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Prefácio
O propósito deste Guia de Montagem é mostrar
os princípios essenciais para a montagem e
desmontagem segura e eficiente do Sistema de
Acesso Suspenso QuikDeck™.
Você é responsável pela sua segurança enquando
estiver usando o QuikDeck™. Este manual deve ser
totalmente lido e compreendido antes da montagem,
do trabalho no equipamento, da manutenção,
transferência ou desmontagem do QuikDeck™.
Entre em contato com a Safway para obter mais
informações sobre a montagem, uso, manutenção,
transferência ou desmontagem corretas do
QuikDeck™.
A alteração, substituição, modificação ou reparo do
QuikDeck™ ou quaisquer dos seus componentes é
proibida sem aprovação prévia por escrito da Safway.
A alteração, substituição, modificação ou reparo dos
componentes do QuikDeck™ pode causar falha do
sistema, resultando em dano à propriedade, acidente
ou óbito.
Os seguintes símbolos são usados em todo este
manual para enfatizar informações importantes.

! ADVERTÊNCIA

Indica uma situação potencialmente perigosa
que, caso não evitada, pode resultar em
acidente grave ou óbito.

! PERIGO
Indica uma situação perigosa que, caso não
evitada, RESULTARÁ em acidente grave ou óbito.

O uso dos termos “Pessoa Qualificada” e “Pessoa
Competente” está incorporado neste manual.
A OSHA (Occupational Safety and Health
Administration) (Administração da Saúde e Segurança
Ocupacional) define uma Pessoa Qualificada como
“alguém que, pela posse de um título reconhecido,
de categoria de certificado ou profissional, ou quem
por amplo conhecimento, treinamento e experiência,
demonstrou com sucesso sua habilidade em resolver
ou solicionar problemas relacionados ao assunto, ao
trabalho ou ao projeto.”
A OSHA (Occupational Safety and Health
Administration) (Administração da Saúde e Segurança
Ocupacional) define uma Pessoa Competente como
“aquele que é capaz de identificar perigos existentes
e previsíveis nas condições do ambiente ou de
trabalho, que não sejam higienicamente apropriadas,
de risco ou perigosas para os funcionários e quem
tenha autorização para tomar medidas corretivas
imediatas para eliminá-las.”
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! ADVERTÊNCIA

Este documento destina-se ao uso de engenheiros de plataformas
experientes. O uso por pessoas desqualificadas pode resultar em ÓBITO,
ACIDENTE PESSOAL GRAVE OU DANO À PROPRIEDADE.
O conteúdo das informações contidas neste documento está baseado
na capacidade de carregamento dos componentes individuais. As
cargas totais (peso do componente, peso da plataforma, carga viva,
carga material, carga do vento, etc.) a serem impostas a todo o
conjunto devem ser consideradas. TODAS as cargas sobre os membros
individuais são transmitidas aos outros componentes e em última
instância ao solo. Deve ser fornecida compensação para essas cargas
cumulativas verticais e horizontais para cada aplicação individual de
plataforma.

! ADVERTÊNCIA

Pode ocorrer ACIDENTE GRAVE ou ÓBITO EM VIRTUDE DA SUA FALHA em
se familiarizar e cumprir com TODOS os requisitos de segurança
aplicáveis e/ou regulamentações aplicáveis antes da montagem, uso ou
desmontagem deste andaime.

! ADVERTÊNCIA

Equipamentos de PREVENÇÃO CONTRA QUEDA fixados ao andaime PODEM
NÃO evitar ACIDENTE grave ou ÓBITO caso ocorra uma queda.

Documentação de Apoio
Consulte esses documentos para obter informações
adicionais sobre a montagem e instalação do Sistema de
Acesso Suspenso QuikDeck™:
ORN 1810P: Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck™
Guia de Seleção do Produto
ORN 1802P: Manual de Segurança para o Sistema de
Acesso Suspenso QuikDeck™
Este documento está sujeito a revisão periódica e atualização.
Antes de projetar com os componentes do Sistema de Acesso
Suspenso QuikDeck™, consulte este documento em safway.com/
literature para assegurar-se de que você está usando a revisão
mais atualizada.
Entre em contato com a Safway para todo o carregamento de
andaime não abrangido neste documento.
ESTE DOCUMENTO NÃO DEVE SER REPRODUZIDO EM PARTE OU
NO TODO.
Tdos os desenhos neste manual são somente para fins ilustrativos. Este manual se destina
somente aos propósitos de informações gerais. Devido às muitas variáveis que afetam
o desempenho da linha do produto, algumas informações neste folheto podem não se
aplicar. Para aplicações específicas, entre em contato com a Safway.
Nota: Todos os componentes devem ser montados, modificados e desmontados
somente sob a supervisão de uma pessoa competente. A montagem, uso, manutenção e
desmontagem devem estar em conformidade com as instruções do fabricante bem como
com todas as regulamentações federais, estaduais e municipais. As cópias completas do
Manual de Segurança para estes e outros produtos encontram-se disponíveis na Safway
sem custos.
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Desde 1936, a Safway® scaffold tem sido o padrão da indústria. Desde Sistemas™ até
Seções, Tubo e Grampo até SafMax®, acesso motorizado até QuikDeck™, a Safway possui
uma linha completa de produtos projetados para trabalhar em qualquer projeto.

Sumário
Componentes 		
Instruções para Montagem
Montagem da Plataforma Inicial
		 1.1 Manuseio de Material
		 1.2 Montagem da Plataforma Inicial
		 1.3 Conexão da Treliça ao Carretel de Junção
		 1.4 Instalação de Suporte de Piso
		 1.5 Instalação do Piso
		 1.6 Instalação da Barra de Fixação do Pisov
1.7 Fixação da Corrente de Classe 100 de ⅜" ao Carretel de Junção
Elevação da Plataforma Inicial
		 1.8 Elevação da Plataforma Inicial
Instalação da Suspensão
		 1.9 Instalação do Mordente de Viga
		 1.10 Instalação do Acoplador de Corrente
		 1.11 Conexão Corrente-Carretel de Junção
		 1.12 Alças Anguladas
		 1.13 Nivelamento da Plataforma
Expansão da Plataforma
		 2.1 Manuseio de Material
		 2.2 Extensão da Plataforma
		 2.3 Viga em Balanço da Plataforma
		 2.4 Instalação da Fixaçao contra Levantamento
		 2.5 Instalação da Fixação contra o Vento
Acabamento da Plataforma
		 3.1 Instalação da Coluna do Guarda Corpo
		 3.2 Guarda Corpos de Cabo de Aço
		 3.3 Guarda Corpos Rígidos
Desmontagem da Plataforma
		4.1 Desmontagem
		 4.2 Transferência dos Componentes da Plataforma
Inspeção e Manutenção da Plataforma
Inspeção Diária
Inspeção Semanal
Troca dos Componentes Danificados

5
24
24
24
25
26
26
2
28
29
29
36
36
37
38
39
40
43
43
44
45
47
47
48
48
49
51
53
53
54
55
55
57
57

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente

4

Sumário (continuação)
Valores Nominais, Cargas e Capacidades
Valores Nominais da Plataforma
Valores Nominais da Carga Distribuída
Valores Nominais da Carga Concentrada
Capacidades Nominais da Carga do Componente
Viga em Balanço e Levantamento
Ângulos da Alça
Aplicações de Cobertura
			 Valores Nominais da Carga Distribuída
			 Viga em Balanço e Levantamento
			 Ângulos da Alça
Cargas de Suspensão
			 Alça Interior
			 Alça de Perímetro
Cargas da Perna do Andaime
Capacidade de Carga do Carro de Material ("Carro do Telhador")
Capacidades de Carga da Paleteira
Aplicações Personalizadas
Uso de Treliças Opcionais
Uso de Abraçadeiras da Alça Auxiliar
Obstáculos à Instalação e Interrupções da Plataforma
Instalação de Áreas em Arco
Apêndice A: Tabuletas de Carga
Manual de Segurança

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente

58
58
59
59
60
61
61
61
62
62
62
64
64
65
66
66
66
67
67
71
73
79
80
87

Componentes

5

Leia atentamente este manual para se familiarizar com as
características e funções do componente QuikDeck™. Entre
em contato com a Safway para obter um Guia de Seleção
de Produto completo do Sistema de Acesso Suspenso
QuikDeck™ (ORN 1810) para obter as especificações e
dimensões detalhadas.
Os componentes fabricados sob encomenda específicos
do projeto não estão cobertos neste guia de montagem.
Consulte os desenhos de montagem de engenharia ou
outra documentação do projeto para a instalação e uso.
Nota: Componentes QuikDeck™ maiores são equipados
com um punho ou outros recursos para permitir um local
de fixação durante a montagem.
O peso máximo do componente para todos os
componentes do QuikDeck™ é de 34 kg. (75 lbs).

! ADVERTÊNCIA

Nunca faça reparos, substitua, modifique ou altere os
componentes do Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck™ sem
aprovação prévia por escrito da Safway Services. Descarte
sempre componentes danificados e entre em contato com a
Safway para os componentes sobressalentes genuínos.
O reparo, substituição, modificação ou alteração incorreta
dos componentes do QuikDeck™ podem causar falha do
componente, resultando em dano à propriedade, acidente
pessoal ou óbito.
A Safway não assume qualquer responsabilidade pelas
consequências da alteração, substituição, modificação ou
reparo dos componentes do QuikDeck™.
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Treliças 		
No.Peça
QDJ16
QDJ13
QDJ4C
QDJ12
QDJ4
QDJ23
QDJ12D
QDJ56
QDJ8
QDJCT*
QDJCE*

Descrição
Treliça de ¹⁄₆
Treliça de ⅓
Treliça 4C
Treliça de ½
Treliça de 4'
Treliça de ⅔
Treliça Diagonal de ½
Treliça de ⁵⁄₆
Treliça de 8'
Tubo da Treliça Cortado sob Medida
Extremidade da Treliça Cortada sob Medida
0,60 m (23¾")

0,99 m (39")

0,18 m
(7⅜")

QDJ16

Comprimento
0,2 m (7⅜")  
0,6 m (23¾")
1,0 m (39")
1,0 m (40¹⁄₈")
1,1 m (41¼")
1,4 m (56½")
1,5 m (60¹⁵⁄₃₂")
1,9 m (72⁷⁄₈")
2,3 m (89¼")
2,6 m (103") (máx.)
0,3 m (12½")

QDJ13

1,02 m (40⅛")

QDJ12

QDJ4C

1,54 m (60¹⁵⁄₃₂")

1,44 m (56½")

1,05 m (41¼")

QDJ4

QDJ23

QDJ12D

2,27 m (89¼")

1,85 m (72⅞")

QDJ56

QDJ8

Máximo 2,6 m (103")
QDJCT
QDJCE

QDJCE / QDJCT
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Peso
5,0 kg. (13 lbs)
14,1 kg (31 lbs)
20 kg (44 lbs.)
20 kg (44 lbs.)
20 kg (44 lbs.)
22,2 kg (49 lbs).
24 kg (53 lbs.)
26,8 kg (59 lbs.)
33,1 kg (73 lbs.)
18,6 kg. (41 lbs.)
4,1 kg (9 lbs.)
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Furo Guia do Suporte de piso

Localização do Pino Antirrotação

Porcas Prisioneiras

Conexão Treliça-ao-Carretel de Junção

Figura 1 – Treliça

Figura 2 – Treliça

As treliças são os principais componentes estruturais do
Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck™. As treliças se
conectam com os carretéis de junção para formar uma
grade para os suportes de pis
As porcas prisioneiras são posicionadas ao longo do
membro superior da treliça em oito posições e são
usadas para prender as barras de fixação de piso e os
painéis de proteção. Cada treliça tem três pontos rígidos
que fornecem conexão estrutural para as abraçadeiras
da alça auxiliar. A remoção das porcas prisioneiras é
necessária para instalar a abraçadeira da alça auxiliar.
O pino colocado no furo guia antirrotação limita a
rotação da treliça durante a instalação da plataforma.
A conexão treliça-carretel de junção possui uma
extremidade (cabeça) que reforça a treliça, guia o pino
do carretel de junção e e serve de ponto de pega para o
manuseio e fixação durante a montagem.
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Carretéis de Junção 			
No. da Peça
QDN
QDNP

Descrição
Carretel de Junção
Pino do Carretel de Junção

Altura
0,3 m (12½")
0,4 m (16")

Diâmetro
(¾") (19 mm)

Peso
12,2 kg (27 lbs.)
0,9 kg (2 lbs.)

Os carretéis de junção conectam as treliças e fornecem uma conexão para as correntes de suspensão.
Os carretéis de junção possuem oito furos radiais equidistantes separados a 45°.

! ADVERTÊNCIA

A não instalação da Corrente de Suspensão no rasgo da corrente do
carretel de junção apropriado pode ocasionar falha dos componentes
de sistema, resultando em dano à propriedade, acidente grave ou óbito.
consulte "Valores Nominais, Cargas e Capacidades" (pg. 61) para obter os
Ângulos Máximos Permitidos da Alça.

Ranhura da Barra de
Fixação de Corrente
Rasgo da Corrente de Quatro Posições

Ranhura Antirrotação
Rasgo da Corrente de Quatro Posições
Ranhura da Barra de Fixação de Corrente
Conexão Carretel de Junção-a-Treliça

Figura 3 – Carretel de Junção (Vista de Topo)
Rasgos antirrotação (com orifícios do pino antirrotação da
treliça) limitam a rotação da treliça durante sua instalação.
Punho do Carretel de Junção

Conexão Carretel de Junção-a-Treliça
Ranhura Antirrotação

QDN

Pino Superior de Rolamento
Pino Inferior de Rolamento
Furo passante

Extremidade Cônica

QDNP
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Cada rasgo pino trava de corrente aceita um pino pino trava
de corrente para assegurar fixação positiva da corrente de
suspensão. Distanciados 90° entre si, os rasgos de corrente
de quatro posições são projetados para fixar e conectar
uma ou mais correntes de suspensão da classe 100 de 9,5
mm ( ⅜") (Para obter mais informações sobre a instalação
da corrente de suspensão no rasgo da corrente do carretel
de junção, consulte as pgs. 28, 39 e 58).
O punho do carretel de junção fornece um local para
fixação durante a instalação, transferência e remoção. O
punho do carretel de junção não é projetado para uso como
parte de um sistema individual de prevenção contra queda.
Fixa a treliça ao carretel de junção. Usado também para
instalar os guarda corpos e colunas do guarda corpo.
■■ O pino superior de rolamento permite remoção fácil.
■■ O pino de rolamento inferior permite parada positiva
durante a inserção do pino do carretel de junção.
■■ A extremidade roscada permite inserção fácil na
treliça, carretel de junção e coluna do guarda corpo.
■■ O orifício cruzado usado com o grampo de
cabelo para segurar o pino quando usado
para instalar a coluna do guarda corpo.
Feito de liga de aço e tratado termicamente para alta
resistência e durabilidade. A galvanização assegura proteção
contra ferrugem e corrosão. O tratamento térmico após a
galvanização ajuda a evitar a tendência de fragilização pelo
hidrogênio.
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Suportes de piso
No.Peça
QDDS
QDDSWOP
QDDSH
QDDSHL

Descrição
Suporte de Piso
Suporte de Piso sem Pinos
Presilha do Reforço de Piso
Tábua de Reforço de Piso

Comprimento
2,5 m (8')
2,5 m (8')
200 mm (8")
1,2 m (4')

Peso
22,2 kg (49 lbs.)
22,2 kg (49 lbs.)
0,5 kg (1,0 lb.)
3,6 kg (8 lbs.)

Os suportes de pisotreliçassam uma grade de 2,4 m x 2,4 m (8' x 8'), criando duas áreas 1,2 m x 2,4 m (4' x 8')
para receber painéis de piso compensado de 4' x 8' ou painéis de grade de 1' x 4'.
A presilha de suporte de piso (QDDSH) é usada com a tábua de reforço de piso (DSHL), não suportes de piso sem pinos.

Punhos de Suporte de piso

QDDSWOP	QDDSH

QDDS

A aleta guia e posiciona os painéis de piso e
gradeados durante a instalação.
Aleta

Os conectores de extremidade com pino asseguram
localização e fixação positiva para a treliça.

Conectores de Extremidade com Pino

Figura 4 – Suporte de piso (Detalhe)
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Piso
No. da Peça	Descrição	Comprimento	Largura

Espessura	Peso

QDP4X8

Painel de piso sem Tratamento contra Incêndio

1,2 m (4')

2,4 m (8')

19 mm (¾")

29 kg (64 lbs.)

QDP4X8FRT

Painel de piso Tratamento contra Incêndio

1,2 m (4')

2,4 m (8')

19 mm (¾")

29 kg (64 lbs.)

QDDG2X4

Painel Gradeado da Barra

0,6 m (2')

1,2 m (4')

19 mm (¾")

14,1 kg (31 lbs.)

QDDGDC

Canaleta Dupla do Gradeado da Barra

1,2 m (4')

19 mm (¾")

19 mm (¾")

3,4 kg (7,5 lbs.)

QDGSE1425

Painel Gradeado da Extremidade SLT

1,2 m (4')

0,9 (1')

64 mm (2½")

5,2 kg (11,5 lbs.)

QDGSM1425

Painel Gradeado Intermediário SLT

1,2 m (4')

0,9 m (1')

64 mm (2½")

6,3 kg (13,9 lbs.)

SSP8

Prancha de Aço

2,5 m (8')

0,2 m (9")

16,4 kg (36,1 lbs.)

A atual especificação para painéis de piso de compensado para o Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck™é de 1,2 m x 2,4 m ("4' x 8') x 19 mm (¾")
de espessura de acordo com a American Plywood Association (Associação Americana de Compensado) Compensado Estrutural Classe 1 BBOES."

QDP4x8FRT

QDDG2x4

! ADVERTÊNCIA
Painéis de Piso de compensado danificados, podres ou em
decomposição podem falhar submetidos à carga, resultando em
dano à propriedade, acidente pessoal ou óbito. Troque os Painéis
de Piso de compensado imediatamente caso seja evidente o dano ou
decomposição devido à podridão (Inspeção e manutenção, pgs. 55–57).

Os painéís de piso de compensado suportam todas as
cargas ao vivo, fornecem uma superfície de trabalho e
proporcionam resistência de empilhamento para o sistema.
Eles também fornecem cabos fixadores para as cordas
superiores da treliça quando se estiver usando abraçadeiras
da alça auxiliar.
Os painéis de piso de compensado são suportados em
todos os quatro lados pelas treliças e pelo suporte de
copiso positivamente fixos ao longo dos três lados pelos
retentores de copis
Encontram-se disponíveis materiais alternativos para piso
para aplicações especiais. Entre em contato para obter mais
informações.
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Barras de fixação
No. da Peça

Descrição

Comprimento

Peso

QDRH8C
QDR56C
QDR12DC
QDR23C
QDR4C
QDR13C

Retentor de Piso da treliça de 8'
Retentor de Piso da Treliça de ⁵⁄₆
Retentor de Piso de Treliça Diagonal de ½
Retentor de Piso de Treliça de ⅔
Retentor de Piso de Treliça de 4'
Retentor de Piso de Treliça de ⅓

1,,1 m (45")
1,9 m (74")
1,6 m (62")
1,5 m (58")
1,0 m (42")
0,6 m (25")

2,3 kg (5 lbs)
3,2 kg (7 lbs.)
2,7 kg (6 lbs.)
2,7 kg (6 lbs.)
1,8 kg (4 lbs.)
1,8 kg (4 lbs.)

101 mm (4")

Furos de Montagem
Ø 6,3 mm (¼" )

QDRH8C

Figura 5 – Fotografia de perto da Barra de Fixação de Piso

Fixa os painéis de piso de compensado às treliças, evitando
levantamento pelo vento dos painéis de piso e assegurando
fixação apropriada das treliças.
Fabricado com aço galvanizado de bitola 14 com um padrão
de furos coincidente com os locais da porca prisioneira na
respectiva treliça. Cada barra de fixação de piso deve ser
fixado com todos os parafusos necessários da barra de
fixação de piso de ½-13 x 2¾".
Os barras de fixação estão disponíveis para a maioria dos
tamanhos de treliça exceto treliças de ¹⁄₆ e través cortadas
sob medida, que não vêm com porcas prisioneiras.
O padrão de seis furos de montagem auxilia a instalação
dos parafusos nos painéis de piso de compensado para
evitar o empilhamento da plataforma em certas aplicações
onde são utilizadas treliças curtas.

! ADVERTÊNCIA

A NÃO INSTALAÇÃO CORRETA DAS BARRAS DE FIXAÇÃO PODE PERMITIR
O LEVANTAMENTO DO PAINEL DO PISO, RESULTANDO EM DANO À
PROPRIEDADE, ACIDENTE PESSOAL OU ÓBITO.

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Conjunto do Mordente de Viga
No. da Peça	Descrição	Comprimento	Peso 	Diâmetro	Largura do Flange
QDBCJ2

Mordente de Viga

177 mm (12")

5 kg (11 lbs.)

QDBCJ10

Mordente de Viga de 10"

609,6 mm (24")

22,7 kg (50 lbs.)

114,3 mm (4½")

10"

QDBCT4

Tubo do Mordente de Viga de 4"

228 mm (9")

3,6 kg (8 lbs.)

114,3 mm (4½")

4"

QDBCT12

Tubo do Mordente de Viga de 12"

381 mm (15")

6,8 kg (15 lbs.)

114,3 mm (4½")

6" – 12"

QDBCT24

Tubo do Mordente de Viga de 24"

686 mm (27")

10,9 kg (24 lbs.)

114,3 mm (4½")

6" – 24"

QDBCT33

Tubo do Mordente de Viga de 33"

914 mm (36")

19,5 kg (43 lbs.)

114,3 mm (4½")

6" – 33"

99-A0308470018

Pino do Mordente de Viga

166 mm (6½")

0,5 kg (1,0 lb.)

19 mm (¾")

99-A0404470165

Pino da Alça, 8"

99-E0322

Pinos de chaveta com cabo de 16"

406 mm (16")

0,05 kg (0,1 lbs.)

4,7 mm (³⁄₁₆")

2"

Fornece um método de suspensão do QuikDeck™ dos membros estruturais. Os mordentes de viga consistem de dois mordentes de aço
fabricados fixadas com pino a um tubo de aço estrutural.
Um mordente de viga completo inclui: dois mordentes, um tubo, dois pinos 99-A0308470018, dois pinos 99-A0404470165 e quatro pinos
do tipo chaveta 99-E0322 com correias. A menos que especificado em contrário pela Safway Engineering, os mordentes de viga QDBCJ10
são somente usados com os tubos do mordente de viga QDBCT33.

Barra do Mancal
de Carga de 1"
Mordente de Viga

99-A0308470018
Orifícios de
Folga do Pino

QDBCJ2

99-E0322

Tubo Cruzado Ajustável
Mordente de Viga
Barra do Mancal de Carga de 1"

Orifícios de Folga do Pino

Figura 6 – Conjunto do Mordente de Viga

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente

QDBCT_
O mordente de viga se fixa aos tubos cruzados usando pinos
de alta resistência. Os mordentes podem ser fixos aos tubos
cruzados em vários locais, permitindo conexão aos membros
estruturais de diferentes tamanhos. As barras de mancal da
carga distribuem cargas aos membros estruturais.
Os mordentes padrões do mordente de viga permitem conexão
ao flange de espessuras de até 2". Outros mordentes de viga
estão disponíveis para se adaptarem a outras espessuras de
flange.
A barra do mancal de carga de 1" distribui as cargas para os
membros estruturais.
Os furos de folga do pino são usados para a montagem do
mordente de viga ao tubo cruzado ajustável.
O pino do mordente de viga fixa os mordentes de viga ao tubo
cruzado do mordente de viga. O tubo cruzado ajustável permite
uma conexão entre os mordentes de viga e suporta a corrente
de classe 100 de 9,5 mm ( ⅜" ), cabo de aço ou outras alças.
Tubos cruzados sob encomenda estão disponíveis para se
adaptarem a outras larguras de flange. Entre em contato
com a Safway para obter mais informações.

Componentes
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Corrente de Suspensão
No. da Peça	Descrição	Comprimento	Largura	Código de Cor
Corrente Classe 100 de ⅜", por pé
QDCFT
–
0,7 kg (1,5 lb.)
–
1,8 m (6')
4,1 kg (9 lbs.)
Vermelha
QDC6
Corrente Classe 100 de ⅜", 6'
QDC12
Corrente Classe 100 de ⅜", 12'
3,6 m (12')
8,2 kg (18 lbs.)
Preta
5,5 m (18')
12,2 kg (27 lbs.)
Verde
QDC18
Corrente Classe 100 de ⅜", 18'
Corrente Classe 100 de ⅜", 24'
7,3 m (24')
16,3 kg (36 lbs.)
Azul
QDC24
QDC40
Corrente Classe 100 de ⅜", 40'
12,3 m (40')
27,2 kg (60 lbs.)
Roxa
Corrente classe 100 de 9,5 mm (⅜").
Nota: o código de cores da corrente
é baseado no comprimento.

! ADVERTÊNCIA

A Corrente de Suspensão para o Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck™ é de ⅜"
Classe 100, compatível com os padrões NACM e ASTM A973. Somente a Corrente
de ⅜" da Classe 100 comprada ou aprovada pela Safway pode ser usada como
Corrente de Suspensão para o Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck™.
O uso de corrente não aprovada pela Safway pode causar falha da alça,
resultando em dano à propriedade, acidente grave ou óbito.

