
PRINCIPIOS BÁSICOS PARA SUSPENSÃO
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Nota

As informações contidas neste manual foram adquiridas a partir de dados precisos de engenharia com
acompanhamento e supervisão técnica de especialistas no assunto, o mesmo destina-se apenas para fins
informativos.

Nenhuma in formação des te manua l deve ser u t i l i zada sem pr imei ro obter
acompanhamento de um profissional técnico (engenheiro) competente no que diz respeito à sua aplicabilidade
seja qual for a circunstância.

Nenhuma das informações aqui apresentadas expresam uma regra absoluta ou garantia por parte da
ONEAL, qualquer um que venha a fazer uso do presente manual assume toda a responsabilidade
decorrente de tal uso, isentando inclusive a ONEAL de qualquer responsabilidade quanto ao uso destas
informaçoes seja civil ou juridico.

Estas informaçoes baseiam-se em práticas comuns ao Mercado Brasileiro e não podem ser aplicadas
diretamente em outros países devido à diferença nas normatizações, especificações, materiais ou conceitos
locais que regulamentam esta aplicação.

Os usuários de outros países devem consultar um engenhario e/ou autoridades reguladoras para
orientações específicas.

Locadoras, técnicos instaladores, prestadores de serviços, construtoras, lojas e/ou empresas
especializadas estão acostumados a realizar instalações de sistemas de som em locais públicos, seja este um
sistema fixo ou móvel, utilizado geralmente para sonorização de eventos, seja uma apresentação cultural,
informativa ou de comunicação, o procedimento já se tornou rotina no dia a dia destes profissionais.

As técnicas contidas neste manual visam apresentar detalhes para a prática segura de acordo com as
normas regulamentadoras, oferece informações técnicas, apresenta algumas soluções eficientes para a
instalação de sistemas suspensos com o objetivo de garantir uma instalação segura, proteger os
trabalhadores no local de trabalho e garantir que todas as medidas de segurança sejam aplicadas adequando
experiência, segurança e técnica, observe que este trabalho deve ser realizado apenas por pessoas
credenciadas e com conhecimento adequado à esta prática.

Este manual contém alguns dados técnicos que apresentam a capacidade nominal de várias peças e
ferramentas com base nas especificações dos próprios fabricantes, especificações estas retiradas do manual
destes produtos, considerando-se apenas produtos novos e livres de defeito. É da responsabilidade de o
instalador fazer a inspeção e determinar a real condição de uso dos equipamentos, deve ainda incorporar
fatores de segurança ( ) apropriados para o trabalho ou no local, sob as condições técnicas
exigidas. Em caso de dúvida quanto à real condição ou classificações das peças e/ou ferramentas, afirmamos
que estas não devem ser usadas.

No caso da infra-estrutura onde será feita a instalações, não ter planta, informações técnicas,
desenhos técnicos, o registro de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou um engenheiro
responsável, qualquer ação deve ser antes considerada, quando não há esta possibilidade é aconselhável que
seja documentado através de declaração registrada em cartório que o contratante está assumindo total
responsabilidade referente à instalação ou com relação à infra-estrutura e até mesmo sob qualquer
ocorrência ou reflexo que este procedimento venha a ocorrer, portanto, nesta situação é aconselhável que
considerações adicionais devam ser verificadas e revisadas criteriosamente item a item, passo a passo.

Todos os produtos usados para fins de suspensão estão sujeitos ao desgaste, ao uso indevido,
sobrecarga, corrosão, alteração, deformação e outros fatores de uso que podem necessitar de uma redução
na classificação do fator de segurança. É recomendado que todos os produtos utilizados para a
manipulação, montagem, fixação com a finalidade de suspensão e fixação de sistemas de som devam ser
inspecionados e avaliados de acordo com a capacidade nominal ou determinar se o produto deve ser
dimensionado levando em consideração estes novos fatores de segurança ou removido.

Em casos de ser necessária a utilização de soldagem, reforço estrutural, alterações na infra-estrutura
seja qual for à alteração, ainda que inerente à instalação do sistema, estas alterações podem alterar e/ou
enfraquecer a estrutura principal ou alguma peça, portanto, qualquer alteração, mudança, ajuste ou
qualquer coisa do tipo, deve ser realizada apenas por pessoas com conhecimentos específicos de metalurgia,
na área de construção civil, elétrica ou qualquer outra especialidade exigida para a aplicação, contando
inclusive com os materiais e ferramentas específicas a serem utilizadas.

Safety Factors
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Fator Segurança

CAPACIDADE AVALIADA =
FATOR-SEGURANÇA

Fator Segurança (Safety Factor) é um termo usado para indústria de suspensão
para denotar teoricamente a capacidade reserva. A capacidade de todos os
equipamentos armados e suspensos é baseada na força nominal do equipamento
reduzido pelo fator segurança.

Fator segurança é um número que representa a fração da força nominal do
equipamento escolhida para ser apropriada para a aplicação particular.

Exemplo:

Fator Segurnça = 5

A capacidade avaliada do equipamento é de somente 1/5 de sua força nominal.

Fatores Segurança mínimos variam de acordo com a aplicação e podem ser
regularizados de local para local. Nenhum fator segurança discutido aqui deve ser
assumido para representar uma recomendação da Oneal Audio. Usuários devem
assumir toda responsabilidade para a determinação de fatores segurança adequados
para condições de trabalho.

FORÇA NOMINAL

As questões de segurança que acompanham a suspensão de qualquer sistema de som
(especialmente acima das pessoas) devem ser aprendidas, seguidas e respeitadas. Ignorar
estas normas coloca-se em risco já de início a equipe de montagem, além de que você
encontrará uma série de questões legais relacionadas a danos materiais e pessoais a
terceiros. Trabalhando com as técnicas de manipulação e suspensão de equipamentos
corretamente, você não terá nada a temer.

As estruturas de suspensão, elementos e todos os acessórios foram testados pelo IPT
(Instituto de Pesquisas Tecnológicas), os resultados destes ensaios mostram que as peças
estão em conformidade e excedem o fator de resistência dos produtos levados a ensaio,
este fator de segurança é de 05:01 WLL (limites de carga), considerando o pior cenário
considerado nas especificações técnicas da linha EVO LINE em uso conjunto com
suspensão por dois pontos apenas:

Somos a empresa fabricante nº 1 do Brasil em qualidade e responsabilidade com
nossos clientes, nosso controle de qualidade é sistemático em todas as etapas do processo,
da matéria-prima ao produto final, garantindo um alto nível de segurança, longa vida útil,
robustez e confiabilidade em áudio.

Ensaios de resistência dos produtos da linha EVO LINE.

A Segurança é nossa maior prioridade

Atenção!

Oneal
Audio
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Design:

designer

O termo deriva, originalmente, de “ , palavra em latim, sendo
mais tarde adaptado para o inglês . Em inglês, o termo se refere a qualquer
indivíduo que esteja ligado a alguma atividade criativa ou de projeto.

O é o profissional que está habilitado a efetuar atividades
relacionadas ao . Normalmente o termo se refere ao desenhista industrial,
habilitado em programação visual e projeto de produto, há ainda uma série de tipos
diferentes de como na nossa profissão o e ainda
de (termo genérico para quem projeta).

Quando uma carga é repentinamente movida ou parada, seu peso pode ser
modificado muitas vezes mais do que o valor original. Isto é conhecido como choque
de carga ( ). Choques de carga de levantamento do equipamento
sempre devem ser evitados.

Choques de carga sempre serão instantâneos e podem ser indetectáveis, a
menos que o equipamento esteja visivelmente danificado. Nenhum equipamento é
projetado para compensar práticas de suspensão ruins ou, no entanto, planejamento
intolerável. Toda ferramenta e peças de equipamento possuem limitações. Práticas de
trabalho seguro incitam que estas limitações sejam conhecidas e completamente
entendidas, e que as mesmas nunca sejam intencionalmente excedidas.

Um de alto-falantes de 408Kg e 10cm pode causar um choque de
2041Kg se a suspensão foi montada para estruturas rígidas e material que não irá se
partir. No entanto, por motivo de toda a montagem se partir sob um choque, o exato
choque em uma peça do equipamento não é facilmente prejudicada. Para proteger
pessoas e patrimônios, todas as ferramentas e equipamentos devem ser limitados a
estresses, que são muitas vezes menores do que as forças mínimas de quebra.

