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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "ÂNCORA DE 

FUNDAÇÃO PARA UMA MÁQUINA". 

A presente invenção refere-se a um dispositivo de ancoragem 

para ancorar uma máquina, em. particular um guindaste, em uma fundação. 

5 A estabilidade necessária para a operação correta de uma má-

quina em geral depende da extensão das forças exercidas, por exemplo, 

pressão forças de tração ou torção, bem como uma ancoragem da máquina 

no solo. A introdução ideal das forças que ocorrem na localização da máqui

na aumenta a estabilidade e, portanto também a carga possível que pode 

10 ser colocada na máquina. 

A ancoragem de uma torre de guindaste em uma fundação de 

c~ concreto no local, por exemplo, tem que levar as forças que ocorrem de uma 

torre de guindaste para dentro da fundação. As forças compressivas são 

normalme_nte levadas para dentro da fundação por meio das superfícies de 

· 15 contato de pressão correspondentes. As forças de tração aplicáveis devem 

então também ser levadas para dentro da fundação tanto por meio destas 

superfícies de contato, mas então na direção oposta, ou por meio de ele

mentos de tração adicionais. 

Uma ampla faixa de soluções já está disponível para a possível 

20 ancoragem de guindastes de torre giratória conhecidos em uma fundação de 

concreto fornecida no local. Provavelmente, a solução mais comum envolve 

o uso de pés de ancoragem, normalmente referidos como âncoras de funda

ção, que são posicionadas e alinhadas antes que o concreto da fundação 

seja despejado, e então fundi-los permanentemente depois que o reforço de 

25 concreto está completo. No entanto, fundir as âncoras de fundação citadas 

na fundação de concreto significa que não podem ser usadas novamente, na 

medida em que os pés podem ser liberados somente a partir da fundação a 

um custo exorbitante. O método de ancoragem todo, portanto não é somente 

complicado, mas também dispendioso. 

30 Uma alternativa consiste no uso de elementos de ancoragem 

que são conectados na torre do guindaste e então conectados com a funda

ção no local de construção para fornecer a resistência à tração exigida. Pa-
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rafusos de alvenaria ou hastes r()scadas são em geral usados para este pro

pósito. Estes elementos são então em geral dados como perdidos, na medi

da em que não é possível removê-los de modo que não podem ser usados 

novamente. 

A tarefa da presente invenção consiste, portanto, em fornecer 

· um dispositivo de ancoragem com uma condução de forças segura para 

dentro da fundação, cuja construção e instalação é menos suscetível a fa

lhas, e que assegura a minimização de custos necessários. 

A tarefa citada é solucionada pela combinação dos aspectos .da 

10 reivindicação 1. 

Consequentemente, o dispositivo de ancoragem consiste em 

uma armação de ancoragem quadrada para prender a máquina, pela qual a 

armação de ancoragem é conectada em cada um dos seus cantos com pelo 

menos uma contraplaca por pelo menos um cano, em particular um cano de 

15 seção quadrada. Para cada ponto de canto, pelo menos um elemento de 

tração pode ser levado da armação de ancoragem através do cano/cano de 

seção quadrada para a contraplaca e pode ser ancorado de modo destacá

vel com esta. 

Em princípio, quaisquer elementos do tipo tubo podem ser usa-

20 dos para os canos. O uso de um cano de seção quadrada prova ser particu

larmente vantajoso, no entanto, e é usado por toda a seção seguinte da des

crição. A invenção, no entanto, não é restrita a isto por qualquer meio. 

O uso de pelo menos dois, em particular de exatamente quatro 

elementos de tração por ponto de canto ou por contraplaca é também con-

25 cebível. A instalação de um tubo de seção quadrada por elemento de tração 

é vantajosa. 

Para fornecer ancoragem, o concreto líquido é primeiro despeja

do para formar a fundação. A armação de ancoragem se encontra na super

fície da fundação de concreto assentado, onde o cano de seção quadrada e 

30 a contraplaca são fundidos completamente dentro da fundação. A armação 

de ancoragem serve aqui principalmente para levar as forças compressivas 

para dentro da fundação, onde as forças de tração são levadas para dentro 
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da fundação por meio dos elementos de tração e a contraplaca presa no so

lo. 