Retentores de Corrente
No.Peça
QDCR
QDCWT

Descrição
Pino Pino Trava de Corrente
Laço Plástico #6

Comprimento
0,1 m (3⅜")
0,2 m (6")

Peso
0,1 kg (0,3 lbs.)
0,01 kg (0,1 lbs)

O pino da barra de fixação de corrente é instalado no carretel de junção para assegurar fixação correta da corrente de suspensão
no rasgo da corrente. O pino trava da corrente não é projetado para se submeter à carga lateral de uma alça angulada.
Os laços plásticos são feitos de plástico ajustável verde de alta visibilidade.

QDCFT

QDCR

QDCWT

! ADVERTÊNCIA

A não instalação do Pino Trava pode causar falha da Corrente de
Suspensão no suporte da carga, resultando em dano à propriedade,
acidente pessoal ou óbito (Seção 1.7, pg. 28).

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Acopladores de Corrente
No. da Peça
QDCC
99-A9105500368

Descrição
Acoplador de Corrente
Pino do Acoplador de Corrente

Comprimento
177 mm (7")
101 mm (4")

Diâmetro
19 mm (¾")

Peso
1,8 kg (4 lbs.)
0,2 kg (0,5 lbs.)

Usado para formar um colar usando uma corrente de
suspensão classe 100 de ⅜" para conexão aos tubos
ajustáveis do mordente da viga ou membros estruturais.

Pino do Acoplador de Corrente
Pino de Controle do
Ângulo de Elevação

! PERIGO
Para evitar exceder o limite da carga de trabalho da
corrente, o ângulo de elevação incluído das pernas
do colar deve ser inferior a 120°.

O pino do acoplador de corrente conecta uma corrente de
classe 100 de 9,5 mm (⅜") ao acoplador de corrente.
O pino de controle de elevação permite o controle dos
ângulos de elevação quando estiver usando configuração
de colar nos membros estruturais. O pino de controle do
ângulo de elevação ou o acolchoamento da corrente não
são obrigatórios ao se conectar aos tubos ajustáveis do
mordente da viga.

QDCC

Ângulo Máximo de
Elevação (120°)

Quando usado em uma configuração com colar ao redor
dos membros estruturais, o pino de controle do ângulo de
elevação deve engrazar na corrente de suspensão de modo
que o ângulo de elevação não exceda 120°. A corrente deve
ser devidamente acolchoada para evitar o contato com os
cantos vivos.
Dois pinos do acoplador de corrente fixam a corrente da
alça ao acoplador da corrente. Os pinos de chaveta com
cabo de 203 mm (8") são usados para fixar os pinos do
acoplador de corrente.

Membro Estrutural

Instale sempre o
acolchoamento apropriado
em todos os cantos ao colocar
a corrente ou o cabo de aço
em forma de colar ao redor
dos membros estruturais.

Pino do Acoplador de Corrente

Figura 7 – Suporte Superior
©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Painéis de Proteção
No.Peça
QDTB8C
QDTB56C
QDTB12DC
QDTB23C
QDTB4C
QDTB13C

Descrição
Painel de Proteção para Treliça de 8'
Painel de Proteção para Treliça de ⁵⁄₆
Painel de Proteção para Treliça Diagonal de ½
Painel de Proteção para Treliça de ⅔
Painel de Proteção para Treliça de 4 / Treliça de ½ / Treliça 4C
Painel de Proteção para Treliça de ⅓

Comprimento
2,5 m (100")
2,1 m (83")
1,8 m (71")
1,7 m (67")
1,3 m (52")
0,8 m (34")

Peso
9,5 kg (21 lbs.)
7,7 kg (17 lbs.)
6,4 kg (14 lbs.)
6,4 kg (14 lbs.)
4,5 kg (10 lbs.)
2,7 kg (6 lbs.)

Locais de Montagem da
Coluna do Guarda Corpo

Placa Vertical

Figura 8 – Fotografia de perto do Painel de Proteção
Orifícios de Montagem da Treliça

QDTB8C

Fabricado em aço galvanizado de bitola 16 para resistência
e rigidez. Instalado na extremidade da plataforma ou ao
redor das aberturas da plataforma para minimizar o perigo
de queda de objetos. A fixação também dos painéis de piso
de compensado às treliças ajuda a evitar levantamento pelo
vento dos painéis do piso.
Os locais de montagem da coluna do guarda corpo estão
posicionados em ambas as extremidades. A placa vertical
ajuda a minimizar o perigo de queda de objetos abaixo da
plataforma. Os painéis de proteção incluem oito furos de
montagem da treliça. Os painéis de proteção devem ser
fixados usando todos os oito parafusos da barra de fixação
de piso de ½-13 x 2¾" UNC.

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Painéis de Proteção e Inserções de Canto
No.Peça
QDTBCDC
QDTBCLC
QDTBCRC
QDTBIFI
QDTBIFO

Descrição
Painel de Proteção para Treliça de 8', Cantos Internos Esquerdo e Direito
Painel de Proteção para Treliça de 8', Canto Interno Esquerdo
Painel de Proteção para Treliça de 8', Canto Interno Direito
Inserção do Canto do Painel de Proteção, Canto Interno
Inserção do Canto do Painel de Proteção, Canto Externo

QDTBCDC

Comprimento
2,3 m (90")
2,4 m (95")
2,4 m (95")
–
–

Peso
8,6 kg (19 lbs.)
9,1 kg (20 lbs.)
9,1 kg (20 lbs.)
0,5 kg (1 lbs.)
0,5 kg (1 lbs.)

QDTBCRC
Os painéis de proteção do canto interno são necessários nos
cantos internos das plataformas e para aplicações tais como a
criação de uma abertura em uma plataforma.

Locais de Montagem da
Coluna do Guarda Corpo

Os painéis de proteção do canto interno são conectados
usando inserções do canto interno, que contêm orifícios para
os locais de conexão da placa de proteção.

QDTBIFO

Locais da Placa de Proteção

QDTBIFI

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente

Os painéis de proteção nos cantos externos da plataforma
são conectados usando uma inserção do canto externo. Estes
contêm locais de montagem da coluna do guarda corpo e
locais do painéis de proteção.

Componentes
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Colunas do Guarda Corpo
No.Peça
QDGRP
QDGRPR

Descrição
Coluna do Guarda Corpo de Cabo de Aço
Kit da Coluna do Guarda Corpo Rígido

Comprimento
1,2 m (4')
1,3 m (4')

Peso
5,4 kg (12 lbs.)
6 kg (13,2 lbs.)

Nota: QDGRPR usa tubos de Mordente e Tubo Padrão de diâmetro de 1,9" para os guarda corpos.
*O kit inclui pino do carretel de junção.
As colunas do guarda corpo são fabricadas por aplicação; preço mediante solicitação.

Furos de Montagem do Cabo de Aço

Orifícios de
Montagem do Pino do
Carretel de Junção
Orifícios de Montagem
da Placa de Proteção

QDGRP

QDGRPR

Os orifícios de montagem da placa de proteção servem para fixar a
placa de proteção e a inserção do canto à coluna do guarda corpo.
Os orifícios de montagem do pino do carretel de junção são usados
para montar a coluna do guarda corpo ao carretel de junção. As
colunas do guarda corpo são fixas usando um pino cônico do
carretel de junção usado para conectar treliças aos carretéis de
junção.
O local de montagem do cabo de aço permite que parafusos em J
(J-bolts) especialmente projetados fixem os guarda corpos de cabo
de aço de forma segura, composto de cabo de aço de 7,9 mm (⁵⁄₁₆")
de diâmetro de dois fios nos locais apropriados na coluna do guarda
corpo.
©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Guarda Corpos de Cabo de Aço
No. da Peça
VFGC516
QDGRPW
99-A0309470005

Descrição
Grampo de Fixação
Guarda Corpo de Cabo de Aço (por pé)
Parafuso em J (J-Bolt) ⁵⁄₁₆-18

Peso
0,1 kg (0,3 lbs.)
0,1 kg (0,2 lbs.)
0,05 kg (0,1 lbs.)

Diâmetro
7,9 mm (⁵⁄₁₆" )
9,5 mm (⅜")
76 mm (3")

Furos de Montagem do Cabo de Aço

QDGRPW
99-E0215

Figura 10 – Local de Montagem do Cabo de Aço

! PERIGO

99-A0309470005

A não instalação e fixação correta dos Guarda Corpos podem
resultar em dano à propriedade, acidente pessoal ou óbito.

Os guarda corpos são necessários para proteção contra queda
em plataformas guarnecidas. Consulte as regulamentações
federais, estaduais ou locais para obter mais informações.
Os guarda corpos rígidos são montados com tubulação padrão
de Tubo e Grampo de 1,9" de diâmetro (Seção 3.3, pg. 51).

Figura 9 – Guarda Corpo de Cabo de Aço

VFGC516	Grampo de Fixação

VFGC516

Figura 11 – Conexão com Junção de Cabo de Aço
Prende o Guarda Corpo de cabo de aço nos locais de junção.
Siga sempre as instruções do fabricante e instale usando chave
de grifo para assegurar as especificações corretas de torque.
Inspecione rotineiramente e reaperte os grampos do cabo de aço.

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Prendedores e Ferragens
No. da Peça
99-A0408470202
99-A0508470344
99-A0508470345
99-A0508470346
99-A9105500368
99-E0211
99-E0215
99-E0316

Descrição
Pino Conector da Corrente-ao-Cabo de Aço de 1¼ x 4½
Parafuso Retentor de Piso de Cabeça Sextavada de ½-13 x 2¾
Parafuso Retentor de Piso de Cabeça Chate de ½-13 x 2¾
Porca Prisioneira de ½-13
Pino Acoplador da Corrente de ¾ x 4,0
Grampo do Pino de Engate #11
Porca de Parafuso 18 J de ⁵⁄₁₆
Pinos de Chaveta com Cabo de 8"

Comprimento
114 mm (4½")
70 mm (2¾")
70 mm (2¾")
–
100 mm (4")
–
–
203 mm (8")

Peso
0,5 kg (1 lb.)
0,1 kg (0,2 lbs.)
0,1 kg (0,2 lbs.)
0,05 kg (0,1 lbs.)
0,2 kg (0,5 lbs.)
0,01 kg (0,01 lbs.)
0,01 kg (0,01 lbs.)
0,01 kg (0,05 lbs.)

Porca Prisioneira

Usada em oito posições na treliça para fixar os barras de fixação e painéis de
proteção.

! ADVERTÊNCIA

As porcas prisioneiras são conexões
para serviço leve e não tem carga
nominal para uso como conexão de
suspensão.
Não use Porcas Prisioneiras para fixar
Abraçadeiras Auxiliares de Suspensão
ou outras conexões de suspensão.

O uso de Porcas Prisioneiras para fixar
Abraçadeiras Auxiliares de Suspensão
ou outras conexões de suspensão pode
causar falha da conexão de suspensão,
resultando em dano à propriedadade,
acidente pessoal ou óbito.

Porca de Travamento
99-A0508470346

99-E0215

Usada para montar um parafuso em J (J-Bolt) à coluna do guarda corpo ou
coluna de contenção.

Parafusos da Barra de Fixação de Piso

99-A0508470344

99-A0508470345

Oito parafusos estão instalados nas porcas prisioneiras para fixar as barras
de fixação de piso ou painéis de proteção às treliças. São oferecidos dois
tipos de parafusos da barra de fixação de piso:
■■ Parafuso da Barra de Fixação de Piso de Cabeça de Flange Sextavada
Usado quando não é necessária uma plataforma plana, estável ou
quando cascalho ou outros detritos possam se acumular no soquete
na cabeça do parafuso da barra de fixação de piso de cabeça chata. As
aplicações típicas incluem: demolição e reparo de concreto, troca de
aço estrutural ou outras aplicações onde não seja necessária contenção.
■■ Parafuso da Barra de Fixação de Piso de Cabeça Chata
Usado quando é necessária uma plataforma plana, estável ou
quando cascalho ou outros detritos não possam se acumular no
soquete na cabeça do parafuso da barra de fixação de piso de cabeça
chata. As aplicações típicas incluem: plataformas de acesso público,
aplicações de jateamento e pintura onde seja necessária contenção.

Pinos de chaveta com cabo

Os pinos de chaveta são usados para fixar pinos e evitar remoção.
Os pinos de chaveta são fixos com anéis com pressão de mola e
conectados por um cabo de aço inoxidável de 1,6 mm de diâmetro
( ¹⁄₁₆" ) 7 x 7 para facilitar a montagem. Os pinos de chaveta são
utilizados para fixar pinos no conjunto do acoplador de corrente,
conector corrente-ao-cabo de aço e conjunto do mordente de viga.

Grampo de Cabelo

Usado para fixar pinos do carretel de junção quando usado em
aplicações de coluna do guarda corpo.

99-E0316

99-E0211

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Abraçadeira da Alça Auxiliar
No.Peça
QDSAB
QDFSABB
QDFSABW
99-22668

Descrição
Abraçadeira da Alça Auxiliar
Parafuso da Abraçadeira da Alça Auxiliar
Arruela da Abraçadeira da Alça Auxiliar
Porca da Abraçadeira da Alça Auxiliar

Comprimento
228 mm (9")
76 mm (3")
–
–

Peso
3,2 kg (7 lbs.)
0,1 kg (0,3 lbs.)
0,05 kg (0,1 lbs.)
0,1 kg (0,3 lbs.)

Necessário: uma abraçadeira, dois parafusos, duas arruelas e duas porcas. As ferragems QDSAB são para uso somente uma única vez.

QDSAB

QDfSABB

QDfSABw

99-22668

! ADVERTÊNCIA

QDFSABW
99-22668

as abraçadeiras da Alça Auxiliar devem ser usadas em pares
para permitir capacidade equivalente da alça como um
carretel de junção.
Consulte "Uso das abraçadeiras da alça auxiliar" (pg. 71)
para obter informações adicionais e advertências sobre as
abraçadeiras da alça auxiliar.

Tubo da Alça

Caso um carretel de junção estiver localizado onde uma
alça não possa ser fixada a ele, pode ser instalada uma
abraçadeira da alça auxiliar em qualquer ponto rígido da
treliça para permitir um local adicional de alça. Consulte
"Valores Nominais, Cargas e Capacidades: Capacidades de
Carga Nominal do Componente" (pg. 60) para informações
sobre a aplicação. Consulte treliças (pgs. 6–7) para obter
informações adicionais de montagem.

Orifícios de Conexão do Parafuso

A corrente ou cabo de aço é presa colocando em sua
volta um tubo de alça. Caso a corrente seja usada
para suspensão, um Acoplador de Corrente é usado na
configuração de colar para prender o parafuso. São usados
orifícios de conexão com parafusos de montagem da alça
auxiliar especialmente projetados para conectar e prender
uma abraçadeira de alça auxiliar a um ponto rígido da
treliça.

! ADVERTÊNCIA

Use somente uma vez

QDfSABB
Parafusos de Montagem
da Alça Auxiliar

Figura 12 – Abraçadeira da Alça Auxiliar (QDSAB)

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Conector da Corrente-ao-Cabo
No. Peça	Descrição	Comprimento	Largura	Profundidade	Peso
QDCWRC
Conector de Corrente ao Cabo de Aço
203 mm (8")
76 mm (3") 76 mm (3")
2,3 kg (5 lbs.)
O conector da corrente-ao-cabo de aço facilita o uso da
suspensão de cabo de aço quando necessário.

Pino de Conexão da Corrente

Pino de Conexão do Cabo de Aço

O pino de conexão do cabo de aço permite a fixação de
um único cabo de aço simples de 19 mm ( ¾") ou cabos
de aço de 14,3 mm (⁹⁄₁₆") com virolas.
O pino de conexão da corrente fixa a corrente classe 100
de 9,5 mm (⅜") ao acoplador do cabo de aço.

QDCWRC

Ferramentas
No.Peça
QDTE
QDTH
99-A0512770038
99-A0701470424
99-E0462

Descrição
Extrator de Pino do Carretel de Junção
Guincho de Alavanca
Adaptador do Guincho de Alavanca
Conjunto da Corrente de Elevação
Pino de Engate

Comprimento
228 mm (9")
711 mm (28")
330 mm (13")
1 m (42")
254 mm (10")

Peso
6,4 kg (14 lbs.)
10,9 kg (24 lbs.)
2,7 kg (6 lbs.)
3,2 kg (7 lbs.)
0,5 kg (1,0 lb.)

Gancho de Pega

Botão de Corrente Livre
Chave Seletora
Alavanca de Acionamento

QDTE
Punho de Tensão da
Corrente de Carga

Corrente de Carga de ⅜"

99-E0462

O Ajustador de Alça é um guincho de alavanca padrão de 1360 kg
(3.000 lbs.) configurado especialmente para ajustar alças individuais,
uma de cada vez, para nivelar uma plataforma.

! ADVERTÊNCIA

NUNCA use o Ajustador da Alça do QuikDeck™ para elevação de pessoal ou de
materiais ou como um componente principal de suspensão do QuikDeck™.

QDTH

A utilização de um Ajustador da Alça para elevar pessoal ou materiais como um
componente principal de elevação para o QuikDeck™ pode provocar falha na
elevação, resultando em dano à propriedade, acidente pessoal ou óbito.

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente

Componentes

22

Macacos
No. da Peça

Descriçãon

Comprimento

AL1S
QDBJA

Macaco de Parafuso com Placa Base		
Adaptador do Macaco do tipo Parafuso
101 mm (4")

Peso
7,3 kg (16 lbs.)
2,7 kg (6 lbs.)

Adaptadores do Guincho
No. da Peça
QDHATE
QDHAXE
QDHAS

AL1S

Descrição
Adaptador do Guincho da Série Tractel TE
Adaptador do Guincho da Série Tractel XE
Adaptador do Guincho da Série Tractel Saturn ou do Estilo “Sapata”

QDBJA

QDHATE

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente

Comprimento
177 mm (7")
177 mm (7")
228 mm (9")

QDHAXE

Peso
2 kg (4,5 lbs.)
1,7 kg (3,8 lbs.)
4,2 kg (9,2 lbs.)

QDHAS

Componentes
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Conjunto do Depósito Alimentador de Cascalho
No.Peça
QDHGK
QDHG
QDHR
99-21449
99-21450
99-23143
99-23144

Qtd
1
1
2
12
12
24
28

Descrição
Kit do Depósito Alimentador de Cascalho
Gradeado
Retentor
Parafuso de Piso FH #10-2,5 SST SQ D
Parafuso de Piso FH #10-1 SST SQ D
Parafuso, Sextavado FLK ⅜-16x0,75 GR5
Porca, Sextavada FLK ⅜-16

Peso
22,7 kg (50 lbs.)
17,2 kg (38 lbs.)
1,2 kg (2,7 lbs.)
0,05 kg (0,1 lbs.)
0,05 kg (0,1 lbs.)
0,05 kg (0,1 lbs.)
0,05 kg (0,1 lbs.)

QDHGK

Conjunto do Depósito Alimentador de Água
No.Peça
QDHWK
QDHG
QDHR
99-21449
99-21450
99-23143
99-23144

Qtd
1
1
2
12
12
24
28

Descrição
Kit do Depósito Alimentador de Água
Gradeado
Retentor
Parafuso de Piso FH #10-2.5 SST SQ D
Parafuso de Piso FH #10-1 SST SQ D
Parafuso, Sextavado FLK ⅜-16x0,75 GR5
Porca, Sextavada FLK ⅜-16

Peso
22,7 kg (50 lbs.)
17,2 kg (38 lbs.)
1,2 kg (2,7 lbs.)
0,05 kg (0,1 lbs.)
0,05 kg (0,1 lbs.)
0,05 kg (0,1 lbs.)
0,05 kg (0,1 lbs.)

QDHWK

Componentes Adicionais do Depósito Alimentador
No.Peça
QDP4X8FRTH
QDDSHL†
QDDSH
99-21449
99-21450

Qtd
1
2
4
20
16

Descrição
Compensado com Tratamento contra Incêndio, 4' x 8' x ¾"
Tábua de Reforço do Piso, Tratamento contra Incêndio
Presilha de Reforço do Piso
Parafuso de Piso, FH #10-2½ SST SQ D
Parafuso de Piso FH #10-1 SST SQ D

Peso
22,7 kg (50 lbs.)
3,5 kg (8 lbs.)
0,5 kg (1,0 lb.)
0,05 kg (0,1 lbs.)
0,05 kg (0,1 lbs.)

Abreviaturas de Descrição de Componente
Código	Característica
Guia
D
FH
Cabeça Chata
FLK
Trava de Flange

Código	Característica
GR5
Classe 5
SQ
Quadrado
SST
Aço Inoxidável

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Montagem da Plataforma Inicial

1.1 Manuseio de Material
! ADVERTÊNCIA

A área debaixo e ao redor da plataforma inicial deve ser protegida para
prevenir o perigo de queda de objetos. A queda de objetos pode resultar
em dano à propriedade, acidente pessoal ou óbito.

! ADVERTÊNCIA

A sobrecarga do Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck™ pode causar
falha de componente, resultando em dano à propriedade, acidente
pessoal ou óbito.

O manuseio de material pode exigir recursos significativos
para a preparação e montagem de grandes plataformas.
Para segurança e eficiência, planeje com antecedência para
assegurar descarregamento adequado, áreas de preparação
e equipamentos de manuseio de material apropriado. Se
o acesso ao piso e aos equipamentos de elevação e/ou
manuseio de material estiver disponível, pode ser possível
descarregar materiais diretamente sobre a plataforma
QuikDeck™.
Contudo, esteja sempre ciente das cargas que estiverem
sendo aplicadas à plataforma. É provável que as maiores
cargas a serem eventualmente aplicadas à plataforma sejam
oriundas da preparação dos componentes do QuikDeck™.

1.2	Montagem da Plataforma Inicial
Para assegurar montagem segura e eficiente do Sistema de
Acesso Suspenso QuikDeck™, o tamanho da plataforma inicial e a
configuração de elevação devem ser desenvolvidos por meio de
planejamento e preparação cuidadosa.

Componentes para uma Plataforma Inicial Típica de 16' x 16'

Para evitar o deslocamento excessivo da plataforma durante a
elevação, as plataformas iniciais devem ser montadas diretamente
sob a sua localização final.
A área debaixo e ao redor da plataforma inicial deve ser protegida
para prevenir o perigo de queda de objetos. A queda de objetos
pode resultar em dano à propriedade, acidente pessoal ou óbito.

! ADVERTÊNCIA
Entre em contato com a Safway para revisão e aprovação das
configurações da Plataforma Inicial não mostradas neste guia.
A elevação de Plataformas Iniciais excessivamente grandes ou de
Plataformas Iniciais montadas incorretamente pode causar falha
de componente, resultando em dano à propriedade, acidente pessoal
ou óbito.

No. da Peça

Descrição

Qtde.

QDJ8

Treliça

12

QDN

Carretel de Junção

9

QDNP

Pino do Carretel de Junção

24

QDDS

Suporte de Piso

4

QDP4X8

Piso, 1,2 m x 2,4 m (4' x 8')

8

QDRH8C

Retentor de Piso

8

99-A0508470344

Parafuso de Cabeça Sextavada

32

Calços para Escoramento de Carga (conforme necessário)
Lista de Ferramentas Recomendadas
Pino Principal (Pá de Jardinagem)
Faixa de Advertência
Furadeira Elétrica, Sem Fio c/Embreagem
Adaptador da Broca de Encaixe Quadrado
Fita de Vedação
Martelo, 85 kg batida amortecida
Marreta Manual/Martelo Pneumático
Pino de Engate, ¾" x 6" Comprimento* (99-E0462)
Guincho de Alavanca, 1,5 Tons (13,5 kN) 1,5M Guincho (QDTH*)
Extrator de Pino (Saca Pino)*
Chave de Catraca, ⅜"
Soquete, ½" de Profundidade x ⅜"
Soquete, ¾" x ⅜"
Soquete, ⁵⁄₈" Profundidade x ⅜"
Soquete, ⁹⁄₁₆" x ⅜"
Chave de Grifo, ⅜"
Cortador de Cabo de Aço
Chave, ⁹⁄₁₆" Combinada
*Compre diretamente da Safway

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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1.3

Conexão da Treliça ao Carretel de Junção

Com uma treliça, um carretel de junção e um pino do carretel
de junção, deslize o carretel de junção na extremidade da
treliça, alinhando os conectores da treliça ao carretel de
junção conforme ilustrado (Figs. 1–2). Assegure-se de que o
orifício antirrotação da treliça esteja alinhado com a ranhura
antirrotação do carretel de junção quando montado (Fig. 2).
1.

25

Alinhe o pino do carretel de junção através dos orifícios do
conector da treliça-ao-carretel de junção. Empurre o pino
através da treliça e do carretel de junção assegurandose de que o pino esteja empurrado através do fundo dos
orifícios do conector da treliça-ao-carretel de junção. O pino
é completamente instalado quando o batente do pino de
QDNP

Pino do
Carretel de Junção

QDN

Carretel de Junção

rolagem inferior está tocando na superfície superior da treliça
(Fig. 3). Insira temporariamente o pino de engate ou outro pino
de diâmetro de 19 mm (¾") no orifício antirrotação (19 mm) da
treliça para evitar movimento.
2.

