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(57) Resumo: Um Elemento Alongado Para Utilização Em Uma Grade De TetovSuspenso Este privilégio, refere-se, de forma 
geral, a componentes de grades para teto suspenso e, em especial, a elementos utilizados na grade de tetos suspensos que 
servem de sustentação para os painéis do teto e para a fabricação de calhas e cantoneiras. Mais especificamente, compreende 
uma haste (12); um flange (14); uma parte da haste (14) e do flange sendo conectadas em pelo menos uma parte da haste(12) e 
flange (14), uma camada dupla com pelo menos uma porção chanfrada que se estende longitudinalmente coberta por uma das 
camadas e adaptada para proporcionar um aumento na resistência à torção do elemento, em que um adesivo (56) liga as 
camadas da camada dupla em conjunto e sendo confinado exclusivamente a uma ou mais porções chanfradas (62).
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“Um Elemento Alongado Para Utilização Em Uma Grade De Teto 
Suspenso”

Área Técnica

Essa invenção diz respeito, de forma geral, a componentes
5 de grades para teto suspenso e, em especial, a elementos como calhas 

ou cantoneiras utilizadas na grade de tetos suspensos que servem 
de sustentação para os painéis do teto e para a fabricação de calhas e 
cantoneiras.

Histórico

10 Os sistemas de teto suspenso são amplamente
utilizados em várias aplicações, como em prédios comerciais e 
residenciais. Os tetos suspensos com estrutura de grade cobrem a área do 
plenum, permitindo também acesso à área do plenum, que normalmente 
abriga os sistemas de fiação, aquecimento, ventilação, ar condicionado

15 e encanamento, entre outros componentes. Uma grade com calhas espaçadas 
e transversais é frequentemente utilizada para posicionar e garantir o 
suporte dos painéis. As placas ou painéis de revestimento do forro 
são normalmente sustentadas pela grade no perímetro dessas placas 
nos flanges de suporte das calhas. As calhas e calhas transversais

20 são normalmente suspensas do teto através de fios, parafusos e outras calhas 
de sustentação, entre outros meios, são organizadas e têm seu tamanho 
definido de acordo com o formato e tamanho das placas sendo aplicadas a 
elas.

As calhas são normalmente feitas de hastes de metal
25 com uma espessura mínima, dobradas em um perfil ou região

transversal específica para que possa oferecer um nível aceitável de
capacidade de suporte de peso com o mínimo de desvio inferior para
sustentar de forma segura as placas do teto durante o uso regular
e durante incêndios, além de oferecer uma aparência esteticamente
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agradável. As calhas de folha de metal possuem uma resistência torsional 

satisfatória para que as calhas possam ser manipuladas facilmente quando 

estiverem sendo penduradas do teto e encaixadas a outras calhas durante a 

montagem da grade de teto. No entanto, o metal relativamente espesso utilizado nas

5 calhas, bem como a transversal ou o perfil relativamente grande das calhas 

aumentam os custos de transporte e fabricação dessas calhas.

Uma forma de reforçar as calhas, permitindo o uso de folhas de metal mais 

finas e/ou uma redução da transversal, é interconectar as camadas da calha que se 

sobrepõem para formar uma ligação rígida e resistente entre as camadas,

10 permitindo uma absorção mais eficiente, além distribuir a força entre as partes 

sobrepostas da calha. Por exemplo, as calhas em forma de T (“grades em T”) 

possuem uma haste vertical conectada em sua base a um flange horizontal e são 

fabricadas através do molde de uma folha de metal de forma que duas folhas ou 

tramados opostos formem a haste. A placa inferior ou reforço se forma na parte

15 inferior da grade em T para cobrir o vão formado entre as duas tramas que formam a 

haste. O flange é formado pela curvatura da parte inferior de cada tramado para 

formar duas bases em que o reforço é posicionado. Quando os dois tramados que 

formam a haste estão conectados um ao outro por um fixador adicional, o fixador 

absorve as forças torcionais e distribui as forças de forma mais homogênea em

20 ambos os tramados, reduzindo a torção dos tramados. De forma semelhante, as 

bases interconectadas com os reforços absorvem e distribuem as forças, resultando 

numa maior capacidade flexural de carga.