Todas as conexões de mancai de carga entre a máquina e a 

fundação permanecem acessíveis e substituíveis mesmo depois que a má-

quina foi instalada. O uso do cano de seção quadrada fundido permite a re

moção posterior dos elementos de tração depois que a máquina foi removi

da, de modo que podem ser usados novamente para propósitos de ancora

gem. A armação de ancoragem pode novamente também ser usada comple

tamente para propósitos de ancoragem. 

10 Uma modalidade alternativa para a solução da tarefa citada con

siste no dispositivo de ancoragem de acordo com a combinação característi

ca da reivindicação 2. Consequentemente, o dispositivo de ancoragem rei

~ ~=vindicado para a ancoragem de uma máquina, em particular um guindaste, 

em uma fundação tem pelo menos dois, em particular quatro, elementos de 

15 ancoragem para prender a máquina, onde cada elemento de ancoragem 

compreende uma placa de retenção na f4ndação que é conectada por pelo 

menos um cano, em particular um cano de seção quadrada,com pelo menos 

uma contraplaca, onde pelo menos um elemento de tração pode ser levado 

através do cano de seção quadrada para a ancoragem destacável do ele-

20 mento de ancoragem com a(s) contraplaca(s). 

Por exemplo, exatamente quatro elementos de ancoragem são 

usados como um · dispositivo de ancoragem para a ancoragem de quatro 

pontos de canto de uma peça de torre de guindaste. 

O uso de pelo menos dois, em particular de exatamente quatro, 

25 elementos de tração por elemento de ancoragem ou por placa de reten~ 

ção/contraplaca é também concebível. A instalação de um cano de seção 

quadrada por elemento de tração é vantajosa. 

Para fornecer ancoragem, o concreto líquido é despejado em 

torno dos elementos de ancoragem permanentes para formar a fundação. As 

30 placas de retenção se encontram na superfície da fundação de concreto as

sentado, onde os canos de seção quadrada e a contraplaca são fundidos . 

completamente na fundação. Os elementos de ancoragem servem aqui para 
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levar as forças de compressão para dentro da fundação, onde as forças de 

tração são levadas para dentro da fundação por meio dos elementos de tra

.ção e a contraplaca presa no solo. 

Todas as conexões de mancai de carga entre a máquina e a 

5 fundação permanecem acessíveis e substituíveis mesmo depois que a má

quina foi instalada. O uso da seção quadrada integrante permite a remoção 

posterior dos elementos de tração depois que a máquina foi removida, de 

modo que estes possam ser usados novamente para propósitos de ancora

gem. As placas de retenção podem também ser usadas novamente comple-

10 tamente para propósitos de ancoragem. 

A placa de retenção pode de preferência ter pelo menos um res-

., salto vertical no lado superior da placa de retenção e/ou um retentor de res-

,.....,. ~"'"-"salto vertical no lado superior da placa de retenção adequado para a fixação 

da máquina, em particular, de uma peça de torre. 

15 Modalidades vantajosas adicionais do dispositivo de ancoragem 

de acordo com a reivindicação 1 e a modalidade alternativa de acordo com a 

reivindicação 2 são o assunto das reivindicações dependentes 4 a 10. 

Vantajosamente, um ou mais elementos de tração são executa

dos como parafusos de cabeça de martelo que podem ser conectados de 

20 modo destacável com a armação de ancoragem/placas de retenção bem 

como a contraplaca. A cabeça de martelo é vantajosamente presa na extre

midade de parafuso de cabeça de martelo na contraplaca. 

A conexão correta de pelo menos um parafuso de cabeça de 

martelo com a contraplaca é de preferência obtida por um formato adequado 

25 da superfície de contato na contraplaca. A cabeça de martelo pode ser posi

cionada corretamente, por exemplo, pela provisão de um guia na contrapla

ca na forma de uma ranhura. A montagem do dispositivo é assim menos 

suscetível a erros. O posicionamento correto da cabeça de martelo é asse

gurado pela marcação cor~espondente na extremidade superior do parafuso 

30 de cabeça de martelo. 

Para reforçar a contraplaca, uma ou mais placas adicionais são 

dispostas na contraplaca. Um reforço especialmente eficaz pode ser obtido 
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de preferência pelo uso de pelo menos uma placa adicional de aço de resis

tência maior. Em particular; a área de contato dos elementos de tração, de 

. preferência da cabeça de martelo, com a contra placa é reforçada. 

Pode ser vantajoso instalar pelo menos uma cobertura para pro-. . 

