possui duas 

cabeças acopladoras 50.1, 50.2 que são encaixadas sobre o respectivo dis

co perfurado 45.1, 45.2 com sua respectiva fenda 58 e nesta posição encai

xada estão soldados com o respectivo suporte vertical 30.5, 30.6 preferenci

almente também com o respectivo disco perfurado 45.1, 45.2. O outro braço 

horizontal 35.6 inferior dos dois braços horizontais 35.5, 35.6 do quadro ver

tical 25.3 está soldado diretamente com o respectivo suporte vertical 30.5 e

30.6, ou seja, sem discos perfurados intermediários 45.

O braço horizontal 35.6 inferior mencionado apresenta de modo 

também não apresenta correspondentemente cabeças acopladoras corres

pondentes 50. As extremidades do braço horizontal 35.6 convenientemente 

são caneladas convenientemente de modo correspondente ao raio externo 

dos suportes verticais 30.5 e 30.6 com um raio correspondente e na região 

de suas duas extremidades caneladas estão soldados na região de suas 

duas extremidades caneladas com uma costura de solda preferencialmente 

contínua, isto é, totalmente circunferencial, com o respectivo suporte vertical

30.5 e 30.6. O braço horizontal inferior 35.6 preferencialmente formados co

mo perfil quadrado, ou seja, tubo quadrado, ou seja, o seu eixo longitudinal

37.6, está disposto a uma distância 36.3 abaixo e paralelo para com o outro 

braço horizontal superior 35.5, ou seja, em relação ao seu eixo longitudinal

37.5, sendo que esta distância 36.3 é cerca de 37 cm, ou seja, cerca de 0,3 

a 0,4 m. O braço horizontal inferior 35.6, ou seja, o seu eixo longitudinal

37.6, apresenta a partir da respectiva extremidade inferior 34.1, 34.2 dos 

suportes verticais 30.5, 30.6 uma distância 41.3 que aqui é cerca de 25 mm, 

ou seja, cerca de 0,02 até 0,03 m.
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O quadro vertical, ou seja, de compensação 25.3, possui tam

bém dois conectores tubulares 105 que estão unidos inamovíveis com os 

suportes verticais 30.5, 30.6 nas suas extremidades inferiores 34.1, 34.2, 

preferência de modo inteiriço. Preferencialmente também esses conectores 

tubulares 105 são produzidos por deformação dos suportes verticais 30.5,

30.6. Compreende-se, todavia, que também nesses conectores tubulares 

pode se tratar de segmentos tubulares que podem estar encaixados parci

almente nas extremidades inferiores dos suportes verticais, conformados 

como tubos, e nestes podem estar presos de forma inamovível através de 

uma compressão. Os dois conectores tubulares 105 ultrapassam as extre

midades inferiores 34.1, 34.2 dos suportes verticais 30.5, 30.6, respectiva

mente ultrapassam os rebordos 65 ali previstos com um comprimento 108.

Este comprimento 108 é preferencialmente cerca de 10 a 20 cm 

especialmente cerca de 15 a 17 cm preferencialmente exatamente 1,65 mm. 

Sendo que na livre extremidade preferencialmente está prevista uma fase 

cujo comprimento preferencialmente é exatamente 15mm. Com o auxílio dos 

conectores tubulares 105, os quadros verticais, ou seja, compensadores

25.3 podem ser encaixados em outros quadros verticais 25, especialmente 

sobre os quadros verticais 25.2. Os conectores tubulares 105 formam, por

tanto novamente parte de uma conexão de encaixe 102. Também os conec

tores tubulares 105 apresentam um diâmetro externo 106 que é pouco me

nor do que o diâmetro interno das extremidades superiores 33.1, 33.2 dos 

suportes verticais 30 de maneira que os conectores tubulares 105 ali podem 

ser encaixados. Quando um quadro vertical, ou seja, de compensação 25.3 

de acordo com a invenção estiver encaixado em outro quadro vertical 25, 

especialmente em um quadro vertical 25.2, como é mostrado, por exemplo, 

na figura 1, na região da respectiva conexão de encaixe 102 é conformado 

um ponto acoplador, ou seja, de rebordo 60. Ali os quadros verticais 25 reci

procamente encaixados podem ser separados entre si. Este ponto de aco

plamento seja de rebordo 60 está previsto em uma distância 93.1 compara

damente reduzida, preferencialmente de apenas 0,1 m, acima do respectivo 

braço horizontal superior 35, ou seja, acima do respectivo degrau transversal
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35 superior especialmente acima de seu eixo longitudinal 37.

Um exemplo de execução preferido de um processo de acordo 

com a invenção para montagem de um andaime 20 será em seguida descri

to mais detalhadamente com base nas figuras 7.1 até 7.15 recorrendo ao 

exemplo de um andaime 20 de campo único na forma de um andaime vazio, 

ou seja, de um andaime de torre de suporte 22:

Para a montagem do andaime 20, ou seja, da torre do andaime 

22, inicialmente, de acordo com a figura 7.1, pode ser montado um número 

correspondente de fusos de base que possibilitem um ajuste adequado de 

um nivelamento de altura, ou seja, de nível 29 de acordo com placas de re

forço e o piso.

Sempre em dois dos fusos de base 29 poderá ser colocado um 

quadro inicial, ou seja, um quadro vertical 25.1 conforme mostrado na figura

7.2. Em seguida os dois quadros iniciais 25.1, 25.1 podem ser interligados 

através dos ferrolhos longitudinais, ou seja, de estrutura 28.2, 28.2 sendo 

que são encaixados com suas cabeças acopladoras 250 sobre os discos 

perfurados inferiores 45.3, 45.4 dos quadros iniciais 25.1, 25.1 e em seguida, 

por menos das cunhas acopladoras sejam ali travadas. Em seguida, ou an

tes, os dois quadros iniciais 25.1, 25.1 podem ser interligados através de 

uma vara diagonal horizontal 23 sendo que esta unidade com suas cabeças 

acopladoras 250 são encaixadas sobre os discos perfurados inferiores 45.3,

45.4 do quadro inicial 25.1, 25.1 e ali, em seguida, por meio das cunhas de 

acoplamentos são ali travadas. Desta maneira, poderá ser constituído um 

quadro básico fechado horizontal constituído aqui de cinco componentes 

estruturais, ou seja, dos dois ferrolhos longitudinais paralelos 28.2, 28.2, dos 

dois braços horizontais reciprocamente dispostos perpendicularmente, ou 

seja, degraus transversais 35.2 dos dois quadros iniciais 25.1, 25.1 e da dia

gonal horizontal 23. Os ferrolhos da estrutura 28.2, 28.2 pró tendem um pla

no horizontal no qual talem se encontra a diagonal horizontal 23.