Uma forma de interconectar os tramados sobrepostos ou camadas da calha é 

utilizar adesivos. No entanto, o uso de adesivos pode causar maior desgaste e

25 danos às ferramentas de moldagem, como formas em rolo, prensas ou ferramentas
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de punção, utilizados para formar a calha, mas que entram em contato com o 

adesivo. Isso ocorre quando as formas em rolo, cortam e dobram a folha de metal 

em uma forma geral da calha e/ou das prensas, através dos orifícios utilizados para 

anexar as outras peças de metal (clips ou emendas) para a calha ou para criar

5 aberturas para calhas transversais em T ou cabos de arame necessários para a 

instalação dos produtos finais da grade. Substâncias adesivas que aderem às 

ferramentas de moldagem podem ocasionar cortes imprecisos, exigir mais força 

para fazer os cortes, causar mau funcionamento ou travamento nas ferramentas, 

bem como reações químicas indesejadas nas ferramentas ou em outras peças de

10 máquinas próximas, acelerando o desgaste do maquinário.

O objetivo de algumas representações da invenção é mitigar uma ou mais

dessas desvantagens.

Outro problema é que o adesivo pode escorrer e se acumular nas dobras da 

calha. Nesse caso, o adesivo empoçado pode não ser suficiente para dobrar

15 corretamente a calha para que os tramados sobrepostos possam ser fixados uns 

aos outros. Isso resulta em uma calha com características estruturais frágeis.

Para evitar esses problemas, pode ser utilizado um adesivo de alta

viscosidade que não escorrerá para as peças da calha em contato com as

ferramentas de molde. Em algumas situações, no entanto, o adesivo de alta

20 viscosidade pode não ser prático. Por exemplo, pode ser mais eficiente ou 

econômico utilizar adesivos quentes de baixa viscosidade ou adesivos de cura 

úmida, ou métodos de aplicação como spray ou certos processos de aplicação de 

esferas que podem exigir um adesivo de baixa viscosidade. Além disso, até mesmo 

com os adesivos de alta viscosidade, algumas linhas de fabricação movem as

25 calhas, e/ou o equipamento de aplicação do adesivo, tão rapidamente que até



4/16

mesmo ο adesivo de alta viscosidade respinga nas peças da calha que recebem a 

ferramenta de molde. Por fim, alguns adesivos enrijecem e se expandem quando 

assentam. Nesses casos, os adesivos que se expandem e endurecem, quando 

colocados entre os tramados sobrepostos na calha podem ceder ou deformar os

5 tramados ao se expandirem.

De acordo com o primeiro aspecto da invenção, fornecemos um elemento 

para o uso em grades de teto suspenso, composto dos seguintes itens:

uma haste;

um flange;

10 estando eles conectados pelo menos em um dos itens, ou seja, ou na haste ou no 

flange; uma porção chanfrada adaptada para propiciar um aumento de resistência

torsional do elemento.

O flange pode estender-se lateralmente em um dos lados planos da haste, de 

forma a fornecer um elemento de formato em L na elevação da extremidade.

15 De forma alternativa, o flange pode estender-se lateralmente em ambos os

lados planos da haste, de forma a fornecer um elemento de formato em T na 

elevação da extremidade.

Deve haver pelo menos duas porções chanfradas.

De maneira ideal, a porção da haste pode ser composta de pelo menos duas

20 porções de tramados opostas e substancialmente paralelas.

A porção do flange pode ser composta por uma porção superior com uma

superfície virada para cima, uma porção de reforço geralmente disposta abaixo da 

porção superior, e pelo menos uma porção virada, adaptada para conectar a porção 

superior em uso e a porção de suporte.

25 Na representação ideal, a porção virada pode se estender desde abaixo da
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porção superior até acima da superfície superior da porção em uso.

Pode haver um adesivo disposto em uma ou mais das porções chanfradas,

sendo que deve haver pelo menos uma.

De maneira ideal, as duas porções de tramado podem ser compostas cada

5 uma de pelo menos uma porção chanfrada.

Para a facilidade fabricação e/ou utilização, as porções chanfradas em

porções opostas do tramado podem ser opostas.

Pelo menos uma porção chanfrada pode definir pelo menos um canal que se

estende longitudinalmente pelo elemento.

10 Pode haver pelo menos dois canais que podem ser substancialmente

paralelos a outro e pode haver adesivo disposto em mais de um dos pelo menos

dois canais.