5 teger pelo menos um elemento de tração na contraplaca. A cobertura de pre

ferência protege pelo menos uma área parcial do elemento de tração contra 

o concreto despejado para criar a fundação a fim de assegurar que o ele

mento de tração permaneça móvel e destacável. De preferência, a área em 

torno da cabeça de martelo deve ser protegida pela cobertura. É também 

1 O vantajoso executar pelo menos uma cobertura como uma cobertura de metal 

laminado posicionada na contraplaca. 

Para ajuste de altura exato do dispositivo de ancoragem é vanta

·-' · '"". -- jÕso ter pelo menos um ajustador ou dispositivo de ajuste disposto, em parti

cular, na contraplaca. O uso de pelo menos um parafuso de ajuste em pelo 

15 menos uma contraplaca é especialmente preferível. 

Vantajosamente, a fomia geométrica das superfícies de contato 

inferiores da armação de ancoragem ou das placas de retenção é executada 

de tal maneira que concretagem livre de falhas das juntas na fundação é 

possível. Isto é de preferência obtido pela execução .não horizontal das su-

20 perfícies de contato. 

Além disso, é vantajoso fornecer uma ou mais aberturas no con

creto nas áreas de contato citadas da armação de ancoragem/placas de re

tenção. As aberturas fornecem acesso à interface entre a armação de anco

ragem/placas de retenção e a fundação de concreto para permitir, em parti-

25 cular, a conexão de um dispositivo de consolidação ou vibração. 

A presente invenção é compreendida ainda de uma armação de 

ancoragem ou um elemento de ancoragem que pode ser usado em um dis

positivo de ancoragem de acordo com um dos aspectos acima mencionados. 

A armação de ancoragem ou o elemento de ancoragem obviamente tem as 

30 mesmas propriedades e vantagens que o dispositivo de ancoragem, que é o 

motivo de dispensar qualquer explicação adicional neste ponto. 

Em uma modalidade especialmente preferida da invenção, a ar-
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mação de ancoragem pode ser desarmada, dobrada, dividida, desmontada 

ou de outro modo ajustada de modo que a largura de transporte padrão 

-permissível possa ser observada durante o transporte rodoviário. 

A estabilização da armação de ancoragem durante o transporte 

5 rodoviário ou durante a montagem é de preferência assegurada por uma 

braçadeira destacável. De preferência, uma ou mais barras transver

sais/braçadeiras diagonais podem ser encaixadas. Antes, a máquina é mon

tada na armação de ancoragem, a(s) braçadeira(s) é {são) removida(s) e, 

quando aplicável, arrumada e presa em um retentor fornecido para este pro-

10 pósito nà armação de ancoragem. 

Seria também possível integrar um ou mais auxiliares de fixação 

.~ para o reforço de aço da fundação nas partes do dispositivo a serem fundi-

. - __, ~ - ·aas no concreto, em particular nos elementos de tração ou nas contraplacas. 

Uma modalidade vantajosa adicional da invenção refere-se ao 

15 dimensionamento e resistência do cano, que é executado de tal maneira que 

pode ser comprimido suficientemente quando o elemento de tração, por e

xemplo, o parafuso de cabeça de martelo, está. sendo pré-tensionado. O ob

jetivo é comprimir o cano de tal maneira que existe pressão suficiente em ter 

o lado superior da placa e o lado superior do concreto. A resistência do cano 

20 deve, é claro, ser selecionada de tal maneira que possa tirar o peso morto 

do elemento de ancoragem e do elemento de torre montado neste. 

A invenção refere-se ainda a um guindaste estacionário, em par

ticular um guindaste de torre giratória com um dispositivo de ancoragem ou · 

· uma armação de ancoragem/elemento de ancoragem de acordo com uma 

25 das modalidades descritas acima. 

A invenção ainda se refere a um método para a ancoragem de 

uma máquina em uma fundação de concreto com a ajuda do dispositivo de 

ancoragem de acordo com a invenção. De acordo com a invenção, o dispo

sitivo de ancoragem pode ser completamente pré-montado em uma localiza-

3D ção no local ou fora do local antes de ser concretada, e é então posicionada 

e alinhada no local antes da fundação ser despejada. 