Repita os passos para os três lados remanescentes, construindo
um único “módulo” ou “grade” de 2,4 m x 2,4 m (8' x 8') do
QuikDeck™ (Fig. 4). Endireite os cantos do conjunto para
preparar para instalação dos painéis de Piso de compensado.

Nota: o escoramento adequado sob os Carretéis de junção ou pontos
do painel da treliça é necessário para assegurar a inserção completa
dos pinos do carretel de junção através da treliça e do carretel de
junção.

Localização do Pino
Antirrotação
Rasgos antirrotação
Conectores Treliça-aoCarretel de Junção
Rasgos antirrotação
QDJ8

Treliça

Figura 2 – Conector Treliça-ao-Carretel de Junção (Vista Superior)

Figura 1 – Componentes de Conexão

Batente do Pino de Rolamento Inferior

Figura 3 – Conexão Treliça-ao-Carretel de Junção (Vista Lateral)

Figura 4 – Módulo Completo ("Grade")
©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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1.4 Instalação de Suporte de Piso
Selecione um suporte de piso e coloque os conectores da
extremidade com pino do suporte de piso nos orifícios de
localização do suporte de Piso nas treliças (Figs. 5–6).
QDN

Carretel de Junção

QDJ8

Treliça

QDDS

Suporte de Piso

Furo Guia do Suporte de Piso
Conectores de Extremidade
com Pino do Suporte do Piso

Figura 5 – Fotografia de perto do Suporte de Piso

1.5
1.

2.

Figura 6 – Suporte de Piso

Instalação do Piso
Instale duas peças de painéis de piso de compensado
1,2 m x 2,4 m (4' x 8') em dois bolsões criados pelas
cordas superiores da treliça e a aleta de suporte de piso
inserindo uma extremidade do painel e deslizando-a
até que ela fique totalmente assentada (Fig. 7). Repita
com o outro painel para a instalação completa dos
painéis de piso de compensado.

tubo do suporte de piso e pelas cordas superiores da
treliça (Fig. 8). Assegure-se de que os painéis de piso de
compensado estejam instalados antes de partir para o
próximo passo.
3.

Repita 1.3–1.4 para criar a plataforma inicial do
tamanho e configuração desejada (Fig. 9).

Para assegurar que os painéis de piso de compensado
estejam instalados corretamente, eles devem ficar
totalmente apoiados pelas superfícies superiores do

Piso

Figura 7 – Instalação do Piso para a Plataforma Inicial de 8' x 8'

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Figura 8 – Piso
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Figura 9 – Plataforma Inicial concluída

1.6	Instalação da Barra de Fixação do Piso
Selecione a quantidade necessária de barras de fixação de piso e
de parafusos da barra de fixação de piso.
1.

Para instalar barras de fixação, alinhe os retentores do piso às
porcas prisioneiras na parte superior das treliças (Fig. 10). São
necessários duas barras de fixação por treliça de 8'

2.

Instale 13 parafusos de cabeça sextavada de ½ em todos os
orifícios barras de fixação e aperte firmemente usando uma
chave ou furadeira elétrica até 15 pés-lbs. (20,3 N-m). Caso
seja usada furadeira elétrica, deve-se tomar cuidado para não
danificar as roscas internas da porcas prisioneiras.

3.

O conjunto foi completo (Fig. 11).

QDRH8C	Retentor de Piso

99-A0508470345 /
99-A0508470344
QDRH8C	Retentor de Piso

QDJ	Treliça

Figura 10 – Instalação da Barra de Fixação de Piso

Figura 11 – Barras de Fixação do Piso Instaladas

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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1.7 Fixação da Corrente de Classe 100 de ⅜" ao Carretel de Junção
1.

Para evitar o deslocamento ou rotação da plataforma inicial
durante a elevação, assegure-se de que a plataforma esteja
montada diretamente sob o seu local final.
Fixe adequadamente os guinchos à plataforma inicial usando os
adaptadores do guincho, elevando o conjunto de corrente (99A0701470424), componentes de elevação e a corrente classe 100
de ⅜".

2.

Insira a corrente classe 100 de ⅜" na abertura central na placa
superior do carretel de junção (Fig. 12).

3.

Com relação à configuração de elevação, selecione
adequadamente um dos quatro rasgos da corrente na placa
superior do carretel de junção de tal forma que o ângulo da
corrente durante a elevação force a corrente no rasgo da
corrente e não de encontro à trava da corrente. Deslize a
corrente no rasgo da corrente (Seção 1.12). Assegure-se de que
a corrente não esteja torcida.

4.

Fixe a corrente no rasgo da corrente inserindo o pino trava da
corrente no rasgo da trava da corrente. Fixe o pino trava de
modo a evitar uma remoção acidental usando um laço plástico
(Fig. 13).

5.

Repita este processo em todos os locais do guincho.

6.

Após inspeção e revisão completa pela Pessoa Competente,
a plataforma inicial está pronta para se elevada (Figs.
14–15). Consulte as regulamentações federais, estaduais,
municipais e locais para obter mais informações relativas à
Pessoas Competentes e outros problemas de conformidade
regulatória.

! PERIGO
A montagem, configuração, amarração e elevação da Plataforma
Inicial deve ser realizada por uma pessoa Competente.
A montagem, configuração, amarração ou elevação imprópria da
Plataforma Inicial podem resultar em dano à propriedade, acidente
pessoal ou óbito.

Pino da Barra de
QDCR
	Fixação da Corrente
QDCWT	Conexão da Corrente de Aço
QDCFT	Corrente Classe 100
de 9,5 mm (⅜")
QDN

Carretel de Junção

Corrente classe 100
de 9,5 mm (⅜")
QDCWT	Laço Plástico

QDCR
Pino da Barra de
	Fixação da Corrente

Figura 12 – Corrente de Classe 100 de ⅜" para o Carretel de Junção

Figura 13 – Fixação do Pino Trava

99-A0701470424
Conjunto da Corrente de Elevação

Figura 15 – Elevação da Plataforma Intermediária
Figura 14 – Conjunto da Corrente de Elevação para
Guinchos Tractel TU
©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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1.8 Elevação da Plataforma Inicial
Neste passo, a plataforma intermediária do Sistema de
Acesso Suspenso QuikDeck™ será elevada para a posição
debaixo da estrutura.

! ADVERTÊNCIA

A queda de objetos pode resultar em dano à propriedade,
acidente pessoal ou óbito; a área ao redor e debaixo da
plataforma deve ser protegida e o acesso de pessoal a esta
área deve ser restrito.

! ADVERTÊNCIA

A montagem, configuração, amarração e elevação da
Plataforma Inicial deve ser realizada por uma pessoa
Competente.
A montagem, configuração, amarração ou elevação imprópria
da Plataforma Inicial podem resultar em dano à propriedade,
acidente pessoal ou óbito.

Componentes de Elevação
No. da Peça

QDCR
QDCWT

Descrição
Guincho para Uso de Pessoas
Corrente de Suspensão
Pinos da Barra de Fixação da Corrente
Laços Plásticos
Adaptador do Guincho

Os guinchos típicos utilizados para elevação das plataformas iniciais
QuikDeck™ incluem:
■ Guinchos elétricos da série Tractel TE (Figs. 16–17)
■ Guinchos elétricos da série Tractel XE (Figs. 18–19)
■ Guinchos manuais da série Tractel TU (Figs. 20–21)
■ Guinchos elétricos Safway® Saturn® (Figs. 22–23)
Nota: Consulte o manual de instrução apropriado
do guincho quanto à amarração do guincho, cabo

de aço e informações sobre a operação.

Cabo de Aço
Nota: BlocStop® não mostrado
para clareza.

TE1020	Guincho da Plataforma
da Série Tractel TE
Pino Padrão (fornecido c/ Guincho) fixa
o Guincho ao Adaptador
QDHATE	Conjunto Adaptador

Qtde.
4
4
4
4
4

Guincho
Pino do Guincho

Conjunto Adaptador com
Pino e Corrente

Corrente
Pino Trava de Corrente e
Fixação do Cabo

QDCFT	Corrente Classe 100 de
9,5 mm (⅜")
Carretel de Junção

Figura 17 – Adaptador do Guincho TE

Treliça (Típica)
Carretel de Junção (Típico)

Figura 16 – Guincho TE

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Cabo de Aço
Nota: BlocStop® não mostrado
para clareza.

Guincho de Plataforma da
Série Tractel XE (XE500 &
501, XE700 & 701, XE 1020)

QDHAXE	Conjunto Adaptador
QDCFT	Corrente Classe 100
de 9,5 mm (⅜")

Guincho
Pino do Guincho

Conjunto Adaptador com
Pino e Corrente

Corrente
Pino Trava de Corrente
e Fixação do Cabo

Carretel de Junção

Figura 19 –Adaptador do Guincho XE

Treliça (Típica)
Carretel de Junção (Típico)

Figura 18 – Guincho XE

99-A0701470424
Conjunto da Corrente de Elevação

Figura 20 – Guincho TU
©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Cabo de Aço
Nota: BlocStop® não
mostrado para clareza.

Guincho Saturn® (LE501SW,
ETH35X, ATH35X, XE701SW
e outros)

Pinos Padrão (fornecidos com o
Guincho) afixam o Guincho ao
Adaptador
QDHAS	Conjunto Adaptador
QDCR	Pino Trava
QDCFT	Corrente Classe 100
de 9,5 mm (⅜")
QDCR	Pino Trava

Treliça (Típica)
Carretel de Junção (Típico)

Figura 21 – Guincho Saturn®
Guincho
Pino do Guincho

Pino Trava de Corrente e
Fixação do Cabo

Adaptador
Corrente
Pino Trava de Corrente e
Fixação do Cabo

Carretel de Junção

Figura 22 – Adaptador do Guincho Saturn®

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Especificações de Elevação

			
Plataforma	Dimensões 	Plataforma
Tamanho Nominal Externa Real	Carga Constante
8' x 8'
9' 6½" x 9' 6½"
295 kg.

Carga sobre a* Plataforma
(com base na capacidade de carga dos guinchos)	Referência
453 kg. Elevação
680 kg. Elevação
907 kg. Elevação	Figura
1134 kg.
1360 kg.
1360 kg.
23

8' x 16'

9' 6½" x 17' 8¾"

522 kg.

907 kg.

1360 kg.

1360 kg.

24

8' x 24'

9' 6½" x 25' 11"

748 kg.

680 kg.

1360 kg.

1360 kg.

25

8' x 32'

9' 6½" x 34' 1¾"

975 kg.

454 kg.

1134 kg.

1360 kg.

26

8' x 40'

9' 6½" x 42' 3½"

1202 kg.

226 kg

907 kg.

1360 kg.

27

8' x 48'

9' 6½" x 50' 5¾"

1429 kg.

-

680 kg.

1360 kg.

28

8' x 56'

9' 6½" x 58' 8"

1656 kg.

-

454 kg.

1134 kg.

29

8' x 64'

9' 6½" x 66' 10¼"

1860 kg.

-

-

1134 kg.

30

16' x 16'

17' 8¾" x 17' 8¾"

907 kg.

680 kg.

1134 kg.

1360 kg.

31

16' x 24'

17' 8¾" x 25' 11"

1315 kg.

204 kg

907 kg.

1360 kg.

32

16' x 32'

17' 8¾" x 34' 1¾"

1724 kg.

-

454 kg.

1360 kg.

33

16' x 40'

17' 8¾" x 42' 3½"

2109 kg.

-

204 kg.

907 kg.

34

16' x 48'

17' 8¾" x 50' 5¾"

2495 kg.

-

-

454 kg.

35

24' x 24'

25' 11" x 25' 11"

1882 kg.

-

454 kg.

1134 kg.

36

24' x 32'

25' 11" x 34' 1¼"

2449 kg.

-

-

454 kg.

37

24' x 40'

25' 11" x 42' 3½"

3039 kg.

-

-

227 kg.

38

*Se aplica à elevação das plataformas QuikDeck™ usando quatro guinchos. A carga máxima vertical para a estrutura
de suporte em qualquer ponto de acessório do guincho é igual ao valor nominal da carga do guincho (lbs.).
A Safway não é responsável pelo cálculo, revisão, análise ou inspeção para assegurar que a estrutura possa suportar
as cargas impostas pelo QuikDeck™.
1.

2.

A menos que especificado em contrário, a Safway não
supervisionará, dirigirá, controlará ou terá autoridade sobre ou
será responsável pelos meios, métodos, técnicas, sequências ou
procedimentos de construção do empreiteiro ou as precauções
e programas de segurança incidentes sobre os mesmos ou por
qualquer falha do empreiteiro na sua conformidade com as leis
e regulamentos aplicáveis aos materiais ou desempenho do
trabalho.
A Safway recomenda que todo o pessoal que estiver levantando,
montando, desmontando ou trabalhando no QuikDeck™
complete o programa de treinamento Sistema de Acesso
Suspenso QuikDeck™. A Safway reserva o direito de exigir novo
treinamento periódico.

3.

As cargas permitidas na plataforma incluem operadores de
guincho e quaisquer materiais sendo elevados na plataforma. As
cargas na plataforma durante a elevação devem ser distribuídas
uniformemente e adequadamente fixadas à plataforma.

4.

A menos que especificado ao contrário, os materiais colocados
na plataforma durante a elevação devem ser devidamente
fixados e localizados somente nas áreas sem sombra e devem
ser distribuidos uniformemente na superfície do Piso. As
cargas concentradas não devem exceder 1.134 kg e devem
estar localizadas em posições que distribuam a carga de forma
uniforme nos guinchos.

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente

5.

A elevação, amarração, instalação, aplicação, transferência,
remoção e armazenamento dos componentes do QuikDeck™
devem estar em conformidade com este guia.

6.

O usuário/instalador deve monitorar e controlar
constantemente todas as cargas aplicadas à plataforma
conforme necessário para assegurar que as capacidades
máximas de carregamento e elevação permitidas não sejam
excedidas.

7.

Todo o pessoal na plataforma durante a elevação deve usar
EPIs (Equipamentos de Proteção Pessoal) contra queda em
conformidade com as regulamentações.

8.

Proteja a área debaixo da plataforma inicial durante a elevação
para evitar o perigo de queda de objetos.

9.

As dimensões mostradas são dimensões externas máximas
incluindo as colunas do guarda corpo. Os operadores do
guincho devem controlar a localização da plataforma para
assegurar que seja mantida a folga entre a plataforma e a
estrutura para evitar interferência.

10. Consulte os desenhos específicos do projeto e/ou este guia
para obter os detalhes da instalação completa da plataforma.
11. Entre em contato com o Departamento de Engenharia
da Safway para obter as configurações não mostradas da
plataforma.

Elevação da Plataforma Inicial
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= Localização de elevação no
carretel de junção
= Nenhuma carga sobre as
áreas indicadas
Legenda: Especificações da Plataforma

Figura 23 – Plataforma Nominal de 8' x 8'

Figura 25 – Plataforma Nominal de 8' x 24'

Figura 24 – Plataforma Nominal de 8' x 16'

Figura 26 – Plataforma Nominal de 8' x 32'

Figura 27 – Plataforma Nominal de 8' x 40'

Figura 28 – Plataforma Nominal de 8' x 48'

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Elevação da Plataforma Inicial*
*A configurações nesta página são para os valores nominais padrões de elevação a menos que observado em contrário.

Figura 29 – Plataforma Nominal de 8' x 56'

Figura 30 – Plataforma Nominal de 8' x 64'

Figura 31 – Plataforma Nominal de 16' x 16'

Figura 32 – Plataforma Nominal de 16' x 24'

Figura 33 – Plataforma Nominal de 16' x 32'
(guinchos de 680 kg.)

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente

Figura 34 – Plataforma Nominal de 16' x 40'
(guinchos de 680 kg. ou 907 kg.)
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*A configurações nesta página são para os valores nominais padrões de elevação a menos que observado em contrário.

Figura 35 – Plataforma Nominal de 16' x 48' (guinchos de 907 kg.)

Figura 36 – Plataforma Nominal de 24' x 24'
(guinchos de 680 kg. ou 907 kg.)

Figura 37 – Plataforma Nominal de 24' x 32'
(guinchos de 907 kg.)

Figura 38 – Plataforma Nominal de 24' x 40' (guinchos de 907 kg.)

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Instalação da Suspensão

Neste passo, o sistema de suspensão temporário de elevação
da plataforma inicial será convertido para o sistema de
suspensão permanente consistindo de corrente classe 100 de
⅜", acopladores de corrente e garras da viga.

! PERIGO
A queda de objetos pode resultar em dano à propriedade,
acidente pessoal ou óbito. A área ao redor e debaixo da
plataforma deve ser protegida e o acesso de pessoal a esta área
deve ser restrito.

Componente para Instalação da Suspensão
No. da Peça

Descrição

Qtde.

QDC__

Corrente de 9,5 mm (⅜") da classe 100

9

QDCC

Acoplador de Corrente

9

QDBCJ2
QDBCT__

Mordente de Viga
Tubo Cruzado

18
9

Pino da Barra de Fixação da Corrente

9

Laço Plástico

9

99-A0308470018

Pino do Mordente de Viga, 203 mm (8")

18

99-A910550368

Pino Acoplador da Corrente, 101 mm (4")

18

99-E0316
Pinos de chave com Corrente
Guincho de Alavanca, Capacidade de 1,5 Ton (13,3 kN)

18
1

Plataforma inicial típica 4,9 m x 4,9 m (16' x 16')
usando configuração de alça (75 psf, 3,6 kN/m²).

1.9	Instalação do Mordente de Viga
1.

Inicie pela medição da largura e espessura do flange da Viga
I selecionada para suspender a plataforma. Conjuntos de
mordente de viga padrão do QuikDeck™ podem se adequar
corretamente às larguras de flange da viga I de 102 mm (4")
a 838 mm (33") e até 2" de espessura. Caso a viga I exceda
estas dimensões, entre em contato com a Safway para a
disponibilidade dos conjuntos especiais de mordente de viga.

2.

Selecione as seguintes:
■■ Dois mordentes de viga (QDBCJ2)
■■ Um tubo ajustável do mordente de viga (QDBCT4/
QDBCT12/QDBCT24/QDBCT33) conforme necessário para
se adequar perfeitamente à largura do flange da viga I
■■ Dois pinos do mordente de viga (99-A0308470018)
■■ Dois pinos de chaveta com cabo (99-E0322)

3.

Coloque o tubo cruzado através de um mordente de viga,
posicionando o tubo de tal forma que a linha de centro do tubo
cruzado fique próxima da linha de centro do membro estrutural
após o conjunto do mordente de viga ser instalado. Alinhe o
orifício no tubo cruzado com o orifício no mordente de viga e
coloque o pino de 165 mm (6½") no lugar. Instale os pinos de
chaveta em ambas as extremidades do pino de 165 mm (6½").

QDBCJ2

Mordente de Viga

QDBCT__ Tubo Cruzado

99-A0308470018 	Pino do Mordente de Viga

4.

Posicione o mordente de viga e o tubo cruzado na viga I.

5.

Monte e ajuste cuidadosamente o mordente de viga
remanescente no tubo cruzado no mordente da viga. Alinhe os
orifícios em ambos os componentes de modo que os mordentes
de viga se encaixem na viga o mais apertado possível no flange
da viga.

6.

Selecione as seguintes:
■■ Um pino do mordente de viga (99-A0308470018)
■■ Dois pinos de chaveta com cabo (99-E0322)

7.

Instale um pino do mordente da viga e dois pinos de chaveta
com cabo para fixar o segundo mordente de viga ao tubo
cruzado do mordente de viga.

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente

99-E0322	Pinos de chaveta com cabo

Figura 39 – Instalação do Mordente de Viga
Largura do Flange

Figura 40 – Posicionamento do Mordente de Viga na Viga I
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1.10 Instalação do Acoplador de Corrente
1.

2.

Selecione o comprimento apropriado da corrente
classe 100 de 9,5 mm ( ⅜") e um conjunto do
acoplador de corrente. Coloque o comprimento
da corrente classe 100 de encontro ao pino fixo do
acoplador de corrente e fixe-o apropriadamente
inserindo o pino (Fig. 41).
Insira adequadamente os pinos de chaveta com cabos
de 203 mm (8") para fixar o pino do acoplador de
corrente.

3.

Oriente o acoplador de corrente e instale a corrente
sobre o tubo cruzado (Fig. 42).

4.

Coloque a extremidade livre da corrente de classe 100
no acoplador de corrente e puxe a corrente de forma
apertada para criar uma configuração de colar ao
redor do tubo cruzado do mordente de viga (Fig. 43).
Evite a torção da corrente quando estiver
envolvendo-a ao redor do tubo.

QDCFT

9,5 mm (*⅜")
Corrente Classe 100

Pino Fixo
QDCC

Acoplador de Corrente

Extremidade Solta da Corrente

99-A9105500368
Pino do Acoplador de Corrente
99-E0316

Pinos de
chaveta de 8"

Figura 41 – Componentes do Acoplador de Corrente

Tubo Cruzado

Pino e Corrente com Pino
de Chaveta de 101 mm (4")

Acoplador de Corrente

Figura 42 – Pendurando o Acoplador de Corrente

Figura 43 – Apertando a Corrente
©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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1.11 Conexão Corrente-Carretel de Junção
1.

Assegurando-se de que a corrente não esteja torcida, insira
o pino do acoplador de corrente e os pinos de chaveta para
fixar a posição do acoplador de corrente (Fig. 44). Observe
que o comprimento efetivo da corrente pode ser ajustado pela
variação da localização do acoplador de corrente.

2.

Assegure-se de que a plataforma inicial está instalada no local
apropriado, altura apropriada e está nivelada ajustando os
quatro guinchos que suportam a plataforma (Fig. 45).

3.

Uma vez a plataforma tendo sido adequadamente configurada
e nivelada, selecione o rasgo da corrente do carretel de junção
(Seção 1.7). Assegurando-se de que a corrente sem torção,

deslize a corrente no rasgo de corrente adequado e fixe-a
usando um pino de pino trava de corrente e laço
plástico (Fig. 46).
4.

Desça o guincho para tensionar a corrente de suspensão
instalada no passo anterior. A carga agora foi transferida
para a corrente de suspensão e o guincho pode ser
removido (Figs. 46–47).

Corrente de Elevação
de 0,9 m (3')

99-A9105500368
Pino do Acoplador de Corrente

99-A0701470424
Conjunto da Corrente de Elevação

Nota: Os guinchos não foram mostrados para clareza.

Figura 44 – Conexão da Corrente-ao-Tubo do Mordente de Viga

Pino da Barra de Fixação da
Corrente e Laço Plástico

Figura 45 – Transferência da Plataforma do Guincho para Suspensão

Remova a corrente
de elevação após a
instalação da suspensão
permanente estiver
concluída

Figura 46 – Conexão Corrente-ao-Carretel de Junção
©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente

Figura 47 – Conexão Completa da Corrente-ao-Carretel de Junção
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1.12 Alças Anguladas
Ao usar as alças em um ângulo, é importante inserir a
corrente no rasgo apropriado da corrente do carretel de
junção.
O carretel de junção está equipado com 4 rasgos de
corrente - um rasgo de corrente para cada um dos quatro
quadrantes. A corrente deve ser inserida no rasgo da
corrente de modo que a carga na corrente assente ainda
mais a corrente no rasgo, ao invés de puxá-la para fora do
rasgo e aplicando uma carga lateral de encontro ao pino
trava. O pino trava é projetado para evitar que a corrente
saia do carretel de junção – o pino trava de corrente
não é projetado para assumir carga lateral de uma alça
angulada.

! ADVERTÊNCIA
A não colocação da corrente no rasgo correto da
corrente poderia causar falha de uma alça, resultando em
dano à propriedade, acidente pessoal ou óbito. A tensão/
ângulos máximos permitidos da corrente dependem dos
valores nominais da plataforma e do local da suspensão.

QDCFT

9,5 mm (*⅜")
Corrente Classe 100

QDN

Carretel de Junção

Figura 48 – Ângulos Permitidos

! ADVERTÊNCIA
NÃO carregue a Corrente
de encontro ao Pino Trava
ao usar as alças em um
ângulo

Figura 49 – Ângulos Permitidos (Detalhe)

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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1.13	Nivelamento da Plataforma
1.
2.

Repita a Seção 1.11 em 3 outros locais de elevação.
Para os carretéis de junção restantes, use QDTH ou outro
guincho apropriado para nivelar e suportar os locais do
carretel de junção enquanto estiver instalando as correntes de
suspensão.

Figura 50 – Nivelamento da Plataforma

Figura 51 – Nivelamento da Plataforma

Figura 52 –Plataforma Inicial concluída, 75 psf (366 kg/m²)
©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente

Manual para uso do guincho de alavanca QuikDeck™
como um ajustador de alça:
■■ O ajustador da alça somente deverá ser usado por
pessoal devidamente treinado.
■■ Nunca use o ajustador de alça como um
componente de suspensão permanente.
■■ Nunca use o ajustador de alça para elevar pessoal
ou materiais.
■■ Não use nunca o ajustador de alça em
configurações onde a falha do ajustador de alça
resulte em falha da plataforma ou dos seus
componentes.
Antes de usar o Ajustador da Alça do QuikDeck™:
■■ Assegure-se de que a remoção da alça selecionada
não resultará em falha da plataforma ou dos seus
componentes.
■■ Remova sempre as cargas ao redor da alça a ser
ajustada.
■■ Não sobrecarregue nunca o ajustador da alça.
A alça a ser ajustada não deve NUNCA suportar
cargas superiores a 1360 kg.
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Figura 53 – Nivelamento da Plataforma

Figura 54 – Nivelamento da Plataforma

3.