Pode haver adesivo disposto entre as porções da superfície superior e na 

porção virada.

15 De maneira ideal, o adesivo pode ser de baixa viscosidade.

O elemento pode conter uma calha para grade de teto suspenso ou, de

maneira alternativa, pode ser composto de uma cantoneira para a grade de teto

suspenso.

De acordo com o segundo aspecto, a invenção prevê uma calha para a grade 

20 de teto suspenso, contendo:

duas porções de tramado opostas;

duas porções de flange;

pelo menos uma porção chanfrada distinta,

pelo menos uma porção chanfrada localizada em

25 pelo menos um dos tramados; ou
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pelo menos uma das porções de flange; ou

pelo menos uma das porções tramadas e pelo menos uma das porções de

flange.

De acordo com o terceiro aspecto, a invenção prevê uma calha para a grade 

5 de teto suspenso, contendo:

uma porção superior com uma superfície para cima;

uma porção de suporte geralmente disposta abaixo da porção superior;

pelo menos uma porção virada para conectar a porção de reforço inferior à

porção superior, pelo menos uma porção virada que se estende da parte inferior até 

10 a superior da superfície na porção superior; e

um adesivo disposto entre a superfície superior e pelo menos uma porção

virada.

De acordo com um quarto aspecto, a invenção fornece uma calha para a 

grade de teto suspenso compreendendo;

15 uma porção superior com pelo menos uma porção de extremidade virada; e

uma porção de reforço inferior, com pelo menos uma porção de extremidade

virada configurada e disposta de forma que pelo menos uma porção virada da 

extremidade da porção de reforço inferior estenda-se em volta de pelo menos uma 

das porções viradas na extremidade da porção superior.

20 De acordo com um quinto aspecto, a invenção permite um método de

formação de um elemento para grades de teto suspenso, com os seguintes passos:

formar pelo menos um chanfro em elemento do tramado;

adicionando adesivo a pelo menos um dos chanfros; e

depois de o adesivo ser adicionado em um ou mais chanfros, mova a

25 ferramenta de molde no elemento tramado, em que pelo menos um chanfro que
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contém adesivo, fornecendo espaço suficiente para manter substancialmente o 

adesivo livre do contato com a ferramenta de moldagem.

De acordo com um sexto aspecto, a invenção permite um método de 

formação de um elemento para grades de teto suspenso, com os seguintes passos:

5 formando pelo menos um chanfro em um tramado;

colocando um adesivo expansível em um ou mais de pelo menos um dos

chanfros; e

dobrando o elemento do tramado para formar duas porções dos tramados 

opostos em que o adesivo é disposto entre as duas porções de tramados opostas e

10 dentro das quais pelo menos um dos chanfros possui dimensões suficientes para 

permitir que o adesivo se expanda sem deformar substancialmente o tramado.

De acordo com o sétimo aspecto, a invenção prevê uma cantoneira para a 

grade de teto suspenso, contendo:

uma porção tramada;

15 uma porção de flange;

pelo menos uma porção chanfrada;

pelo menos uma porção chanfrada localizada na porção do tramada ou 

ambas as porções tramadas e a porção de flange.

Breve Descrição dos Desenhos

20 A FIG. 1 é uma perspectiva transversal esquemática de uma calha para grade

de teto suspenso como configurada de acordo com a primeira representação da 

presente invenção;

A FIG. 2 é uma perspectiva transversal esquemática de uma calha para grade 

de teto suspenso como configurada de acordo com a segunda representação da

25 presente invenção;
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A FIG. 3 é uma perspectiva transversal esquemática de uma calha para grade 

de teto suspenso como configurada de acordo com a terceira representação da 

presente invenção; e

A FIG. 4 é uma perspectiva transversal esquemática de uma cantoneira para 

5 grade de teto suspenso como configurada de acordo com a quarta representação da

presente invenção;

Descrição Detalhada das Representações Preferidas

Com referência à FIG. 1, a primeira representação inclui uma calha 10 para a 

grade de teto suspenso. A calha 10 é mostrada como uma calha em tê principal,

10 apesar de as características da invenção descritas aqui também se aplicam a calhas 

em tê transversais. A calha 10 possui uma haste vertical 12 conectada à sua 

extremidade inferior 14 a um flange horizontal ou transversal 16. A haste 12 pode 

ser disposta entre placas adjacentes do forro e possui aberturas 18 para conectar as 

calhas em tê da grade e as aberturas 20 para conectar aos cabos que se estendem

15 para baixo, originados da estrutura do prédio, como vigas e lajes de concreto, por 

exemplo.