A montagem do dispositivo de ancoragem e a ancoragem sub-
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sequente da máquina são substancialmente menos suscetíveis a erros, e os 

custos incorridos para o processo de ancoragem são mantidos em um míni

mo. A possibilidade de pré-montagem completa assegura acesso livre de 

problema para todos os elementos de ancoragem principais. 

Quando o trabalho com a máquina está terminado, a armação 

de ancoragem/placas de retenção e os elementos de tração podem ser 

completamente removidos da fundação de concreto e usados novamente 

para ancorar a máquina em outra localização. 

O posicionamento preciso do dispositivo de ancoragem inteiro é 

1 O consideravelmente simplificado pelo uso de uma armação de ancoragem . . 

Um gabarito ou montagem provisória de uma peça de torre não é absoluta-

~ mente necessário neste caso. Quando os elementos de ancoragem individu-
;,..·-.,.-. 

--- ·· ais estão sendo usados, um gabarito é usado como um auxiliar ou uma peça 

de torre, em particular, o pé de mastro de um guindaste de torre é montado 

15 nasplacas dé retenção para assegurar o encaixe preciso. Quando a arma

ção de ancoragem ou os elementos de ancoragem foram corretamente posi

cionados, o ajuste preciso de altura do dispositivo de ancoragem é de prefe

rência obtido com a ajuda do elemento de ajuste acima mencionado no lado 

de baixo da contraplaca. 

20 Para consolidar o concreto entre as superfícies de contato da 

armação de ancoragem/placas de retenção e a fundação concreta, um dis

positivo de consolidação, em particular um tubo vibrador, é de preferência 

conectado. O dispósitivo de consolidação pode ser vantajosamente conecta

do nas aberturas nas superfícies de contato da armação de ancora-

25 gem/placas de retenção. 

Para criar um contato resistente à compressão entre a armação 

de ancoragem/placas de retenção e o concreto assentado, uma argamassa 

especial é de preferência aplicada para assegurar o enchimento livre de falha 

da cavidade entre a armação de ancoragem/placas de retenção e o concreto. 

30 Vantagens adicionais e propriedades da invenção são explica-

das em detalhe com a ajuda do exemplo de modalidade mostrado nas figu

ras como segue: 
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a figura 1 é uma armação de ancoragem de acordo com a in

venção em uma vista lateral em perspectiva; 

a figura 2 é uma armação de ancoragem de acordo com a in

venção com elementos de ancoragem montados em uma vista .lateral em 

5 perspectiva; 

10 

a figura 3 é uma armação de ancoragem de acordo com a in

venção com peça de torre de guindaste montada em vista lateral; 

a figura 4 é um dispositivo de ancoragem de acordo com a in

venção, visto de baixo; 

a figura 5 é uma seção do dispositivo de ancoragem ao longo do 

eixo de seção AA da figura 4; 

a figura 6 é uma vistas detalhada aumentada do dispositivo de 

ancoragem de acordo com a invenção vista de cima; 

a figura 7 é Uma vista detalhada da contraplaca em uma vista la-

15 teral em perspectiva; e 

a figura 8 é uma modalidade alternativa pqssível do dispositivo 

de ancoragem com elementos de ancoragem individuais. 

A seção seguinte descreve uma modalidade de acordo com a 

invenção do dispositivo de ancoragem para um guindaste de torre giratória. 

20 A ancoragem da torre de guindaste em uma fundação de concreto no local é 

desenhada para direcionar as forças de compressão e tração que surgem 

para dentro da fundação. 

A figura 1 mostra a armação de ancoragem quadrada 1 O do dis

positivo de ancoragem 100 de acordo com a invenção. A estrutura da arma-

25 ção é basicamente um quadrado, onde a armação 1 O é vantajosamente en

caixada com o formato da peça de grade 200 do guindaste de torre giratória 

a ser preso. A estrutura da armação consiste em quatro elementos laterais 

horizontais basicamente similares, as barras 40, que são conectadas indire

tamente em ângulos retós pelos blocos de ancoragem 45. Cada bloco de 

30 ancoragem 45 tem uma estrutura retangular ou consiste em uma placa es

pessa, onde a superfície de base inferior, também referida como a placa de 

ancoragem 60, assenta na fundação de concreto (não mostrada aqui). A su-
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perfície superior 50 tem retentores adequados para a fixação do pé do mas

tro de um guindaste de torre giratória. No diagrama mostrado, o lado longo 

dos blocos de ancoragem 45 na armação de ancoragem 1 O é geometrica

mente disposto em torno de 45° com o alinhamento axial das barras 40. 