Além de choque de carga do equipamento e estrutura comumente confinada a
levantamento e instalação, devem ser levados em consideração outros tipos de forças
(como terremotos) que podem impor choques sobre as estruturas muitas vezes mais
do que a carga estática. É aliás, imperativo que e estruturas sejam capazes
de suportar muitas vezes o peso do equipamento sendo suspenso.

designare”

design

design

designers

Shock Loading

cluster

hardware

Design de Sistema de Som

projetista

Choque de carregamento
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Uma das principais causas de acidentes de trabalho grave e fatal se deve a eventos
envolvendo quedas de trabalhadores em diferentes níveis.

Os riscos de queda em altura existem em vários ramos de atividades e em diversos tipos
de tarefas. A necessidade de criação de uma norma mais ampla que atendesse a todos os ramos
de atividade se fazia necessária para que estes trabalhos fossem realizados de forma segura.

No mundo do trabalho, existem realidades complexas e dinâmicas e uma nova Norma
Regulamentadora para trabalhos em altura precisaria contemplar atividades que necessitam de
controle do estado. Não poderiam ficar de fora o ambiente de trabalho das atividades de
telefonia, do transporte de cargas por veículos, da transmissão e distribuição de energia
elétrica, da montagem e desmontagem de estruturas, plantas industriais, armazenamento de
materiais, entre outros. Por mais detalhada que as medidas de proteção estejam estabelecidas
na NR, não compreenderá as particularidades existentes em cada setor.

Por isso, a presente norma regulamentadora foi elaborada pensando nos aspectos da
gestão de segurança e saúde do trabalho para todas as atividades desenvolvidas em altura com
risco de queda.

Como existe uma infinidade de diferentes trabalhos em altura, com dinâmicas
diferenciadas, esta norma propõe a utilização dos preceitos da antecipação dos riscos para
implantação de medidas adequadas para cada situação de trabalho para que o mesmo se realize
com a máxima segurança.

Em setembro de 2010 se realizou no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo
o Primeiro Fórum Internacional de Segurança em Trabalhos em Altura. Os dirigentes deste
sindicato, juntamente com a Federação de Sindicatos de Engenheiros se sensibilizaram com os
fatos mostrados no Fórum e reivindicaram ao MTE a necessidade de criação de uma norma
específica para trabalhos em altura que atendesse a todos os ramos de atividade.

Esta proposta de texto foi encaminhada para consulta pública, através da Portaria MTE
nº. 06 de 28/03/2011 DOU em 01/04/11, com prazo até xx/10/2011. 7/2002, na qual apresentou à
sociedade o texto base da nova norma, intitulada “Trabalho em Altura”.

Em agosto de 2011 foram analisadas e sistematizadas as sugestões recebidas da
sociedade para inclusão ou alteração da norma.

Em setembro de 2011, foi constituído o Grupo Técnico Tripartite da nova NR35 que,
após reuniões em setembro e outubro, em consenso, chegaram ao texto final da Norma. Esta
foi encaminhada à Comissão Tripartite Paritária Permanente para avaliação e análise.

Este manual procura auxiliar a interpretação desta NR esclarecendo seus conceitos e os
aspectos de seus enunciados. Busca, ainda, melhorar a percepção e o entendimento, da gestão e
das boas técnicas de segurança nos trabalhos em altura, visando garantir a manutenção de
ambientes de trabalho seguros e saudáveis.

Este trabalho fornece orientações restritas ao texto da Norma, não esgotando a
discussão e a amplitude interpretativa. Tampouco fornece soluções para as diferentes condições
de segurança e trabalhos em altura, visando garantir a manutenção de ambientes de trabalho
seguros e saudáveis.

O Ministério do Trabalho e Emprego avaliou e acatou esta demanda e ato contínuo, através da
DSST criou um grupo formado por profissionais experientes formados por representantes do
governo, trabalhadores e empregadores de vários ramos de atividade que se reuniram em maio e
junho de 2011, onde foi criada uma proposta inicial de texto da nova NR.

Trabalhos em altura
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Objetivo e Campo de Aplicação
1. Objetivo e Definição

Esta norma foi elaborada para proteger os trabalhadores dos riscos dos trabalhos realizados
em altura nos aspectos da prevenção dos riscos de queda. Conforme a complexidade e riscos
destas tarefas o empregador deverá adotar medidas complementares inerentes à estas
atividades. Por isso, esta norma foca na gestão da segurança e saúde dos trabalhos em altura
de forma mais genérica e abrangente.

1.1. Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o
trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a
garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com
esta atividade.

No termo “mínimo” denota-se a intenção de regulamentar o menor grau de
exigibilidade, passível de auditoria e punibilidade, no universo de medidas de
controle e sistemas preventivos possíveis de aplicação, e que, consequentemente, há
muito mais a ser estudado e implantado.
A redação estende o conceito de garantia em segurança e saúde a todos os
trabalhadores envolvidos, assegurando-lhes o direito à segurança e saúde quando
houver intervenções do trabalhador com interferência direta ou indireta em serviços
em altura.

1.2. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2.00m (dois
metros) do inferior, onde haja risco de queda.

Adotou-se esta altura como referência por ser a altura com 2.0m de desnível
consagrada em várias normas, inclusive internacionais. Facilita a compreensão,
eliminando dúvidas de interpretação da Norma e as medidas de proteção que
deverão ser implantadas.
Trabalho em altura é, portanto, qualquer trabalho que requeira que o trabalhador
esteja posicionando um local elevado, com diferença superior a 2.0m (dois metros) da
superfície de referência, e que ofereça risco de queda. As atividades de acesso e a
saída do trabalhador deste local também deverão respeitar e atender esta norma.

1.2.1. Para trabalhos realizados em níveis iguais ou inferiores a 2.00m (dois metros), onde
haja risco de queda capaz de causar lesão ao trabalhador, deverão ser tomadas as medidas
preventivas cabíveis.

Todas as atividades com risco para os trabalhadores devem ser precedidas de análise
prévia e o trabalhador deve ser informado sobre estes riscos e sobre as medidas de
proteção implantadas pela empresa, conforme estabelece a NR.1. Independente do
que estabelece a NR35, as atividades desenvolvidas em altura igual ou inferior a 2.0m
que ofereçam risco ao trabalhador deverão receber tratamento que eliminem,
reduzam ou neutralizem estes riscos.

1.3. Esta norma se complementa com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos
Órgãos competentes e na ausência e omissão dessas com as normas internacionais
aplicáveis.
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2.2 Cabe aos trabalhadores:

3. Capacitação e Treinamento

3.1.

3.2.

a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos
expedidos pelo empregador;

É um compromisso legalmente obrigatório para os trabalhadores que têm que cumprir as normas e
regulamentos estabelecidos e demais medidas internas de segurança e saúde.

b) colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nesta Norma;

c) interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos
graves e iminentes para segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu
superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis.

Direito de Recusa: instrumento que assegura ao trabalhador a interrupção de uma atividade de
trabalho por considerar que ela envolve grave e iminente risco para sua segurança e saúde ou de outras pessoas.
Trata-se de uma ratificação do direito de recusa, previsto no Artigo 13 da Convenção 155 da OIT e promulgada
pelo Decreto 1.254 de 29 de setembro de 1994, com indicações de que essa providência de recusar-se a expor
sua saúde e integridade física deva resultar em medidas corretivas, indicando a responsabilidade dos níveis
hierárquicos superiores para as providências necessárias. Ressalte-se que esta atitude está associada à obrigação
da comunicação imediata conforme estabelece o item 2.1 alínea desta Norma.

d) zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões
no trabalho.

Os autorizados a trabalhar em altura devem ter atenção em suas ações ou omissões que impliquem em
negligência, imprudência ou imperícia, zelando tanto pela sua segurança e saúde como pela de outras pessoas
que possam ser afetadas, podendo ter de responder civil e criminalmente.

O empregador deve promover programa para capacitação dos trabalhadores à realização do trabalho em
altura.

Considera-se trabalhador capacitado para o trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em
treinamento, teórico e prático, com carga horária mínima de oito horas, cujo conteúdo programático deve no
mínimo incluir:

As necessidades de treinamento e o nível de treinamento devem estar claramente definidos.

O treinamento deve incluir questões gerais de saúde e seguranças específicas do trabalho, o
uso de equipamentos de proteção individual, de ferramentas e outros equipamentos do trabalho e o manuseio
de materiais.

O trabalhador recentemente treinado deve a princípio ficar sob supervisão direta, por
exemplo, do supervisor, ou de um trabalhador mais experiente, a critério do supervisor.

a) Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;

Além das normas internas da empresa e as específicas e peculiares às suas atividades devem ser
explicadas ainda as Normas Regulamentadoras 01 e 06, além daquelas relacionadas ao tipo de serviço
realizado.

b) Análise de Risco e condições impeditivas;

Risco: capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde e a segurança
das pessoas.
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O centro de gravidade de um objeto é o ponto com o qual o peso do objeto atua através de onde foi
concentrado. É o ponto cujo objeto pode ser completamente suportado ou equilibrado por uma única força.