Nesta representação, a calha 10 possui uma porção superior 22 e uma 

porção inferior 24 que, em uma das representações, forma-se separadamente da 

porção 22. A porção superior 22 forma a haste 12, ao passo em que tanto as

20 porções 22 e 24 formam juntas o flange 16. A haste 12 possui um bulbo superior de 

reforço 26 formando a extremidade terminal superior 80 da haste 12 e dois tramados 

opostos 28 e 30, estendendo-se para baixo do bulbo. Cada um dos tramados 28 e 

30 é curvado para fora na porção inferior 14 da haste 12 para formar duas bases 

opostas laterais esquerda e direita, 32 e 34, com extremidades distais 36 e 38,

25 respectivamente.
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A porção inferior 24 serve, pelo menos em parte, como uma proteção que se 

estende por baixo de pelo menos uma das bases 32 e 34, mas para esta 

representação ela se estende de uma das extremidades distais 36 para a outra 38. A 

proteção 24 possui uma placa sólida e contínua 40 que cobre uma rachadura

5 esteticamente desagradável 42 entre os dois tramados opostos 28 e 30 que ficariam 

visíveis por baixo da calha 10. Para assegurar a proteção 24 para as bases 32 e 34, 

o reforço 24 precisa de duas porções opostas e viradas 44 e 46 que se curvam para 

frente e para dentro para estender-se por debaixo das bases 32 e 34, em volta das 

extremidades distais 36 e 38 das bases, e por cima da superfície superior 48 e 50

10 das bases, respectivamente. Essa configuração mantém as extremidades distais 36 

e 38 dentro dos espaços 52 e 54 que são respectivamente formados pelas porções

viradas 44 e 46.

Para a representação atual, um adesivo 56 é utilizado para colar as duas 

porções dos tramados 58 e 60 de forma a reforçar a calha 10. As porções do

15 tramado 58 e 60 podem fazer parte dos dois tramados opostos 28 e 30 (também 

mostrados na FIG. 1) e/ou podem fazer parte de uma das bases 32 ou 34 e parte do 

reforço 24, como consta na representação mostrada na FIG. 2. Outras 

representações podem existir sempre que uma peça de grade de teto possua duas 

porções tramadas opostas e sobrepostas que podem ser interconectadas por

20 adesivo. Portanto, como mostrado da FIG. 4, fica subentendido que outras peças da 

grade, como o molde de parede ou cantoneira 400 feita de tramados sobrepostos 

402 também possam ter estruturas vantajosas das representações descritas aqui. 

Por exemplo, a cantoneira 400 pode ter pelo menos uma porção chanfrada 404 em 

um flange 406, como mostra a figura, ou em uma porção tramada ou de haste 408.

25 A porção chanfrada 404 pode formar um canal alongado 410 e pode comprometer o
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adesivo 412, similar ao adesivo 56 descrito aqui.

O adesivo de baixa viscosidade 56 utilizado com as calhas 10 pode ser com

cura de umidade e/ou pode ser um adesivo de calor. Alguns adesivos possíveis 

podem ser os adesivos a base de poliuretano, apesar de que qualquer outro adesivo

5 com poder e aderência suficientes, além de outras propriedades discutidas aqui, 

pode ser utilizado, como adesivos cianoacrilatos, adesivos epóxi, entre outros. 

Esses adesivos podem estar em forma mais líquida com menor viscosidade do que 

quando aquecidos e expandirem-se quando resfriam a um estado sólido.

Como mencionado acima, o adesivo de baixa viscosidade 56 pode gastar, 

10 danificar e travar as formas, ferramentas de punção e prensas 76 (mostrado no 

esquema com linhas pontilhadas na FIG. 1), bem como outras ferramentas de forma 

que possam entrar em contato com o adesivo. Além disso, é necessário espaço para 

que alguns tipos de adesivo possam se expandir depois de resfriados ou 

endurecidos, para evitar danos ou deformações nas porções tramadas 58 e 60. Para

15 resolver esses problemas, pelo menos uma porção chanfrada 62 pode ser formada 

por pelo menos uma das porções tramadas 58 e 60 para definir o espaço 64 entre 

as duas porções tramadas. Um adesivo 56 pode ser disposto entre uma ou mais 

porções chanfradas 62 para permitir aderência entre as duas porções teladas 58 e

60.