Use o botão de corrente livre e o punho de tensão da
corrente de carga para arriar a corrente de carga de ⅜"
(Fig. 53).

4.

Coloque a corrente de carga no rasgo da corrente do
carretel de junção selecionado e fixe com pino trava de
corrente (Fig. 54).

5.

Prenda um gancho de pega de ⅜" à corrente de
suspensão classe 100 de ⅜" (Fig. 54).

6.

Use o botão de corrente livre e o punho de tensão da
corrente de carga para remover a folga da corrente de
carga (Fig. 55).

7.

Ajuste o botão de corrente livre para aplicar tensão à
corrente de carga e regular o ajustador da alça (Fig. 55).

8.

Mova o punho de tensão da corrente de carga
conforme necessário para ajustar e nivelar a
plataforma. A carga do ponto de suspensão está agora
temporariamente transferida por meio da corrente de
carga (Fig. 56).

Figura 55 – Nivelamento da Plataforma

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Figura 56 – Nivelamento da Plataforma

Figura 57 – Nivelamento da Plataforma
9.

Remova o pino trava de corrente que está
prendendo a corrente de suspensão no rasgo
da corrente do carretel de junção (Fig. 57).

10. Remova a corrente de suspensão do rasgo da
corrente do carretel de junção e recoloque,
tensionando toda a folga disponível.
11. Recoloque o pino trava e fixe a união por cabo
de aço à corrente de suspensão no rasgo da
corrente do carretel de junção.
12. Ajuste o botão e alavanca de corrente livre
para remover a tensão da corrente de carga e
transferir a carga de volta para a corrente de
suspensão.
13. Remova o ajustador da alça removendo a
corrente de carga do rasgo da corrente do
carretel de junção e o gancho de pega da
corrente de suspensão (Fig. 58).
14. Repita 1.9–1.11 para completar a instalação
da plataforma inicial.

Figura 58 – Nivelamento da Plataforma

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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! ADVERTÊNCIA
A viga máxima em balanço permitida é de 16' (2 grades)
durante a instalação. A viga em balanço não deve exceder
2,4 m (8', 1 grade) da primeira plataforma inicial a menos que
possa ser garantida a estabilidade.
É importante revisar a Plataforma Inicial para assegurar
que todos os componentes estejam corretamente
montados e fixos antes da expansão da plataforma.
Continue somente quando você estiver confiante de que
todos os componentes estejam corretamente instalados
e fixos.

1.1 Manuseio de Material
Com a plataforma inicial agora presa com o número
necessário de correntes classe 100 de 9,5 mm ( ⅜"), a
plataforma pode ser expandida.
Para expandir de forma segura a plataforma inicial, é
necessária uma equipe de duas pessoas. Cada Montador
deve estar na extremidade dianteira da plataforma na
área a ser expandida e devidamente protegido com o EPI
(Equipamento de proteção pessoal) contra queda.
O manuseio de material pode exigir recursos significativos
para a montagem de grandes plataformas. Para segurança
e eficiência, planeje com antecedência para assegurar
descarregamento adequado, áreas de preparação e
montagem e equipamentos de manuseio de material
apropriados. Se o acesso ao piso e aos equipamentos de
elevação e/ou manuseio de material estiver disponível,
pode ser possível descarregar materiais diretamente
sobre a plataforma QuikDeck™.

Componente para Expansão de uma Plataforma Inicial Típica*
No. da Peça
QDJ8
QDN
QDNP
QDRH8C
QDDS

Descrição
Treliça
Carretel de Junção
Pino do Carretel de Junção
Retentor de Piso
Suporte de Piso

Qtde. (mínima)
3
2
6
1
1

*Plataforma inicial típica de 4,9 m x 4,9 m (16' x 16').

! ADVERTÊNCIA

A SOBRECARGA DO QuikDeck™ PODE CAUSAR FALHA DO
COMPONENTE RESULTANDO EM DANO À PROPRIEDADE, ACIDENTE
PESSOAL OU ÓBITO.
ESTEJA SEMPRE CIENTE DAS CARGAS SENDO APLICADAS À
PLATAFORMA AO PREPARAR OS COMPONENTES – É PROVÁVEL
QUE AS MAIORES CARGAS A SEREM EVENTUALMENTE APLICADAS
À PLATAFORMA SEJAM ORIUNDAS DA PREPARAÇÃO DOS
COMPONENTES DO QuikDeck™.

! ADVERTÊNCIA

AO TRABALHAR EM UMA PLATAFORMA SEM GUARDA CORPOS
INSTALADOS, TODAS AS PESSOAS DEVEM ESTAR EQUIPADAS COM
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDA APROPRIADOS.
Consulte as regulamentações federais, estaduais e locais
aplicáveis.
O TRABALHO NO QuikDeck™ SEM O EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
CONTRA QUEDA APROPRIADO PODE RESULTAR EM DANO À
PROPRIEDADE, ACIDENTE PESSOAL OU ÓBITO.

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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2.2

Extensão da Plataforma

1.

Monte a treliça ao carretel de junção na plataforma inicial
(Fig. 58) e coloque o pino do carretel de junção para fixação.

2.

Fixe o carretel de junção à extremidade da treliça com o pino do
carretel de junção (Fig. 59).

3.

Instale treliças adicionais ao próximo carretel de junção na
plataforma inicial e fixe com o pino do carretel de junção (Fig. 60).

4.

Instale a treliça ao carretel de junção adicionado no Passo 2 e
prenda com o pino do carretel de junção (Fig. 61).

5.

Instale o carretel de junção para conectar as treliças e fixe com o
pino do carretel de junção (Fig. 62).

6.

Instale temporariamente o pino de engate ou outro pino de
diâmetro de 19 mm (¾") no local do pino antirrotação em ambas as
extremidades da treliça que foi instalada no Passo 4. Isso assegurará
a orientação correta do carretel de junção quando o módulo tiver
girado na posição. Observe a posição de todas as conexões da
treliça e do carretel de junção.

Figura 58 – Montagem da Primeira Treliça

Figura 59 – Montagem do Primeiro Carretel de Junção

Figura 60 – Montagem da Segunda Treliça

Figura 61 – Montagem da Terceira Treliça

Figura 62 – Montagem do Segundo Carretel de Junção

Figura 63 – Instalação dos Pinos de Engate
©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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2.3	Viga em Balanço da Plataforma
Um recurso poderoso do Sistema de Acesso Suspenso
QuikDeck™ é a sua habilidade de suportar carga em uma
configuração de viga em balanço.
Durante a montagem, o QuikDeck™ pode ter viga em balanço
a um máximo de 4,8 m (16') enquanto suportando um máximo
de 227 kg (500 lbs.) ou dois operários e ferramentas.
Enquanto em uso, o QuikDeck™ pode ter viga em balanço a um
máximo de 2,4 m (8') com carga nominal de 50 psf (244 kg/m²)
ou 1,2 m (4') com uma carga nominal de 75 psf (366 kg/m²).
■■

■■

■■

■■

Não exceda nunca as distâncias máximas de viga em
balanço.
Não sobrecarregue nunca áreas de plataforma com viga em
balanço.
Instale sempre devidamente alças em todos os carretéis de
junção na base da viga em balanço.
Assegure sempre que exista comprimento atrás da área
em balanço apropriado, controle de levantamento ou
contrapeso para evitar a derrubada da plataforma.

Viga em balanço
máxima de 4,9 m
(16', 2 grades)

Figura 64 – Viga em balanço máxima durante a instalação

Viga em balanço máxima
de 2,4 m (8', 1grade)

Figura 65 – Viga em balanço máxima durante o uso (50 psf)
Comprimento atrás da área em
balanço apropriado, controle
de levantamento ou contrapeso
instalado para evitar derrubada
As alças instaladas em todos
os carretéis na base da viga
em balanço

Viga em balanço
máxima

Os painéis de piso e suportes de piso não mostrados para clareza.
Figura 66 – Suporte de uma Viga em Balanço

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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1.

Com as treliças e carretéis de junção devidamente
montados, gire as treliças para fora até que elas fiquem
perpendiculares à extremidade dianteira da plataforma
criando uma grade quadrada de 2,4 m x 2,4 m (8' x 8')
QuikDeck™ (Fig. 67).

2.

Instale o suporte do piso com pinos pela colocação de
conector da extremidade com pinos do suporte de Piso no
furo guia do suporte de piso na treliça (Fig. 68).

Você agora está pronto para instalar dois painéis de piso de
compensado de 1,2 m x 2,4 m (4' x 8').
3.

A instalação segura e eficiente dos painéis de piso
de compensado exige duas pessoas. Permanecendo
na extremidade dianteira com um parceiro, instale
cuidadosamente painéis de piso para completar a
plataforma com viga em balanço de 2,4 m x 2,4 m (8' x 8')
(Fig. 69).

4.

Instale imediatamente e tensione corretamente as alças
da corrente para nivelar a área com viga em balanço da
plataforma.

5.

Instale barras de fixação e painéis de proteção conforme
necessário para evitar levantamento do piso e o perigo de
queda de objetos (Seção 1.6, Seção 3.2).

Figura 67 – Grade montada girada no lugar

Plataforma Intermediária
QDDS

Figura 68 – Instalação do Suporte de Piso

Figura 69 – Painéis de Piso Instalados

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Instalação da Fixação contra Levantamento

As alças da corrente suportam as cargas
vivas e constantes mas não resistem às
forças de levantamento do vento.
A fixação contra levantamento deve
ser instalada caso necessária pela
especificação ou caso apropriado com
base nas condições das instalações.

Corrente de Suspensão

O vento pode aplicar altas cargas
ao QuikDeck™. Recomenda-se com
ênfase que um Engenheiro Qualificado
seja consultado para determinar os
requisitos de fixação contra levantamento
apropriados.
A fixação contra levantamento deve ser
instalada nos carretéis de junção e/ou
locais de pontos rígidos da treliça quando
possível. A fixação contra levantamento
representa uma carga concentrada e deve
ser instalada com calços de escoramento
de carga apropriados (Fig. 70).

Corrente de Suspensão

Pontos Rígidos

Fixação contra Levantamento
(entre o Piso e o suporte estrutural)

Figura 70 – Fixação contra Levantamento Típica

2.5	Instalação da Fixação contra o Vento
! ADVERTÊNCIA

A FIXAÇÃO CONTRA VENTO LATERAL PODE SER NECESSÁRIA PARA
ESTABILIZAR O QUIKDECK™ E PARA RESISTIR ÀS CARGAS DE VENTOS. AS
CORRENTES VERTICAIS DE SUSPENSÃO NÃO RESISTEM ÀS CARGAS DE
VENTOS LATERAIS. QUANDO TODAS AS ALÇAS SÃO VERTICAIS, PODE SER
NECESSÁRIA FIXAÇÃO ADICIONAL (Fig. 71). AS CORRENTES DE SUSPENSÃO
DEVIDAMENTE DIMENSIONADAS E INSTALADAS OU CABOS DE AÇO EM
ÂNGULOS OPOSTOS PROPORCIONAM FIXAÇÃO CONTRA VENTO.
RECOMENDA-SE COM ÊNFASE QUE UM ENGENHEIRO QUALIFICADO SEJA
CONSULTADO PARA DETERMINAR OS REQUISITOS DE FIXAÇÃO LATERAL.

Fixação contra o Vento

A suspensão da plataforma e os painéis
de proteção não mostrados por clareza

A fixação contra o vento pode consistir da corrente de suspensão da
classe 100 de ⅜ ou cabo de aço devidamente dimensionado. O cabo
de aço pode ser preso aos carretéis de junção usando uma corrente de
classe 100 de comprimento curto de ⅜ e um conector de corrente-aocabo de aço.
A fixação contra o vento deve ser presa aos membros estruturais
usando garras de viga ou usando uma configuração de colar
devidamente acolchoada.
A área projetada da superfície com grade e painéis de proteção padrões
é de 1,4 m² (15 pés²) por perímetro nominal de plataforma de 8 pés.
Com painéis de proteção altos e grade, a área projetada da superfície é
de 1,7 m² (18 pés²) por perímetro nominal de plataforma de 8 pés.

Fixação contra o Vento

Área Projetada da
Superfície

Figura 71 – Fixação contra o Vento Típica
©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Componente para Acabamento da Plataforma
Quantidade do Componente
Coluna do Guarda Corpo

conforme necessário

Painéis de proteção

conforme necessário

Inserções do Canto do Painel de Proteção

conforme necessário

3.1

Instalação da Coluna do Guarda Corpo

! ADVERTÊNCIA

As colunas do guarda corpo, guarda corpos e painéis de proteção
devem estar em conformidade com as regulamentações federais,
estaduais e locais. Todo o pessoal na plataforma deve manter
Linhas de Segurança Independentes até as colunas do guarda
corpo, guarda corpos e painéis de Proteção serem instalados.

99-E0211	Grampo de Cabelo

QDNP

1.

2.

3.

Pino do Carretel
de Junção

Alinhe os orifícios de montagem do pino do carretel de
junção na coluna do guarda corpo aos carretéis de junção
no perímetro da plataforma. Fixe as colunas do guarda
corpo ao pino do carretel de junção.

QDGRP
Coluna do
	Guarda Corpo

Após a instalação do pino do carretel de junção, insira o
grampo de cabelo através do orifício no pino do carretel
de junção abaixo da placa superior do carretel de junção.

QDN

Carretel de Junção

Instale as colunas do guarda corpo em todos os carretéis
de junção no perímetro da plataforma e ao redor de
quaisquer aberturas.

Figura 72 – Instalação da Coluna do Guarda Corpo

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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3.2 Guarda Corpos de Cabo de Aço
Instalação da Placa de Proteção

! ADVERTÊNCIA

A queda de objetos pode causar acidente ou óbito aos
operários em baixo. As placas de proteção devem ser
instaladas para limitar o perigo de queda de objetos.

1.

Instale as placas de proteção nas treliças ao
longo do perímetro fixando com oito parafusos
de cabeça sextavada de ½-13 UNC colocados nas
porcas de montagem (Fig. 73).

2.

Alinhe o rasgo na extremidade do painel de
proteção com o orifício respectivo na coluna do
guarda corpo de cabo de aço, prendendo-o com
um parafuso de cabeça sextavada de ⅜-16 x 2½" e
uma contraporca de ⅜-16 (Fig. 74).

3.

Fixe as inserções do canto do painel de proteção
aos painéis de proteção com dois parafusos
de cabeça sextavada de ⅜-16 UNC x 1" e duas
contraporcas de ⅜-16 UNC (Fig. 75).

4.

Fixe a inserção do canto do painel de proteção
à coluna do guarda corpo usando um parafuso
de cabeça sextavada de ⅜-16 UNC x 2½" e uma
contraporca de ⅜-16 (Fig. 76).

Parafusos de Cabeça Sextavada
Perímetro do Piso

Figura 73 – Instalação de Painéis de Proteção
(para uso com Guarda Corpos de Cabo de Aço)

Contraporca de - ⅜ 16
Parafuso de ⅜-16 x 2½"

Figura 74 – Fixação do Painel de Proteção à Coluna do
Guarda Corpo

Figura 75 – Fixação das Inserções de Canto do Painel de Proteção aos
Painéis de Proteção

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Instalação de Cabo de Aço

! ADVERTÊNCIA

Quedas podem causar acidente ou morte. As regulamentações
exigem o uso de guarda corpo ou de sistemas de proteção
contra queda alternativos.

1.

Selecione o conjunto de coluna de guarda corpo
instalado e enrole o cabo de aço de 7,9 m ( ⁵⁄₁₆") de
diâmetro.

2.

Afrouxe as contraporcas (mas não remova) em ambos
os Parafusos em J (J-Bolts), desenrole o comprimento
necessário de cabo de aço e deslize o cabo de aço sob
a extremidade do gancho do Parafuso em J (J-Bolt).
Empurre o Parafuso em J (J-Bolt) totalmente nos
orifícios na coluna e prenda com a contraporca.

3.

Repita o procedimento nos orifícios inferiores.

4.

Instale grampos para cabo de aço nos locais de emenda
de cabo de aço conforme necessário (Figs. 77–78).

Nota: As extremidades roscadas dos parafusos em J
(J-bolts) são suficientemente compridas para inserir o cabo
de aço através da extremidade da sapata do Parafuso em
J (J-Bolt) (como um parafuso de olhal) ou deslize sob a
extremidade da sapata do Parafuso em J (J-Bolt) e coloque
uma garra como um grampo de cabo de aço. Escolha
o método melhor que se adequa à sua aplicação em
particular.

Figura 76 – Instalação dos Guarda Corpos de Cabo de Aço

76 cm (3")

76 cm (3")
152 mm (6")

Figura 77 – Conexão com Junção de Cabo de Aço
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152 mm (6")

Figura 78 – Cabo de Aço com terminação na Coluna
do Guarda Corpo
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3.3	Guarda Corpos Rígidos
Instalação da Placa de Proteção

! ADVERTÊNCIA

A queda de objetos pode causar acidente ou óbito aos operários
em baixo. As placas de proteção devem ser instaladas para limitar o
perigo de queda de objetos.

1.

Monte a coluna do guarda corpo rígido usando um pino do
carretel de junção e um grampo de cabelo similar à montagem
das colunas do guarda corpo de cabo de aço (Fig. 72).

Figura 79 – Fixação das Inserções do Canto do Painel de
Proteção às Colunas

2.

Fixe as inserções do canto do painel de proteção aos estojos
nas colunas do guarda corpo rígido (Fig. 79).

3.

Instale os painéis de proteção às treliças no perímetro da
plataforma alinhando os rasgos nas extremidades do painel de
proteção com os estojos nas colunas do guarda corpo rígido
(Fig. 80).

4.

Fixe com oito parafusos de cabeça sextavada de ½-13 UNC
colocados nas porcas de montagem da treliça (Fig. 81).

Figura 80 – Instalação de Placas de Proteção ao longo
do Perímetro

Figura 81 – Fixação dos Painéis de Proteção às Treliças
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Instalação dos guarda corpos rígidos 3.4

Corpos Rígidos

Guarda

! PERIGO
A NÃO INSTALAÇÃO CORRETA DOS GUARDA CORPOS DE AÇO PODE
RESULTAR EM DANO À PROPRIEDADE, ACIDENTE PESSOAL OU ÓBITO.

Guarda Corpos rígidos são montados usando tubulação de
Tubo e Mordente de Diâmetro Externo (O.D) padrão de
1,9".
Para assegurar proteção da grade, grampos padrão
CRA19 ou CSA19 devem ser devidamente instalados nas
extremidades das extensões do guarda corpo e em ambos
os lados das colunas do guarda corpo não mais do que a
cada sexta coluna do guarda corpo (Fig. 85).
Coloque os tubos nos Parafusos em U (U-Bolts) e aperte-os.

Figura 82 – Guarda Corpos Rígidos Instalados (Perímetro)

CRA19 / CSA19
Mordente Rígido / Giratório

CRA19 / CSA19
Mordente Rígido / Giratório

QDGRPR
Coluna do Guarda Corpo Rígido

QDGRPR
Coluna do Guarda Corpo
Rígido Clamp

QDTBIFI / QDTBIFO
Inserção do Canto

QDTBIFI / QDTBIFO
Inserção do Canto

Figura 83 – Configuração Típica do Canto

Figura 84 – Configuração Alternativa do Canto

CRA19 / CSA19	Mordente Rígido / Giratório

Tubulação Padrão de Tubo e Garra

4 garras nos locais do canto

QDGRPR	Kit da Coluna do Guarda Corpo Rígido
2 Garras
Instalada de ambos os lados no mínimo a
cada 6a coluna da grade QDGRPR

Figura 85 – Sistema de Guarda Corpo Rígido (Tubo e Garra)
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Desmontagem da Plataforma
Antes que a desmontagem e a remoção comece:
Reveja os passos de instalação da suspensão para assegurarse de que todos os componentes estejam seguros.
■■ Verifique se todas as alças foram tensionadas apropriadamente.
■■ Verifique se a plataforma foi alterada (pode ser
necessário o acréscimo de componentes ou a
reconstrução de seções da plataforma).
■■

Quando todas as verificações tiverem sido realizadas, você pode
prosseguir com a desmontagem e remoção da plataforma.
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Componente para Desmontagem da Plataforma Inicial
No. da Peça

Descrição

Qtde.

QDTE

Extrator do Pino do Carretel de Junção

1

QDTH

Guincho de Alavanca
Furadeira Elétrica com chave de
soquete de ⁹⁄₁₆"

1
1

Para a desmontagem da plataforma inicial de
4,9 x 4,9 m (16' x 16')

! ADVERTÊNCIA

O MESMO NÍVEL DE CUIDADO DEVE SER TOMADO AO DESMONTAR E REMOVER
A PLATAFORMA QUANDO INSTALANDO A PLATAFORMA. A DESMONTAGEM
INCORRETA PODE CAUSAR FALHA DA PLATAFORMA, RESULTANDO EM DANO À
PROPRIEDADE, ACIDENTE GRAVE OU ÓBITO.

4.1	Desmontagem
! ADVERTÊNCIA

■■

Durante a desmontagem, todos os operários na plataforma devem usar
um sistema pessoal de prevenção contra queda devidamente fixado.
■■

! ADVERTÊNCIA

A DESMONTAGEM INCORRETA PODE CAUSAR FALHA DOS componentes da
PLATAFORMA, RESULTANDO EM DANO À PROPRIEDADE, ACIDENTE pessoal ou ÓBITO.

Desmonte cada componente ou grupo de componentes na ordem
inversa na qual eles foram instalados. Ao desmontar a plataforma,
assegure-se de que não exceda a distância máxima de viga em
suspensão de 4,9 m (16') e considere sempre o risco potencial de
derrubada da plataforma durante a desmontagem.

■■

Tome cuidado a medida que os componentes são removidos e
armazenados temporariamente na plataforma. Não sobrecarregue
a plataforma ou armazene equipamentos em quaisquer grades com
viga em suspensão. Distribua sempre os componentes para evitar
sobrecarga e prenda os componentes que possam rolar ou cair da
plataforma.

■■

■■

■■
■■

1. Remova os painéis de proteção e as inserções de canto.

Remova todos os parafusos e contraporcas que prendem os
painéis de proteção e inserções.

2. Remova os guarda corpos e as colunas do guarda corpo.

Remova os guarda corpos das colunas do guarda corpo soltando
os parafusos ue prendem os guarda corpos rígidos ou guarda
corpos de cabo de aço às colunas.
Remova o grampo de cabelo do pino do carretel de junção, em
seguida remova o pino do carretel de junção que prende as
colunas do guarda corpo ao carretel de junção. Segure a coluna
quando o pino do carretel de junção for removido para evitar
que a coluna caia.

3. Remova os componentes de suspensão.

! ADVERTÊNCIA

Assegure-se de que as alças não estejam suportando cargas antes
da remoção. Caso os pinos sejam difíceis de remover, eles devem
provavelmente estar suportando uma carga.

! ADVERTÊNCIA

Pequenas plataformas com uma viga em balanço podem cair
inesperadamente. Assegure-se de que haja comprimento atrás
da área em balanço adequado instale corretamente a fixação
contra levantamento ou contrapeso para evitar a derrubada da
plataforma.

Antes de remover quaisquer alças, selecione uma parte da
plataforma que será a plataforma da extremidade). Esta será a
última parte a ser desmontada após ser arriada até o solo.
Nota: trabalhe atrás da extremidade dianteira, remova os
componentes da suspensão assegurando sempre que a
plataforma não fique com viga em balanço superior a 4,9 m
(16') em qualquer direção.
Para remover as alças (correntes), use o QDLHT ou outro
dispositivo de elevação para remover primeiramente a
carga da alça.
Com a carga removida, remova o laço plástico e o pino trava
(Fig. 46).
Deslize a corrente do rasgo no carretel de junção e
remova a corrente, acoplador de corrente e o conjunto do
mordente de viga.
Esteja sempre ciente sobre o risco potencial de queda da
plataforma durante a desmontagem da plataforma.
Usando o QDLHT ou outro guincho, arrie a seção da
plataforma até que as treliças suportem a carga como uma
viga em balanço. Remova o QDLHT.

4. Remova os barras de fixação.

Remoção dos parafusos da barra de fixação de piso e as barras
de fixação de piso (Fig. 10). Somente as barras de fixação de
piso a medida que cada grade for desmontada.

5. Remova os painéis do piso.

Remova os painéis do piso de compensado a medida que cada
grade for desmontada.

6. Remova os suportes de piso, treliças e carretéis de junção.
■■
■■

Remova os suportes de piso após os painéis do piso de
compensado forem removidos.
Gire a grade para a posição dobrada (Fig. 62) e remova os
carretéis de junção, pinos do carretel de junção e treliças na
ordem inversa (Seção 2.2).

Repita esses passos para completar a desmontagem e a remoção
da plataforma. Dependendo do tamanho e da configuração da
plataforma, a sequência de remoção dos suportes de piso, painéis
de piso, treliças e carretéis de junção pode variar. Entre em
contato com a Safway para obter informações adicionais.
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Desmontagem da Plataforma

4.2

Transferência dos Componentes da Plataforma

Um recurso poderoso do Sistema de Acesso Suspenso
QuikDeck™ é a sua habilidade de transferir áreas da
plataforma. As áreas da plataforma podem ser transferidas
desmontando os componentes da plataforma em uma área
onde o trabalho tenha sido completado e a remontagem
deles em uma área onde o trabalho deve ser realizado. Este
recurso permite flexibilidade no leiaute da plataforma e
reduz a área da plataforma necessária para a tarefa.