O centro de gravidade de um objeto aferido regularmente pode ser estimado normalmente de forma
correta por determinação do centro apropriado. Encontrar o centro de gravidade de objetos aferidos
irregularmente pode ser mais difícil, no entanto, é necessário. Uma carga sempre será suspensa pelo ponto
de montagem através do centro de gravidade. É importante visualiza-la antes de suspendê-la.

Todas as cargas a serem suspensas devem ser montadas acima do centro de gravidade para prevenir
danos e perigos ao equipamento e aos trabalhadores. A força de suspensão estará sempre localizada acima
do centro de gravidade e delimitada a uma puxada vertical reta para prevenir balanço da carga.

Corda ou cabo é um feixe de fibras ou arames trançados ou enrolados entre si para permitir a tração
de cargas, a fixação de objetos ou a segurança de pessoas durante a prática de esportes, como a escalada e o
rapel, ou ainda em trabalhos em altura.

As cordas podem ser compostas de um único material ou uma associação de materiais, como fibras
naturais (algodão, juta, sisal, linho, seda), fibras sintéticas o (nylon, polietileno, polipropileno, poliéster ou
fibras de carbono) ou metálicas.

Usado como base ou parte de outros

nós ou mesmo para que o cabo não escorregue das mãos.

A eficiência de amarra é aproximadamente a força de uma corda com uma amarra comparada à força
total da corda. É expressa a porcentagem das capacidades avaliadas das cordas, e refere-se ao estresse que
uma amarra impõe-se sobre a corda. Quando um laço está atado à uma boa corda, pode ocorrer falha sob
estresse no mesmo. Isto porque nós resultam em estresses sobre as fibras. Quanto mais apertado esteja a
amarra, maior é a porcentagem da carga total que é carregada nas fibras.

Centro de Gravidade

Cordas

Figura 1. Nó Simples

Meia Volta -

Eficiência de amarras

Nós

Nós são usados para juntar duas peças de corda, temporariamente. Tipicamente a eficiência de
amarras é 50%. Nós oferecem algumas vantagens sobre ganchos amarrados, enquanto eles resistem sem
desatar quando danificados ou sujos.
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A adoção de medidas de controle deve ser precedida da aplicação de técnicas de análise de
risco, é um método sistemático de exame e avaliação de todas as etapas e elementos de um
determinado trabalho para desenvolver e racionalizar toda a seqüência de operações que o
trabalhador executa; identificar os riscos potenciais de acidentes físicos e materiais; identificar e
corrigir problemas operacionais e implementar a maneira correta para execução de cada etapa do
trabalho com segurança.

É, portanto, uma ferramenta de exame crítico da atividade ou situação, com grande
utilidade para a identificação e antecipação dos eventos indesejáveis e acidentes possíveis de
ocorrência, possibilitando a adoção de medidas preventivas de segurança e de saúde do
trabalhador, do usuário e terceiros, do meio ambiente até mesmo evitar danos aos equipamentos e
interrupção dos processos produtivos.

A análise de risco não pode prescindir de metodologia científica de avaliação e
procedimentos conhecidos, divulgados e praticados na organização e, principalmente, aceitos pelo
poder público, órgãos e entidades técnicas.

As principais metodologias técnicas utilizadas no desenvolvimento de “análise de risco” são:
Análise Preliminar de Risco APR; análise de modos de falha e efeitos FMEA (AMFE); Hazard
and Operability Studies HAZOP; Análise Risco de Tarefa ART, Análise Preliminar de Perigo
APP, dentre outras.

c) Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;

d) Sistemas, equipamentos e procedimentos da proteção coletiva;

e) Equipamentos de proteção individual para trabalho em altura; seleção, inspeção, conservação e
limitação de uso;

f) Acidentes típicos em trabalhos em altura;

São os acidentes mais comuns de forma geral e os acidentes específicos relacionados ao
ramo de atividade da empresa e ao tipo de atividade que o trabalhador exerce.

g) Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros
socorros.

Não se deseja que em apenas oito horas um trabalhador conheça as técnicas de resgate e de
primeiros socorros, mas apenas noções específicas, de acordo com as suas atividades. Como oito
horas é a carga horária mínima, esta poderá, em função da necessidade e peculiaridade da tarefa,
ser ampliada com carga horária maior, de forma a satisfazer essas necessidades.

Se o empregador possuir serviço próprio de emergência, os trabalhadores autorizados para o
trabalho em altura deverão ser competentes em técnicas de resgate apropriadas e procedimentos
de emergência, e praticadas em intervalos regulares e antes do começo de qualquer trabalho em
uma situação que é pouco conhecida para qualquer um da equipe do trabalho.



Tipos de Nós Utilizados

Nós Rapel

Oito Duplo

Existe uma grande variedade de nós e laços. A maioria é de grande utilidade para determinados fins,
enquanto outros são apenas decorativos. Seria interessante e divertido conhecer todos porém, na prática, é mais
importante conhecer a fundo os nós verdadeiramente úteis para o seu fim particular, conhecer sua aplicação
correta e saber fazê-los sob circunstâncias adversas. Isto é uma verdade principalmente no montanhismo onde a
sua vida depende de nós bem feitos.

Esta seção apresenta apenas alguns dos nós mais utilizados para instalações de pequeno e médio porte
onde serão elevadas algumas ferramentas e acessórios, iremos mostrar esquematicamente a execução de cada
nó.

É muito pouco provável que apenas com uma leitura desta seção se consiga aprender a executar bem
estes nós. O aprendizado só vem com a prática e por isso é importante treinar a execução de cada um dos nós
apresentados com uma corda ou cordelete e assim adquirir alguma experiência que com certeza evitará
contratempos na hora de colocar em prática.

O oito duplo é um dos principais nós utilizados em escaladas e suspensão de ferramentas. Feito pelo
meio da corda, ele serve principalmente para rebocar material, ferramentas, encordar uma talha ou fixar a corda
em um mosquetão.

Esta forma pode ser utilizada no lugar da azelha simples, apresentando a grande vantagem de ser mais
fácil de se desfazer após ser submetido a uma carga elevada ou quando molhado.

Feito pela ponta da corda, o seu principal uso é o de encordamento do guia ou da ponta de elevação da
talha, cinta de elevação etc. Esta forma também pode ser usada para fixar a ponta da corda diretamente em um
grampo ou árvore.

Para fazer este nó é necessário fazer antes o oito simples e então acompanhá-lo com a ponta da corda no
seu sentido inverso. Feito desta forma, o oito duplo também serve para emendar duas cordas em um rapel ou
extensão mais longa, mas é preferível usar o pescador duplo que é um nó menos volumoso e tem menos chance
de se enganchar durante o recolhimento da corda.

Em todos estes casos é sempre bom deixar uma folga de pelo menos um palmo e meio de ponta de corda,
arrematado com um nó de frade.

12

Oito simples - nó de partida para o oito duplo pela ponta da corda.

Oito duplo pelo meio da corda.
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Encordamento com oito duplo pela ponta da corda e arremate final.

Prusik

Nó Prusik

Este é um nó autoblocante, ou seja, sob tensão ele trava e quando frouxo ele corre "facilmente". Em
resgates, ascensões por uma corda fixa ou mesmo em cabo de aço, o Prusik é muito utilizado e quase sempre
essencial.

Ele também pode ser utilizado para evitar que a corda desça quando você estiver rebocando uma carga
pesada (ou mesmo uma ferramenta) enquanto você descansa.

Muitos acidentes ou quase acidentes já aconteceram porque os usuários não conheciam o Prusik ou não
tinham as cordinhas para o caso de uma necessidade. Por isso, é imprescindível que cada usuário tenha duas ou
três cordinhas e saiba usá-las.

A cordinha utilizada para este nó deve ter aproximadamente a metade do diâmetro da corda principal,
tendo suas pontas emendadas com um pescador duplo ou um nó duplo. Quanto mais se aproximem os
diâmetros, menos eficiente o Prusik será.

Ele é normalmente feito com duas voltas, como mostra a figura, mas no caso de escorregar, pode ser
utilizado com três ou mais voltas.

É importante verificar que o nó de emenda da cordinha não atrapalhe o Prusik nem fique na
extremidade inferior onde o mosquetão será preso.