20 Na representação ilustrada, esse espaço 64 é um canal alongado 74 formado

por uma porção chanfrada 62 e que se estende longitudinalmente pela calha 10. 

Aqui, várias porções chanfradas 62 formam vários desses canais 74, geralmente 

estendendo-se paralelamente uns aos outros. Enquanto as três porções chanfradas 

62 (ou canais) são mostradas em cada tramado 28 e 30, seria ideal que a menor

25 quantidade possível de canais fosse fornecida em cada tramado. Um adesivo 56 é
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disposto em um ou mais canais 74, mas não precisa necessariamente ser colocado 

em todos os canais.

O adesivo 56 pode estender-se continuamente pelos canais 74 em uma linha 

na extensão da calha 10. Alternativamente, se a aderência do adesivo 56 for

5 suficiente, o adesivo pode ser estar disposto de forma uniforme ou espaçada pela 

extensão dos canais. Por exemplo, o adesivo 56 pode conter um espaçamento que 

corresponde a aberturas ou penetrações ao longo da calha para garantir que não 

haja contato entre as ferramentas de forma e o adesivo. Portanto, em uma instância, 

a linha do adesivo se quebra a cada 5 cm para evitar fendas 18 na calha. O

10 espaçamento pode também resultar em seções mais longas ou mais curtas em que 

o adesivo forma-se substancialmente em uma linha pontilhada ou de esferas com 

diferentes formatos, como circular, elíptico ou similares.

O perfil de cada porção chanfrada 62 tem formato que facilita a fixação do 

adesivo 56 e, na representação mostrada, é formado por várias porções

15 normalmente planas 66, 68 e 70, em que as placas opostas 66 e 68 estendem-se de 

forma oblíqua da porção principal do tramado 28 ou 30 em direções que se unem. 

Ambas as porções de placas 66 e 68 estendem-se para fora em direção à porção de 

placas central 70 que é espaçada lateralmente da porção 72 e geralmente estende- 

se paralela à porção principal 72. Entende-se que em outras representações, a

20 porção chanfrada 62 pode ter muitos outros formatos e formas desde que tenha 

profundidade suficiente para pelo menos geralmente restringir o adesivo 56 de fluir 

para fora do espaço 64 sendo definido pela porção chanfrada 62. A profundidade da 

porção chanfrada 62, ou a profundidade total de duas porções chanfradas opostas, 

deve também ser uma profundidade suficiente para conter substancialmente o

25 adesivo 56 dentro do espaço 64 quando o adesivo estiver em um estado sólido
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expandido. Em uma representação, a profundidade da porção chanfrada total é 

aproximadamente 0,5 a 2,0 mm dependendo do tipo de adesivo, de forma que os 

adesivos não expansíveis possam ser colocados nas porções chanfradas menos 

profundas.

5 Em uma das formas, as duas porções tramadas opostas 58 e 60 devem ter

pelo menos uma porção chanfrada 62 cada para receber o adesivo 56. Como mostra 

a FIG. 1, além de uma porção única chanfrada 62, duas porções chanfradas 62 

podem estar opostas uma à outra para receber a mesma porção contínua do 

adesivo. Com essa configuração, o adesivo 56 pode ser convenientemente colocado

10 em uma das porções chanfradas 66, enquanto que a folha de metal que forma a 

calha 10 move-se abaixo da linha de montagem. O adesivo 56 então tem espaço 

para expandir para a porção chanfrada oposta 62 assim que a folha de metal for

dobrada.

Em outras representações, as porções chanfradas 62 sem adesivo além das

15 porções chanfradas 62 com adesivo podem ser colocadas na haste 12 ou flange 16 

para reforçar ainda mais a calha 10. Entende-se que só os chanfros, na forma de 

canais alongados, também aumentam a rigidez torsional da calha.