! PERIGO

Nunca concentre suprimentos ou materiais do QuikDeck™
em uma área da plataforma. Cargas pesadas acumuladas em
uma pequena área podem sobrecarregar os componentes
da plataforma e causar falha da plataforma, resultando em
dano à propriedade, acidente pessoal ou óbito.

Você completou com sucesso uma instalação e remoção
básica do Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck™.

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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! ADVERTÊNCIA

! PERIGO

A INSPEÇÃO ROTINEIRA DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE ACESSO SUSPENSO QuikDeck™
DEVE SER CONDUZIDA POR UMA PESSOA COMPETENTE PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE
DOS COMPONENTES E A PRESERVAÇÃO DA CARGA NOMINAL.

OS VALORES NOMINAIS DE CARGA DO SISTEMA DE ACESSO SUSPENSO
QuikDeck™ PODEM SER REDUZIDOS PELA SOBRECARGA, DANO,
DECOMPOSIÇÃO, CORROSÃO, USO IMPRÓPRIO, MODIFICAÇÃO OU
MANUTENÇÃO INCORRETA.

A NÃO OBSERVÂNCIA DA INSPEÇÃO ROTINEIRA DO QUIKDECK™ PODE CAUSAR FALHA DOS
COMPONENTES DA PLATAFORMA, RESULTANDO EM DANO À PROPRIEDADE, ACIDENTE OU
ÓBITO.
A SAFWAY NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE PELAS CONSEQUÊNCIAS DA
ALTERAÇÃO, SUBSTITUIÇÕES, MODIFICAÇÃO OU REPARO DOS COMPONENTES DO QuikDeck™.

Inspeção Diária
1. Inspecione a Plataforma quanto à Deflexão Excessiva

A deflexão excessiva é um sinal claro de sobrecarga da
plataforma. Caso seja observada deflexão excessiva, evacue
imediatamente a plataforma e proteja a área debaixo da
plataforma. Remova a carga e inspecione a plataforma,
os componentes de suspensão e os membros de suporte
estrutural quanto a dano. Troque pelos componentes
fornecidos pela Safway conforme necessário.

2. Inspecione os Grampos de Cabo de Aço

Usando uma chave de grifo e cumprindo as instruções do
fabricante, inspecione todos os grampos do cabo de aço
usados para suspensão e os guarda corpos de cabo de aço
quanto às especificações de torque corretas. Reaperte
conforme necessário.

3. Inspecione as Conexões da Suspensão

Verifique todas as conexões de montagem da plataforma e da
suspensão para assegurar-se de que elas estejam na posição
correta e estejam em boas condições de funcionamento.
Inicie a inspeçao com as conexões do mordente de viga aos
membros estruturais e a corrente que liga os mordentes de
viga aos carretéis de junção. Assegure-se de que os pinos trava
estejam instalados e devidamente presos por laços plásticos.

4. Inspecione o Cabo de Aço

Verifique o cabo de aço quanto a sinais de dano ou exposição
ao calor ou à chama. O cabo de aço deve ser mantido limpo
sem detritos e matérias estranhas. Troque o cabo de aço
conforme necessário.

5. Inspecione a Corrente de Suspensão

Verifique a corrente quanto as deformações ou curvas,
amassamentos ou entalhes, estiramento, sinais de desgaste
e exposição ao calor ou chama. Troque a corrente conforme
necessário.

6. Inspecione quanto a prendedores e correntes faltando

Verifique todas as conexões quanto a pinos, prendedores e
correntes faltando. Troque os pinos, prendedores e correntes
conforme necessário.

7. Inspecione todas as porcas e parafusos quanto às

especificações de torque corretas
Inspecione todos os prendedores roscados quanto às
especificações de torque corretas. Reaperte os prendedores
conforme necessário.

8. Inspecione o Piso

Inspecione o piso quanto a dano e decomposição. Troque
o piso conforme necessário. Inspecione sempre os painéis
do piso antes da instalação e após a remoção. Os painéis de

piso danificados podem falhar sob carga, resultando em dano à
propriedade, acidente ou óbito. Os painéis de piso danificados
não devem nunca ser usados para piso no QuikDeck™. Os
painéis de piso suspeitos de dano devem ser removidos
imediatamente de serviço. A inspeção, armazenamento,
manuseio e uso apropriados são necessários para assegurar
integridade estrutural e aplicação segura dos painéis de piso.
O uso de painéis de piso danificados pode resultar em dano à
propriedade, acidente ou óbito.

9. Painéis de Piso Danificados

Alguns tipos comuns de dano aos painéis de piso são:
Decomposição. A decomposição (ou apodrecimento) pode
reduzir significativamente a capacidade de transporte de
carga dos painéis de piso. As indicações de decomposição
do painel de piso incluem alterações na dureza, rigidez,
cor, textura ou alteração da composição da fibra (baixa
resistência ao choque e falha ao longo do grão sem
lascas). Os painéis de piso com sinais de decomposição
devem ser imediatamente retirados de serviço.
■■ Rupturas na Face. Uma ruptura na superf'ície de um painel
de piso é o resultado de sobrecarga. Uma ruptura de face
parece uma rachadura irregular ao longo da face de tensão
(inferior) do painel de piso, or a small, enrugamento reto
através da face de compressão (superior). As rupturas de
face resultam em perda significativa da capacidade de
transporte de carga. Os painéis de piso que mostrem ruptura
da face devem ser imediatamente retirados de serviço.
■■ Camadas acumuladas de tinta, concreto, etc. Tinta, concreto
ou outros materiais podem se acumular sobre os painéis
de piso e evitar a inspeção devida. Os painéis de piso que
acumularam camadas de pintura, concreto, etc. devem ser
imediatamente retirados de serviço e todas as camadas
de materiais ou detritos acumulados dos painéis de piso
devem ser removidos para permitir a inspeção devida.
Descarte e troque os painéis de piso caso seja evidente
dano ou decomposição após a remoção de camadas ou
detritos ou se as camadas de materiais ou detritos não
possam ser removidas sem causar dano ao painel do piso.
■■ Cortes de Serra, Orifícios Perfurados e Entalhes. Um corte de
serra, parcialmente ou completamente através do painel de
piso, reduzirá significativamente a capacidade de carga de um
painel de carga. Os entalhes ou orifícios perfurados podem
ter efeitos similares. Os painés de piso com cortes de serra,
orifícios perfurados ou entalhes neles devem ser removidos
de serviço.
■■
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■■

■■

■■

■■

■■

■■

Amassamentos. Amassamentos são causados pelo
impacto da queda de objetos ou de um painel de piso
em queda atingindo um objeto. Os painéis de piso com
amassamentos mais profundos do que 1,6 m ( ¹⁄₁₆")
devem ser imediatamente removidos de serviço.
Entalhes e Depressões. Entalhes ou depressões (onde
pedaços de madeira foram despedaçados da face do
painel de piso) podem ser o resultado do dano de
manuseio da empilhadeira, decomposição ou ataque
químico. Os painéis de piso com entalhes ou depressões
devem ser imediatamente removidos de serviço.
Fenda ou Rachadura. Fendas ou rachaduras são
separações que se estendem através do painel do piso
de uma face para a outra. Os painéis de piso com fendas
na extremidade devem ser removidos de serviço.
Delaminação. A delaminação é uma fenda que separa
camadas de madeira na extremidade de um painel de piso.
A delaminação pode ser causada pela sobrecarga, dano
mecânico, decomposição ou ataque químico. As camadas
de delaminação que migram diagonalmente através de
folheados adjacentes de compensado de madeira podem ter
sido causadas pela sobrecarga. As camadas de delaminação
causadas pela sobrecarga tem possibilidade de serem
acompanhadas por rupturas na face. Os painéis de piso com
camadas de delaminação devem ser removidos de serviço.
Descoloração. A descoloração pode indicar exposição
à decomposição, altas temperaturas ou ataque
químico. Os painéis de piso que estão inteiramente
ou parcialmente descoloridos devem ser removidos
de serviço até que a causa da descoloração tenha
sido determinada como sendo inofensiva.
Outros. Madeira macia ou farelenta pode indicar
ataque químico ou decomposição. Odor estranho
também pode indicar ataque químico. Os painéis
de Piso que possam ter áreas macias ou farelentas
sobre eles devem ser removidos de serviço.

10. Prevenção de Dano aos Painéis de Piso
■■

■■

■■

Cargas de Impacto. Painéis de piso podem ser danificados
caso os objetos caiam ou sejam jogados sobre a plataforma.
Coloque cargas sobre as plataformas em suspensão
de forma suave e sem impacto. Os painéis de piso que
tenham sido danificados por objetos caídos ou jogados
sobre a plataforma devem ser removidos de serviço.
Manuseio Impróprio. Os painéis de piso podem ser
danificados caso caiam ou sejam jogados da plataforma.
Remova e armazene os painéis de piso de uma maneira
sistemática. A proteção do canto deve ser usada ao
movimentar pacotes. Não jogue painéis de piso dos
caminhões. Não empurre pacotes de painéis de piso com
as extremidades dos garfos da empilhadeira. Os painéis
de piso que foram danificados por manuseio impróprio
devem ser imediatamente removidos de serviço.
Decomposição. A decomposição dos painéis de
piso pode reduzir significativamente a capacidade
de transporte de carga. Para evitar a decomposição
da madeira e perda subsequente da capacidade de
transporte de carga, mantenha os painéis secos e
permita que os painéis molhados sequem rapidamente
fornecendo circulação de ar adequada. Consulte
"Armazenamento Apropriado dos Painéis de piso."
©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente

■■

■■

■■

■■

■■
■■

■■

Armazenamento Inadequado. Os painéis de piso que
são inadequadamente armazenados estão sujeitos
à ataque biológico e químico e dano mecânico.
Os painéis de piso que foram danificados por
meio de armazenamento inadequado devem ser
cuidadosamente avaliados antes do uso. Consulte
"Armazenamento Apropriado dos Painéis de piso."
Sobrecarga. Se os painéis de piso defletem
significativamente, ou fazem barulhos de rachadura
a medida que a carga está sendo aplicada, eles estão
sendo sobrecarregados. Não armazene materiais pesados
sobre os painéis de piso. Os painéis de piso que foram
sobrecarregados devem ser removidos imediatametne
de serviço. Consulte "Inspeção dos Painéis de piso."
Uso Impróprio. Os painéis de piso não devem ser
nunca usados para rampas de carga, passarelas, etc.
ou algo diferente do uso de painéis de piso para
o QuikDeck™. O uso impróprio de painéis de piso
pode causar dano aos painéis de piso. Os painéis
de piso que foram usados de forma inadequada
devem ser removidos imediatamente de serviço.
Reforço Impróprio dos Painéis de Piso. Consulte"
Aplicações Personalizadas" (pgs. 73–78) quando
os painéis de piso devem ser cortados sob medida
ao redor de uma obstrução para fornecer suporte
adicional na área conforme detalhado.
Salto. Nunca pule ou salte sobre os painéis de piso.
Produtos químicos. A madeira é susceptível ao ataque
químico. Obtenha as Folhas de Dados de Segurança de
Materiais (MSDS) para quaisquer produtos químicos
sendo usados em uma tarefa que possivelmente estejam
em contato com painéis de piso e determine se há
risco de degradação dos painéis de piso. Os painéis de
piso contaminados com produtos químicos perigosos
devem ser imediatamente removidos de serviço.
Calor. Os painéis de piso não devem ser expostos
a temperaturas que excedam 65 °C (150° F ) pois
exposições prolongadas a calor extremo podem resultar
em perda de resistência permanente. Os painéis de
piso que foram submetidos a altas temperaturas
devem ser imediatamente removidos do serviço.

11. Armazenamento apropriado dos Painéis de Piso

O armazenamento e o manuseio apropriado dos painéis
de convés de madeira evitarão dano desnecessário,
decomposição e redução da vida útil em serviço. Para evitar a
decomposição e para assegurar integridade estrutural e vida
útil em serviço longo, armazene os painéis de piso de uma
forma que minimize a umidade e assegure a circulação de ar
apropriada. Não armazene painéis de piso em contato com o
solo e separe sempre com adesivos para permitir circulação de
ar entre os painéis.
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12. Identificação e Armazenamento dos Painéis de Piso

Rotule adequadamente e armazene pacotes organizados dos
painéis de piso sobre uma superfície nivelada e protegida da
ação do tempo. Para evitar que a água entre em contato com os
painéis de piso armazenados, coloque os pacotes debaixo de um
teto, cubra com material, etc.
Permita circulação de ar e drenagem adequadas para assegurar
que a água, umidade e condensação possam escapar. Os

pacotes dos painéis de piso devem ser empilhados com
espaçadores separados não mais do que 1,8 m (6') no
centro. Os espaçadores devem alinhar verticalmente para
permitir acesso aos garfos da empilhadeira. A bandagem
deve estar alinhada com os adesivos. A bandagem que estiver
desalinhada com os adesivos ou a bandagem que estiver com
excesso de tensão pode resultar em painéis de piso arqueados
ou danificados.

Inspeção Semanal
1. Inspecione a plataforma e os componentes quanto a dano

ou deflexão excessiva. O dano ou deflexão excessiva é um
sinal claro de sobrecarga da plataforma. Inspecione todos os
carretéis de junção, treliças e tubos do mordente de viga quanto
à deformação dos orifícios, empeno ou deflexão excessiva.
Caso seja observada deflexão excessiva, evacue imediatamente
a plataforma e proteja a área debaixo da plataforma. Remova
a carga e inspecione a plataforma, os componentes de
suspensão e os membros de suporte estrutural quanto a dano.
Troque pelos componentes fornecidos pela Safway conforme
necessário.

2. Inspecione os componentes quanto à corrosão e

decomposição. Verifique todos os componentes estruturais,
pinos e prendedores quanto à evidência de corrosão e carretéis
de junção, treliças e tubos do mordente de viga quanto a
deformação dos orifícios, empeno ou deflexão excessiva.
Novamente, caso seja observada deflexão excessiva, evacue

Troca dos Componentes Danificados
Os seguintes passos devem ser realizados ou supervisionados por
uma Pessoa Competente caso seja identificado um componente
danificado durante a inspeção. Nunca repare, substitua, modifique
ou altere os componentes do QuikDeck™ sem alteração por
escrito prévia da Safway
1. Informe imediatamente componente danificado ao seu
supervisor.
2. Evacue a plataforma caso exista uma condição perigosa.
3. Proteja a área debaixo da plataforma.
4. Remova todos os materiais da área em torno do componente
avariado.

imediatamente a plataforma e proteja a área debaixo da
plataforma. Remova a carga e inspecione a plataforma,
os componentes de suspensão e os membros de suporte
estrutural quanto a dano. Troque pelos componentes
fornecidos pela Safway conforme necessário.

3. Inspecione os componentes quanto a dano ao acabamento.

Verifique quanto à galvanização lascada ou danificada, tinta ou
revestimentos de outra superfície. Repare o acabamento com

tinta rica em zinco o mais breve possível para evitar mais
corrosão. Nota: este reparo deve somente ser realizado
por uma pessoa qualificada para restaurar equipamentos.
Para obter mais informações, entre em contato com o
Departamento de Engenharia da Safway.

5. O pessoal designado para trocar o(s) componente(s) deve ser
amarrado para realizar a troca do componente.
6. Troque os componentes danificados com os componentes
fornecidos pela Safway.
7. Descarte o(s) componente(s) avariado(s). Não tente reparar
o(s) componente(s) danificado(s)
8. Determine a causa do dano ao(s) equipamento(s).
9. Elabore e implemente ação corretiva para evitar futuros
incidentes.
10. Entre em contato com a Safway caso o componente tenha
sido substituído devido à defeito do componente.
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Valores Nominais da Plataforma

4,9 m
(16')

4,9 m (16')

4,9 m (16')

2,4 m (8')

Figura 87 – 50 psf (244 kg/m²)

Figura 86 – 25 psf (122 kg/m²)

“Libras por polegada quadrada” (psf) ou “Quilograma
por metro quadrado” (kg/m²) é uma medida de
quantidade de carga aplicada sobre uma dada área
da plataforma.
O valor nominal de psf (kg/m²) do Sistema de Acesso
Suspenso QuikDeck™ depende do espaçamento e
da configuração da alça. Existem três configurações
padrão de QuikDeck™ e respectivos valores nominais
(Figs. 86-88).
Alças Anguladas
Ao usar alças anguladas, é importante colocar a
corrente no rasgo da corrente do carretel de junção
correto. A tensão na corrente deve assentar a
corrente ainda mais no rasgo da corrente do carretel
de junção, ao invés de puxar a corrente para fora do
rasgo ou de aplicar carga lateral de encontro ao pino
trava.

2,4 m (8')
2,4 m (8')

Figura 88 – 75 psf (366 kg/m²)

O pino trava é projetado para evitar que a corrente
seja acidentalmente retirada do carretel de junção;
não é projetado para assumir carga lateral de uma
alça angulada.

! ADVERTÊNCIA

A NÃO COLOCAÇÃO DA CORRENTE NO RASGO CORRETO DA
CORRENTE PODE CAUSAR FALHA DE UMA ALÇA, RESULTANDO
EM DANO À PROPRIEDADE, ACIDENTE PESSOAL OU ÓBITO.

! ADVERTÊNCIA

NÃO CARREGUE A CORRENTE
DE ENCONTRO AO PINO TRAVA
QUANDO ESTIVER USANDO
ALÇAS ANGULADAS

QDCFT 	Corrente
Classe 100

QDN

Carretel de Junção

Figura 89 – Ângulos Permitidos
©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente

A TENSÃO/ÂNGULOS MÁXIMOS PERMITIDOS DA CORRENTE
DEPENDEM DOS VALORES NOMINAIS DA PLATAFORMA E
DO LOCAL DA SUSPENSÃO. CONSULTE "Valores Nominais,
Cargas e Capacidade" PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS
CARGAS E ÂNGULOS MÁXIMOS PERMITIDOS DA ALÇA.
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Valores Nominais da Carga Distribuída
Material		Detritos de Concretos	Meios de Jateamento	Água
Configuração da Grade	Carga Uniforme Máxima		Profundidade Máxima
2,4 m x 2,4 m (8' x 8)
75 psf (366 kg/m²)
254 mm (10")
101 mm (4")
304 mm (12")
2,4 m x 4,9 m (8' x 16')
50 psf (244 kg/m²)
177 mm (7")
50 mm (2")
203 mm (8")
4,9 m x 4,9 m (16' x 16')
25 psf (122 kg/m²)
76 mm (3")
25 mm (1")
101 mm (4")
2,4 m x 7,3 m (8' x 24')
20 psf (97 kg/m²)
50 mm (2")
20 mm (0.8")
76 mm (3")
Os valores nominais não se aplicam aos painéis gradeados.
Pode ser usada qualquer combinação de comprimentos de treliça.
O aumento da carga constante devido ao peso da treliça curta diminui a capacidade de carga.

! PERIGO
O uso em excesso aos valores nominais para
o Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck™
ou seus componentes resultará em dano à
propriedade, acidente pessoal ou óbito.
Entre em contato com a Safway para
obter mais informações relativas ao
Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck™ e os
componentes.

Profundidade
Máxima

Figura 90 – Cargas Distribuídas (Meios para Jato de Areia, Cascalho, Detritos de Concreto, Água, etc.)

Valores Nominais da Carga Concentrada
Material		Tambores* Engradados**
				

Chapas de Compensado/
Compensado Prensado†

Configuração da Grade	Carga Concentrada Máxima		Quantidade Máxima
2,4 m x 2,4 m (8' x 8')

50 psf + 1000 lbs. (366 kg/m² + 453 kg)

4 Tambores

1 Engradado

27 Chapas

2,4 m x 4,9 m (8' x 16')

25 psf + 1000 lbs. (244 kg/m² + 453 kg)

2 Tambores

1 Engradado

16 Chapas

4,9 m x 4,9 m (16' x 16')

1 homem + 453 kg (1000 lbs.)

1 Tambor

0 Engradados

8 Chapas

2,4 m x 7,3 m (8' x 24')

1 homem + 453 kg (1000 lbs.)

1 Tambor

0 Engradados

4 Chapas

Os valores nominais especificam as cargas concentradas máximas por área de 2,4 m x 2,4 m (8' x 8').
As cargas concentradas devem ser corretamente escoradas a uma área mínima de 1,5 m²
(16 pés quadrados) e espaçadas entre si a um mínimo de 1,22 m (4').
*A capacidade dos tambores assume tambor padrão de 55 galões x 1000 lbs x 22" de diâmetro.
**A capacidade dos engradados assume o engradado padrão de 2500 lbs. x 4' x 4'.
†A capacidade de chapas de compensado/compensado prensado assume chapas padrão de ¾" x 4' x 8'.

Tambor

Engradado

Chapas de Compensado

Figura 91 – Carga Concentrada (Vários exemplos)
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Capacidades Nominais da Carga do Componente
! ADVERTÊNCIA

TODOS OS VALORES NOMINAIS APLICADOS ACIMA SE APLICAM
SOMENTE AOS COMPONENTES GENUÍNOS DO SISTEMA DE ACESSO
SUSPENSO QuikDeck™ NA CONDIÇÃO DE “COMO NOVO”.
NÃO ALTERE, SUBSTITUA, MODIFIQUE OU REPARE OS COMPONENTES
DO QuikDeck™ SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO DA SAFWAY.

Configuração da Grade

2,4 m x 2,4 m (8' x 8')

A OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
(Administração da Saúde e Segurança Ocupacional) (Agência
de Segurança Ocupacional e Saúde dos EUA) exige um fator de
segurança de 4:1 para aplicações em plataforma suspensa.
Consulte a seção Componentes no início deste manual para
mais informações sobre os componentes individuais.
2,4 m x 4,9 m (8' x 16')		

4,9 m x 4,9 m (16' x 16')

2,4 m x 7,3 m (8' x 24')

Componentes da Grade			Carga Nominal
Treliças
Treliças cortadas sob medida

75 psf (366 kg/m²)

50 psf (244 kg/m²)		

25 psf (122 kg/m²)

20 psf (97 kg/m²)

Carretel de Junção (Plataforma)
Treliças: Os valores nominais podem não se aplicar às áreas da plataforma com Treliças instaladas cortadas sob medida.
Pode ser usada qualquer combinação de comprimentos de Treliça. O aumento da carga constante devido ao peso da
Treliça curta diminui a capacidade de carga.
Treliças cortadas sob medida: As Treliças cortadas sob medida devem ter alças instaladas nos carretéis de junção em
ambas extremidades. As Treliças cortadas sob medida são de uso proibido em aplicações com viga em balanço.
Carretéis de Junção (Plataforma): Os valores nominais não se aplicam às áreas de viga em balanço da plataforma. Pode ser usada qualquer
combinação de comprimentos de treliça. O aumento da carga constante devido ao peso da treliça curta diminui a capacidade de carga.
Configuração da Grade

2,4 m x 2,4 m (8' x 8')

2,4 m x 4,9 m (8' x 16')		

4,9 m x 4,9 m (16' x 16')

2,4 m x 7,3 m (8' x 24')

Componentes de suspensão			Carga Nominal
Abraçadeira Auxiliar de Montagem

4400 lbs. (19,6 kN)

4400 lbs. (19,6 kN)		

4400 lbs. (19,6 kN)

4400 lbs. (19,6 kN)

8800 lbs. (39,14 kN)

8800 lbs. (39,14 kN)		

8800 lbs. (39,14 kN)

8800 lbs. (39,14 kN)

Carretel de Junção (Suspensão)
Corrente de Suspensão
Acoplador de Corrente
Conector da Corrente-ao-Cabo
de Aço
Conjunto do Mordente de Viga
Abraçadeira Auxiliar de Montagem : Componente vertical da carga. A abraçadeira auxiliar de montagem é de uso único; não reutilize.
Carretéis de Junção (Suspensão): **Os valores nominais se aplicam somente ao recuo da corrente vertical. Os fatores de redução da
corrente se aplicam às alças anguladas. Consulte "Cargas de Suspensão" (pgs. 64–65) para mais informações.
Corrente de Suspensão: A corrente deve ser uma corrente classe 100 de 10 mm (⅜") soldada. O fabricante da corrente deve ser um
fornecedor aprovado da Safway. Os fatores de redução da corrente se aplicam às alças anguladas e outras condições. O ângulo máximo de
45° da alça se aplica.
Conjunto de Mordente de Viga: Os valores nominais se aplicam aos tubos cruzados de 304 mm (12" ), 608 mm (24") e 838 mm (33" ).
O mordente de viga deve ser contida para cargas aplicadas paralelas à viga I.
Configuração da Grade

2,4 m x 2,4 m (8' x 8')

2,4 m x 4,9 m (8' x 16')		

4,9 m x 4,9 m (16' x 16')

2,4 m x 7,3 m (8' x 24')

Componentes do Piso			Carga Nominal
Suportes de Piso

75 psf (366 kg/m²)

75 psf (366 kg/m²)		

75 psf (366 kg/m²)

75 psf (366 kg/m²)

Painel de Piso de Compensado 100 psf (488 kg/m²)

100 psf (488 kg/m²)		

100 psf (488 kg/m²)

100 psf (488 kg/m²)

Painel Gradeado

100 psf (488 kg/m²)		

100 psf (488 kg/m²)

100 psf (488 kg/m²)

100 psf (488 kg/m²)

Painéis de Piso de Compensado: Os painéis devem ser devidamente inspecionados e em boa condição.
Os painéis devem ser de espessura plena de 19 mm (¾") de Plyform Classe 1 Estrutural APA 7 Ply BBOES.
Painel Gradeado: 0,3 m (1') x 1,2 m (4') x 63,5 mm (2,5")
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Viga em Balanço e Levantamento
Configuração da Grade	Distância Máxima da Viga em Balanço*	Carga de Levantamento Máxima**
2,4 m x 2,4 m (8' x 8')
1,2 m (4')
30 psf (146 kg/m²)
2,4 m x 4,9 m (8' x 16')
2,4 (8')
30 psf (146 kg/m²)
4,9 m x 4,9 m (16' x 16')
2,4 m (8')
30 psf (146 kg/m²)
2,4 m x 7,3 m x (8 'x 24')
2,4 m (8')
30 psf (146 kg/m²)
*A viga em balanço máxima é 4,8 m (16') somente durante a montagem; todo o pessoal sobre a viga em balanço de 4,8 m (16') deve estar
equipado com o devido EPI (Equipamento de Proteção Pessoal) e Equipamentos de Proteção contra Queda. Todos os carretéis de junção na
base da viga em balanço devem ter alças devidamente instaladas. Pode ser usada qualquer combinação de comprimentos de treliça para
atingir o comprimento da viga em balanço. O aumento da carga constante devido ao peso da treliça curta diminui a capacidade de carga.
**Necessárias limitações de levantamento adequadas. Os valores nominais não se aplicam aos painéis gradeados. As normas para
aplicação de plataforma apoiado se aplicam às limitações de levantamento (Seção 2.4, pg. 47).