Existem outros nós que podem ser utilizados para o mesmo fim como, por exemplo, o nó de Machard e
variações com a utilização de um mosquetão.

Pescador Duplo

Nó utilizado para emendar duas pontas de uma mesma corda, como um
cordelete para Prusik ou de duas cordas diferentes, como em um rapel mais longo, por
exemplo.

Este é um nó seguro e exige menos esforço para ser desfeito do que o nó duplo
(mais usado para fitas). Para cordas de rapel, é importante deixar uma folga de pelo
menos um palmo e meio nas pontas para maior segurança.

Oneal
Audio

Uso do pescador duplo na união de duas cordas para rapel.

A última imagem exibe o aspecto do nó visto pelo outro lado.



14

Nós cegos

Cabos de Aço

O nó cego é composto apenas de dois nós simples, primeiro a pessoa faz um nó comum, seguido de
um segundo nó simples por cima do primeiro, desta forma, essa pessoa acaba criando o famoso nó cego.

A crença popular atribuiu ao nó cego uma fama que não é verdadeira, pois ele pode ser desfeito, basta que
se tenha bastante paciência e capacidade de observação. Algumas dicas podem ser úteis para desatá-lo.

Impossível imaginar-se a vida moderna sem o cabo de aço. Edifícios não existiriam, pois são os
cabos que nos levam aos andares mais altos. Carros teriam que ser totalmente repensados pois cabos
aceleram, debreiam, freiam, abrem e fecham janelas, abrem e fecham capô e porta-molas, fixam cintos
de segurança no chassis, medem nível de óleo no cárter, movem retrovisores entre outros. A indústria
petroleira sem cabos para, pois seus enormes pesos jamais poderiam sem eles ser içados ou movidos.
Portos parariam suas operações e industrias ficariam impossibilitados de mover seus cada vez mais
pesados materiais. Operações médicas sofisticadas (instalação de catéter, manipulação robótica) não
seriam mais realizadas, inclusive algumas fixações protéticas. A agricultura sofreria (irrigadores, silos e
escovas) e a construção civil com gruas, elevadores de todos os tipos não seria a mesma.

Utilização:

Contruções ou Formações:

Elos indicam o número de pernas, o número de fios (e como estão distribuídos nas pernas), o tipo de alma (a
parte de dentro do cabo, que não se vê) e eventuais compactações de perna ou cabo assim como eventuais
plastificações. Exemplo: 6 x 25F X AF

O primeiro número indica o número de pernas do cabo no exemplo são 6, que é o mais usual. O 2º número
indica o nº de fios que compõe a perna, no cabo são 25. A letra F vem do inglês “ ” que significa enchimento e
indica a maneira como os arames estão distribuidos nas pernas. No caso, indica a existência de arames “filler” ou de
enchimento. Os 25 arames estão então dispostos neste caso:

O último caractere define a alma AF significa alma de fibra, que pode ser fibra natural ou artificial.

Exemplo 2: 8 x 36 WS x AACi Serão oito pernas, cada uma com 36 arames, distribuídos de forma “WARRINGTON
SEALE” ou 1 + 7 + (7+7) + 14 e mais uma “alma de aço, cabo independente “. A alma é então um cabo feito à parte.

Exemplo 3: 1 x 19M. Aqui é fácil, uma perna somente formada com torção cruzando os arames. No Brasil chama-se
CORDOALHA a este produto. Existem inúmeras construções, sendo cada uma indicada para determinado uso. Na
parte de cabos não rotativos ou anti-giratórios temos 19 x 7 = 24 x 7 = 35 x 7 entre outras mais modernas que são cabos
com grande número de pernas, torcidos em uma ou mais operações.

FILLER

01 arame central
06 arames em volta do central
06 arames
12 arames formando a capa da perna

_______
25

filler

Forme dois giros sobremão...

Oneal
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arame perna alma
cabo



Tipos de Cabos

Quanto mais pernas e quanto mais fios tem um cabo, mais flexível ele é, e vice-versa. 8 x 25 é
mais flexível que 6 x 25, que é mais flexível que uma cordoalha 1 x 19. Existem situações que o
exigem mais rígido. Não é certo, portanto ser um cabo mais flexível “melhor” que um mais rígido.
Tudo depende do que se quer fazer com ele. Cabos que enrolam e desenrolam todo o tempo em
talhas, pontes-rolantes e guinchos costumam ser dos mais flexíveis, tipo 6 x 36 e similares. Cabos
que sofrem grande abrasão têm que ter os arames da capa mais espessos, por exemplo do tipo
Seale. Cabos estáticos duram mais quando são mais rígidos. A maior parte deles, no entanto, vai
acabar tendo uma função dinâmica, enrolando e desenrolando. Aqui diâmetros de tambores tem
influência grande na longevidade. Se tornarmos “d” como diâmetro do cabo e “D” como diâmetro
do tambor, admite-se hoje como D/d = 30 um fator confortável para as construções 6 x 36 e
similares. O mesmo vale para polias em que o cabo fará 180° ou mais. Exagerar o diâmetro das
polias acarreta em grande aumento de custos. Exagerar na flexibilidade do cabo idem. Trabalha-se
na prática com um ótimo entre custo de fabricação e durabilidade dos cabos.

Os cabos de aço para uso geral no Brasil são regidos pela nbr-ISSO 2408 mais posteriores
Resoluções Inmetro criando o Programa de Avaliação da Conformidade, de caráter compulsório,
conforme regulamento aprovado pela Portaria Inmetro n.º176, de 16 de junho de 2009, que
proibiram o uso de construções consideradas perigosas, limitaram outras a diâmetros menores e
introduziram o uso obrigatório de fitilho interno identificador do fabricante ou importador,
nacionais. Cabos de aço para uso muito específico (elevadores de passageiros, petróleo, pesca entre
outros) não estão incluídos nesta norma por terem outras internacionais próprias. Tampouco cabos
muito finos.

Na Europa as normas para cabos e afins, como acessórios, polias, laços etc, estão descritas no
DIN Livro 59, 8ª edição, que contém todas normas EN.

Flexibilidade e Rigidez

Normas

Oneal
Audio
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TIPOS DE CABOS DE AÇO.

6 x 19 WARRINGTON + ALMA DE FIBRA

6 X 25 FILLER + ALMA DE FIBRA

6 X 19 FILLER + ALMA DE AÇO

6 X 25 FILLER +ALMA DE AÇO

6 X 41-47 WARRINGTON +ALMA DE
FIBRA

6 X 36 WARRINGTON + ALMA DE FIBRA

8 X 19 SEALE + ALMA DE FIBRA
(ELEVADOR)

19 X 7 - NÃO ROTATIVO
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A aplicação do cabo de aço na instalação de sistemas de sonorização é muito comum, no entanto se faz
necessário conhecer as técnicas e aplicá-las de forma correta, é indispensável a consulta ao manual do fabricante
de cabo de aço e buscar novas técnicas, assim como aplicar as instruções que os fabricantes empregam e indicam
como norma. A Oneal não se responsabiliza pela aplicação e montagem destes acessórios, isto é de
responsabilidade do instalador.

Em cintos, comumente em comprimentos de 1.5m, 3.0m, 6.0m, 9.0m e 15.0m, cada cinto é terminado em
um “olhal” zincado, cuja conexão é ao menos tão forte quanto o próprio cabo de aço. Este tipo de conexão é
avaliada como sendo 100% eficiente, a força da montagem ao todo é a do cabo de aço. Estes cintos também não
requerem re-torqueamento periódico. Cintos com comprimento customizável são facilmente obtidos para
instalações permanentes.

Grampos são usados quando os “olhais” devem ser fabricados para serem montados com cabo de aço em
campo. Dois tipos de grampos estão disponíveis para este propósito: U-bolt ou Crosby e J-bolt ou Fist-Grip.
Somente grampos forjados devem ser usados. Se os grampos forem corretamente usados, resultam em uma
eficiência de conexão de 80% (e.g., se a capacidade avaliada do cabo de aço for de 945Kg e os grampos são
usados para formar um “olhal”, a capacidade avaliada de montagem será 757,5Kg).

É importante que os clipes estejam corretamente instalados. A falha resulta em redução da capacidade
avaliada. Clipes U-bolt não podem ser instalados incorretamente. O suporte do grampo deve estar instalado sobre
o final do cabo para prevenir danos ao componente de sustentação de carga. Os grampos J-bolt não podem ser
instalados de forma inversa. Sempre use grampos e suporte de tamanho adequado para o cabo de aço. (Figura 5).