Seria também ideal que em algumas representações, o adesivo pudesse ser 

colocado tanto em áreas confinadas, como as porções chanfradas 56, quanto em

20 áreas controladas. Portanto, por exemplo, o adesivo 56 poderia ser colocado nas 

porções chanfradas na haste 12 e colocado entre as porções disformes e planas das 

bases e dos reforços. De forma alternativa, o adesivo pode ser colocado entre as 

áreas planas dos tramados 28 e 30 na haste 12 além das porções chanfradas 62. 

Nesses casos, os adesivos com diferentes viscosidades podem ser utilizados

25 dependendo se o adesivo for ou não aplicado no interior da porção chanfrada 62.
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Muitas outras combinações podem ser contempladas.

Independente de as porções chanfradas 62 acolherem ou não o adesivo, é

importante observar que as porções chanfradas ao longo das laterais da haste 12 e 

flange 16 são diferentes e separadas do bulbo terminal 26. O bulbo 26 é feito por

5 ambos os tramados 28 e 30 da haste 12, enquanto que a porção chanfrada 62 pode 

ser feita por um tramado único ou lateral 28 ou 30. Além disso, várias porções 

chanfradas paralelas 62 podem ser fornecidas como mencionadas abaixo para 

aumentar a resistência da calha. Portanto, as porções chanfradas 62 podem ser 

oferecidas além do bulbo 26 ou o bulbo pode não ser necessário quando os

10 chanfros 62 oferecem resistência suficiente.

Em relação à FIG. 2, outra calha 200 é similar à calha 10 descrita acima, de

forma que a estrutura similar em ambas as calhas está com a mesma numeração. 

Além da estrutura mostrada na calha 10 descrita acima, essa calha 200 possui 

porções chanfradas adicionais 202 formadas nas bases 32 e 34 do flange 16 para

15 concentrar o adesivo 56 em seu interior. Aqui, as porções chanfradas 202 não 

possuem contrapartes opostas na proteção 24. Entende-se, no entanto, que porções 

chanfradas adicionais opostas às porções chanfradas 202 podem ser fornecidas na 

proteção 24, especialmente se elas forem consideradas esteticamente aceitáveis 

quando vistas abaixo da tela do teto ou se a proteção ficar escondida da vista pelos

20 painéis adjacentes do forro ou outras estruturas. Entende-se que as porções 

chanfradas 202 podem ser colocadas na proteção 24 em vez das bases 32 e 34, e 

que cada lado do flange 16 (esquerdo ou direito) pode ter uma ou mais porções 202. 

Além disso, o lado esquerdo do flange 16 pode ter o mesmo número ou diferente 

número de porções (incluindo zero) do que o lado direito do flange 16.

25 Em relação à FIG. 3, outra calha 300, também similar à primeira calha
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10 descrita acima, possui porções chanfradas 62 similares e adesivo 56 na haste 12. 

Na primeira representação, no entanto, essa calha 300 possui opções viradas 302 e 

304 que se estendem do reforço 24, bem como porções viradas 306 e 308 que 

respectivamente estendem-se a partir das extremidades opostas das bases 310 e

5 312. As poções viradas 306 e 308 alinham-se respectivamente com as porções

viradas 302 e 304. Todas as porções viradas 302, 304, 310 e 312 curvam-se para 

cima e para dentro. As porções viradas externamente 302 e 304 do reforço 24 

também se curvam para cima e para dentro debaixo das bases 310 e 312, em volta 

das extremidades das porções viradas 306 e 308 das bases, e acima das superfícies

10 superiores 314 e 316 das porções viradas 306 e 308. Em uma representação, 

nenhum adesivo é utilizado e a combinação das porções viradas 302, 304, 306 e 

308 permite um aumento significativo na capacidade de resistência flexural mesmo 

quando nenhum outro conector está sendo utilizado entre as porções viradas 302 e 

306 no lado esquerdo e nas porções viradas 304 e 308 do lado direito. Em uma

15 representação alternativa, o adesivo 56 é disposto entre pelo menos uma das 

superfícies superiores 314 e 316 das porções viradas 306 e 308 (e definindo uma 

das porções tramadas 58) e as porções 302 e 304 (definindo a outra porção tramada 

60). Na representação ilustrada, o adesivo 56 é colocado em ambas as porções 

viradas 302 e 304, apesar disso não ser sempre necessário. Essa configuração

20 aumenta ainda mais a capacidade de resistência flexural da calha 300, e entende-se 

que o adesivo pode ser colocado apenas nas porções viradas 302 e 304 ou as 

porções viradas podem ser fornecidas como descrito com ou sem quaisquer outros

canais na calha 300.