Ângulos da Alça
	Ângulo Máximo 	Perímetro ou Ângulo	Ângulo Máxima da Alça no Carretel de
Configuração da Grade
da Alça Interior*	Máximo da Alça do Canto*
Junção da Base da Viga em Balanço*
2,4 m x 2,4 m (8' x 8')

30°

45°

30°

2,4 m x 4,9 m (8' x 16')

15°

30°

15°

4,9 m x 4,9 m (16' x 16')

10°

30°

10°

2,4 m x 7,3 m (8' x 24')

15°

30°

15°

*Medido da Vertical
Conjunto de Mordente
de Viga de 12" (típico)
Ângulo da Alça do Perímetro

Ângulo da Alça Interior

Corrente de Classe
100 de ⅜" (típica)
Carretel de junção

Carga Viva Uniforme

Figura 92 – Alça Interior

Figura 93 – Perímetro ou Alça do Canto

Carretel de Junção da
Base da Viga em Balanço
Ângulo da Alça
Carretel de Junção
(Base da Viga em Balanço)

Viga em
Balanço

Figura 94 – Alça no Carretel de Junção da Base da Viga em Balanço
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Aplicações de Cobertura – Valores Nominais da Carga Distribuida
Configuração da Grade	Carga Uniforme Máxima
2,4 m x 2,4 m (8' x 8')
150 psf (732 kg/m²)
2,4 m x 4,9 m (8' x 16')
100 psf (488 kg/m²)
Os valores nominais não se aplicam aos painéis gradeados.
Pode ser usada qualquer combinação de comprimentos de treliça. O aumento da carga
constante devido ao peso da treliça curta diminui a capacidade de carga.

! ADVERTÊNCIA

TODOS OS VALORES NOMINAIS APLICADOS ACIMA SE
APLICAM SOMENTE AOS COMPONENTES GENUÍNOS
DO SISTEMA DE ACESSO SUSPENSO QuikDeck™ NA
CONDIÇÃO DE “COMO NOVO”.
NÃO ALTERE, SUBSTITUA, MODIFIQUE OU REPARE OS
COMPONENTES DO QuikDeck™ SEM AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA POR ESCRITO DA SAFWAY.

Profundidade
Máxima

Figura 95 – Cargas Distribuídas (Meios para Jato de Areia, Cascalho, Detritos de Concreto, Água, etc.)

Aplicações Blindadas – Viga em Balanço e Levantamento
Configuração da Grade	Distância Máxima da Viga em Balanço*	Carga de Levantamento Máxima**
2,4 m x 2,4 m (8' x 8')
1,2 m (4')
30 psf (146 kg/m²)
2,4 (8')
30 psf (146 kg/m²)
2,4 m x 4,9 m (8' x 16')
Valores Nominais de Cobertura com base no Fator de Segurança 2:1
*A viga em balanço máxima é 4,8 m (16') somente durante a montagem; todo o pessoal sobre a viga em balanço de 4,8 m (16') deve estar
equipado com o devido EPI (Equipamento de Proteção Pessoal e Equipamentos de Proteção contra Queda. Todos os carretéis de junção na
base da viga em balanço devem ter alças devidamente instaladas. Pode ser usada qualquer combinação de comprimentos de treliça para
atingir o comprimento da viga em balanço. O aumento da carga constante devido ao peso da treliça curta diminui a capacidade de carga.
**Necessárias limitações de levantamento adequadas. Os valores nominais não se aplicam aos painéis gradeados. As normas para
aplicação de plataforma apoiado se aplicam às limitações de levantamento (Seção 2.4, pg. 47).

Aplicações de Cobertura – Ângulos da Alça
Configuração da Grade

Ângulo Máximo 	Perímetro ou Ângulo	Ângulo Máximo da Alça no Carretel de
da Alça Interior*	Máximo da Alça do Canto*
Junção da Base da Viga em Balanço*

2,4 m x 2,4 m (8' x 8')

30°

45°

30°

2,4 m x 4,9 m (8' x 16')

15°

30°

15°

*Medido da Vertical
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Áreas de Influência
"Área de Influência" é referida como a
área da plataforma apoiada por uma
alça individual. Quanto maior a área de
influência que uma alça deva suportar,
maior a tensão na alça.

Alças Interiores
As alças no interior de uma plataforma têm
tipicamente grandes áreas de influência.

As seções sombreadas (Figs. 96–98)
detalham as configurações típicas
da alça e suas áreas de influência
associadas.

Alças da Extremidades
As alças localizadas localizadas na extremidade
de uma plataforma possuem uma reduzida área
de influência e menores cargas da alça do que as
alças interiores.

Por causa das suas grandes áreas de influência, as
alças interiores têm cargas de alça mais altas.

Alças do Canto
As alças localizadas nos cantos de uma
plataforma têm uma área de influência
menor e menores cargas da alça.

Áreas de Influência Nominais
Configurações de Grade	Carga Uniforme	Alça da Extremidade	Alça Interior	Alça do Canto
8' x 8' (2,4 m x 2,4 m)
75 psf (3,6 kN/m²)
3,5 m² (37,7 pés²)
6,2 m² (67,0 pés²)
1,98 m² (21,3 pés²)
50 psf (2,4 kN/m²)
6,6 m² 7,7 pés² )
112,5 m² (34,1 pés² )
3,7m² (40,1 pés² )
2,4 m x 4,9 m (8' x 16')
4,9 m x 4,9 m (16' x 16')
25 psf (1,2 kN/m²)
13,2 m² (142,5 pés² )
24,9 m² (268,1pés² )
7,0 m² (75,7 pés² )

Interior

Interior

Extremidade

Extremidade

2,48 m
(8' 2¼")

2,48 m
(8' 2¼")

1,4 m (4'
7⁵⁄₁₆")

1,4 m
(4' 7⁵⁄₁₆")

Canto

1,4 m (4'
7⁵⁄₁₆")

2,48 m
(8' 2¼")

Canto

Figura 96 – Classe 2,4 m x 2,4 m (8' x 8'), 75 psf

2,6 m (8'
8⁷⁄₁₆")

4,99 m (16'
4½")

Figura 97 – Classe 2,4 m x 4,9 m (8' x 16'), 50 psf
= Alças

Interior
Extremidade

= Áreas de Influência

Legenda: Áreas de Influência

4,99 m (16'
4½")

2,6 m (8'
8⁷⁄₁₆")

Canto
2,6 m (8' 8⁷⁄₁₆")

4,99 m (16'
4½")

Figura 98 – Classe 14,9 m x 4,9 m (6' x 16'), 25 psf
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Cargas de Suspensão – Alças Interiores
		
Componentes da Força de Carga
Ângulo da Alça	Carga Uniforme	Vertical	Tensão da Corrente	Lateral
Área de Influência 2,4 m x 2,4 m (8' x 8')
0°		
75 psf (366 kg/m²)
10°
75 psf (366 kg/m²)
15°
75 psf (366 kg/m²)
30°
75 psf (366 kg/m²)
45°		

5430 lbs (24,15 kN)
5430 lbs (24,15 kN)
5430 lbs (24,15 kN)
5430 lbs (24,15 kN)
N/D

5430 lbs (24,15 kN)
5514 lbs (24,52 kN)
5621 lbs (25,00 kN)
6270 lbs (27,89 kN)
N/D

0
958 lbs (4,26 kN)
1455 lbs (6,47 kN)
3135 lbs (13,95 kN)
N/D

Área de Influência 2,4 m x 4,9 m (8' x 16')
0°		
50 psf (244 kg/m²)
10°
50 psf (244 kg/m²)
15°
50 psf (244 kg/m²)
30°
45°
-

7508 lbs (33,39 kN)
7508 lbs (33,39 kN)
7508 lbs (33,39 kN)
N/D
N/D

7508 lbs (33,39 kN)
7624 lbs (33,91 kN)
7773 lbs (34,57 kN)
N/D
N/D

0
1324 lbs (5,89 kN)
2012 lbs (8,95 kN)
N/D
N/D

Área de Influência 4,9 m x 4,9 m (16' x 16')
0°		
25 psf (122 kg/m²)
10°
25 psf (122 kg/m²)
15°
30°
45°
-

8312 lbs (36,97 kN)
8312 lbs (36,97 kN)
N/D
N/D
N/D

8312 lbs (36,97 kN)
8441 lbs (37,55 kN)
N/D
N/D
N/D

0
1466 lbs (6,52 kN)
N/D
N/D
N/D

Área de Influência 2,4 m x 7,3 m (8' x 24')
0°		
20 psf (97 kg/m²)
10°
20 psf (97 kg/m²)
15°
20 psf (97 kg/m²)
30°
20 psf (97 kg/m²)
45°
-

5230 lbs. (23,3 kN)
5230 lbs. (23,3 kN)
5230 lbs. (23,3 kN)
5230 lbs. (23,3 kN)
N/D

5230 lbs. (23,3 kN)
5311 lbs. (23,6 kN)
5415 lbs. (24,1 kN)
6039 lbs. (26,9 kN)
N/D

0
922 lbs. (4,10 kN)
1402 lbs. (6,23 kN)
3020 lbs. (13,43 kN)
N/D

Todas as cargas derivadas de carga + carga constante 6 psf (0,29 kN/m²).
Nunca exceda as combinações de carga/ângulo sem aprovação por escrito da Safway.

Conjunto de Mordente
de Viga de 12" (típico)
Ângulo da Alça
do Perímetro

Ângulo da Alça Auxiliar

Ângulo da Alça
Interior

Corrente de Classe
100 de ⅜" (típica)
Carretel de junção

Figura 99 – Alça do Perímetro

Carga Viva Uniforme

Figura 100 – Alça Interior

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente

Carga do
Componente
Vertical

Figura 101 – Montagem Auxiliar

Valores Nominais, Cargas e Capacidades

65

Cargas de Suspensão – Alça do Perímetro
		
Componentes da Força de Carga
Ângulo da Alça	Carga Uniforme	Vertical	Tensão da Corrente	Lateral
Área de Influência 1,2 m x 2,4 m (4' x 8')
0° 		
75 psf (366 kg/m²)
10°
75 psf (366 kg/m²)
15°
75 psf (366 kg/m²)
30°
75 psf (366 kg/m²)
45°		

3057 lbs (13,60 kN)
3057 lbs (13,60 kN)
3057 lbs (13,60 kN)
3057 lbs (13,60 kN)
3057 lbs (13,60 kN)

3057 lbs (13,60 kN)
3104 lbs (13,81 kN)
3165 lbs (14,08 kN)
3530 lbs (15,70 kN)
4323 lbs (19,23 kN)

0
539 lbs (2,39 kN)
819 lbs (3,64 kN)
1765 lbs (7,85 kN)
3057 lbs (13,59 kN)

Área de Influência 2,4 m x 2,4 m (8' x 8')
0°		
50 psf (244 kg/m²)
10°
50 psf (244 kg/m²)
15°
50 psf (244 kg/m²)
30°
50 psf (244 kg/m²)
45°		

4227 lbs (18,80 kN)
4227 lbs (18,80 kN)
4227 lbs (18,80 kN)
4227 lbs (18,80 kN)
N/D

4227 lbs (18,80 kN)
4294 lbs (19,10 kN)
4376 lbs (19,46 kN)
4881 lbs (21,71 kN)
N/D

0
746 lbs (3,32 kN)
1133 lbs (5,04 kN)
2441 lbs (10,86 kN)
N/D

Área de Influência 2,4 m x 4,9 m (8' x 16')
0°		
25 psf (122 kg/m²)
10°
25 psf (122 kg/m²)
15°		
30°		
45°		

4418 lbs (19,65 kN)
4418 lbs (19,65 kN)
4418 lbs (19,65 kN)
4418 lbs (19,65 kN)
N/D

4418 lbs (19,65 kN)
4486 lbs (19,95 kN)
4574 lbs (20,36 kN)
5101 lbs (22,69 kN)
N/D

0
779 lbs (3,46 kN)
1184 lbs (5,27 kN)
2551 lbs (11,35 kN)
N/D

Área de Influência 4,9 m x 4,9 m (16' x 16')
0°		
20 psf (97 kg/m²)
10°
20 psf (97 kg/m²)
15°		
30°		
45°		

N/D

N/D

N/D

Todas as cargas derivadas de carga + carga constante 6 psf (0,29 kN/m²).
Nunca exceda as combinações de carga/ângulo sem aprovação por escrito da Safway.

Conjunto de Mordente
de Viga de 12" (típico)
Ângulo da Alça
do Perímetro

Ângulo da Alça Auxiliar

Ângulo da Alça
Interior

Corrente de Classe
100 de ⅜" (típica)
Carretel de junção

Figura 102 – Alça do Perímetro

Carga do
Componente
Vertical

Carga Viva
Uniforme

Figura 103 – Alça Interior

Figura 104 – Montagem Auxiliar
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Valores Nominais, Cargas e Capacidades

Cargas da Perna da Plataforma
Tamanho da Estrutura

0,61 m (2')

0,9 m (3')

Tamanho do Vão		
0,61 m (2')		

1,07 m (3' 6")

1,22 m (4')

1,52 m (5')

Cargas Máximas da Perna da Plataforma
200 lbs (0,89 kN)

200 lbs (0,89 kN)

200 lbs (0,89 kN)

200 lbs (0,89 kN)

0,90 m (3')			

400 lbs (1,78 kN)

400 lbs (1,78 kN)

400 lbs (1,78 kN)

1,07 m (3' 6")

600 lbs (2,67 kN)

600 lbs (2,67 kN)

600 lbs (2,67 kN)

700 lbs (3,1 kN)

700 lbs (3,1 kN)

1,22 m (4')

200 lbs (0,89 kN)

400 lbs (1,78 kN)
1,52 m (5')			

		

2,13 m (7')

600 lbs (2,67 kN)

3,05 m (10')
Todas as pernas devem ser devidamente escoradas e corretamente espaçadas. A plataforma deve ser fixada, estaiada com arame ou entravada por
cabos adequadamente; ligações corretas, dispositivos para derrubada e uma segunda camada de painéis de Piso de compensado é necessária para
todas as aplicações da plataforma apoiadas.
As cargas da perna são reduzidas quando espaçadas menos do que 1,2 m x 1,2 m (4' x 4').
As cargas da roda de rodízio devem ser limitadas a um máximo de 227 kg (500 lbs). As rodas de aço são proibidas nos painéis de Piso de compensado.
Os valores nominais podem ser multiplicados 2,5 vezes para aplicações contra levantamento pelo vento. Entre em contato com a Engenharia da
Safway para outras configurações.

Capacidade de Carga do Carro de Material ("Carro do Telhador")
Número de Painéis de Piso de Compensado		Capacidade de Carga do Carro de Material
1 Camada			
340 kg (750 lbs.)
2 Camadas			
568 kg (1250 lbs.)
Os carros de material devem estar equipados com freio "âncora" ou equivalente para evitar o risco
de carga descontrolada. As rodas de aço são proibidas nos painéis de piso de compensado.
A capacidade de carga assume o seguinte:
Especificações do Carro de Material
Distância entre eixos: mínima de 1,2 m (48" ); Trilha: mínima de 762 mm (30" ); Peso: máximo de 114 kg (250 lbs.)
Especificações do Pneu
Construção: totalmente pneumático; Diâmetro: mínimo de 305 mm (12" ) ; Largura: mínima de 203 mm (8" )

Capacidades de Carga da Paleteira
Número de Painéis de Piso de Compensado	Capacidade de Carga da Paleteira
1 Camada		
340 kg (750 lbs.)
2 Camadas		
568 kg (1250 lbs.)
Os macacos do palete devem estar equipados com freio "âncora" ou equivalente para evitar o risco
de carga descontrolada. As rodas de aço são proibidas nos painéis de piso de compensado.
A capacidade de carga assume o seguinte:
Especificações da Paleteira
Distância entre eixos: mínima de 1,2 m (48" ); Trilha: mínima de 601 mm (24" ); Peso: máximo de 114 kg (250 lbs.)
Rodetes Dianteiros
Construção: revestidos com uretano; Diâmetro: mínimo de 83 mm (3,25"); Largura: mínima de 102 mm (4").
Rodas Traseiras
Construção: revestidas com uretano; Diâmetro: mínimo de 178 mm (7"); Largura: mínima de 51 mm (2")

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente

Aplicações Personalizadas

67

As aplicações personalizadas mostradas abrangem somente uma
parte das muitas configurações do Sistema de Acesso Suspenso
QuikDeck™.

Entre em contato com a Safway para quaisquer
situações não cobertas neste documento.

Uso de Treliças Opcionais
No. da Peça.
QDN
QDJ13
QDJ4C
QDJ12
QDJ12D
QDJ4
QDJ23
QDJ16
QDJ56
QDJ8

Descrição
Carretel de Junção
Treliça de ⅓
Conjunto da Treliça 4C
Conjunto da Treliça de ½
Treliças Diagonais de ½
Treliça de 4'
Treliça de ⅔
Treliça de ¹⁄₆
Treliça de ⁵⁄₆
Treliça de 8'

Não é um Ponto de Suspensão: os carretéis de
junção não limitados na rotação. Consulte o Passo
7 do "Uso das treliças Cortadas sob Medidaing"
(pg. 70) para mais informações sobre os carretéis
de junção de estabilização sem restrição.

Legenda: Treliças Opcionais

Carretel de junção girou para
fora da posição

Entre em contato com a Safway para uma lista completa dos
componentes e acessórios do QuikDeck™. Para treliças
cortadas sob encomenda, consulte a próxima página.

A menos que localizado no canto da
plataforma não instale suspensão da
plataforma nos carretéis de junção
presos a somente duas treliças.

! ADVERTÊNCIA

A montagem incorreta dos componentes ou acessórios do Sistema de Acesso
Suspenso QuikDeck™ pode causar falha dos componentes da plataforma,
resultando em dano à propriedade, acidente pessoal ou óbito.

Figura 105 – Carretel de Junção sem Restrição

QDJ4C

Complemento
de 4' Treliça

QDJ4

Treliça de 4'

QDJ16	Treliça de ¹⁄₆
QDJ56	Treliça de ⁵⁄₆

QDJ23 	Treliça de ²⁄₃
QDJ13	Treliça de ¹⁄₃
QDJ12D	Treliças Diagonais de ½
QDJ12	Conjunto da Treliça de ½
QDN

Carretel de Junção

QDJ8

Treliça de 8'

Figura 106 – Treliças Opcionais
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Quando estiver usando treliças curtas, os carretéis de
junção devem ser apoiados por 3 treliças a menos que
localizados no canto da plataforma. Caso seja impossível
usar uma terceira treliça para fixar o carretel de junção,
instale barras de fixação para estabilizar o carretel de
junção (Fig. 107).
Fixe os barras de fixação para treliça curta da maneira usual
utilizando parafusos barras de fixac de ½-13. Instale 20
parafusos de piso através de orifícios externos na barra de
fixação de piso no painel de piso de compensado.

Parafusos do Piso de Madeira
Retentor do Piso

Piso

! PERIGO

A MENOS QUE LOCALIZADO NO CANTO DA PLATAFORMA, UM CARRETEL
DE JUNÇÃO APOIADO POR SOMENTE DUAS TRELIÇAS PODE NÃO TER
A ESTABILIDADE APROPRIADA, RESULTANDO EM FALHA DO PAINEL DE
PISO DE COMPENSADO (FIGS. 105, 107).
A FALHA DO PAINEL DE PISO DE COMPENSADO PODE RESULTAR EM
DANO À PROPRIEDADE, ACIDENTE PESSOAL OU ÓBITO.

A menos que localizado no canto da
plataforma não instale suspensão da
plataforma nos carretéis de junção presos
por menos de 3 treliças.

Figura 107 – Carretéis de Junção de Estabilização sem Restrição

Uso de Treliças cortadas sob medida
As treliças cortadas sob medida somente devem ser usadas
em aplicações onde as treliças de tamanho padrão não se
adequarão e cargas curvadas não serão aplicadas. Entre
em contato com o Departamento de Engenharia da Safway
para obter mais informações relativas ao uso das treliças
cortadas sob medida.
As treliças cortadas sob medida têm resistência à curvatura
limitada e não são usadas para criar envergaduras mais
compridas do que uma treliça cortada sob medida ou em
aplicações de viga em balanço.

Localização da Alça
Comprimento
da Envergadura

Treliças Padrão

Normas para aplicação das treliças cortadas sob medida
■■ Os carretéis de junção em qualquer extremidade das
treliças cortadas sob medida devem ter alças instaladas.
■■ As treliças cortadas sob medida não devem
ser nunca colocadas em vigas em balanço.

1. Determinação do Comprimento da Envergadura

Para evitar a rotação dos carretéis de junção, coloque
os pinos do carretel de junção em todos os locais
antirrotação onde as treliças padrão se conectam aos
carretéis de junção.

Meça a distância de centro a centro entre orifícios
do carretel de junção que a treliça cortada sob
medida irá transpor (Fig. 108). Este é o tamanho da
envergadura e é uma dimensão crítica. Verifique a
distância antes de prosseguir.
Nota: O comprimento da envergadura não deve
exceder 2,6 m (103" ).

Pino Antirrotação

Figura 108 – Determinação do Comprimento da Envergadura
Comprimento do Tubo = (Comprimento
da Envergadura) - 0,25 m (9¾")

Orifícios Pré-Furados
Linha de Corte

2. Corte do Tubo de Suporte no Comprimento

Subtraia 0,25 m (9¾" ) do comprimento da
envergadura. Meça esta distância da extremidade
pré-furada do tubo cortado sob medida e marque na
extremidade não furada (Fig. 109). Corte o tubo no
comprimento (±0,013", ±0,33 mm).
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3. Instalação das Extremidades da Treliça

Usando o pino padrão do carretel de junção e o
grampo do pino de engate do QuikDeck™, instale
duas extremidades da Treliça nos mesmos locais do
carretel de junção usados para medir o comprimento
da envergadura (Fig. 110).

QDN
QDJCE

4. Montagem do Teste e Marcação do Tubo de Suporte

Extremidade da Treliça

QDNP
Pino do
Carretel de Junção

Usando os locais do orifício pré-furado no tubo
de suporte, fixe temporariamente a uma das
extremidades da treliças (Passo 3) usando parafusos
sextavados de ½-13 x 4½" e contraporcas.
Deslize a outra extremidade em direção à
extremidade da treliça oposta. Marque os quatro
locais do orifício (dois de cada lado) no tubo de
suporte (Fig. 111). Remova o tubo de suporte.

Carretel de Junção

Grampo do Pino de Engate

Figura 110 – Instalação das Extremidades da Treliça

! PERIGO
DEVE SER TOMADO CUIDADO PARA ASSEGURAR-SE DE QUE OS
COMPONENTES NÃO CAIAM DURANTE O APARELHAMENTO OU
INSTALAÇÃO.
A QUEDA DE OBJETOS PODE RESULTAR EM DANO À PROPRIEDADE,
ACIDENTE PESSOAL OU ÓBITO.

5. Furação do Tubo de Suporte

Usando uma furadeira para serviço pesado e broca de
furação (Unibit é recomendada), fure quatro furos de
⁹⁄₁₆" conforme marcado
(Passo 4, Figs. 111-112). É recomendada a furação
de orifícios no local; entretanto, a extremidade
da treliça pode ser usada como um gabarito para
auxiliar na localização das dimensões da furação, caso
necessário (Fig. 110).

6. Reinstalação do Tubo de Suporte

Usando os parafusos sextavados de ½-13 x 4½" e
contraporcas fornecidas, aperte o tubo de suporte às
extremidades da treliça nos quatro locais conforme
mostrado. Use sempre porcas batente elásticas
(contraporcas da náilon) ou suas equivalentes
(Figs. 113-114).
Aperte os prendedores até 5-15 pés/lbs. (6-20 N-m)
ou até que um mínimo de três parafusos roscados
fiquem visíveis além da porca.