O procedimento para instalação do cabo de aço é o seguinte:

1. Consulte a tabela 1 para o número de grampos, espaçamento de grampos (clipes) e aperto de torque;

2. Determinar o comprimento de cabo requisitado para virar o espaçamento de clipe e tamanho de suporte.
Sempre use suportes;

3. Monte o clipe de acordo com o giro, uma distância do fim do cabo igual a maior parte do grampo. Aperte com
cuidado;

4. Aplique o segundo clipe o mais próximo possível do suporte. Gire as porcas firmemente, mas não as aperte
muito;

5. Adicione os clipes restantes entre os dois primeiros nos espaços incrementados da tabela 1., gire as porcas
firmemente, mas não as aperte muito;

6. Aplique uma leve pressão no cabo para equalizar a tensão em todos os grampos, reposicione os grampos se for
necessário, então aperte todas as porcas com o torque especificado;

7. Carregue o cabo e reaperte todas as porcas com o ajuste especificado de torque. Não sobre-aperte. Este passo é
essencial, como o cabo de aço irá romper levemente, reduzindo seu diâmetro quando carregado;

8. Inspecione periodicamente e reaperte se necessário.

. Falha ao fazer terminações de acordo com
as instruções citadas acima, ou falha à checagem periódica e reaperto como recomendado, irá resultar na redução
de eficiência avaliável. Este requisito faz “olhais zincados” uma alternativa atraente para instalações
permanentes.

Tabela 1. dados de grampos (clipes) de cabo de aço

Note o último passo: inspecione periodicamente e reaperte se necessário

Diâmetro do cabo

de aço (mm)

Quantidade de

clipes (grampos)
Espaçamento (mm) Torque (Cm-Kg)

6.3 3 38.1 205.7

9.5 3 57.1 617.2

12.7 3 76.2 891.5

15.9 3 95.2 1303

19 4 114.3 1783

Oneal
Audio



17

Figura 5. Instalação de grampos no cabo de aço (Forma correta e formas inadequadas)

diâmetros de 6

Use tamanhos adequados
de sapatilhos para os todos os

espaçamento de olhais

Fim livre

Carga

Todos os grampos nas
indicações corretas de cada

parte do cabo

Figura 5a. Forma correta e adequada de fixação dos grampos no cabo de aço

Figura 5b. Formas incorretas e inadequadas de fixação dos grampos nos cabos de aço

Oneal
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Tabela 2: Dados de Cabos de Aço

Cabo único
em vertical

Cabo único
em forca

Cabo único
em cesto

Dois cabos com pernas
inclinadas e um cabo em cesto

com pernas inclinadas

Use
grampos

Pernas
em

vertical
Ângulo

de carga

Ângulo
de carga

Capacidade avaliada em Kg
(Fator-Projeto = 5)

Diâmetro
do cabo
(mm)

60° 45° 30°
4.2 300 200 600 500 400 300

6.4 500 400 1050 900 750 500

7.9 800 600 1600 1350 1150 800

9.5 1150 850 2300 2000 1650 1150

11.1 1550 1200 3150 2700 2200 1550

12.7 2150 1600 4250 3700 3000 2150

14.3 2600 1900 5100 4500 3650 2600

15.9 3200 2400 6450 5600 4550 3200

19 4650 2450 9250 8050 6550 4650

Tabela de Capacidade Conforme as Normas prEN 1492-1 e ABNT NBR 15637-1
2 pernas (t) 3 e 4 pernas (t)

Capacidade

(Toneladas)

Cor de

Reconhecimento

Largura

(mm)

Peso

Aproximado

por metro (Kg)

“Cap. Nominal”

Vertical (t)
Choker (t) Basket (t) 90°

0-45° 46-60° 0-45° 46-60°

1 Violeta 30 0,17 1,0 0,8 2,0 1,4 1,4 1,0 2,1 1,5

2 Verde 60 0,36 2,0 1,6 4,0 2,8 2,8 2,0 4,2 3,0

3 Amarela 90 0,56 3,0 2,4 6,0 4,2 4,2 3,0 6,3 4,5

4 Cinza 120 0,74 4,0 3,2 8,0 5,6 5,6 4,0 8,4 6,0

5 Vermelha 150 0,93 5,0 4,0 10,0 7,0 7,0 5,0 10,5 7,5

6 Marrom 180 1,12 6,0 4,8 12,0 8,4 8,4 6,0 12,6 9,0

8 Azul 240 1,65 8,0 6,4 16,0 11,2 11,2 8,0 16,8 12,0

10 Laranja 300 2,2 10,0 8,0 20,0 14,0 14,0 10,0 21,0 15,0

Tabela de Capacidade Conforme as Normas prEN 1492-2 e ABNT NBR 15637-2
2 pernas (t) 3 e 4 pernas (t)

Capacidade

(Toneladas)

Cor de

Reconhecimento

Largura

(mm)

Peso

Aproximado

por metro (Kg)

“Cap. Nominal”

Vertical (t)
Choker (t) Basket (t) 90°

0-45° 46-60° 0-45° 46-60°

1 Violeta 23 0,34 1 0,8 2,0 1,4 1,4 1,0 2,1 1,5

2 Verde 32 0,4 2 1,6 4,0 2,8 2,8 2,0 4,2 3,0

3 Amarela 35 0,62 3 2,4 6,0 4,2 4,2 3,0 6,3 4,5

4 Cinza 38 0,8 4 3,2 8,0 5,6 5,6 4,0 8,4 6,0

5 Vermelha 42 1,00 5 4,0 10,0 7,0 7,0 5,0 10,5 7,5

6 Marrom 46 1,15 6 4,8 12,0 8,4 8,4 6,0 12,6 9,0

8 Azul 50 1,52 8 6,4 16,0 11,2 11,2 8,0 16,8 12,0

10 Laranja 56 1,94 10 8,0 20,0 14,0 14,0 10,0 21,0 15,0

12 Laranja 58 2,44 12 9,6 24.0 16,8 16,8 12,0 25,2 18,0

15 Laranja 70 3,38 15 12 30,0 21,0 21,0 15,0 31,5 22,5

20 Laranja 78 5,00 20 16 40,0 28,0 28,0 20,0 42,0 30,0

25 Laranja 84 6.4 25 20 50,0 35,0 35,0 25,0 52,5 37,5

30 Laranja 90 7,7 30 24 60,0 42,0 42,0 30,0 63,0 45,0

40 Laranja 102 10,8 40 32 80,0 56,0 56,0 40,0 84,0 60,0

50 Laranja 120 15,00 50 40 100,0 70,0 70,0 50,0 105,0 75,0

Tabelas de capacidade de carga de Cintas de Elevação

Oneal
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Cintos

SpanSet tm

Eficiência angular de carga.

25Kg.
50Kg

Um cinto é um objeto maleável usado para carregar, suspender ou apoiar algo. Em armação
de sistemas sonoros são geralmente feitos de cabos de aço ou fibras de poliéster, e são usados para
segurar cargas para várias partes nos componentes da armação na corrente. A tabela 2 exibe
variações de cintos de cabos de aço e tabula capacidades avaliadas para cada configuração de
segurança baseado na classificação 6 x 19, aço carbono melhorado, IWRC assumido em um fator
segurança de 5.

Cintos de poliéster ou fibras sintéticas possuem popularidade pela armação de sons portáteis
e equipamento de cenário. Eles oferecem vantagem no quesito leve em peso, fáceis de manusear,
não irão danificar materiais delicados e trabalhados e, dependendo de um cinto individual, são mais
fortes do que cabos de aço. Eles também são melhores do que os cabos de aço por trabalharem em
nós com raios. Produtos são típicos em cintos de fibras sintéticas disponíveis para este
propósito, consulte os dados do fabricante para informações consolidadas, que podem variar de
produto para produto. Uma nota de cautela sobre os cintos de fibra sintética: consulte os códigos de
instalação local antes de instalar.

Ângulo de carga é o ângulo entre a carga (superfície horizontal) e o cinto. A figura 6 ilustra
a eficiência do ângulo de carga usando um cinto de duas pernas para suspender um sistema de alta
frequência Evo Line Oneal. O ângulo de carga afeta a tensão do cinto inversamente. Como o
ângulo de carga é reduzido de 90° a 0°, a tensão do cinto aumenta a distribuição da carga do cinto
em um valor infinito.

O valor do ângulo de carga é numericamente a eficiência do ângulo de carga, e.g., um cinto
com ângulo de 30°, terá uma eficiência angular de 50% (valor 30 = 0.5). Uma eficiência de ângulo
de carga de 50% significa que a tensão do cinto será duas vezes a distribuição da mesma carga
atual. Usando d independentes, cada um será
tencionad em Se fossemos ajustar as duas pernas do cinto para formar um ângulo de 30°
com a superfície horizontal do gabinete, cada perna seria tencionada à . Como o ângulo entre
o cinto e a superfície horizontal estão opostos, a tensão do cinto irá aumentar em uma proporção
inversa ao valor do ângulo de carga.