5 O ângulo depende da disposição geométrica da peça de conexão de guin

daste respectiva. 

O desenho geométrico especial das superfícies de contato infe

riores, isto é, das placas de ancoragem 60, permite a concretagem livre de 

falha da junta na fundação. Em particular, as placas de ancoragem 60 po-

•· 1 O dem ser executadas de modo não horizontal para este propósito. 

--- . 

Para prender e servir como um conduto para os elementos de 

tração, existem quatro aberturas ou perfurações 51 na superfície superior 50 

dos blocos de ancoragem 45. 

A figura 2 mostra um dispositivo de ancoragem completo 100. 

15 Os parafusos de cabeça de martelo 70 são usados como elementos de tra

ção. Estes se estendem em uma direção axial verticalmente às superfícies 

50, 60 dentro da fundação de concreto na direção da contraplaca mostrada 

30 a fim de transferir as forças de tração que surgem dentro da fundação. A 

cabeça de martelo 72 é posicionada no lado de baixo da contraplaca 30, e a 

20 extremidade do parafuso 71 se projetando no bloco de ancoragem 45 é fixa

da com a ajuda da porca 73. Para cada bloco de ancoragem 45 existem qua

tro parafusos de cabeça de martelo 70 se estendendo da contraplaca res

pectiva 30 para a placa de ancoragem 45. 

A possibilidade da desmontagem completa dos parafusos de ca-

25 beça de martelo 70 usados depois do trabalho com o guindaste ter termina

do é assegurada pelo cano de seção quadrada 20 integrado entre os blocos 

de ancoragem 45 e as contraplacas 30. Para proteger contra o concreto 

despejado, cada parafuso de cabeça de martelo 70 se estende em uma di

reção axial através do cano de seção quadrada 20 na direção da contraplaca 

30 30. 

A figura 3 mostra o dispositivo de ancoragem 100 com a peça de 

grade 200 de um guindaste de torre giratória no lugar. A peça de grade 200 
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é conectada por meio da conexão roscada 210, onde os pontos de canto da 

peça de grade 200 são aparafusados nos pontos de parafuso respectivos 

dos blocos de ancoragem 45. 

Na condição pré-montada como mostrada, o dispositivo de anco-

5 ragem 1 00 pode ser transportado para o local de desdobramento respectivo 

e posicionado e alinhado precisamente no buraco da fundação no local. 

Cada contraplaca 30 tem um parafuso de ajuste 35 para ajuste e 

nivelamento de altura do dispositivo de ancoragem 100 .. Um ou mais auxilia

res de fixação para o reforço de aço da fundação podem ser fornecidos nas 

1 O âncoras, em particular nos tubos de seção quadrada 20, e nas contraplacas 

30. Para remover a ancoragem depois que o guindaste terminou a operação, 

t' a armação de ancoragem 1 O e os parafusos de cabeça de martelo 70 podem 

ser completamente destacados da fundação. Somente os canos de ·seção 

quadrada 20 e as contraplacas 30 permanecem na fundação e não podem 

15 mais ser reutilizados para a ancoragem de um guindaste. 

A figura 4 mostra o dispositivo de ancoragem pré-montado 100 

como visto a partir de baixo. Para cada contraplaca 30 existem quatro con

dutos simetricamente dispostos para os parafusos de cabeça de martelo 79, 

especialmente para as cabeças de parafuso 72. 

20 A figura 5 mostra uma seção transversal ao longo_ da linha de 

seção AA mostrada na figura 4, ü parafuso de cabeça de martelo 70 é leva

do na direção axial do bloco de ancoragem 45 através do tubo de seção 

quadrada 20 para a contra placa 30. A posição correta da · cabeça de martelo 
. . 

72 · na superfície de contato inferior da contraplaca 30 é assegurada pelo 

25 guia correspondente na contraplaca 30. Vantajosamente, é fornecida uma 

ranhura para limitar o possível movimento da cabeça de martelo 72. A ex

tremidade superior do parafuso 71 é claramente marcada para indicar a po

sição correta da cabeça de martelo 72. 

A contraplaca 30 pode ser adicionalmente reforçada na área da 

30 superfície de contato de cabeça de martelo por uma placa adicional 31 de 

aço de resistência maior. Analogamente, a placa adicional 31 tem um guia 

correspondente na forma de uma ranhura para a cabeça de martelo 72. 
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A cabeça de martelo 72 abaixo da contraplaca 30 é protegida do concreto 

despejado pela cobertura de metallaminado 21. 