Monte a extremidade
pré-furada com parafusos

Transfira os locais do
orifício para suportar o
tubo nessa extremidade

Figura 111 – Montagem do Teste do Tubo de Suporte
101,6 mm
(4")
38,1 mm (1½")
50,8 mm (2")
14,3 mm (Ø ⁹⁄₁₆" )

Figura 112 – Furação do Tubo de Suporte
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7. Conclusão da Instalação

Corte o painel de piso de compensado classe 1
estrutural de ¾" BBOES de modo a se adequar
à área criada pela treliça cortada sob medida
instalada. O compensado deve ser cortado de
forma que ele cubra completamente a face
superior do tubo de suporte mas não crie uma
saliência (Fig. 115).
Usando uma furadeira elétrica, instale os
parafusos fornecidos pela fábrica através do
compensado e na superfície superior do tubo
de suporte em 12" incrementos. Prenda o
compensado a todas as treliças padrão (onde
aplicável) usando as barras padrões de fixação
de piso.

Figura 113 – Reinstalação do Tubo de Suporte

Painéis de proteção de altura apropriados
devem ser fabricados e instalados na treliça
cortada sob medida para evitar o perigo de
queda de objetos.

Parafusos com
Contraporcas de
½-13 x 4½"

Figura 114 – Reinstalação do Tubo de Suporte (Detalhe)

Compensado BBOES
Estrutural Classe 1 de ¾"
(cortado sob medida)

Não coloque o compensado
saliente.

Instale parafusos TEK de #12 x 1½" autoperfuráveis através do
compensado no tubo de suporte. Espaçamento máximo = 12".
Painéis de proteção padrões podem ser aparafusados
diretamente ao piso com parafusos TEK. A tábua de 2" x 4"
pode ser substituída.

Figura 115 – Conclusão da Instalação
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Uso de Abraçadeiras da Alça Auxiliar
Os carretéis de junção devem ser sempre usados como um
local de suspensão sempre que possível.

Parafusos de Montagem

Porcas Prisioneiras

Caso um carretel de junção não possa ser usado como um
local de suspensão, podem ser instaladas abraçadeiras
da alça auxiliar em qualquer ponto rígido da treliça para
proporcionar um local alternativo da alça. Para os valores
nominais da carga e informações sobre a aplicação, consulte
"Valores Nominais, Cargas e Capacidades" (pgs. 58–66).

! ADVERTÊNCIA

AS abraçadeiras DA ALÇA AUXILIAR DEVEM SER USADAS EM PARES
PARA PROPORCIONAR CAPACIDADE DA ALÇA EQUIVALENTE A UM
CARRETEL DE JUNÇÃO.

Figura 116 – Colocação do acessório

Placas Retentoras

A INSTALAÇÃO ADEQUADA DOS PARAFUSOS DE MONTAGEM DA
ABRAÇADEIRA DA ALÇA AUXILIAR É CRÍTICA PARA A SEGURANÇA
E PROTEÇÃO DA CONEXÃO DE SUSPENSÃO. AS ABRAÇADEIRAS DO
PARAFUSO DEVEM SER APERTADAS A 60–70 FT.-LBS. (81,3–94,9 N-M) E SÃO
PARA USO SOMENTE UMA VEZ.
NÃO REUTILIZE PARAFUSOS DE MONTAGEM DA ABRAÇADEIRA DA ALÇA
AUXILIAR OU SUBSTITUA COM COMPONENTES DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
ENTRE EM CONTATO COM A SAFWAY PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES
SOBRE A APLICAÇÃO CORRETA DAS ABRAÇADEIRAS DA ALÇA AUXILIAR E
PARA COMPRAR PEÇAS DE REPOSIÇÃO GENUÍNAS.

Figura 117 – Acessório colocado

A INOBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES ACIMA PODE
RESULTAR EM DANO À PROPRIEDADE, ACIDENTE PESSOAL OU ÓBITO.

Instalação das Abraçadeiras da Alça Auxiliar
1. Instale painéis de piso de compensado.
2. Remova duas porcas prisioneiras ou porcas automáticas
do ponto rígido da treliça selecionada (Fig. 116).
3. Instale corretamente dois parafusos de
montagem da abraçadeira da alça auxiliar no
ponto rígido da treliça (Figs. 116-117).
4. Curve sobre as guias de retenção do parafuso
de montagem da abraçadeira da alça auxiliar
para prender à treliça (Fig. 117).
5. Instale barras de fixação da abraçadeira da alça
auxiliar com duas arruelas temperadas de ⁷⁄₁₆" e
contraporcas classe 8 de ⁷⁄₁₆-20 (Figs. 118-119).
6. Aperte as duas contraporcas classe 8 de ⁷⁄₁₆20 a 60–70 pés.-lbs. (81,3-94,9 N-m).

Figura 118 – Acessório instalado

Tubo da Alça
Orifícios de Conexão do Parafuso

QDFSABW
99-22668

!

ADVERTÊNCIA

Use somente uma vez

Parafusos de Montagem
da Alça Auxiliar

Figura 119 – Abraçadeira da Alça Auxiliar (QDSAB)
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! PERIGO

AO USAR abraçadeiras DA ALÇA AUXILIAR FIXAS ÀS TRELIÇAS NO
PERÍMETRO DE UMA PLATAFORMA, AS CARGAS DE SUSPENSÃO DEVEM
SER DIRECIONADAS PARA O INTERIOR DA PLATAFORMA.
O DIRECIONAMENTO DAS CARGAS DE SUSPENSÃO VOLTADAS PARA
A PARTE EXTERNA DA PLATAFORMA PODE resultar em FALHA
DA TRELIÇA. A FALHA DA TRELIÇA PODE RESULTAR EM DANO À
PROPRIEDADE, ACIDENTE PESSOAL OU ÓBITO.

A corrente de suspensão fixa às abraçadeiras de montagem
da alça auxiliar deve estar alinhada com a treliça de
perímetro ou no sentido do piso de compensado.
As cargas da abraçadeira da alça auxiliar podem aplicar
cargas laterais às treliças. As treliças são normalmente
fixas de encontro às cargas laterais por painéis de piso de
compensado.
Entretanto, as treliças localizadas no perímetro da
plataforma têm painéis de piso de compensado localizados
somente no lado interno da treliça.

Figura 120 – Instalação Concluída

Corrente de suspensão voltada
para o piso de compensado
Corrente de suspensão alinhada
com a Treliça de Perímetro
Abraçadeiras de Montagem
da Alça Auxiliar

Perímetro da Plataforma

! PERIGO

AS ALÇAS FIXAS NÃO PODEM SE VOLTAR PARA FORA
DA PLATAFORMA QUIKDECK™ QUANDO FIXAS ÀS
abraçadeiras DE MONTAGEM DA ALÇA AUXILIAR.

Figura 121 – Alças Anguladas na Plataforma (Planta Baixa)
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Obstáculos à Instalação e Interrupções da Plataforma
O uso de componentes opcionais, o Sistema de Acesso
Suspenso QuikDeck™ pode ser configurado para uma
variedade de aplicações. Os seguintes exemplos tratam
da construção ao redor das obstruções e das penetrações
tais como:
■■ Canalização e conduítes
■■ Pilares de ponte
■■ Mancais de ponte

51 mm (2")

Máximo 127
mm (5")

Os componentes foram projetados especificamente para
construção ao redor de obstáculos e penetrações. Estes
incluem:
■■ Treliças opcionais
■■ Suportes de piso sem pinos
■■ Kits de reforço do piso
As abraçadeiras de presilha para a tábua estrutural de
51 mm x 152 mm (2" x 6") (reforços de piso) podem ser
apoiadas por uma treliça ou um suporte de piso.

Figura 122 – Reforço de Piso de 2" x 6" (Vista Montada)

Cada extremidade de um reforço de piso é fixa à uma
presilha de reforço de piso com quatro parafusos de
madeira de aço inoxidável de 10 x 1.

QDDSH	STL Abraçadeira da Presilha (2)
99-21449	Parafuso do Piso, #10 x 2½

A tábua de 51 mm x 152 mm (2" x 6") é normalmente
usada para reforço de piso quando instalar obstáculos. A
tábua de 2" x 6" pode ser encurtada conforme necessário
mas nunca é usada como um reforço de piso para
envergaduras superiores a 1,2 m (4').

! PERIGO
A NÃO FABRICAÇÃO ADEQUADA DE MEMBROS ESTRUTURAIS DE
MADEIRA OU DA INSTALAÇÃO DE PRENDEDORES PODE CAUSAR
FALHA DOS COMPONENTES DA PLATAFORMA, RESULTANDO EM
DANO À PROPRIEDADE, ACIDENTE PESSOAL OU ÓBITO.

Entre em contato com a Engenharia da Safway para as
situações não descritas.

QDJ__

Treliça

99-21450

Parafuso de Madeira, #10 x 1

QDDSHL	Reforço de Piso

QDDS

Suporte de Piso

Figura 123 – Reforço de Piso de 2" x 6" (Vista Explodida)
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Exemplo 1
O obstáculo cai completamente dentro de um único painel
de piso de 1,2 m x 2,4 m (4' x 8').

! PERIGO

A NÃO FABRICAÇÃO ADEQUADA DE MEMBROS ESTRUTURAIS DE
MADEIRA OU DA INSTALAÇÃO DE PRENDEDORES PODE CAUSAR
FALHA DOS COMPONENTES DA PLATAFORMA, RESULTANDO EM
DANO À PROPRIEDADE, ACIDENTE PESSOAL OU ÓBITO.

1. Instale um suporte de piso padrão (QDDS) na grade de 2,4
x 2,4 m (8' x 8'). Este suporte de piso principal pode ser
instalado em qualquer direção, dependendo do local do
obstáculo.
2. Instale um suporte de piso secundário (sem pinos) paralelo
ao suporte de piso principal se houver um:
a. o espaço entre o obstáculo e o suporte de piso principal
é superior a 304,8 mm (12") ou
b. o obstáculo e a Treliça paralela ao suporte de piso
principal é superior a 304,8 mm (12").
O suporte de piso secundário deve ser o mais próximo
possível ao obstáculo.
Sempre que for usado um suporte de piso sem pinos, deve
ser capturado entre dois painéis de piso ou fixos de alguma
maneira para evitar que se movimente para fora do lugar.
3. Instale um reforço de piso de madeira de 51 mm x 152
mm ( 2" x 6") (com presilhas) nas laterais do obstáculo
perpendicular ao suporte de piso principal.
4. Prenda cada extremidade do piso a uma presilha com
quatro parafusos de aço inoxidável de #10 x 1.

Figura 124 – Obstáculo dentro do Único Painel de Piso

5. Corte peças de classe estrutural de 19 mm de ¾" BBOES de
compensado para preencher todos os intervalos, conforme
necessário. Cada pedaço de compensado não deve ter mais
de 6,3 mm (¼") menores do que o espaço que ele preenche
e deve ser apoiado sobre pelo menos três laterais. O
compensado mais largo do que 178 mm (7") deve ser
apoiado em todas as quatro laterais.
6. Sempre que um reforço de piso sustentar a carga de um
painel de piso, fixe-o ao reforço de piso com parafusos de
piso de soquete quadrado de aço inoxidável de 10 x 2½ nos
centros de 127 mm (5").

Compensado de 19 mm (¾") (cortado sob medida)

QDDSHL	Reforço de Piso
(cortado sob medida)
QDDSH	Abraçadeiras da Presilha

QDDS

Suporte de Piso com Pinos

QDDSWOP	Suporte de Piso sem Pinos
QDDSHL	Reforço de Piso
(cortado sob medida)
QDDSH	Abraçadeiras da Presilha
Compensado de 19 mm (¾") (cortado sob medida)

Figura 125 – Obstáculo dentro de um Único Painel de Piso (Planta Baixa)
©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Exemplo 2
O obstáculo cai completamente dentro de uma única grade
de 2,4 m x 2,4 m (8' x 8'), interferindo com a instalação de
um suporte de piso padrão.

! PERIGO

A NÃO FABRICAÇÃO ADEQUADA DE MEMBROS ESTRUTURAIS DE MADEIRA
OU DA INSTALAÇÃO DE PRENDEDORES PODE CAUSAR FALHA DOS
COMPONENTES DA PLATAFORMA, RESULTANDO EM DANO À PROPRIEDADE,
ACIDENTE PESSOAL OU ÓBITO.

1. Instale dois suportes de piso sem pinos nos lados
opostos do obstáculo. Estes suportes de piso podem
ser instalados em qualquer direção, dependendo do
tamanho e localização do obstáculo.
2. Instale um reforço de piso de madeira de 51 mm x 152
mm ( 2" x 6") (com presilhas) nas laterais do obstáculo
perpendicular aos suportes de piso.
3. Prenda cada extremidade do reforço de piso a uma
presilha com quatro parafusos de madeira de aço
inoxidável de #10 x 1. As presilhas podem ser apoiadas
por um través ou um suporte de piso.
4. Corte pedaços de compensado estrutural classe 19 mm
(¾") BBOES para preencher os intervalos, conforme
necessário. Cada pedaço de compensado não deve ter
mais de 6,3 mm (¼") menores do que o espaço que ele
preenche e deve ser apoiado sobre pelo menos três
laterais. Compensado mais largo do que 178 mm (7")
deve ser apoiado em todos os quatro lados.
5. Sempre que um reforço de piso sustentar a carga de um
painel de piso, fixe-o ao reforço de piso com parafusos de
piso de soquete quadrado de aço inoxidável de 10 x 2½
nos centros de 127 mm (5").

Figura 126 – Obstáculo interferindo com o Suporte de Piso Padrão

Nota: Todos os componentes do Sistema de Acesso Suspenso
QuikDeck™ mostrados são padrões exceto conforme
observado.

QDDSWOP	Suporte de Piso sem
Pinos
QDDSHL	Reforço de Piso
(cortado sob medida)
QDDSH	Abraçadeiras da Presilha

QDDSHL	Reforço de Piso
(cortado sob medida)
QDDSH	Abraçadeiras da Presilha
Compensado de 19 mm (¾") (cortado sob medida)

Figura 127 – Obstáculo interferindo com o Suporte de Piso Padrão (Planta Baixa)
©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Exemplo 3
O obstáculo é inferior a 1,2 m (48") de largura e
interrompe uma única treliça longitudinal.

! PERIGO

A NÃO FABRICAÇÃO ADEQUADA DE MEMBROS ESTRUTURAIS DE MADEIRA
OU DA INSTALAÇÃO DE PRENDEDORES PODE CAUSAR FALHA DOS
COMPONENTES DA PLATAFORMA, RESULTANDO EM DANO À PROPRIEDADE,
ACIDENTE PESSOAL OU ÓBITO.

1. Instale dois suportes de piso longitudinais sem pinos nos
lados opostos do obstáculo.
2. Instale um reforço de piso de madeira de 51 mm x 152
mm ( 2" x 6") (com presilhas) nas laterais do obstáculo
perpendicular aos suportes de piso.
3. Fixe cada extremidade do reforço de piso a uma presilha
com quatro parafusos de madeira de aço inoxidável de
10 x 1.
4. Corte pedaços de compensado estrutural classe 19 mm
(¾") BBOES para preencher os intervalos, conforme
necessário. Cada pedaço de compensado não deve ter
mais de 6,3 mm (¼") menores do que o espaço que ele
preenche e deve ser apoiado sobre pelo menos três
laterais. Compensado mais largo do que 178 mm (7")
deve ser apoiado em todos os quatro lados.

Figura 128 – Obstáculo interrompendo uma Treliça Única

5. Sempre que um reforço de piso sustentar a carga de um
painel de piso, fixe-o ao reforço de piso com parafusos
de piso de soquete quadrado de aço inoxidável de 10 x
2½ nos centros de 127 mm (5").

QDDSHL	Reforço de Piso
(cortado sob medida)
QDDSH	Abraçadeiras da Presilha
QDDS

Suporte de Piso com Pinos

QDDSWOP	Suporte de Piso sem
Pinos

QDDSHL	Reforço de Piso
(cortado sob medida)
QDDSH	Abraçadeiras da Presilha
Compensado de 19 mm (¾") (cortado sob medida)

Figura 129 – Obstáculo interferindo com o Suporte de Piso Padrão (Planta Baixa)
©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Exemplo 4
O obstáculo interrompe a fileira lateral de treliças e carretéis
de junção.

! PERIGO

A NÃO FABRICAÇÃO ADEQUADA DE MEMBROS ESTRUTURAIS DE MADEIRA
OU DA INSTALAÇÃO DE PRENDEDORES PODE CAUSAR FALHA DOS
COMPONENTES DA PLATAFORMA, RESULTANDO EM DANO À PROPRIEDADE,
ACIDENTE PESSOAL OU ÓBITO.

1. Instale treliças curta longitudinais usando o maior
comprimento que permitirá uma fileira completa lateral de
treliças e carretéis de junção no lado próximo do obstáculo.
2. Instale a próxima fileira de treliças e carretéis de junção da
forma normal. Para preencher o espaço remanescente ao
redor do obstáculo, consulte os Exemplos 1, 2 e 3 conforme
necessário.
Nota: Todos os componentes do Sistema de Acesso Suspenso
QuikDeck™ mostrados são padrões exceto conforme
observado.

Figura 130 – Obstáculo interrompendo a Fileira Lateral de Treliças

Direção de Montagem da Plataforma

QDDSWOP	Suporte de Piso sem
Pinos
QDDSHL	Reforço de Piso
(cortado sob medida)
QDDSH	Abraçadeiras da Presilha
Fileira de Treliças Padrões

Fileira de Treliças Curtas
(QDJ16/QDJ13/QDJ12/QDJ23/QDJ56)

Figura 131 – Obstáculo interferindo com a Fileira Lateral de Treliças (Planta Baixa)
©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Exemplo 5
O obstáculo, tais como uma canalização de drenagem,
penetra um único painel de piso.

! PERIGO

A NÃO FABRICAÇÃO ADEQUADA DE MEMBROS ESTRUTURAIS DE MADEIRA
OU DA INSTALAÇÃO DE PRENDEDORES PODE CAUSAR FALHA DOS
COMPONENTES DA PLATAFORMA, RESULTANDO EM DANO À PROPRIEDADE,
ACIDENTE PESSOAL OU ÓBITO.

1. Prepare o compensado para os obstáculos tais como
canalizações ou conduítes.
2. Instale dois reforços de piso de madeira de 51 mm x
152 mm (2" x 6") nos lados opostos do obstáculo.
3. Caso o obstáculo seja mais largo do que 152 mm (6"),
instale dois reforços de piso adicionais nas duas laterais
do obstáculos paralelos ao suporte de piso. Estas
abraçadeiras de reforço de piso para estas peças de
tábua devem suportar os reforços de piso instalados no
Passo 2.
4. Fixe o painel de piso de compensado ao reforço de piso
com parafusos de piso de soquete quadrado de aço
inoxidável de 10 x 2½" nos centros de 127 mm (5").

Figura 132 – Obstáculo interrompendo o Painel de Piso

Nota: Todos os componentes do Sistema de Acesso Suspenso
QuikDeck™ mostrados são padrões exceto conforme
observado.

QDDS

Suporte de Piso com Pinos

Compensado Padrão de 19 mm (¾")
Com orifício para canalização

Obstáculo dentro de um painel

QDDSHL	Reforço de Piso
(cortado sob medida)
QDDSH	Abraçadeiras da Presilha

Figura 133 – Obstáculo interrompendo o Painel de Piso (Planta Baixa)
©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente

Obstáculo próximo ao canto
de um painel
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Instalação de Áreas em Arco
O Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck™ pode ser
configurado para fornecer acesso às estruturas em arco
com um raio mínimo de aproximadamente 163 m (535')
(Fig. 134).
O QuikDeck™ também pode ser "escalonado"
para propiciar acesso às estruturas em arco. Neste
método, dois carretéis de junção podem ou não ser
compartilhados com o mesmo membro de suspensão.
Entre em contato com a Safway para obter mais
informações relativas à instalação de estruturas em arco.

Raio mínimo de
163 m (535')

Figura 134 – Configuração em arco

Figura 135 – Configuração Escalonada

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente
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Apêndice A

Tabuletas de Carga
É exigida sinalização de carga da plataforma em todos as
plataformas suspensas.
Para a sua conveniência, as tabuletas de carga para os três valores
nominais padrões do Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck™
são fornecidas nesta seção. Copie e plastifique a tabuleta que se
correlaciona com o valor nominal específico para a sua tarefa.
Os valores nominais padrão são:
20 psf (97 kg/m²)
25 psf (122 kg/m²)
50 psf (244 kg/m²)
75 psf (366 kg/m²)
Entre em contato com a Safway para a troca das tabuletas de carga
ou caso a sua configuração se diferencie desses valores nominais
padrões de carga.
As tabuletas de carga devem ser exibidas em todos os locais
de entrada de plataforma e em outro lugar na plataforma, na
quantidade suficiente determinada pelo empreiteiro, de modo que
o pessoal pode determinar rapidamente a capacidade de carga da
plataforma.
Para maior visibilidade, as tabuletas de carga contêm as mesmas
informações de cada lado. Recomenda-se que se mantenha estes
avisos de ambos os lados ao se copiar. Eles também são copiados e
colocados um no verso do outro caso impressos de um só lado.

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Patente pendente

Água*

4 chapas

0

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Pendente de patente.

de chapa de 1,2 m x 2,4 m (4' x 8').

de 550 mm (22") com um peso de 1000 lbs. (4,5 kN).
‡O engradado assume um cubo padrão de 1,2 m
(4') com um peso de 2500 lbs. (11,1 kN).
¥A chapa de compensado se refere ao padrão

*Não são permitidas quaisquer cargas adicionais.
†O tambor de 55 galões (208,2 litros) assume um diâmetro

Uma carga por módulo de 2,4 m x 2,4 m (8' x 8').
A carga concentrada atua sobre uma área de 0,37 m² (4 pés² ).
As cargas devem ter um distanciamento mínimo de 1,2 m (4' ) entre elas.

Chapa de Compensado*¥

1

20 mm (⁴⁄₅")

76 mm (3")

Cascalho

Tambor de 55 Galões*†
Engradado*‡

50 mm (2")

Detritos de Concreto

Material	Carregamento de Material
	Máximo Permitido

Se tiver quaisquer dúvidas com relação ao
QuikDeck™, entre em contato com a Safway pelo
telefone (800) 558-4772 ou visite www.safway.com.

Todo o pessoal trabalhando em um Sistema de
Acesso Suspenso QuikDeck™ deve estar familiarizado
com os equipamentos e com as regulamentações
de plataforma (OSHA (Occupational Safety and
Health Administration) (Administração da Saúde e
Segurança Ocupacional) 29 CFR 1926 Subparte L
“Plataformas”), completar a Aula de Treinamento em
QuikDeck™ e ser aprovado no Exame do QuikDeck™.
Para informações adicionais, consulte a sua cópia do
Guia para Montagem do Sistema de Acesso Suspenso
QuikDeck™ (ORN 1803).

A inobservância do cumprimento destes Requisitos de
Capacidade de Carga resultará em dano à propriedade,
acidente grave ou óbito.

! PERIGO

Sistema de Acesso Suspenso

QuikDeck™

Carga Concentrada (Vários exemplos)

Tambor

Engradado

Chapas de Compensado

Cargas Distribuídas (Meios para Jato de Areia, Cascalho, Detritos de Concreto, Água, etc.)

Profundidade
Máxima

Valor Nominal de Carga da Plataforma

(97 kg/m²)

20 psf

QuikDeck™
Sistema de Acesso Suspenso

! PERIGO

A inobservância do cumprimento destes Requisitos de
Capacidade de Carga resultará em dano à propriedade,
acidente grave ou óbito.

Todo o pessoal trabalhando em um Sistema de
Acesso Suspenso QuikDeck™ deve estar familiarizado
com os equipamentos e com as regulamentações
de plataforma (OSHA (Occupational Safety and
Health Administration) (Administração da Saúde e
Segurança Ocupacional) 29 CFR 1926 Subparte L
“Plataformas”), completar a Aula de Treinamento em
QuikDeck™ e ser aprovado no Exame do QuikDeck™.
Para informações adicionais, consulte a sua cópia do
Guia para Montagem do Sistema de Acesso Suspenso
QuikDeck™ (ORN 1803).
Se tiver quaisquer dúvidas com relação ao
QuikDeck™, entre em contato com a Safway pelo
telefone (800) 558-4772 ou visite www.safway.com.

Detritos de Concreto
20 mm (⁴⁄₅")

50 mm (2")

Material	Carregamento de Material
	Máximo Permitido
Cascalho
76 mm (3")
1

Água*
Tambor de 55 Galões*†
0
4 chapas

Engradado*‡
Chapa de Compensado*¥

Uma carga por módulo de 2,4 m x 2,4 m (8' x 8').
A carga concentrada atua sobre uma área de 0,37 m² (4 pés² ).
As cargas devem ter um distanciamento mínimo de 1,2 m (4' ) entre elas.
*Não são permitidas quaisquer cargas adicionais.
†O tambor de 55 galões (208,2 litros) assume um diâmetro
de 550 mm (22") com um peso de 1000 lbs. (4,5 kN).
‡O engradado assume um cubo padrão de 1,2 m
(4') com um peso de 2500 lbs. (11,1 kN).
¥A chapa de compensado se refere ao padrão
de chapa de 1,2 m x 2,4 m (4' x 8').
©201 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Pendente de patente.