Conforme mostrado na figura 7.3 com o auxílio de uma balança 

de água que o montador 63 segura em suas mãos, o quadro básico, ou seja, 

o andaime 20 pode ser alinhado horizontalmente, ou seja, perpendicular-
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mente para com a vertical, especialmente sendo que os componentes de 

montagem do andaime através dos fusos básicos 29 são ajustados para o 

nível desejado.

Em seguida o montador 63 poderá fixar dois outros ferrolhos do 

andaime 28.2, 28.2 sobre suas cabeças acopladoras 250 nos discos perfu

rados superiores 45.1, 45.2 dos quadros iniciais 25.1, 25.1 e podem em se

guida, ou antes, fixar duas varas diagonais verticais 24.1 através de suas 

cabeças acopladoras 150 como mostrados na figura 7.4, em um disco perfu

rado superior 45.1, ou seja, 45.2 de um quadro inicial 25.1 e em um disco 

perfurado inferior 45.3, 45.4 do outro quadro inicial 25.1. Desta maneira, po

derá, portanto ser constituída uma forma de gaiola básica com dois planos 

de gaiola horizontais e quatro laterais verticais.

Preferencialmente em seguida, os componentes do andaime 

desta gaiola básica serão rigidamente interligados, sendo que o montador 

63, por exemplo, com o auxílio de um martelo não mostrado, com um golpe 

sobre as extremidades superiores das cunhas transfixante das cabeças aco

pladoras 250 e 150 prende por chavetamento os quatro ferrolhos do andai

me 28.2 e a viga diagonal horizontal 23 bem como as vigas diagonais verti

cais 24.1 nos suportes verticais 30.3, 30.4, ou seja, dos discos perfurados 45 

dos quadros iniciais 25.1, 25.1. Desta maneira, recebe-se uma gaiola básica 

rígida e protegida em todos os planos horizontais e verticais também contra 

torsão, tendo formato de uma estrutura portante de varas tridimensional na 

qual, em sentido ascedente, o andaime 20 continua a ser erigido.

Conforme mostrado na figura 7.5, o montador 63 que está posi

cionado no piso, poderá colocar ou enganchar, por exemplo, quatro placas 

de base 43 através de seus ganchos acopladores 44 nos dois ferrolhos do 

andaime superiores 28.1, 28.1, de maneira que os dois ferrolhos do andaime 

superiores 28.1, 28.1 servem de elementos de sustentação das placas de 

piso 62.1, 62.2 que definem posições de fixações 61 para as placas de piso 

43. As placas de piso 43 colocadas nesta região vertical 101.2 formam uma 

primeira face de suporte, ou seja, face de trabalho na qual o montador 63 

para qual o montador 63 pode subir a partir do solo. Em seguida ao proces
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so de aplicação dos dois ferrolhos do andaime superiores 28.1, 28.1 da regi

ão vertical 101.2 com as placas de piso 43, o montador 63, conforme mos

trado na figura 7.5, ainda é posicionados no solo, pode colocar em cada um 

dos dois quadros iniciais 25.1, 25.1 um quadro vertical, ou seja, padrão 25.2. 

Para tanto o montador 63 poderá encaixar o respectivo quadro padrão, ou 

seja, vertical 25.2 com seus conectores tubulares 105 inferiores nas extremi

dades tubulares superiores 33.1, 33.2 dos suportes verticais 30.1, 30.2 de 

um dos quadros iniciais, ou seja, verticais 25.1 já montados, até que o res

pectivo quadro padrão, ou seja, vertical 25.2 com seus rebordos 65 esteja 

sentado na aresta frontal superior do respectivo suporte vertical 30.1, 30.2. 

Após o encaixe do respectivo quadro padrão 25.2 sobre o quadro inicial res

pectivo 25.1, será automaticamente obtida uma escada 21.1, 21.2 que aqui 

possui quatro degraus transversais, ou seja, os dois degraus transversais

35.1 e 35.2 do respectivo quadro inicial 25.1, também designados como bra

ços horizontais, e os demais degraus transversais 35.3 e 35.4 igualmente 

designados de braços horizontais, do respectivo quadro padrão 25.2. Ao 

menos uma escada 21.1 dessas escadas 21.1, 21.2 poderá ser usada para 

montagem adicional, eventualmente também para a desmontagem sequen

cial do andaime 20, como auxílio para subida e eventualmente descida.

Após o encaixe dos dois quadros padrão 25.2, o montador 63, 

conforme mostrado na figura 7.7 ainda posicionado no solo poderá prender 

nas respectivas posições de fixação, especialmente para os ferrolhos do an

daime 28.2, dos discos perfurados 45.1, 45.2 que definem os dois quadros 

padrão 25.2, 25.2 encaixados no respectivo quadro inicial 25.1, 25.1, mon

tando dois outros ferrolhos do andaime 28.2, 28.2 através de suas cabeças 

acopladoras 250 nesses discos perfurados 45.1, 45.2. Esses discos perfura

dos 45.1, 45.2 do quadro padrão 25.2 aplicado e, por conseguinte os demais 

ferrolhos do andaime 28.2, 28.2, fixados nesses discos perfurados 45.1,

45.2, apresentam em relação aos discos perfurados 45.1, 45.2 do respectivo 

quadro inicial 25.1, 25.1 e, por conseguinte dos ferrolhos de andaime ali pre

sos 28.2, 28.2 da região vertical subjacente 101.2, uma distância vertical 97 

(ver figura 1), a qual corresponde ao comprimento 92.2 eficaz do respectivo 
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quadro padrão 25.2, ou seja, de seus suportes verticais 30.3, 30.4 e que 

aqui é, portanto cerca de 100 cm, ou seja, aproximadamente 1 m. Neste 

sentido, os ferrolhos do andaime 28.2, 28.2 presos nos discos perfurados 

45.1, 45.2 do respectivo quadro padrão 25.2 aplicado, encontram-se a uma 

distância vertical acima das placas e piso 43 posicionados sobre os ferrolhos 

de andaime 28.2, 28.2 presos nos dois discos perfurados 45.1, 45.2 do res

pectivo quadro inicial 25.1, 25.1, que corresponde igualmente aproximada

mente ao comprimento eficaz 92.2 do quadro padrão 25.2, ou seja, de seus 

suportes verticais 30.3, 30.4, e que, por conseguinte, também é cerca de 

100 cm, ou seja, cerca de 1 m. Desta maneira, os ferrolhos longitudinais e 

de andaime 28.2, 28.2 presos nos discos perfurados 45.1,45.2 do respectivo 

quadro padrão aplicado 25.2 formam elementos de corrimão de suporte dor

sal 62.1, 62.2 para uma pessoa, ou seja, para um montador 63 quando esta 

pessoa estiver posicionada nas placas de piso 43 situadas abaixo na região 

vertical 101.2, como por exemplo, mostrado nas figuras 7.8 até 7.10.