A figura 6 mostra uma vista detalhada do bloco de ancoragem 

45 como visto a partir de cima. O desenho mostra Claramente a marcação 

5 mencionada acima para a posição correta da cabeça de martelo 72 na ex

tremidade do parafuso 71. A extremidade superior do parafuso de cabeça de 

martelo 71 tem uma fenda longitudinal 74 que assume o alinhamento mos

trado quando a posição de cabeça de martelo está correta. 

Devido às aberturas mostradas, as placas de ancoragem 60 dos 

~ 1 O blocos de ancoragem 45 permitem o acesso ao fundamento de concreto a

baixo da superfície de contato. Em particular, as aberturas permitem a inser~ 

ção de um tubo vibrado r para consolidar o concreto da fundação abaixo das 

placas de ancoragem 60. 

As aberturas podem também ser usadas para criar um contato 

15 resistente à compressão entre a armação de ancoragem 1 O ou as placas de 

ancoragem 60 e a superfície de concreto assentado da fundação. Para este 

propósito, uma camada intermediária de argamassa especial pode ser intro

duzida através das aberturas a fim de assegurar o enchimento livre de falha 

da cavidade entre as placas e o concreto. 

20 A figura 7 mostra uma vista em detalhe em perspectiva da con-

traplaca 30. A contraplaca 30 é mostrada com parafusos de cabeça de mar

telo montados 70, onde o parafuso de cabeça de martelo 70 à direita superi

or no plano do desenho é mostrado sem a construção de metallaminado 21 

para cobrir a cabeça de martelo 72. O parafuso de ajuste 35 para ajuste de 

25 altura do dispositivo de ancoragem de acordo com a invenção pode ser tam

bém visto. 

Opcionalmente, a armação de ancoragem 1 O de acordo com a 

invenção pode ser dividida, isto é desmontada, por exemplo, para agir de 

acordo com as larguras de transporte padrão permissíveis para transporte 

30 rodoviário. Para assegurar a perpendicularidade da armação de ancoragem 

1 O, uma braçadeira é encaixada durante a instalação. Antes da torre de 

guindaste ser encaixada, esta braçadeira é removida e pode ser arrumada e 
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presa em um retentor fornecido no dispositivo de ancoragem. 

Uma modalidade alternativa da invenção é mostrada nas figuras 

Sa a Se. As figuras mostram formas de modalidade diferentes de um elemen

to de ancoragem individual 500, 501, 502. Para ancorar o guindaste de torre, 

5 quatro elementos de ancoragem individuais 500, 501, 502 sem uma · arma

ção são usados. A construção dos elementos de ancoragem 500, 501, 502 

mostrados varia somente · na execução diferente das placas retentoras 600, 

601' 602. 

De · outro modo, o desenho dos elementos de ancoragem 500, 

10 501, 502 é amplamente o mesmo que a modalidade de acordo com as figu

ras 1 a 7. Os componentes que são os mesmos têm números de referência 

idênticos. Para uma descrição detalhada, é feita referência às figuras 1 a 7, 

que é porque somente uma breve recapitulação da construção é fornecida 

aqui. 

15 Quatro canos de· seção quadrada 20 se deslocam de cada placa 

retentora 600, 601, 602 para a contraplaca 30. Os parafusos de cabeça de 

martelo 70 são inseridos como elementos de tração que se estendem em 

uma direção axial verticalmente da placa de retentor 600, 601, 602 para den

tro da fundação de concreto na direção da contraplaca mostrada 30 a fim de 

20 conduzir as forças de tração que surgem dentro da fundação. Para proteger 

contra o concreto despejado, cada parafuso de cabeça de martelo 70 se es

tende em uma direção axial através do cano de seção quadrada 20. A cabe

ça de martelo 72 é posicionada no lado de baixo da contraplaca 30 e a ex

tremidade de parafuso 71 se projetando na placa de retenção 600, 601, 602 

25 é fixada com a ajuda da porca 73. Cada contraplaca 30 tem um parafuso de 

ajuste 35 para ajuste de altura e nivelamento de cada elemento de ancora

gem individual 500, 501, 502. 