É importante ressaltar que a tensão do cinto afeta todo o hardware que complementa a
montagem do cinto, incluindo os pontos de montagem. Isto pode acarretar em uma carga excessiva
de hardware, especialmente no ponto de montagem dos gabinetes de som.

As tensões de cinto podem ser diretamente calculadas pelas medidas físicas.

Um sonoro que será suspenso, pesa 567Kg. Usando um cinto de duas pernas, a
distância (A) do ponto de suspensão ao ponto de ancoragem é de 122cm. A distância (B) do ponto
de suspensão ao ponto de superfície horizontal é 61cm. A tensão de cada perna do cinto será A-
[122cm] dividido por B-[61cm] vezes ½ da carga (2 pernas) = 567Kg. Isso representa uma eficiência
do ângulo de carga de 50%. Estes cálculos devem ser feitos para cada carga a ser suspensa para
prevenir sobrecarga de hardware ou redução dos fatores segurança.

Desde que o sonoro esteja sendo suspenso de um ponto singular, será necessário
auxílio para estabilizar a montagem, assim evitando giros.

Todos os componentes
que são montados ao cinto estarão sujeitos à tensão de carga igual à cada perna da cordoalha e
devem ser com tamanho correspondente.

cluster

cluster

Um produto Opb-4030bt Oneal pesa 51Kg ois cintos
o

.
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Figura 6. Eficiência angular de carga (Como exemplo, OLS2015 e OLA280).

50Kg

35Kg

45°
25Kg

25Kg

25Kg
25Kg

90°90°

Não indicados

As figuras logo abaixo não são indicadas para elevação, por conterem um ângulo de inclinação
inferior a 45°, o que pode ocasionar a queda da estrutura de fixação
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Ponto de
levantamento

Ponto de
ancoragem

Ponto de
ancoragem

Figura 7. Calculando tensão de cinto (leia o texto)
Obs: Cada aparelho Oneal Opb4030bt pesa 51Kg

567Kg

61cm

Opb4030bt

Peso total
dos aparelhos:

561Kg
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Hardware

Há diferentes fontes e níveis de qualidade de assim como existem vendedores em
potencial para sistemas sonoros. No entanto, deve ser notado, que as consequências de má seleção
em para armação não é qualitativo. Para ressaltar este fato, as decisões de compra com
respeito ao hardware são sempre os itens de última hora deixados por instaladores ou técnicos que
têm pouco ou nenhum conhecimento a respeito às práticas de armação com segurança.

Para os sem experiência, muitos itens de hardwares similares parecem idênticos, ainda que a
ordem de magnitude tenha diferentes termos das capacidades de sua carga. A alta natureza
competitiva de retalhe em e negócios como suplementos de construção nos Estados
Unidos gerou uma terminação próxima de materiais de qualidade e consistência desconhecidas (e
suspeitas). Assim como uma corrente não é mais forte do que seu elo mais fraco, é uma questão de
prioridade que todo usado em uma armação seja reconhecido pela qualidade e força. É
tanto uma questão de responsabilidade quanto bom planejamento, como o uso de um
carregado-avaliado terá uma insignificante diferença no total do custo de instalação.

Quase sem exceções, avaliações de carga para são somente para carregamentos
axiais, uma puxada reta ao longo da montagem axial. Falha ao usar um dispositivo de maneira com
o qual é pretendido ser usado, pode seriamente enfraquecer parte da instalação, tornando-a não
segura. É de inteira responsabilidade de projetistas e instaladores que façam o uso adequado do

e sistemas de hardware.

Tipos diferentes de manilhas estão disponíveis para uma variedade de aplicações. O tipo
mais comum usado em armação de sistema de som é a Manilha Âncora com pino-rosca.

Manilhas com pino-rosca somente devem ser apertadas com os dedos. Se ferramentas são
requisitadas para sentar o pino da manilha, significa que linhas estão danificadas, e parte desta
deve ser descartada.

Manilhas devem ser sempre carregadas pino ao fim, nunca em seus lados.

Não deve ser permitido o pino da presilha para segurar um cabo em movimento, a fricção
pode soltar o pino.

Não substitua pinos comuns por pinos-manilhas, os pinos são forjados e consideravelmente
mais fortes do que pinos de máquina.

Sempre apoie o pino no centro corretamente. Isto irá prevenir a manilha de ser puxada em
um ângulo com o qual irá enfraquecer e possivelmente danificar a entrada do pino.

hardware

hardware

hardware

hardware

hardware

hardware

hardware

Manilhas

Somente manilhas forjadas em aço carbono para avaliação de carga devem ser usadas na
armação. A avaliação de carga estará estampada no corpo da manilha.

Tabela 3. Dados de manilhas com pinos-rosca

Tamanho do material
(mm)

Diâmetro do pino
(mm)

Capacidade avaliada
(Kg)

12.7 15.9 1270

15.9 19 2000

19 22.2 2900

22.2 25.4 3900

25.4 28.6 5080

28.6 31.8 6080

31.8 34.9 7440
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Pinos comuns

Figura 9. Séries de pinos

Tabela 4. Pinos SAE série 5 e série 8

Olhais

Nota

Aço: ferro comercial que contém carbono em qualquer quantidade acima de 1.7% como material constituinte, é maleável
quando em condições favoráveis, e é distinguido do ferro comum pela sua maleabilidade e teor de carbono mais baixo... Aço de
remontagem.

Dado essa nova definição de “aço”, há uma grande latitude para termos específicos, força de tensão consequente e dureza
que podem ser encontrados em um pino de aço. Quando pinos de diferentes tamanhos são usados em aplicações de armação,
problemas desconhecidos podem resultar em uma armação não confiável sob estresse.

Felizmente, pinos graduados são facilmente identificados. A figura 9 ilustra as marcas de identificação para pinos SAE série
5 e SAE série 8. A tabela 4 lista as capacidades avaliadas para os pinos série 5 e série 8 usando um fator segurança assumido de 7.

Existem diversas variedades para um olhal (Fig10).

cortam linhas na madeira e permanecem com a força das mesmas para carregar a carga. A força potencial deste tipo
de pino depende da força do material e a área de superfície total alinhada a este. Madeira ou fibras de madeira fazem linhas menos
confiáveis e nunca devem ser usadas para suportar cargas extremamente pesadas.

consiste em um parafuso de aço ao redor de um furo. Estes produtos são grandemente disponíveis em lojas
de ferramentas e kits de construção “Faça Você Mesmo”. Os mesmos vêm de uma grande variedade doméstica e fontes para este
fim, são desmarcados, e podem ser leves ou pesados. Os olhos possuem fendas que por sua vez deixam em algumas situações, cargas
mais modestas escaparem por estas. Olhais formados são considerados não confiáveis e não devem ser usados para propósitos de
armações.

: Estes pinos são sempre soldados para prevenir abertura sob carga. Esta prática pode danificar a estrutura de metal de uma
entrada suspeita, causando a perda de resistência do pino por quebra sob estresse e resultar em uma parte ainda menos confiável.

são projetados para puxar somente, e são confiáveis para suportar cargas verticais. Note que pinos
com olhais de patente plana nunca são usados para puxões de ângulos. As capacidades avaliadas para estes produtos serão as
mesmas para pinos com ombros sob carga vertical.

são os preferidos para todas as aplicações, especialmente aquelas cujo ângulo precisa ser encontrado.
Note que a capacidade avaliada para estes produtos é reduzida substancialmente pela puxada do ângulo. Note também a orientação
correta para o ângulo do pino (figura 11). Cargas de ângulos maiores que 45° para o axial vertical não é recomendado. A tabela 5
lista a informação da capacidade avaliada para pinos forjados com olhais e ombros.

- Terceiro Novo Dicionário Internacional de Webster.

Olhais rosca-lag

Parafuso olhal formado

Parafusos olhais de patente plana

Parafusos olhais com ombros

SAE Série
desconhecida

SAE
Série 5

SAE
Série 8

Diâmetro (mm)
Área nas linhas

(mm)

Série 5
Capacidade

Avaliada (Kg)

Série 8
Capacidade

Avaliada (Kg)
12.7 3.2 980 1230

15.9 5.1 1570 1950

19 7.7 2350 2950

22.2 10.6 3120 4070

25.4 14 4100 5350
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Vertical
75°

60°

45°

Não carregar

Vista lateral

Não carregar

Carregar somente
nesta direção

Vista superior
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Figura 10. Parafusos Olhais

Parafuso olhal
tipo lag

Parafuso olhal
formado soldado

Parafuso olhal
com ombros

Parafuso olhal
de patente plana

Parafuso olhal
formado

Figura 11. Orientação do olhal com ombros

Tabela 5. Dados de parasusos olhais forjados com ombros.