Em seguida a fixação dos ferrolhos do andaime 28.2, 28.2 no 

respectivo quadro padrão aplicado 25.2, 25.2 ou também antes, o montador 

63, conforme mostrado na figura 7.7, ainda posicionado no solo, poderá 

montar preferencialmente duas varas diagonais verticais 24.2, 24.2 sendo 

que ele prende essas unidades entre os quadros padrão 25.2, 25.2, horizon

tais adjacentes e essencialmente existentes na mesma altura, no disco per

furados 45 de tal maneira que cada/diagonal vertical 24.2 em uma extremi

dade que está presa com sua cabeça acopladora 150 em um disco perfura

do 45.1, ou seja, 45.2 de um dos dois quadros padrão 25.2 aplicados e na 

outra extremidade, com sua cabeça acopladora 150, está preso em um disco 

perfurado 45.1, ou seja, 45.2 de um dos quadros iniciais 25.1 que se encon

tram por baixo e novamente, conforme já ocorreram no caso da diagonal

24.1 do primeiro bloco de altura 100.1, disposto em sentido recíproco cruza

do. Desta maneira, ou de modo semelhante, o montador 63 que ainda se 

encontra no solo poderá montar no primeiro bloco de altura 100.1, um se

gundo bloco de altura 100.2 que contém os dois quadros padrão 25.2, 25.2 

posicionados.
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Em seguida, o montador 63 pode subir do solo para as placas de 

piso 43 do primeiro bloco de altura de maneira que em seguida, conforme 

mostrado na figura 7.8, já em pé nas placas de base 43, se encontra dentro 

de um compartimento interno 83 o qual preferencialmente em formato de 

gaiola e em todos os lados circunferencialmente está protegido, para evitar 

uma queda lateral de pessoas 63, por meio dos corrimãos de proteção dor

sal e montado avançados e tanto na forma dos dois ferrolhos de andaime 

longitudinais 28.2, 28.2, como também na forma dos dois braços horizontais, 

ou seja, degraus transversais 35.3, 35.3 na altura essencialmente igual, po

rém dispostos perpendicularmente em relação às mesmas, na mesma altura 

porém em sentido perpendicular, abrangendo os dois quadros padrão encai

xados 25.2, 25. Desta maneira, protegido de uma forma ótima contra uma 

queda lateral, o montador 63 que está em pé nas placas de base 43 da regi

ão vertical 101.2, agora, como também pode ser visto na figura 7.8 poderá 

montar dois outros quadros verticais, ou seja, padrão 25.2, 25.2 sobre os 

quadros padrão 25.2, 25.2 já montados e encaixados do segundo bloco de 

altura 100.2. Desta maneira, a respectiva escada 21.1, 21.2 será ampliada 

em direção ascendente pelos dois braços horizontais, ou seja, degraus 

transversais 35.3, 35.4 do respectivo quadro vertical padrão 25.2, 25.2 adi

cionalmente encaixados.

Em seguida, o montador 63 que está posicionado nas placas de 

piso 43 da região vertical 101.2, poderá continuar a montar o terceiro bloco 

de altura 100.3 com os dois outros quadros padrão 25.2, 25.2 antes encai

xados. Para tanto, o montador 63 poderá complementar de tal maneira um 

corrimão avançado para uma próxima região vertical 101.4 que nos discos 

perfurados 45.1, 45.2 do respectivo outro quadro padrão 25.2, 25.2 encaixa

do, fixará nos discos perfurados 45.1, 45.2 do respectivo outro quadro pa

drão aplicado 25.2, 25.2 dos outros ferrolhos do andaime 28.2, 28.2 confor

me mostrado na figura 7.9, sempre entre os quadros padrão 25.2, 25.2 hori

zontalmente distanciados e dispostos em uma altura essencialmente idênti

ca, fazendo a fixação respectivamente em um dos discos perfurados 45.1,

45.2.
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Em seguida, ou anteriormente, o montador 63 também poderá 

reforçar este bloco de altura 100.3 com auxílio de dois outros/diagonais ver

ticais 24.2, 24.2 em sentido horizontal conforme também é mostrado na figu

ra 7.9.

Em seguida, o montador 63, como se depreende de uma compa

ração das figuras 7.9, 7.10, preferencialmente até uma placa de piso 43, po

derá desmontar todas as demais placas de piso 43 da região vertical 101.2 e 

em seguida, poderá montá-las novamente no andaime 20 em fase de mon

tagem, de tal maneira que as placas de piso 43 desmontadas tornam a mon

tar na próxima região vertical mais alta 101.3, sendo que as posiciona, por

tanto, sobre os dois ferrolhos de andaime 28.2, 28.2 que servem de corrimão 

de proteção dorsal, da próxima região vertical mais elevada já mencionada 

100.3. Este ferrolho do andaime 28.2, 28.2 serve, portanto, também como 

elementos portantes de placas de piso 60.1, 60.2. Neste sentido o montador 

63 convenientemente poderá aplicar os ferrolhos de andaime 28.2, 28.2 ser

vindo de corrimão de suporte dorsal, da próxima região vertical mais elevada

101.3 de tal modo com as placas de piso 43 que finalmente, na altura da 

cintura, ou seja, na altura das novas placas de piso montados entre uma 

placa de piso 43 das placas de piso 43 novamente montadas e do travessão

35.3 aproximadamente a mesma altura de um quadro vertical, ou seja, pa

drão 25.2 do segundo bloco de altura 100.2 permanece uma abertura 76 na 

qual o montador se encontra em pé ao menos em uma placa de piso 43 re

manescente na região vertical 101.2 situada abaixo.

Partindo desta posição, em seguida o montador 63 conforme 

mostrado na figura 7.11, pode passar da placa de piso 43 remanescente in

ferior subir através dos degraus transversais 35 da escada 21.1 pela abertu

ra 76 que então servirá como abertura de passagem, subindo mais para ci

ma até as placas de piso 43 da próxima região vertical 101.3 já menciona

das. Ali, o montador 63 também estará protegido de modo circunferencial 

por um corrimão de várias seções de suporte dorsal que é formado com dois 

ferrolhos transversais 28.2, 28.2 e com dois travessões 35.3, 35.3 sendo que 

é oferecida uma proteção ótima contra queda lateral. Agora, a partir de uma 
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outra pessoa não mostrada que se encontra embaixo poderá solicitar que 

transporte para cima a placa de piso 43 que ainda falta para a plataforma de 

trabalho mais alta na qual se encontra um montador 63, quando o montador, 

conforme mostrado na figura 7.12, realizará a montagem da placa de piso 43 

que ainda falta. Em seguida, portanto, neste exemplo de execução e neste 

estágio da montagem ao todo foram montadas cinco placas de piso 43, ou 

seja, uma na região vertical 101.2 que é uma placa de piso 43 ali remanes

cente e as quatro placas de piso 43 que foram montadas na região vertical

101.3 superposta.