Alternativamente; em vez de uma contraplaca de junta 30, uma 

contraplaca separada poderia ser fornecida para cada parafuso de cabeça 

30 de martelo 70 ou para cada cano de seção quadrada 20. 

As placas retentoras 600, 601, 602 nas figuras Sa a Se diferem 

na construção da fixação para a fixação dos elementos de ancoragem 500, 
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501, 502 em pontos de canto de uma peça de grade de guindaste. A fixação 

da peça de grade 200 na placa de retenção 600 na figura 8a é equivalente 

ao mecanismo da armação de ancoragem 10 como mostrado na figura 3. 

A peça de grade presa 200 é adequadamente fixada com a ajuda da cone-

5 xão roscada 210. 

A figura 8b mostra uma modalidade alternativa com um retentor 

de ressalto 700 disposto no lado superior da placa de retenção 601 para 

aceitar um· ressalto correspondente disposto verticalmente na placa de re

tenção 601. A peça de grade de um guindaste tem pelo menos um ressalto 

10 para este propósito em cada ponto de canto, que é inserido na cavidade dos 

retentores de ressalto 700. 

Para ancoragem, duas paredes de retenção de ressalto opostas 

e o ressalto propriamente dito têm dois buracos 701 através dos quais um 

parafuso pode ser inserido perpendicular às paredes de retenção de ressal-

15 to: Para estabilizar o retentor de ressalto, para cada parede lateral dois ele

mentos de estabilização 702 na forma de um triângulo são. soldados na pla

ca de retenção 601. 

O princípio de fixação escrito acima pode também ser aplicado 

na ordem inversa dos componentes de conexão. No exemplo de modalidade 

20 mostrado na figura 8c, a placa de retenção 602 tem o ressalto 800, que pode 

ser inserido no retentor correspondente nos pontos de canto da peça de 

grade. O ressalto 800 tem os furos correspondentes 801 para a inserção do 

parafuso. 

A estrutura geométrica dos dispositivos de ancoragem ou os 

25 componentes de ancoragem individuais de acordo com a invenção é em ge

ral tal que os componentes individuais podem ser colocados para pré

montagem em uma superfície horizontal sem quaisquer auxiliares adicionais 

para suportar ou prender. Todos dentre os pontos de agarre necessários 

para a manipulação das partes individuais, as unidade pré-montadas e a 

3.0 construção total durante o transporte e instalação no buraco de fundação 

são em geral fornecidos nos trabalhos. 

O dispositivo de ancoragem de acordo com a invenção também 
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assegura a acessibilidade e substituição irrestrita de todos os elementos de 

conexão de mancai de carga entre a torre de guindaste e a fundação, em 

particular depois que a torre de guindaste foi instalada. 

O dispositivo de ancoragem de acordo com a invenção assegura 

5 a condução correta das forças de tração e compressão que surgem dentro 

da fundação, e permite a substituição e a desmontagem posterior e reutiliza

ção dos elementos de conexão. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Dispositivo de ancoragem para ancorar uma máquina, em par

ticular um guindaste, em uma fundação, com uma armação de ancoragem 

quadrada para prender a máquina, pela qual a · armação de ancoragem é co-

5 nectada em cada um dos seus pontos de canto por um cano, em particular um 

cano de seção quadrada, em pelo menos uma contraplaca, onde pelo menos 

· um elemento de tração pode ser inserido através do cano para ancoragem 

destacável da armação de· ancoragem com a contraplaca ou contraplacas. 

2. Dispositivo de ancoragem para a ancoragem de uma máqui-

1 O na, em particular um guindaste, em uma fundação com pelo menos dois, em 

particular, quatro elementos de ancoragem para prender a máquina, onde 

cada elemento de ancoragem compreende uma placa de retenção na funda

ção que é conectada por pelo menos um cano, em particular um cano de 

seção quadrada, com pelo menos uma contraplaca, onde pelo menos um 

15 elemento de tração pode ser inserido através do cano de seção quadrada 

para a ancoragem destacável do elemento de ancoragem com a contraplaca 

ou contraplacas. 

3. Dispositivo de ancoragem, de acordo com a reivindicação 2, 

em que existe pelo menos um ressalto vertical e/ou um retentor de ressalto 

20 no lado superior da placa de retenção para fixar a máquina, em particular 

uma peça de torre. 

