CFOA-AS120-RA
Cabo CFOA-AS-RA (CFOA-SM-ASU)
Manual de Instalação

FRICTION

Cabo CFOA- AS120 RA
Manual de Instalação – REV0

1 Objetivo:
Este manual tem o objetivo de auxiliar a instalação do CFOA-SM-AS120-RA – Furukawa,
apresentando as principais recomendações para a instalação.

2 Características Técnicas do Cabo
2.1

Aplicação:
Os cabos ópticos autossustentados RA de 02 (duas) a 24 (vinte e quatro) fibras são indicados para

instalações aéreas externas, interligando cabos ópticos de uma caixa de emenda até a próxima através de
derivações.
2.2

Construção do cabo:
O cabo é construído por fibras ópticas alojadas em um único tubo loose de material termoplástico

preenchido com geléia. O núcleo é formado por dois elementos dielétricos de fibra de vidro pultrudada (FRP)
reunidos ao tubo loose e revestido por material termoplástico.

Figura 1–Secção transversal.
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2.3

Principais características
Características

Unidade

Valores

Número de fibras ópticas

fibras

02 a 24

Diâmetro nominal do cabo

mm

8,2

Massa nominal

kg/km

63

Carga máxima de instalação (vão de 120m)

N

500

Carga máxima de operação (vão de 120m)

N

1260

Vão máximo para flecha 1%

m

120

Durante a instalação

mm

164

Após a instalação

mm

82

ºC

-20 a +65

Raio mínimo de curvatura

Faixa de Temperatura de Operação

3 Instruções de instalação

3.1

Aplicação e ferragens de instalação

Cabo adequado para instalações de acesso em trechos contínuos máximos de 3000m, vãos
máximos entre postes de 120m para flecha mínima de 1%.
a) Ferragens para ancoragem
Responsável por suportar os esforços de tração. Deve ser instalada em todo poste onde exista
um desalinhamento maior que 30°, também no início e no final do trecho.
Em trechos lineares o cabo deve ser ancorado a cada 120 metros. Alças recomendadas PLP
FDDE-1124 ou OPDE-1003-L.

Figura 2 – Acessório de ancoragem
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b) Ferragens para suspensão
Utilizado para manter o cabo suspenso, não suporta esforços de tração. Aplicado em trechos
com desalinhamento máximo de 30º. Suporte indicado PLP FDS-1102 ou similar

Figura 3 Acessório de suspensão

ATENÇÃO: Utilize somente acessórios pré-formados na ancoragem dos cabos cobertos por este manual. A
Furukawa não recomenda outros tipos de acessórios para este fim. Para maiores informações, favor contatar
a Furukawa.

3.2

Recomendações para lançamento

Cuidados para garantir a integridade do cabo e o não rompimento durante e após a instalação.
❖ A força de tração do cabo instalado no ponto de ancoragem estará em torno de 40 kgf;
❖ A técnica de acomodar o cabo em forma de oito deve ser aplicada ao longo das seções sempre que
necessário. Para acomodar o cabo no chão o terreno deve ser previamente limpo de pedras, galhos
ou qualquer outro elemento que possa vir a danificar o cabo.

Figura 4 Reserva de cabo, figura oito
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❖ Definir um local próximo ao meio do lance e iniciar o lançamento para um dos lados, quando a ponta
do cabo chegar ao destino o cabo que restou na bobina deve ser acomodado no chão (figura oito) até
que se tenha acesso a sua ponta;
❖ Com o acesso a ponta do cabo iniciar a instalação no sentido contrário;
❖ As ancoragens devem ser feitas onde o ângulo de entrada/saída do cabo no poste seja superior
a 30º. Nestes pontos devem ser efetuadas ancoragens em cada lado do poste, definindo-se assim as
seções de ancoragem, para o tensionamento final poderá ser utilizada uma catraca, desde que não
se ultrapasse a força de 40 kgf.

Figura 5 – Pontos de entrada/saída de cabos no poste onde usar as ancoragens

.
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3.3

Instalação Método Bobina Móvel
Utilizado quando não existirem interferências no trajeto do cabo. Uma inspeção criteriosa deve ser feita
na rota prevista para assegurar que a instalação, uma vez iniciada por este método, não tenha que ser
interrompida.

❖ Posicionar a bobina na carroceria de um veículo;
❖ Para que o cabo seja mantido em tensão constante, deve ser disponibilizado um sistema de freio ou
uma pessoa junto a bobina;
❖ Os postes devem estar previamente equipados com os acessórios de suspensão e ancoragem.
❖ Posicionar o veículo com a bobina no mínimo 40 metros à frente do poste antes de suspender o cabo
óptico ao poste.
❖ Durante o lançamento o cabo deve ser mantido sob tensão constante, de forma a não se aproximar
do chão, mantendo a menor catenária1 possível.
❖ Mantendo o cabo tencionado com carga máxima de 40 kgf, aplicar no cabo a alça pré-formada e na
sequência apoiar e travar o cabo nos pontos de suspensão.
❖ Proceder a instalação do cabo nas novas seções de puxamento utilizando o mesmo processo adotado
nas anteriores.

1

Catenária: Forma de curva que o cabo assume quando ele está submetido apenas ao seu próprio peso

6

Cabo CFOA- AS120 RA
Manual de Instalação – REV0

3.3.1

Instalação Método Bobina Fixa
Utilizado sempre que exista uma ou mais interferências na rota do cabo.

❖ Os postes devem estar equipados com polias, roldanas ou carretilhas.
❖ Obrigatoriamente deve ser usada uma corda guia de no mínimo 30 metros e distorcedor.
❖ Sempre passar a corda guia pela polia antes de passar o cabo.
❖ A primeira polia, próxima a bobina ou próxima a reserva de cabo no chão, (figura oito) deve ter um
diâmetro mínimo de 30 cm, as demais um diâmetro em torno de 10 cm.
❖ O afastamento da bobina ao poste deve ser de 3 vezes a altura da primeira polia ao chão.
❖ Quando uma reserva de cabo for acomodada no chão na forma de figura oito o afastamento mínimo
desta reserva de cabo ao poste deve ser de 3 vezes a distância do ponto de ancoragem do cabo no
poste ao chão.
❖ Durante toda a instalação o cabo deve ser mantido sob tensão de forma a não se aproximar do chão.
❖ Uma vez que o cabo está lançado na seção definida, manter o cabo tencionado, aplicar no cabo a
alça pré-formada, realizando a ancoragem do cabo e em seguida fixando o cabo nos pontos de
suspensão.
❖ Retirar, em seguida, os dispositivos de tração e passá-los à seção de puxamento seguinte.
❖ Proceder a instalação do cabo nas novas seções de puxamento utilizando o mesmo procedimento
adotado nas seções anteriores.

Figura 6 Polia de diâmetro 30, polia de 10 cm e Distorcedor
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