De acordo com a altura desejada ou necessária do andaime 20 

a ser montado, o processo de montagem acima descrito poderá ser realiza

do de uma maneira idêntica ou semelhante, especialmente sendo que inici

almente em pares serão sobrepostos para cada região vertical 101, ou seja, 

para cada bloco de altura 100, outros quadros verticais sejam de padrão

25.2 e ferrolhos de andaime 28.2 adicionais a eles alocados, bem como bar

ras diagonais verticais 24.2 serão montadas, por exemplo até que tenha sido 

alcançada a estrutura mostrada na figura 7.13. Como pode ser visto, a partir 

da posição de montagem mostrada na figura 7.12 são formadas ainda três 

outras regiões verticais 101.4 até 101.6, ou seja, três outros blocos de altura

1000.4 até 100.6, sendo que destas regiões duas outras regiões verticais

101.4 e 101.5, no decurso da continuada formação, foram equipados com 

placas de piso 43. Na estrutura do andaime mostrada na figura 7.13 foram 

montadas ao todo sete placas de piso 43, das quais na posição de trabalho 

mais alta ou de montagem e, por conseguinte na região vertical 101.5, estão 

montadas quatro placas de piso 43 das quais uma placa de piso 43 está 

montada nas regiões verticais 101.4, 101.3, 101.2 que se encontram por 

baixo. Estas placas de piso 43 individuais e que estão montadas superpos

tas por cada piso, estão montadas sobre postas perpendicularmente. Desta 

maneira, o montador 63 poderá concretizar a montagem, ou seja, a forma

ção do andaime 20, através da mesma escada 21.1 a qual praticamente 

"continua a crescer" com a montagem.

Como também está apresentado na figura 7.13, o montador 63 
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que está posicionado nas placas de piso 43 do plano de trabalho seja de 

montagem mais alta da região vertical 101.5, como quadro terminal poderá 

colocar um quadro compensador 25.3 em um dos quadros padrão já coloca

dos 25.2, 25.2. Esses dois quadros compensadores 25.3, 25.3 estão nova

mente e de modo essencial montados uma em relação à outra na mesma 

altura em uma distância horizontal correspondente ao comprimento dos fer- 

rolhos de andaime 28.2. Os dois quadros compensadores 25.3, 25.3 fazem 

parte de um bloco de altura terminal 100.6. Além disso, este pode também 

ser enrijecido sempre com duas barras diagonais verticais 24.1, 24.1, bem 

como com uma barra diagonal horizontal superior 23 que o montador 63 que 

está posicionado nas placas de piso 43 do plano de trabalho, ou seja de 

montagem mais alto da região vertical 101.5, poderá ali montar. Em seguida, 

ou pouco antes, o montador 63, também a partir daquele ponto, ou seja, so

bre as extremidades tubulares livres e ascendentes 33.1, 33.2 dos suportes 

verticais 30.5, 30.6 dos quadros compensadores 25.3, 25.3, pode ainda en

caixar o fuso de cabeça 38, por exemplo, com um perfil 38.1 aberto em sen

tido ascendente. O perfil U 38.1 poderá ser previsto pela deposição, ou seja, 

para o acolhimento de suportes de carga, ou seja, de suportes de revesti

mentos, aqui na forma de suporte -1 26 (ver figura 1 bem como 7.14 e 7.15). 

Compreende-se que fusos de cabeças iguais ou outros também podem ser 

conformados adequadamente conformados para o apoio e/ou acolhimento 

de outros corpos de sustentação, por exemplo, na forma de fusos de cabeça 

em forma cruzada nos quais na região de suas extremidades superiores po

de estar previsto uma placa de apoio e vários perfis de suporte horizontal

mente distanciados e que dali se projetam em sentido ascedente.

No processo de uma descida do andaime 20 já montado, ou se

ja, da torre de andaime 22, preferencialmente pela escada 21.1, o montador 

63 poderá remover as placas de piso 43 do plano de trabalho, ou seja, de 

apoio mais alto e poderá fazer descer essas placas ou pode levá-las para 

baixo. As duas placas de piso 43 remanescentes e individuais dos dois pla

nos verticais próximos do piso 101.3 e 101.2 poderão ser removidas pelo 

montador 63, conforme mostrado na figura 7.15, já parado no solo.
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Para desmontagem do andaime 20, ou seja, da torre do andaime 

22 da qual foram removidas as placas de piso 43, poderá ser usado um 

guindaste ou um aparelho de içamento semelhante a fim de possibilitar uma 

desmontagem em posição deitada. Alternativamente também é perfeitamen- 

te possível que a estrutura do andaime 20, descrita e montada, por exemplo, 

conforme acima descrito, seja desmontada na sequência inverna de maneira 

que desta forma também é possível uma desmontagem em pé.

Compreende-se que a invenção não está restrita nos exemplos 

de acabamento mostrados nas figuras e acima descrito, porém que um an

daime de acordo com a invenção e/ou um processo para sua montagem 

e/ou um processo paras sua desmontagem no contexto da ideia da invenção 

também pode ser configurado de modo diferente, dimensionado de modo 

diferente e conformado, podendo também ser montado e/ou concretizado de 

forma diferente.