Tamanho
(mm)

Puxada
vertical (Kg)

Ângulo de
Carga de 75°

Ângulo de
carga de 60°

Ângulo de
carga de 45°

6.4 230 125 80 55

7.9 360 200 125 90

9.5 550 300 190 135

12.7 1000 545 350 250

15.9 1600 860 545 400

19 2350 1300 815 590

25.4 4530 2500 1590 1135

31.8 6900 3800 2400 1725
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Montagem dos sistemas de som:

Pinos, manilhas, grampos e olhais desenvolvem a maior força ao longo de sua
parte axial e orientação vertical em aplicações de suspensão. Segue que o local mais
seguro para pontos de montagem serão os pontos mais altos dos gabinetes para
minimizar estresses angulares no . Isto requer que o gabinete seja forte o
suficiente para ser suspenso até o seu topo. Onde múltiplos cercados são necessários,
isto pode resultar na suspensão dos gabinetes por outros gabinetes. Isto faz um
cercado de sistema sonoro uma parte integral do sistema de suspensão de hardware.

Um fator 5 para 1 é geralmente assumido para suspensão de
. Segue que os gabinetes de devem ser capazes de fatores

similares. Com exceção das séries , poucos sistemas são
carregados avaliados e favoráveis para suspensão sem modificação. A montagem
segura de suspensão de não é garantia de que o gabinete não irá se partir
sob seu próprio peso.

Como regra geral, todo sistema de
som feito de madeira ou fibras de madeira com mais de 23 Kg, requer reforço
estrutural para instalações de suspensão. Há diferentes métodos de reforço de
gabinetes que podem oferecer margens aceitáveis de segurança, duas das quais são
ilustradas na figura 12.

Para cercados aplicados em madeira, suspensos são mostrados com
chapas de aço para reforços que são seguramente montados aos gabinetes em uma
configuração de aço-madeira. Um canto é mostrado. Todas as intersecções
carregadas em painéis devem ser similarmente reforçadas com chapas de aço. Este
método de reforço não é favorável para fibras de madeira ou gabinetes com
partículas nas bordas.

Gabinetes de bordas com partículas e fibras de madeira devem ser
externamente reforçados com aço contínuo ou canal de aço soldado segurado à
caixa para completamente rodear o cercado, capturando as laterais, a frente e o
painel traseiro. Este método de reforço é favorável para todos os tipos de gabinetes.
Se as bordas laterais não estiverem colocadas corretamente aos lados, o gabinete não
deve ser suspenso e um substituto apropriado deve ser encontrado.

Pequenos sistemas de som estão sujeitos às mesmas considerações. Por serem
pequenos e, normalmente leves, no entanto, instaladores procuram fazer subjeções
que frequentemente provam a não segurança em longo termo. Enquanto a falha
estrutural de um pequeno gabinete de som sempre apresenta sérios riscos, isso pode
ser evitado por antecipar condições que afetam a escolha das técnicas de montagem.

hardware

hardware

hardware

hardwares

Um gabinete não modificado não será mais forte do que o
material que é feito das técnicas para montá-lo.

,

Nunca aplique
sobre uma força interna de uma borda de partícula ou gabinetes de fibra de madeira,
a carregar grandes sistemas de pesos com mais de 23Kg.

segurança
som segurança

sonorosEVO Line Oneal
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Cuidado: pequenos sistemas de som sempre empregam montagens , com
os quais comumente montam ao gabinete com velcro ou materiais similares. Estas
técnicas de montagem, enquanto satisfatórias para uso doméstico, não devem ser
usadas para instalações de uso em locais públicos. Modificações apropriadas são
requisitadas.

A maioria dos sistemas de som pequenos emprega técnicas de partícula em
borda na construção semi-estruturada (figura 13). Uma tábua de partícula de borda é
colocada longitudinalmente para inserção de suportes e painel traseiro,
transversalmente à profundidade do folheado para limitar as formas de junção, então
montados colocando as partes ao redor da parte traseira e frontal. É aplicado cola
em todas as intersecções antes da junção, e a montagem é enfaixada com corda
elástica e colocada afora até a secagem. Este tipo de construção depende da
integridade da colagem nas intersecções do painel e a força da colagem interna da
partícula de borda para integridade estrutural.

Este método de junção libera a montagem de suspensão de ao topo,
fundo ou traseira (dependendo do peso total do sistema), mas o sistema não deve ser
suspendido pelos lados.

Muitas outras variações em construção e junção são possíveis. É
responsabilidade de o instalador examinar o sistema e os métodos de construção
usados para determinar um esquema seguro de montagem para suspensão de

. Nos pequenos sistemas Oneal Audio que incorporam suspensos
ou montagem para hardware suspensos, os locais oferecidos foram escolhidos com
base na força de construção e os métodos de junção usados em seu cercado.

Quando os gabinetes partículas-borda estão para ser suspensos de roscas T e
olhais, os instaladores devem estar atentos dos limites que pretendem à esta prática.
Nova partícula-borda exibirá uma força de colagem interna de 60-70 psi (ASTM D-
1037). Uma porca (rosca T) de ¼-20 polegadas em um material de ¾” será entendido
aproximadamente 1.4” quadrada de superfície vetada, resultando em uma força
nominal de quebra de 39-45Kg. Usando um fator segurança assumido de 5, a carga
máxima axial em uma única rosca-T se tornará entre 8 e 9Kg. Reduz estes fatores por
um material de um terço por meia polegada. Isto é para a partícula de borda que é
somente nova ou nova condição. Claramente, isto é um método de suspensão
aceitável para grandes sistemas de som.

temperatura típica e condições de umidade em residência ou ambiente de
escritório. As resinas usadas para fabricar maior parte das partículas de borda não
estarão expostas à alta umidade. Grandes variações de temperatura irão permitir
condições de saturação seguida de evaporação, sob as quais agentes colantes serão
lixados do material. Este processo pode eventualmente resultar em um gabinete com
um pouco mais de força.

snap-in-grill

hardware

hardware hardware

Nenhum
outro método de montagem em suspensão é recomendado para estes sistemas.

não

A partícula de borda convencional é limitada em aplicação somente para uso
interno,
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Figura 12. Suspensão do sistema através de olhais

Figura 13a. Opb 4030bt suspensa por cabos de aço no modo Fly

Olhal de levantamento

Cantoneira
de ferro

Gabinete
Opb4030bt

“Construção Metal-Madeira”
(Aplicação somente em madeira)
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Oneal

Obs: Neste tipo de contrução, recomenda-se que sobre um espaço de 5cm acima do piso, nas laterais e no fundo,
para que haja espaço de ventilação e evitar danos ao aparelho com sujeira e água.

Oneal
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Lateral LateralInferior Superior

Figura 14. Forma de construção coberta

Figura 13b. Opb 4030bt suspensa por cabos de aço no modo Fly

Lado traseiro

Lado frontal

Fechar Fechar Cobrir

Ponto médio (típico)

Audio

Parte frontal

Figura 15. Forma alternativa de construção, segue o exemplo OLS 2015 EVO Line Oneal

Cabos de Aço

Opb4030bt Oneal
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Sistema de Suspensão com suportes Fly.

A - Suportes Fly

B - Cabos de Aço suspendendo
um aparelho Opb2030 Oneal

pelo sistema Fly.
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Fig16. Plano de Içamento com
vários itens de suspensão

Oneal
Audio

Cinto SpanSet como cesto,
forjado, manilha com peso avaliado.

Montagem de
Cabo de aço IWRC ½”6x19

Gancho acorrentado
(moused)

Gancho acorrentado
(moused)

Suporte de corrente

Cintos SpanSet
(2 pernas) forjados,

(2) manilhas de carga avaliadas,
(2) olhais forjados

Grade de Alto-Falantes

Evo Line
Oneal

(1 OLS-2015 + 1 OLA-280)

Estrutura
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O ambiente de instalação

Nunca

Esteja absolutamente certo

Não

Nunca

Reconheça suas limitações.

Segurança em primeiro lugar.

Examinamos sistemas de e medidas de precaução para garantir que
as conexões dos sistemas de som possam ser feitas de modo seguro. O que resta é o
próprio ambiente de instalação para suspensão do sistema.