25 

4. Dispositivo de ancoragem, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações anteriores, em que pelo menos um elemento de tração é um 

parafuso de cabeça de martelo . . • 

5. Dispositivo de ancoragem, de acordo com a reivindicação 4, 

em que o alinhamento correto de pelo menos um parafuso de cabeça de 

martelo é assegurado por um formato adequado da superfície de contato da 

contraplaca em particular por uma ranhura. 

6. Dispositivo de ancoragem, de acordo com qualquer uma das 

30 · reivindicações anteriores, em que a contraplaca na área de contato do pelo 

menos um elemento de tração é reforçada por pelo menos uma placa adi

cional. 
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7. Dispositivo de ancoragem, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações anteriores, em que pelo menos uma cobertura é fornecida na 

contraplaca para cobrir parte de pelo menos um elemento de tração, em par

ticular para cobrir pelo menos uma cabeça de martelo. 

8. Dispositivo de ancoragem, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações anteriores, em que pelo menos urn elemento de ajuste, em 

particular um parafuso de ajuste, é fornecido para o ajuste de altura do dis

positivo de ancoragem, onde pelo menos um elemento de ajuste está de 

preferência localizado na contraplaca. 

9. Dispositivo de ancoragem, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações anteriores, em que uma ou mais das superfícies de contato . 

da armação de ancoragem ou o elemento de ancoragem com a fundação 

têm uma ou mais aberturas que, em particular, são adequadas para a cone

xão de um dispositivo de consolidação. 

1 O. Dispositivo de ancoragem, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações anteriores, e caracterizado pelo fato de que o pelo menos um 

cano é desenhado em termos de sua resistência e seu formato de tal manei

ra que pode ser comprimido quando o elemento de tração é pré-tensionado. 

11. Armação de ancoragem ou um elemento de ancoragem para 

20 um dispositivo de ancoragem como definido em qualquer uma das reivindi-

25 

cações anteriores. 

12. Armação de ancoragem, de acordo com a reivindicação 11, 

em que a armação pode ser desarmada, dobrada, dividida, desmontada ou 

ajustada. 

13. Armação de ancoragem, de acordo com a reivindicação 11 

ou 12, em que pelo menos uma braçadeira, em particular uma barra trans

versal e/ou uma braçadeira diagonal pode ser encaixada para o transporte 

e/ou a montagem da armação e, quando aplicável, com pelo menos um re

tentor na armação para armazenamento intermediário de pelo menos uma 

30 braçadeira desmontada. 

14. Guindaste estacionário, em particular um guindaste de torre 

giratória, com um dispositivo de ancoragem, como definido em qualquer uma 
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das reivindicações 1 a 1 O, e/ou uma armação de ancoragem e/ou um ele

mento de ancoragem como definido em qualquer uma das reivindicações 11 

a 13. 

15. Método para a ancoragem de uma máquina em uma funda-

5 ção de concreto com um dispositivo de ancoragem como definido em qual

quer uma das reivindicações 1 a 1 O, em que o dispositivo de ancoragem po

de ser completamente pré-montado fora do local e então posicionado ou ali

nhado na localização de desdobramento antes da fundação ser despejada. 

16. Método, de acordo com a reivindicação 15, em que a conso-, 

1 O lidação do concreto entre as superfícies de contato da armação de ancora

gem ou as placas de retenção e o concreto, um dispositivo de consolidação, 

em particular um tubo vibrador, pode ser conectado. 

15 

17. Método de acordo com a reivindicação 15 ou 16, em que 

uma camada intermediária, de preferência de argamassa especial, pode ser 

inserida através das aberturas na superfície de contato entre a armação de 

ancoragem/placa de retenção e o concreto assentado da fundação para ga

rantir um contato resistente à compressão. 
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RESUMO 

Patente de Invenção: "ÂNCORA DE FUNDAÇÂO PARA UMA MÁQUINA". 

A presente invenção refere-se a um dispositivo de ancoragem 

para ancorar uma máquina, em particular um guindaste, em uma fundação, 

5 com uma armação de ancoragem quadrada para prender a máquina, pela 

qual a armação de ancoragem é conectada em cada um dos seus pontos de 

canto por pelo menos um cano de seção quadrada em pelo menos uma con

traplaca, onde pelo menos um elemento de tração pode ser inserido através 

do cano de seção quadrada para ancoragem destacável da armação de an-

1 O coragem com a contraplaca ou contraplacas. 
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