Relação numérica de componentes

20 andaime, andaime portante, andaime vazio,

21 escada

21.1 escada

21.2 escada

22 torre do andaime, torre do andaime vazio, torre de carga

23 horizontal - diagonal

24.1 vertical - diagonal

24.2 vertical diagonal

25 quadro vertical

25.1 quadro vertical, quadro inicial

25.2 quadro vertical, quadro regulador normal e padrão

25.3 quadro vertical, quadro compensador

26 suporte -1

27.1 elemento conector, ferrolho em andaime

27.2 elemento conector ferrolho transversal

28.2 elemento conector ferrolho longitudinal

29 fuso de base
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30 suporte vertical

30.1 primeiro suporte vertical

30.2 segundo suporte vertical

30.3 primeiro suporte vertical

30.4 segundo suporte vertical

30.5 primeiro suporte vertical

30.6 segundo suporte vertical

31 distância horizontal

32 eixo longitudinal de 30

32.1 eixo longitudinal de 30.1, 30.2

32.2 eixo longitudinal de 30.3, 30.4

32.3 eixo longitudinal de 30.5, 30.6

33 extremidade superior de 30

33.1 extremidade superior de 30.1, 30.3, 30.5

33.2 extremidade superior de 30.2, 30.4, 30.6

34 extremidade inferior de 30

34.1 extremidade inferior de 30.1, 30.3, 30.5

34.2 extremidade inferior de 30.2, 30.4, 30.6

35 braço horizontal

35.1 primeiro braço horizontal/travessão

35.2 segundo braço horizontal/travessão

35.3 primeiro braço horizontal/travessão

35.4 segundo braço horizontal/travessão

35.5 primeiro braço horizontal

35.6 segundo braço horizontal/perfil quadrado

36 distância vertical

36.1 distância vertical/distância de travessão

36.2 distância vertical/distância de travessão

36.3 distância vertical/distância travessão

36.4 distância vertical/distância de travessão

37 eixo longitudinal de 35

37.1 eixo longitudinal de 35.1
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37.2 eixo longitudinal de 35.2

37.3 eixo longitudinal de 35.3

37.4 eixo longitudinal de 35.4

37.5 eixo longitudinal de 35.5

37.6 eixo longitudinal de 35.6

38 fuso de cabeça

38.1 perfil - U

39.1 disposição de quadro vertical

39.2 disposição de quadro vertical

40 diagonal

40.1 /diagonal/enrijecedor de canto

40.2 /diagonal/enrijecedor de canto

40.3 /diagonal/enrijecedor de canto

40.4 /diagonal/enrijecedor de canto

40.5 /diagonal/enrijecedor de canto

40.6 /diagonal/enrijecedor de canto

41.1 distância

41.2 distância

41.3 distância

42 conector achatado

43 placa de piso/piso de andaime

44 gancho de suspensão

45 posição de fixação/disco perfurado

45.1 posição de fixação/primeiro disco perfurado

45.2 posição de fixação/segundo disco perfurado

45.3 posição de fixação/terceiro disco perfurado

45.4 posição de fixação/quarto disco perfurado

46 passagem

46.1 pequena passagem

46.2 grande passagem

47 barra horizontal

47.1 barra horizontal
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47.2 barra horizontal

47.3 barra horizontal

48.1 suporte de quadro vertical

48.2 suporte de quadro vertical

49 centro de haste e de disco

50 cabeça acopladora

50.1 primeira cabeça acopladora

50.2 segunda cabeça acopladora

51.1 sessão de parede lateral superior

51.2 sessão de parede lateral superior

52.1 sessão de parede lateral inferior

52.2 sessão de parede lateral inferior

53.1 face externa vertical superior

53.2 face externa vertical superior

54.1 face externa vertical inferior

54.2 face externa vertical inferior

55 ângulo cônico

56 sessão de cabeça superior

57 sessão de cabeça inferior

58 fenda

59.1 sessão de parede de encosto superior

59.2 sessão de encosto de parede inferior

60 acoplador -/de rebordo

61 posição de fixação

62.1 corrimão dorsal, ou seja, elemento de suporte de placa de piso

62.2 corrimão de suporte dorsal, ou seja, elemento de suporte de pla

ca de piso

63 pessoa

64 cunha

65 rebordo

66.1 face de corte horizontal superior

66.2 face de corte horizontal inferior
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67 face de corte vertical

68 distância (longitudinal)

69.1 abertura de escoamento de liquido

69.2 abertura de escoamento de liquido

70 largura da fenda

71 plano horizontal

72 plano central de 30

73 eixo longitudinal de 40

73.1 eixo longitudinal de 40.1

73.2 eixo longitudinal de 40.2

73.3 eixo longitudinal de 40.3

73.4 eixo longitudinal de 40.4

73.5 eixo longitudinal de 40.5

73.6 eixo longitudinal de 40.6

74 ângulo

74.1 ângulo

74.2 ângulo

75.1 eixo vertical - central

75.2 eixo vertical - central

75.3 eixo vertical - central

76 abertura de passagem/abertura

77.1 face externa superior

77.2 face externa inferior

78.1 ângulo

78.2 ângulo

80.1 face de encosto superior

80.2 face de encosto inferior

81.1 extremidade superior

81.2 extremidade inferior

82 plano vertical

83 compartimento interno

85 distância
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85.1 distância

85.2 distância

85.3 distância

86 espessura de parede de 30,47

87 espessura de parede de 40

88 ângulo circunferencial

89 componente de disco perfurado

90 nó acoplador

91 orifício duplo

92.1 comprimento eficaz de 30.1, 30.2

92.2 comprimento eficaz de 30.3, 30.4

92.3 comprimento eficaz de 30.5, 30.6

93.1 distância

93.2 distância

93.3 distância

93.4 distância

94.1 diâmetro externo de 30.1 até 30.6

94.2 diâmetro externo de 47.1

94.3 altura/espessura de 47.3

94.4 diâmetro externo de 47.2

95 diâmetro externo de 40

97 distância (vertical)

100 bloco de altura

100.1 bloco de altura (inicial)

100.2 bloco de altura (normal regulador padrão)

100.3 bloco de altura (normal regulador padrão)

100.4 bloco de altura (normal/regulador/padrão)

100.5 bloco de altura (normal/regulador/padrão)

100.6 globo compensador de altura

101.1 região vertical

101.2 região vertical

101.3 região vertical
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101.4 região vertical