Para nova construção, o técnico do sistema de som deve informar ao arquiteto
os pontos planejados de suspensão e o peso total a ser concentrado a cada ponto. O
arquiteto então será capaz de fornecer as capacidades de cargas necessárias e os
pontos de montagem dos planos estruturais e especificações.

A tarefa se torna mais difícil em construções existentes e estruturas quando
adicionando instalações de som ou remodelando sistemas existentes. A maioria dos
projetos é compreendida sem serviços profissionais de um arquiteto ou engenheiro
estrutural. Sob estas circunstâncias, o técnico de sistema de som é deixado para seus
próprios meios a construir uma instalação segura.

É virtualmente impossível prejudicar as condições locais que um técnico de
som pode encontrar em um ambiente de instalação. No entanto, os seguintes tópicos
aplicam-se igualmente à qualquer circunstância de instalação:

1. monte ou suspenda cargas de/para um muro ou uma superfície de teto.
Sempre faça uma montagem segura para membros estruturais;

2. da integridade estrutural de qualquer membro que
está para ser usado para suportar cargas externas, estruturas escondidas podem
conter fraquezas escondidas;

3. monte sobre madeira para suportar sobrecargas, parafusos para madeira,
parafusos e olhais não são confiáveis;

4. delimite nada. Pontos de suspensão alimentados por terceiros podem ser
inadequados para uso pretendido;

5. Procure ajuda de fontes competentes de fora, como
arquitetos, engenheiros estruturais ou especialistas de armação quando estiver
incerto ou em dúvida;

6. A segurança pública pede que os responsáveis por
colocar equipamento em locais de riscos potenciais o façam com competência e uso
de precauções e medidas de segurança.

hardware

lag lag

Esta informação deve
ser suprimida para cada e todo sistema suspenso, resguardando peso e tamanho e
fator segurança.
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Ao suspender um Sistema

SpanSet

Importante:

O primeiro passo para suspender um sistema de som é obter aviso qualificado
sobre a capacidade de carregamento da construção ou estrutura. O engenheiro ou
armador precisará saber quanto peso é necessário para suspender.

A figura 16 mostra uma porção de tal suspensão de sistema. Entretanto, o
exemplo mostrado é um sistema de som profissional, os principais envolvidos são
idênticos para instalações fixas com a substituição de uma cinta de uma perna para a
corrente. Examinaremos a armação do sistema de hardware, iniciando do topo.

O é exibido enfaixado com um usado como cesto. Os cantos do
feixe são enrustidos com amortecedores para amortecer a tensão das fibras externas
do cinto. Escolhemos um cinto que é de comprimento suficiente para suprir um cinto
de 68° de inclinação na carga que nos dá uma eficiência angular melhor que 90%.
Desde que nosso cinto tenha uma capacidade avaliada de 3583Kg em um fator
segurança assumido de 5:1, o mesmo terá uma capacidade avaliada de 3583Kg x 2
(cesto) x 90 (a eficiência do ângulo de carga), ou entre 6441Kg e 7166Kg.

Um cinto alternativo é cabo de aço. Este é preferido em algumas ocasiões e por
certos armadores e técnicos de incêndio, devido a sua capacidade de suportar muito
mais calor do que um cinto de poliéster antes de uma falha em uma ocorrência de
incêndio. No entanto, quando usando um cabo de aço ao redor de um feixe, o raio do
nó será sempre o mesmo do diâmetro do cabo de aço. Isto resulta em uma eficiência
avaliada em 50% - a força de um cesto (ambas as pernas) será virtualmente a mesma
de um único cabo de aço.

Os dois fins do cinto são casados com uma montagem de cabo de aço de ½” 6 x
19 usando grampos com parafusos tendo uma carga de trabalho limite (capacidade
avaliada) de 2950Kg em um fator segurança assumido.

Ajuste cuidadosamente os grampos e cintos para garantir que a carga
seja carregada pelo fim do grampo. Não permita que o grampo seja girado enquanto
há carga aos lados, pela razão de que o grampo possa ser enfraquecido
consideravelmente.

O cabo de aço tem uma capacidade avaliada de 2087Kg em um mesmo fator
segurança de 5:1. A seção do cinto pode ser omitida em partes com baixos tetos.

I-beam

Cabos de aço devem ser enfaixados com cuidado.
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O elo de corrente com gancho diretamente conecta-se ao cabo de aço de cinto
com olhal. As correntes vêm com uma variedade de avaliadas capacidades e
velocidades de escalação. O motivo de precisarmos suspender em diferentes locais,
temos que cada vez preferir erguer as correntes até a posição pela mão. Rocky
Paulson da Stage Rigging (Armação de Cenário) modificou os elos CM a serem
operados de cabeça para baixo para escalar a corrente. Escolhemos um elo de Rocky
com suporte para uma tonelada. A capacidade avaliada para o elo é para propósitos
de empilhamento e inclui um generoso fator segurança. Os elos CM também incluem
uma armação que irá se partir se o mesmo for sobrecarregado. Ambos os ganchos
devem ser equipados com proteções de segurança em trabalho, ou ser seguramente
cabeado (moused) aproximamente para prevenir os cintos de se partirem do gancho
antes de começar um empilhamento.

Abaixo do elo de corrente, a grade de som é carregada por uma montagem de
cinto SpanSet de duas pernas para suportar a grade à frente e atrás.

Não use um único cinto para suportar uma carga em dois pontos, o cinto
pode se partir no gancho.

Assumindo uma carga angular de 45° para cada perna do cinto, a eficiência
angular é de 70%. Cada perna do cinto tem uma capacidade avaliada de 2395Kg,
entretanto, a capacidade do cinto se torna 3352Kg, ou 1676Kg por perna.

O cinto é montado com olhais com ombros de aço carbono forjado de ¾”
usando grampos de 5/8”, como descrito anteriormente. Cada parafuso é limitado à
capacidade (tensão) avaliada de 590Kg em um ângulo de puxada de 45°. Esta tensão
será liberada quando cada pino é carregado em 408Kg pela eficiência angular de
carga de 70%. Claramente, o pino é o elo mais fraco na corrente armada.

O projeto da grade de som foi certificado por um engenheiro estrutural
licenciado e soldado por um metalúrgico certificado. Cada sistema sonoro é suspenso
de três pontos usando pinos de ½” e pranchas de carga avaliadas. Os pinos são os
elementos mais fracos, tendo uma capacidade avaliada de 998Kg para uma puxada
reta. Escolhemos séries de Concerto de Som que incorporam 3 pontos de montagem
ao topo, cada qual tem uma capacidade avaliada de 454Kg em um fator segurança de
5:1.

Sabendo o número e os pesos dos sistemas sonoros e a grade, a tensão de cada
parte do cinto de duas pernas será calculada. Assumindo um peso total de 568Kg,
cada perna do cinto deve carregar 284Kg. Dado a eficiência angular de 70%, cada
cinto, manilha e parafuso serão tencionados em 401Kg, assim como a capacidade
avaliada interior de 590Kg dos pinos.

Importante:
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Regras para içamento seguro.

Conclusão

1. Nunca sobrecarregue qualquer peça do equipamento;

2. Coloque a cinta corretamente no material a ser içado. Não permita que cintos
sejam colocados contra objetos cortantes e superfícies laminadas;

3. Sempre alinhe um equipamento a ser suspenso sobre o centro de gravidade
para liberar uma suspensão reta-vertical. Nunca monte um elo ou uma linha de
suspensão em um ângulo de carga;

4. Sempre use corretamente instalado com carga avaliada. Verifique
duas vezes todas as conexões antes de suspender;

5. Cuidadosamente inspecione todos os equipamentos a serem içados na corrente
de armação antes de içar. Substitua qualquer empecilho ou equipamento
defeituoso;

6. Nunca suspenda ou suporte excessos de carga sobre um gancho. Sempre utilize
ganchos ou outros produtos seguros para materiais com excesso de peso;

7. Use linhas-guia para controlar qualquer carga que pode se tornar incontrolável
durante o empilhamento.

Armação segura de sistemas sonoros é uma aplicação de princípios de
engenharia conhecida e simples, assim como uma dose confiável de senso comum em
como saber fazer em uma descomplicada resolução de problemas. Não há atalhos
viáveis em equipamentos de armação, ferramentas e técnicas, as perdas potenciais
resultantes de um dano ao patrimônio e lesões pessoais podem ser estarrecedoras,
seguido de de segunda qualidade ou práticas intoleráveis de suspensão.

hardware

hardware
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