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SOLO CORTARTEC SP
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SISTEMAS DE REINJECÇÃO
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COMPONENTES DOS CORDÕES
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CABEÇAS DE ANCORAGEM



DIMENSÕES DAS PLACAS DE ANCORAGEM

Nota: As placas de deistribuição podem ser fornecidas com inclinações de 01' até 45i'. A dimensão das cabeças varia segundo o diametro de perfuração

Cabeças de Ancoragem 
 Tabela de Resumo de equipamentos e Dimensões das Placas de Ancoragem



ANCORAGENS AO TERRENO

As ancoragens ao solo Cortartec SPAM  foram concebidas para cobrir uma ampla gama de possiveis situações que 
muitas vezes surgem em projectos existentes. A CORTARTEC - SPAM tem seguido como norma básica de concepção 
as "RECOMENDAÇÕES PARA O PROJECTO, CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE ANCORAGENS AO SOLO" editadas 
pela A.C.H.E., Assim como, seguindo as mesmas recomendações se pauta o controle de conformidade e carga.

Temporarias - Ancoragens de vida útil inferior a 9 meses. A alma do cordão é contituida por cordões de aço de 
pretensão, desprotegidos na zona do bolbo e auto protegidos na zona livre. Disponivel com um unico tudo de 
injecção. O cordão fica centrado e afastado das parede do furo por centradores. 

Permanentes - Ancoragens de vida útil superior a 9 meses o que requerem especial proteccção. A alma do 
cordão é constituido por cabos de aço de pretensão desprotegidos na zona do bolbo e autoprotegido na zona 
livre. o Cordão instala-se dentro de uma bainha corrugada em todo o seu comprimento. para a injeccão 
primária aplicam-se dois tubos, alojados dentro da bainha corrugada. Nas ancoragens que necessitem de 
reinjecção intala-se um terceiro tubo no exterior da bainha. para garntir oafastamento do cordão á parede do 
furo usam-se espaçadores na zona do bolbo 

Tirantes - A alma do cordão é constituida por cabos de aço de pretensão autoprotegidos em todo o seu 
comprimento com massa consistente e por uma bainha individual de polietileno de alta densidade (PEAD). O 
cordão instala-se numa bainha de PEAD. O espaço entr as bainhas indeviduáis e a colectiva pode selar-se com 
calda ou massa consistente, se necessário. 

A CORTARTEC-SPAM dispõe de cabeças de ancoragem standart para as acoragens ao solo com inclinações de 
01º, 101º, 151º, 201º, 251º 301º 351º 401º 451º As cabeças estão concebidas para uma eficiência de 95% da carga 
de rotura do aço do cordão, transmitem pcargas de compressão menores que 25 N/cm2. No entanto, podemos 
fornecer cabeças especiais adaptadas ás exigencias de cada projecto. 

Formas de tensão - As cabeças CORTARTEC-SPAM para ancoragens temporárias e permanentes podem 
tensionar-se com macacos Arrow, A-7, MS e G3. 

Células de carga - A CORTARTEC-SPAM dispõe de células de carga para colocar entre a placa de 
distribuição e a a placa de ancoragem que permitem a leitura da carga. 

Retensionamento - Dwesenvolvemos uma cabeza de ancoragem retensionável que permite controlar a carga 
da ancoragem com macacos de parafuso sem nessecidade de instalar uma célula de carga. Estas ancoragens 
permitem aumentar a carga da ancoragem medianto a utilização de calços. 

Regulação da carga - Quando se necessita de ancoragens com capacidade de variação da carga de tensão 
produzimos cabeças reguláveis desenhadas especificamente para cada aplicação.

CORDÕES

CABEÇAS DE ANCORAGEM



PROPRIEDADE DOS CORDÕES

Características dos cabos de aço

Propriedades do Aço dos Cordões para Ancoragens ao Solo

Cordões Temporários para Ancoragens ao Solo

Cordões Permanentes para Ancoragens ao Solo

Cabos de 0,6 -15,2 mm Carga de Bloqueio Máxima Recommendável
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