101.5 região vertical

101.6 região vertical

102 conexão por encaixe

105 conector tubular

106 diâmetro externo de 105

108 comprimento

115 extremidade de encaixe de 105

124 comprimento

150 cabeça acopladora

158 fenda

250 cabeça acopladora

258 fenda
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REIVINDICAÇÕES

1. Andaime que é constituído de ao menos quatro quadros verti

cais (25.2), ou seja, de um primeiro quadro vertical (25.2), um segundo qua

dro vertical (25.2), um terceiro quadro vertical (25.2) e um quarto quadro ver

tical (25.2), sendo que cada um desses quadros verticais (25.2) abrange ao 

menos dois suportes verticais paralelos (30.3, 30.4), que estão dispostos um 

em relação ao outro a uma distância horizontal (31) e nas quais estão presos 

discos perfurados (45; 45.1, 45.2), que possuem várias passagens (46.1,

46.2),  e se destinam ao acoplamento de dispositivos retentores, sendo este 

acoplamento por solda inseparável, sendo que em cada suporte vertical 

(30.3, 30.4) um dos discos perfurados (45.1, 45.2) dos discos perfurados 

(45; 45.1, 45.2), está preso e onde cada quadro vertical (25.2) de ao menos 

quatro quadros verticais (25.2) abrangem ao menos dois braços horizontais 

paralelos (35.3, 35.4) que estão dispostos um em relação ao outro a uma 

distância vertical (36.2) e que se estendem entre ao menos dois suportes 

verticais (30.3, 30.4) do respectivo quadro vertical (25.2), perpendicularmen

te para com este suporte vertical (30.3, 30.4) e ali estão presas nas suas 

extremidades por meio de solda e o terceiro quadro vertical (25.2) está en

caixado sobre o primeiro quadro vertical (25.2) e o quarto quadro vertical

(25.2) está encaixado sobre o segundo quadro vertical (25.2), sendo que o 

primeiro quadro vertical (25.2) e o segundo quadro vertical (25.2) estão dis

postos um relativamente ao outro essencialmente na mesma altura, a uma 

distância horizontal (68), e em uma primeira região vertical (101.2, 101.3,

101.4) , conformam uma parte de um primeiro bloco alto (100.2, 100.3, 100.4) 

do andaime (20) e o terceiro quadro vertical (25.2) e o quarto quadro vertical

(25.2) conformam em uma segunda região próxima e mais alta (101.3, 

101.4, 101.5) uma parte de um segundo bloco alto próximo (100.3, 100.4,

100.5) e na distância horizontal (68) estão dispostos um em relação ao outro 

em uma altura essencialmente idêntica, de maneira que o primeiro quadro 

vertical (25.2) e o terceiro quadro vertical (25.2) conformam um primeiro con

junto de quadro vertical (39.1) na forma de um primeiro suporte de quadro 

vertical (48.1) e o segundo quadro vertical (25.2) e o quarto quadro vertical
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(25.2) conformam um segundo conjunto de quadro vertical (39.2), disposta 

na distância horizontal (68) em relação ao primeiro suporte do quadro verti

cal (48.1), tendo a forma de um segundo suporte vertical (48.2), e onde ao 

menos estão previstos dois elementos de conexão (28.2) que essencialmen-

5 te se projetam em sentido horizontal e são configurados como varas de co

nexão (28.2) sendo conformadas como uma única vara de conexão (28.2), e 

uma primeira vara de conexão (28.2) das varas de conexão (28.2) se esten

de no primeiro bloco alto (100.2, 100.3, 100.4) entre dois suportes verticais 

(30.3, 30.3, 30.4, 30.4) que estão dispostos um relativamente ao outro entre 

10 a distância horizontal (68), relativas aos quadros verticais (25.2) horizontal

mente adjacentes deste primeiro bloco alto, (100.2, 100.3, 100.4) e estando 

preso de modo separável com suas extremidades em discos perfurados (45;

45.1, 45.2) que formam posições de fixação e que estão dispostos essenci

almente na mesma altura destes suportes verticais (30.3, 30.3, 30.4, 30.4), e 

15 sendo que uma segunda vara de conexão (28.2) das varas de conexão

(28.2) se estende no próximo e no segundo bloco alto (100.3, 100.4, 105) 

entre dois suportes verticais (30.3, 30.3, 30.4, 30.4) reciprocamente posicio

nados na distância horizontal (68), relativos aos quadros verticais (25.2) ad

jacentes e horizontais deste segundo bloco alto (100.2, 100.3, 100.4), estan-

20 do preso com suas extremidades em discos perfurados (45, 45.1, 45.2), 

desses suportes verticais (30.3, 30.3; 30.4, 30.4), discos estes dispostos es

sencialmente na mesma altura, estando presos em paralelo para com a pri

meira vara de conexão (28.1),

caracterizado pelo fato de que

25 a) na primeira região vertical (101.2, 101.3, 101.4) e na segunda

região vertical mais elevada (101.3. 101.4, 101.5) de regiões verticais super

postas previstas (101.2, 101.3, 101.4. 101.5), do andaime (20) estão posi

cionadas de modo liberável placas de piso (43) dispostas em andares em 

posições de fixação (61);

30 b) ao menos uma primeira vara de conexão (28.2) das ao menos

duas varas de conexão (28.2, 28.2) serve ao menos na montagem do an

daime (20), na primeira região vertical (100.2, 100.3, 100.4) como um primei-
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ro corrimão para o quadril, ou para o dorso (62.1, 62.2) como proteção con

tra queda de uma pessoa (63) e ao menos uma segunda vara de conexão

(28.2) de ao menos duas varas de conexão (28.2, 28.2) serve ao menos na 

montagem do andaime (20), na próxima mais alta segunda região vertical 

(101.3, 101.4, 101.5), como segundo corrimão para os quadris, ou para o 

dorso (62.1, 62.2) para oferecer proteção contra queda de uma pessoa (63);

c) os suportes verticais (30.3, 30.4) de ao menos dois quadros 

verticais (25.2) de ao menos quatro quadros verticais (25.2, 25.2), perten

centes à primeira região vertical (101.2, 101.3, 101.4) e os suportes verticais 

(30.3, 30.4) encaixados sobre estes suportes verticais (30.3, 30.4) de ao 

menos dois outros quadros verticais (25.2), pertencentes já a segunda e 

mais alta região vertical (101.3, 101.4, 101.5), quadros estes componentes 

de ao menos quatro quadros verticais (25.2, 25.2) apresentem um compri

mento (92.2) eficaz idêntico que é entre 80 cm e 120 cm ou que é aproxima

damente 100 cm e que corresponde essencialmente à distância vertical (97) 

dos discos perfurados (45, 45.1, 45.2), essencialmente dispostos na mesma 

altura, e atinentes ao primeiro e ao segundo quadro vertical (25.2), no qual o 

primeiro corrimão dos quadris, ou do dorso (62.1, 62.2) representado pela 

primeira vara de conexão (28.2), está preso separável, em relação aos dis

cos perfurados (45, 45.1, 45.2), essencialmente dispostos na mesma altura e 

pertencentes ao terceiro e ao quarto quadro vertical (25.2), no qual está pre

sa separável a segunda vara de conexão (28.2) que serve de segundo ele

mento de corrimão para os quadris e dorso, (62.1, 62.2), de maneira que em 

cada região vertical (101.2, 101.3, 101.4, 101.5), provida com ao menos uma 

placa de piso (430 das placas de piso (43) é concretizado um corrimão para 

os quadris e dorso formado com uma vara de conexão (28.2) das varas de 

conexão (28.2) e que apresenta uma distância vertical em relação à placa de 

piso (43) subjacente das placas de piso (43), distância essa que também 

está situada entre 80 cm e 120 cm ou que também é cerca de 100 cm;

d) a segunda vara de conexão (28.2), que é prevista como se

gundo elemento de corrimão para os quadris e dorso (62.1, 62.2), durante a 

montagem do andaime (20), a partir de uma primeira região vertical (101.2,
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101.3, 101.3) do andaime (20), formada com o primeiro quadro vertical