20 psf
(97 kg/m²)

Chapas de Compensado

Profundidade
Máxima

Valor Nominal de Carga da Plataforma

Engradado

Cargas Distribuídas (Meios para Jato de Areia, Cascalho, Detritos de Concreto, Água, etc.)

Tambor

Carga Concentrada (Vários exemplos)

8 chapas

0

1

101 mm (4")

76 mm (3")

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Pendente de patente.

de chapa de 1,2 m x 2,4 m (4' x 8').

de 550 mm (22") com um peso de 1000 lbs. (4,5 kN).
‡O engradado assume um cubo padrão de 1,2 m
(4') com um peso de 2500 lbs. (11,1 kN).
¥A chapa de compensado se refere ao padrão

*Não são permitidas quaisquer cargas adicionais.
†O tambor de 55 galões (208,2 litros) assume um diâmetro

Uma carga por módulo de 2,4 m x 2,4 m (8' x 8').
A carga concentrada atua sobre uma área de 0,37 m² (4 pés² ).
As cargas devem ter um distanciamento mínimo de 1,2 m (4' ) entre elas.

Chapa de Compensado*¥

Tambor de 55 Galões*†
Engradado*‡

Água*

Cascalho 25 mm (1")

Detritos de Concreto

Material	Carregamento de Material
	Máximo Permitido

Se tiver quaisquer dúvidas com relação ao
QuikDeck™, entre em contato com a Safway pelo
telefone (800) 558-4772 ou visite www.safway.com.

Todo o pessoal trabalhando em um Sistema de
Acesso Suspenso QuikDeck™ deve estar familiarizado
com os equipamentos e com as regulamentações
de plataforma (OSHA (Occupational Safety and
Health Administration) (Administração da Saúde e
Segurança Ocupacional) 29 CFR 1926 Subparte L
“Plataformas”), completar a Aula de Treinamento em
QuikDeck™ e ser aprovado no Exame do QuikDeck™.
Para informações adicionais, consulte a sua cópia do
Guia para Montagem do Sistema de Acesso Suspenso
QuikDeck™ (ORN 1803).

A inobservância do cumprimento destes Requisitos de
Capacidade de Carga resultará em dano à propriedade,
acidente grave ou óbito.

! PERIGO

Sistema de Acesso Suspenso

QuikDeck™

Carga Concentrada (Vários exemplos)

Tambor

Engradado

Chapas de Compensado

Cargas Distribuídas (Meios para Jato de Areia, Cascalho, Detritos de Concreto, Água, etc.)

Profundidade
Máxima

Valor Nominal de Carga da Plataforma

(122 kg/m²)

25 psf

QuikDeck™
Sistema de Acesso Suspenso

! PERIGO
A inobservância do cumprimento destes Requisitos de
Capacidade de Carga resultará em dano à propriedade,
acidente grave ou óbito.

Todo o pessoal trabalhando em um Sistema de
Acesso Suspenso QuikDeck™ deve estar familiarizado
com os equipamentos e com as regulamentações
de plataforma (OSHA (Occupational Safety and
Health Administration) (Administração da Saúde e
Segurança Ocupacional) 29 CFR 1926 Subparte L
“Plataformas”), completar a Aula de Treinamento em
QuikDeck™ e ser aprovado no Exame do QuikDeck™.
Para informações adicionais, consulte a sua cópia do
Guia para Montagem do Sistema de Acesso Suspenso
QuikDeck™ (ORN 1803).
Se tiver quaisquer dúvidas com relação ao
QuikDeck™, entre em contato com a Safway pelo
telefone (800) 558-4772 ou visite www.safway.com.

76 mm (3")

Material	Carregamento de Material
	Máximo Permitido
Detritos de Concreto
Cascalho 25 mm (1")
101 mm (4")

8 chapas

1

Água*
0

Tambor de 55 Galões*†
Engradado*‡
Chapa de Compensado*¥

Uma carga por módulo de 2,4 m x 2,4 m (8' x 8').
A carga concentrada atua sobre uma área de 0,37 m² (4 pés² ).
As cargas devem ter um distanciamento mínimo de 1,2 m (4' ) entre elas.
*Não são permitidas quaisquer cargas adicionais.
†O tambor de 55 galões (208,2 litros) assume um diâmetro
de 550 mm (22") com um peso de 1000 lbs. (4,5 kN).
‡O engradado assume um cubo padrão de 1,2 m
(4') com um peso de 2500 lbs. (11,1 kN).
¥A chapa de compensado se refere ao padrão
de chapa de 1,2 m x 2,4 m (4' x 8').
©201 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Pendente de patente.

25 psf

(122 kg/m²)

Chapas de Compensado

Profundidade
Máxima

Valor Nominal de Carga da Plataforma

Engradado

Cargas Distribuídas (Meios para Jato de Areia, Cascalho, Detritos de Concreto, Água, etc.)

Tambor

Carga Concentrada (Vários exemplos)

203 mm (8")

Água*

16 chapas

1

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Pendente de patente.

de chapa de 1,2 m x 2,4 m (4' x 8').

de 550 mm (22") com um peso de 1000 lbs. (4,5 kN).
‡O engradado assume um cubo padrão de 1,2 m
(4') com um peso de 2500 lbs. (11,1 kN).
¥A chapa de compensado se refere ao padrão

*Não são permitidas quaisquer cargas adicionais.
†O tambor de 55 galões (208,2 litros) assume um diâmetro

Uma carga por módulo de 2,4 m x 2,4 m (8' x 8').
A carga concentrada atua sobre uma área de 0,37 m² (4 pés² ).
As cargas devem ter um distanciamento mínimo de 1,2 m (4' ) entre elas.

Chapa de Compensado*¥

2

50 mm (2")

Cascalho

Tambor de 55 Galões*†
Engradado*‡

177 mm (7")

Detritos de Concreto

Material	Carregamento de Material
	Máximo Permitido

Se tiver quaisquer dúvidas com relação ao
QuikDeck™, entre em contato com a Safway pelo
telefone (800) 558-4772 ou visite www.safway.com.

Todo o pessoal trabalhando em um Sistema de
Acesso Suspenso QuikDeck™ deve estar familiarizado
com os equipamentos e com as regulamentações
de plataforma (OSHA (Occupational Safety and
Health Administration) (Administração da Saúde e
Segurança Ocupacional) 29 CFR 1926 Subparte L
“Plataformas”), completar a Aula de Treinamento em
QuikDeck™ e ser aprovado no Exame do QuikDeck™.
Para informações adicionais, consulte a sua cópia do
Guia para Montagem do Sistema de Acesso Suspenso
QuikDeck™ (ORN 1803).

A inobservância do cumprimento destes Requisitos de
Capacidade de Carga resultará em dano à propriedade,
acidente grave ou óbito.

! PERIGO

Sistema de Acesso Suspenso

QuikDeck™

Carga Concentrada (Vários exemplos)

Tambor

Engradado

Chapas de Compensado

Cargas Distribuídas (Meios para Jato de Areia, Cascalho, Detritos de Concreto, Água, etc.)

Profundidade
Máxima

Valor Nominal de Carga da Plataforma

(244 kg/m²)

50 psf

QuikDeck™
Sistema de Acesso Suspenso

! PERIGO
A inobservância do cumprimento destes Requisitos de
Capacidade de Carga resultará em dano à propriedade,
acidente grave ou óbito.

Todo o pessoal trabalhando em um Sistema de
Acesso Suspenso QuikDeck™ deve estar familiarizado
com os equipamentos e com as regulamentações
de plataforma (OSHA (Occupational Safety and
Health Administration) (Administração da Saúde e
Segurança Ocupacional) 29 CFR 1926 Subparte L
“Plataformas”), completar a Aula de Treinamento em
QuikDeck™ e ser aprovado no Exame do QuikDeck™.
Para informações adicionais, consulte a sua cópia do
Guia para Montagem do Sistema de Acesso Suspenso
QuikDeck™ (ORN 1803).
Se tiver quaisquer dúvidas com relação ao
QuikDeck™, entre em contato com a Safway pelo
telefone (800) 558-4772 ou visite www.safway.com.

Detritos de Concreto
50 mm (2")

177 mm (7")

Material	Carregamento de Material
	Máximo Permitido
Cascalho
203 mm (8")

16 chapas

2

Água*
1

Tambor de 55 Galões*†
Engradado*‡
Chapa de Compensado*¥

Uma carga por módulo de 2,4 m x 2,4 m (8' x 8').
A carga concentrada atua sobre uma área de 0,37 m² (4 pés² ).
As cargas devem ter um distanciamento mínimo de 1,2 m (4' ) entre elas.
*Não são permitidas quaisquer cargas adicionais.
†O tambor de 55 galões (208,2 litros) assume um diâmetro
de 550 mm (22") com um peso de 1000 lbs. (4,5 kN).
‡O engradado assume um cubo padrão de 1,2 m
(4') com um peso de 2500 lbs. (11,1 kN).
¥A chapa de compensado se refere ao padrão
de chapa de 1,2 m x 2,4 m (4' x 8').
©201 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Pendente de patente.

50 psf

(244 kg/m²)

Chapas de Compensado

Profundidade
Máxima

Valor Nominal de Carga da Plataforma

Engradado

Cargas Distribuídas (Meios para Jato de Areia, Cascalho, Detritos de Concreto, Água, etc.)

Tambor

Carga Concentrada (Vários exemplos)

304 mm (12")

Ägua*

27 chapas

1

©2011 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Pendente de patente.

de chapa de 1,2 m x 2,4 m (4' x 8').

de 550 mm (22") com um peso de 1000 lbs. (4,5 kN).
‡O engradado assume um cubo padrão de 1,2 m
(4') com um peso de 2500 lbs. (11,1 kN).
¥A chapa de compensado se refere ao padrão

*Não são permitidas quaisquer cargas adicionais.
†O tambor de 55 galões (208,2 litros) assume um diâmetro

Uma carga por módulo de 2,4 m x 2,4 m (8' x 8').
A carga concentrada atua sobre uma área de 0,37 m² (4 pés² ).
As cargas devem ter um distanciamento mínimo de 1,2 m (4' ) entre elas.

Chapa de Compensado*¥

4

76 mm (3")

Cascalho

Tambor de 55 Galões*†
Engradado*‡

254 mm (10")

Detritos de Concreto

Material	Carregamento de Material
	Máximo Permitido

Se tiver quaisquer dúvidas com relação ao
QuikDeck™, entre em contato com a Safway pelo
telefone (800) 558-4772 ou visite www.safway.com.

Todo o pessoal trabalhando em um Sistema de
Acesso Suspenso QuikDeck™ deve estar familiarizado
com os equipamentos e com as regulamentações
de plataforma (OSHA (Occupational Safety and
Health Administration) (Administração da Saúde e
Segurança Ocupacional) 29 CFR 1926 Subparte L
“Plataformas”), completar a Aula de Treinamento em
QuikDeck™ e ser aprovado no Exame do QuikDeck™.
Para informações adicionais, consulte a sua cópia do
Guia para Montagem do Sistema de Acesso Suspenso
QuikDeck™ (ORN 1803).

A inobservância do cumprimento destes Requisitos de
Capacidade de Carga resultará em dano à propriedade,
acidente grave ou óbito.

! PERIGO

Sistema de Acesso Suspenso

QuikDeck™

Carga Concentrada (Vários exemplos)

Tambor

Engradado

Chapas de Compensado

Cargas Distribuídas (Meios para Jato de Areia, Cascalho, Detritos de Concreto, Água, etc.)

Profundidade
Máxima

Valor Nominal de Carga da Plataforma

(366 kg/m²)

75 psf

QuikDeck™
Sistema de Acesso Suspenso

! PERIGO
A inobservância do cumprimento destes Requisitos de
Capacidade de Carga resultará em dano à propriedade,
acidente grave ou óbito.

Todo o pessoal trabalhando em um Sistema de
Acesso Suspenso QuikDeck™ deve estar familiarizado
com os equipamentos e com as regulamentações
de plataforma (OSHA (Occupational Safety and
Health Administration) (Administração da Saúde e
Segurança Ocupacional) 29 CFR 1926 Subparte L
“Plataformas”), completar a Aula de Treinamento em
QuikDeck™ e ser aprovado no Exame do QuikDeck™.
Para informações adicionais, consulte a sua cópia do
Guia para Montagem do Sistema de Acesso Suspenso
QuikDeck™ (ORN 1803).
Se tiver quaisquer dúvidas com relação ao
QuikDeck™, entre em contato com a Safway pelo
telefone (800) 558-4772 ou visite www.safway.com.

Detritos de Concreto
76 mm (3")

254 mm (10")

Material	Carregamento de Material
	Máximo Permitido
Cascalho
304 mm (12")

27 chapas

4

Ägua*
1

Tambor de 55 Galões*†
Engradado*‡
Chapa de Compensado*¥

Uma carga por módulo de 2,4 m x 2,4 m (8' x 8').
A carga concentrada atua sobre uma área de 0,37 m² (4 pés² ).
As cargas devem ter um distanciamento mínimo de 1,2 m (4' ) entre elas.
*Não são permitidas quaisquer cargas adicionais.
†O tambor de 55 galões (208,2 litros) assume um diâmetro
de 550 mm (22") com um peso de 1000 lbs. (4,5 kN).
‡O engradado assume um cubo padrão de 1,2 m
(4') com um peso de 2500 lbs. (11,1 kN).
¥A chapa de compensado se refere ao padrão
de chapa de 1,2 m x 2,4 m (4' x 8').
©201 Safway Services, LLC. Todos direitos reservados. Pendente de patente.

75 psf

(366 kg/m²)

Chapas de Compensado

Profundidade
Máxima

Valor Nominal de Carga da Plataforma

Engradado

Cargas Distribuídas (Meios para Jato de Areia, Cascalho, Detritos de Concreto, Água, etc.)

Tambor

Carga Concentrada (Vários exemplos)

Normas de Segurança para o Sistema
de Acesso Suspenso QuikDeck™
Estas Normas de Segurança fornecem
informações sobre a montagem e uso do Sistema
de Acesso Suspenso QuikDeck™. Inspecione
sua plataforma antes de cada uso para ver se o
conjunto foi alterado e está seguro para o seu
uso.

! ADVERTÊNCIA

PODE OCORRER ACIDENTE GRAVE OU ÓBITO EM
VIRTUDE DA SUA FALHA EM SE FAMILIARIZAR
COM O CUMPRIMENTO DESTE MANUAL E
DE TODOS OS REQUISITOS DE SEGURANÇA
APLICÁVEIS DAS REGULAMENTAÇÕES FEDERAIS,
ESTADUAIS E MUNICIPAIS E DESTE MANUAL
DE SEGURANÇA ANTES DA MONTAGEM,
INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E TRANSFERÊNCIA
OU REMOÇÃO DE UM SISTEMA DE ACESSO
SUSPENSO QUIKDECK™.

A montagem, instalação, operação, transferência
e remoção do Sistema de Acesso Suspenso
QuikDeck™ somente podem ser executadas por
montadores treinados sob a supervisão direta
de uma Pessoa Competente com conhecimento
sobre a montagem, instalação, operação,
transferência e remoção do Sistema de Acesso
Suspenso QuikDeck™.
Tome cuidado ao armazenar os componentes do
QuikDeck™ quando não estiver em uso para dar
proteção contra dano f'ísico e agentes químicos
corrosivos, chuva, neve, congelamento, calor
excessivo ou outras condições que possam
afetar a integridade estrutural. Inspecione os
componentes antes da montagem e/ou uso.

I.		Montagem do Sistema de Acesso
Suspenso QuikDeck™
A.		Antes da Montagem

! ADVERTÊNCIA

CASO EXPOSTO À POSSIBILIDADE DE UMA
QUEDA FATAL DURANTE A MONTAGEM, DEVEM
SER USADOS EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE
FIXADOS DE PREVENÇÃO CONTRA QUEDA OU
EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO.

1. Cada Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck™
deve ser instalado, transferido ou removido
sob a supervisão de uma Pessoa Competente.
2. Consulte o Guia do Conjunto do Sistema de
Acesso Suspenso QuikDeck™ (ORN 1803)
para obter as instruções de instalação.
3. Inspecione todos os equipamentos antes do
uso quanto a defeitos visíveis. Não instale ou
use equipamentos danificados.
4. Inspecione os painéis de piso quanto a dano
e decomposição. Não use painéis de piso
danificados para o piso no Sistema de Acesso
Suspenso QuikDeck™.

5. Antes da instalação, assegure-se de que a
estrutura de suporte é capaz de suportar de
forma segura todas as cargas impostas pela
plataforma.

! ADVERTÊNCIA

O USO DE PAINÉIS DE PISO DANIFICADOS PODE
RESULTAR EM DANO À PROPRIEDADE, ACIDENTE
OU ÓBITO.

B.		Montagem
1. Siga as instruções de montagem ao instalar os
componentes do Sistema de Acesso Suspenso
QuikDeck™.
2. A Pessoa Competente deve determinar o
método de proteção contra queda a ser
usado pelos montadores do Sistema de
Acesso Suspenso QuikDeck™ durante a
montagem, transferência ou remoção. Não
use a plataforma suspensa como ancoragem
para um sistema pessoal de prevenção
contra queda. Se for usado um sistema de
prevenção de queda de pessoal, devem ser
usados cabos de salvamento independentes.

! ADVERTÊNCIA

NÃO INSTALE O SISTEMA DE ACESSO QUIKDECK
NAS VIZINHANÇAS DE CABOS DE ENERGIA
ELÉTRICA ATÉ QUE A CONCESSIONÁRIA
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA TENHA
SIDO CONTACTADA E A ENERGIA ELÉTRICA TENHA
SIDO DESLIGADA, TRANSFERIDA OU ISOLADA.

3. Proteja a área debaixo e ao redor da
plataforma ou use um método alternativo
para evitar acidente provocada por objetos
em queda.
4. Instale barras de fixação e painéis de
proteção imediatamente após o piso ter
sido instalado, usando todos os prendedores
necessários.
5. Inspecione rotineiramente as alças da
corrente ou do cabo de aço quanto à folga
durante a montagem.
6. A folga em uma alça indica que ela não
está suportando a carga. Isto fará com que

a carga seja transferida para as alças
adjacentes resultando possivelmente em
uma condição de sobrecarga nessas outras
alças.

7. Condições adversas de tempo podem
produzir excessivas cargas devidas ao vento
sobre a plataforma suspensa, resultando em
dano à propriedade, falha da plataforma,
grave acidente ou óbito.

8. Para evitar o deslocamento ou rotação
da plataforma inicial durante a elevação,
assegure-se de que a plataforma esteja
diretamente sob o local final de elevação.

! ADVERTÊNCIA

ENQUANTO ESTIVER ELEVANDO A PLATAFORMA
INICIAL, TODOS OS OPERÁRIOS DEVEM USAR UM
SISTEMA PESSOAL DE PREVENÇÃO CONTRA QUEDA
DEVIDAMENTE FIXADO EM CONFORMIDADE COM
AS REGULAMENTAÇÕES. DEVE SER USADO UM
PONTO DE ANCORAGEM OU CABO DE SALVAMENTO
INDEPENDENTE. NÃO FIXE À PLATAFORMA OU A
QUALQUER COMPONENTE DO QUIKDECK™.

9. Consulte o Guia de Montagem para obter
instruções sobre a elevação da plataforma inicial.
10. Assegure-se de que essa corrente não esteja
torcida quando estiver em volta do tubo cruzado
do conjunto do mordente de viga e ao prender a
corrente ao carretel de junção.
11. A viga em balanço máxima permitida é de 4,9 m
(16 pés, 2 grades) antes que sejam necessárias
alças adicionais. A viga em balanço não deve
exceder 2,4 m (8 pés, 1 grade) da primeira
plataforma inicial a menos que possa ser garantida
a estabilidade.
12. Ao instalar as máquinas de elevação, assegure-se
de que os cabos de aço sejam suficientemente
compridos para se extenderem do ponto de
suporte mais alto até o piso ou estrutura de
suporte.
13. Todos os cordames, ancoragens e conexões
superiores devem ser presos e ter o seu
movimento restrito em qualquer direção.
14. Nunca instale plataformas suspensas nas
proximidades de circuitos elétricos expostos até
que seja assegurado que tais circuitos expostos
não possam afetar qualquer parte do conjunto do
andaime.
15. Instale proteção superior quando houver um risco
de queda de objeto.
16. Os sistemas de suspensão angulados, de cabos
de união ou outros dispositivos devem ser usados
para minimizar a oscilação das plataformas do
andaime.
17. Instale cabos fixadores de levantamento onde
possa ocorrer levantamento.

II.		Uso do Sistema de Acesso Suspenso
QuikDeck™
A.		Antes do Uso

! ADVERTÊNCIA

NUNCA PISE SOBRE UMA PLATAFORMA QUIKDECK™
SEM UM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDA
INSTALADO.

1. Inspecione os cabos fixadores e a plataforma
toda vez antes de usar para assegurar-se
de que todos os componentes estejam
propriamente instalados e presos e assegurese de que a plataforma não tenha sido
modificada.
2. Qualquer equipamento danificado deve ser
etiquetado, impedida a passagem próxima
à plataforma na área do(s) componente(s)
danificado(s) e o instalador avisado de modo
que os reparos possam ser realizados.
3. Verifique as condições de tempo antes e
durante o uso. Não use a plataforma durante
condições de tempo adversas.

! ADVERTÊNCIA

O TRABALHO SOBRE OU A PARTIR DAS
PLATAFORMAS É PROIBIDO DURANTE
TEMPESTADES OU VENTOS FORTES A MENOS
QUE UMA PESSOA COMPETENTE TENHA
DETERMINADO QUE É SEGURO PARA OS
FUNCIONÁRIOS FICAREM SOBRE A PLATAFORMA.

4. Assegure-se de que não haja nenhum circuito
elétrico energizado ou cabos de energia
energizados nas proximidades do andaime
suspenso.
B.		Uso
1. Caso esteja trabalhando sobre uma
plataforma QuikDeck™ sem guarda corpos,
os operários devem usar equipamento
de proteção contra queda ou um sistema
pessoal de prevenção contra queda.
2. Esteja sempre ciente da carga aplicada à
plataforma e nunca exceda a carga nominal.
3. Podem ocorrer condições de sobrecarga
durante o uso da plataforma QuikDeck™ pela
colocação temporária de equipamentos,
armazenamento de material ou acúmulo de
cascalho ou detritos.
4. Coloque as cargas sobre as plataformas de
forma suave e sem impacto.
5. Os riscos de queda de objeto podem ser
causados por condições de vento forte.
Prenda corretamente todos os objetos soltos.
6. Não use as plataformas QuikDeck™ em
ambientes corrosivos ou com agentes
químicos corrosivos. Cabos de aço e outros
componentes ficam susceptíveis a dano grave
caso expostos a incêndio, calor em excesso,
atmosfera corrosiva e agentes químicos. Caso
ocorra ou haja exposição a estas condições,
interrompa imediatamente o uso do
andaime.
7. Devem ser utilizados Interruptores de
Circuito por Falha de Aterramento (Ground
Fault Circuit Interrupters) (GFCI) quando
forem usados equipamentos ou ferramentas
elétricas ou estiverem localizados sobre a
estrutura.

8. Não efetue solda a partir da plataforma
do QuikDeck™ a menos que tenham sido
tomadas as devidas precauções.

III.		Desmontagem do Sistema de Acesso
Suspenso QuikDeck™
As seguintes precauções se aplicam na
desmontagem das plataformas QuikDeck™:

! ADVERTÊNCIA

PODE SER NECESSÁRIO ADICIONAR PEÇAS A
UMA PLATAFORMA ANTES QUE ELA POSSA SER
DESMONTADA DE FORMA SEGURA.

1. Inspecione a plataforma QuikDeck™ antes da
desmontagem.
2. Para remover a plataforma, desmonte cada
componente na ordem inversa na qual
ela foi instalada. Desmonte e remova os
componentes da plataforma nas áreas que
não forem maiores do que 4,9 m x 4,9 m (16
pés. x 16 pés) de uma só vez.
3. Consulte o Guia de Montagem para obter as
instruções de desmontagem.
4. Não remova alças para criar uma plataforma
com viga em balanço superior a 4,9 metros
(16 pés, 2 grades).
5. Não acumule componentes ou equipamentos
removidos sobre a plataforma.
6. Desça os componentes de uma maneira
segura logo que estiverem desmontados.
Não lance os componentes para fora da
plataforma.
7. Antes de remover ou soltar quaisquer
componentes, considere o efeito que a
remoção do componente ou o afrouxamento
de uma junta terá sobre a resistência do
conjunto remanescente.
8. Considere sempre as cargas que podem ser
suportadas pelos componentes. Caso os
pinos sejam difíceis de remover, eles devem
provavelmente estar suportando uma carga.
Remova sempre as cargas antes de remover
pinos ou prendedores.
9. Considere os efeitos das plataformas com
vigas em balanço sobre a principal parte da
plataforma.
10. Proteja a área debaixo e ao redor da
plataforma ou use um método alternativo
para evitar acidente provocada por objetos
em queda.
11. Guarde os equipamentos desmontados de
uma maneira ordenada.
12. Remova os componentes imediatamente
após soltar ou remover os prendedores.
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