(25.2) como segundo quadro vertical (25.2) e com a primeira vara de cone

xão (28.2) que serve de corrimão para os quadris e dorso (62.1, 62.2) e a- 

presenta da placa de piso (43) posicionada abaixo uma distância vertical 

entre 80 cm e 120 cm ou aproximadamente 100 cm, a partir dos discos per

furados (45, 45.1,45.2) dos quadros verticais (25.2) pertencentes à segunda 

e mais alta região vertical (101.3, 101.4, 101.5) do andaime (20), já encaixa

dos nos respectivos quadros verticais alocados (25.2) da primeira região ver

tical subjacente (101.2, 101.3, 101,4), a partir de uma primeira região vertical 

(101.2, 101.2, 101.4), já finalizada na placa de piso (43), ou de uma pessoa 

(63) que está em pé no piso, por captação direta, pode ser transferida para 

cima sendo fixada nos discos perfurados (45, 45.1, 45.2) dos quadros verti

cais (25.2) encaixados;

e) os braços horizontais (35.3, 35.4) dos quadros verticais (25.2) 

reciprocamente encaixados do primeiro suporte de quadro vertical (48.1), 

compõem travessões (35.3, 35.4) de uma primeira escada (25.1), para subi

da de uma pessoa (63) e os braços horizontais (35.3, 35.4), dos quadros 

verticais (25.2), superpostos do segundo suporte do quadro vertical (48.2) 

representado pelos travessões (35.3, 35.4) conformam uma aplicação na 

segunda escada (28.2) para subida de uma pessoa (63), sendo que o tra

vessão mais alto (35.3) do primeiro quadro vertical (25.2) a partir de um tra

vessão mais baixo (35.4) da segunda região vertical próxima mais alta 

(101.3, 101.4, 101.5), com relação ao terceiro quadro vertical (25.2) subja

cente e encaixado, apresenta uma distância entre travessões verticais 

(36.4), correspondendo essencialmente à distância vertical (36.2) dos tra

vessões (35.3, 35.4), dos diferentes quadros individuais (25.2, 25.2), de ma

neira que todos os travessões adjacentes (35.3, 35.4) da primeira escada 

(21.1) essencialmente apresentam distâncias de travessões verticais idênti

cas e recíprocas (36.2, 36.4), sendo que um travessão mais alto (35.3) do 

segundo quadro vertical (25.20 apresenta em relação a um travessão mais 

baixo (35.4) da segunda região vertical (101.3, 101.4, 101.5), da segunda 

região vertical próxima mais alta (101.3, 101.4, 101.5) do segundo quadro
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vertical (25.2) da primeira região vertical subjacente (101.2, 101.3, 101.4) do 

quarto quadro vertical ali encaixado (25.2) apresenta uma distância vertical 

dos travessões (36.4) essencialmente correspondente à distância vertical

(36.2) dos travessões (35.3, 35.4) dos quadros verticais individuais (25.2,

25.2),  de maneira que todos os travessões adjacentes (35.3, 35.4) da se

gunda escada (21.1) essencialmente apresentam idênticas distâncias de 

travessões verticais (36.2, 36.4) em sentido recíproco convergente.

2. Andaime de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pe

lo fato de que em cada região vertical (101.2, 101.3, 101.4, 101.5), das re

giões verticais (101.2, 101.3, 101.4, 101.5), estão dispostos ao menos duas 

varas de conexão 28.2 que servem como corrimão do quadril e do dorso, 

estão dispostos em altura essencialmente igual.

3. Andaime de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracteriza

do pelo fato de que os supostos verticais (30.3, 30.4) dos quadros verticais 

superpostos e encaixados (25.2, 25.2) estão presos na região daquele disco 

perfurado (45, 45.1, 45.2), no qual está presa a respectiva vara de conexão 

28.2 que serve de corrimão para os quadris e dorso (62.1, 62.2) na respecti

va região vertical (101.2, 101.3, 101.4, 101.5), podendo ser reciprocamente 

separados.

4. Andaime de acordo com uma das reivindicações de 1 a 3, ca

racterizado pelo fato de que os quadros verticais (25.2) estão conformados 

simetricamente na direção do seu eixo vertical (75.2).

5. Andaime de acordo com uma das reivindicações de 1 a 4, ca

racterizado pelo fato de que a distância entre os travessões (36.2, 36.4) 

representa a metade do comprimento eficaz (92.2) dos quadros verticais

(25.2) , ou seja, de 40 cm até 60 cm ou aproximadamente 50 cm.

6. Andaime de acordo com uma das reivindicações de 1 a 5, ca

racterizado pelo fato de que ao menos um travessão (35.4) dos travessões 

(35.3, 35.4) do respectivo quadro vertical (25.2, 25.2) são enrijecidos por 

dois elementos de reforço de cantos (40.3, 40.4), que se projetam em senti

do diagonal entre o travessão mencionado (35.4) e um dos suportes verticais 

(30.3, 30.4), deste quadro vertical (25.2) e projetando-se em sentido des-
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cendente ou ascendente a partir do respectivo travessão (35.4).

7. Andaime de acordo com uma das reivindicações de 1 a 6, ca

racterizado pelo fato de que os suportes verticais (30.3, 30.4) dos quadros 

verticais (25.2) para formação do respectivo suporte de quadro vertical (48.1,

48.2) estão interacoplados através de conexões de encaixe (102).

8. Andaime de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pe

lo fato de que os suportes verticais (30.3, 30.4) dos quadros verticais (25.2) 

apresentam em uma de suas extremidades um elemento de encaixe aplicá

vel por cima ou um elemento de encaixe com ação de introdução por meio 

dos quais os suportes verticais (30.3, 30.4) dos quadros verticais (25.2) es

tão encaixados nos suportes verticais (30.3, 30.4) de um outro quadro verti

cal (25.2, 25.2) dos quadros verticais (25.2).

9. Andaime de acordo com uma das reivindicações de 1 a 8, ca

racterizado pelo fato de que pelas seguintes características adicionais:

a) ao menos um travessão (35.3) dos travessões (35.3, 35.4) de 

cada quadro vertical (25.2) abrange uma vara horizontal (47.1) que nas suas 

extremidades reciprocamente afastadas estão unidas de forma inteiriça ou 

em várias sessões com uma cabeça acopladora (50.1, 50.2);

b) a respectiva cabeça acopladora (50.1, 50.2) do travessão em 

questão (35.3) está limitado com componentes de paredes laterais (51.1, 

51.2, 52.1, 52.2) que apresentam faces verticais externas (53.1, 53.2, 54.1,

54.2) que convergem na direção de um centro (49) e que conformam um 

ângulo cônico (55);

c) a respectiva cabeça acopladora (50.1, 50.2) do respectivo tra

vessão (35.3) apresenta uma sessão de cabeça superior (56) e uma sessão 

de cabeça inferior (57);

d) entre a sessão de cabeça superior (56) e a sessão de cabeça 

(57) inferior está prevista uma fenda (58), aberta na direção do suporte verti

cal correspondente (30.3, 30.4);

e) a respectiva cabeça acopladora (50.1, 50.2) dos travessões 

citados (35.3) está encaixada com sua fenda (58) no disco perfurado (45; 

45.1, 45.2) que ao menos parcialmente penetra na fenda, disco este perten-
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cente ao respectivo suporte vertical (30.3, 30.4), estando preso no respectivo 

suporte vertical (30.3, 30.4) e/ou no respectivo disco perfurado (45; 45.1,

45.2) por meio de solda.

10. Processo para montagem de um andaime de acordo com

5 uma das reivindicações de 1 a 9, caracterizado pelo fato de que pelos se

guintes passos:

a) após a finalização da primeira região vertical (101.2, 101.3,

101.4) composta de ao menos uma placa de piso (43) das placas de piso 

(43), do primeiro quadro vertical (25.2) do segundo quadro vertical (25.2) e

10 da primeira vara de conexão (28.2) que serve de primeiro corrimão pra os 

quadris e dorso (62.1, 62.2) formado da primeira vara de conexão (28.2), 

será inicialmente encaixado sobre o primeiro quadro vertical (25.2) desta 

primeira região vertical (101.2, 101.3, 101.4) do terceiro quadro vertical

(25.2) da segunda e próxima região vertical (101.3, 101.4, 101.5) e no se-

15 gundo quadro vertical (25.2) da primeira região vertical (101.2, 101.3, 101.4) 

será encaixado o quarto quadro vertical (25.2) da próxima e segunda região 

vertical (101.3, 101.4, 101.5);

b) em seguida, a segunda vara de conexão (28.2) para a men

cionada próxima e segunda região vertical (101.3, 101.4, 101.5), por meio de

20 um pessoa (64) que está posicionada no piso ou em uma placa de piso (43) 

das placas de piso (43) da primeira região vertical (101.2, 101.3, 101.4) já 

pronta, por captação direta é transferida para cima onde será encaixada nos 

discos perfurados (45.1, 45.2) dos quadros verticais 25.2 da próxima e se

gunda região vertical (101.3, 101.4, 101.5) e já encaixado no quadro vertical

25 (25.2, 25.2) alocados da primeira região vertical subjacente (101.2, 101.3,

101.4) de maneira que, então, naquele ponto a segunda vara de conexão

(28.2) compõe um corrimão avançado para os quadris e dorso;

c) em seguida, ao menos uma placa de piso (43) das placas de 

piso (43) para a mencionada próxima região vertical (101.3, 101.4, 101.5)

30 para uma pessoa (63) que está posicionada no piso ou em uma placa de 

piso (43) das placas de piso (43), da primeira região vertical já pronta (101.2,

101.3, 101.4), será transferida para cima onde será encaixada em uma posi-
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ção de fixação (61) para a placa de piso (43) em uma posição de fixação 

(61) pertencente à primeira região vertical (101.2, 101.3, 101.4) já pronta, 

ocupando uma distância vertical de 80 cm até 120 cm ou cerca de 100 cm 

abaixo do corrimão para quadril e dorso formado com a segunda vara de 

5 conexão (28.2) na segunda região vertical (101.3, 101.4, 101.5).

11. Processo para montagem de um andaime de acordo com a 

reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que em seguida, a pessoa 

(63) sobe através dos travessões (35.4, 35.2) da primeira escada (21.1) ou 

da segunda escada (21.2) para cima, em uma primeira vara de conexão

10 (28.2) ali prevista como corrimão de quadril e dorso (62.1, 62.1), e a partir do

quadro vertical (25.2, 25.2) horizontal adjacente desta primeira região verti

cal (101.2, 101.3, 101,4) limitando o compartimento interno (83) do andaime 

(20); região vertical esta que já está protegida com o corrimão pra quadril e 

dorso ali já antes montado (62.1, 62.2), constituído pela segunda vara de 

15 conexão (28.2).

12. Processo para montagem de um andaime de acordo com 

uma das reivindicações 10 ou 11, caracterizado pelo fato de que durante a 

montagem e para a conformação da referida próxima e segunda região ver

tical (101.3, 101.4, 101.5) é usada ao menos uma placa de piso (43) das

20 placas de piso (43) da primeira região vertical já pronta (101.2, 101.3, 101.4).

13. Processo para montagem de um andaime de acordo com 

uma das reivindicações de 10 a 12, caracterizado pelo fato de que durante 

a montagem e para conformação da referida segunda região vertical (101.3,

101.4, 101.5), uma pessoa (63) posicionada em uma placa de piso (43) das

25 placas de piso (43) da primeira região vertical já pronta com (101.2, 101.3,

101.4),  desmonta uma outra placa de piso (43) desta primeira região vertical 

(101.2, 1013, 101.4) e transfere esta outra placa de piso 43 para cima e ali 

para uma posição de fixação (61), pertencente à região vertical primeira já 

pronta (101.2, 101.3, 101.4), posição esta destinada a esta outra placa de 

30 piso (43) a uma distância vertical de 80 cm até 120 cm ou de cerca de 100 

cm abaixo do corrimão para quadril e dorso formado com a segunda vara de 

conexão (28.2) e corrimão este pertencente a segunda região vertical (101.3,
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101.4, 101.5).

14. Processo para montagem de um andaime de acordo com

• uma das reivindicações de 10 a 13, caracterizado pelo fato de que durante

a montagem e para a conformação da referida próxima e segunda região 

5 vertical (101.3, 101.4, 101.5) até uma única placa de piso (43) das placas de 

piso (43) já prontas, uma primeira região vertical (101.2, 101.3, 101.4), todas 

as demais placas de piso (43) da primeira região vertical já pronta (101.2, 

101.3, 101.4) são usadas.

15. Processo para desmontagem de um andaime de acordo com

10 uma das reivindicações de 1 a 9, caracterizado pelo fato de que os passos 

de acordo com a Reivindicação 10 ou 11 são realizados na sequência inver

sa.
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