Entende-se também que um ou ambos os flanges 16 ou haste 12 da calha

25 300 pode possuir uma ou mais porções chanfradas 62, independente de sua
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capacidade de manter a substância adesiva como descrito acima para qualquer 

representação da calha, para aumentar a capacidade de carga se colocado no 

flange 16 ou para aumentar a rigidez torcional se colocado na haste 12.

Para algumas representações aqui descritas, as porções chanfradas 62 e 202 

5 podem ser formadas integralmente com pelo menos uma das porções tramadas 28 e 

30 pelo processo de moldagem fria a rolo apesar de outras opções serem também 

contempladas. Para moldar o perfil da grade na calha 10, 200 ou 300, uma tira de 

folha de metal passa pelo conjunto de formas de rolo e a cada passada delas por 

uma forma de rolo individual, a folha de metal aproxima-se da forma final do perfil.

10 Em uma dessas passadas, pelo menos uma porção chanfrada 62 ou 202 é formada 

em um componente tramado da calha. Um adesivo, mesmo que não expansível, 

pode ser colocado em pelo menos um dos chanfros enquanto o perfil estiver entre 

duas passadas pelas formas de rolo. Podem ser utilizados rolos esponja para 

umidificar a calha quando o adesivo for do tipo de cura por umidade. Mesmo

15 podendo o adesivo ser aplicado por spray, recomenda-se a aplicação direta na 

forma de esferas uniformemente ao longo da calha (ou com o espaçamento 

desejado) porque o spray causa emissão de vapores.

Depois de colocar o adesivo em pelo menos uma das porções chanfradas, 

uma ou mais formas de rolo movem-se no componente tramado para moldar ainda

20 mais a calha. A forma de rolo pode passar pelo adesivo nas porções chanfradas 

quando o adesivo for aplicado naquele lado da folha de metal que estará em direto 

contato com as formas de rolo. Devido à profundidade das porções chanfradas, o 

adesivo é mantido fora do contato com as formas de rolo. Subsequentemente, a 

porção chanfrada também permite espaço suficiente para manter substancialmente

25 o adesivo fora de contato com as outras ferramentas de moldagem, como
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ferramentas de punção e prensas 76, utilizadas para penetrar as calhas.

Em uma das passadas subsequentes após a aplicação do adesivo na porção

chanfrada, as formas de rolo dobram o elemento tramado para formar duas porções 

tramadas 58 e 60, aplicando o adesivo entre duas porções tramadas opostas. Como

5 mencionado acima, se o adesivo for expansível, a porção chanfrada ou as porções 

chanfradas devem possuir dimensões suficientes para permitir que o adesivo 

expanda-se sem arquear, amassar ou deformar o elemento tramado.

Com essa configuração, as calhas de grade de teto podem ser formadas de 

forma confiável com materiais econômicos que poderão atender a diversas

10 exigências de qualidades a elas relacionadas. A falta de resistência que alguns 

materiais econômicos possam apresentar pode ser superada de forma eficiente com 

o uso do adesivo. Ao mesmo tempo, podem ser utilizados processos de fabricação 

econômicos que não apresentam problemas de qualidade, ciclo de vida e/ou 

manutenção devido ao uso do adesivo na linha de operação (incluindo as linhas de

15 operação de grande velocidade). Os especialistas na matéria irão também 

reconhecer e estimar que essas técnicas possam ser adequadas a uma grande 

variedade de necessidades e podem ser aplicadas a vários cenários para maximizar 

o potencial de uma série de práticas e designs de calhas de grades.

Os especialistas na matéria irão reconhecer que a uma grande variedade de

20 modificações, alterações e combinações pode ser feita em respeito às 

representações descritas acima sem fugir dos objetivos da invenção e que essas 

modificações, alterações e combinações devem ser vistas como sendo parte do 

âmbito do conceito da invenção.
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REIVINDICAÇÕES

1. “Um Elemento Alongado Para Utilização Em Uma Grade 
DeTeto Suspenso”, compreendendo uma haste (12); um flange (14); uma parte 
da haste e do flange sendo conectadas em pelo menos uma parte da haste e 
flange, uma camada dupla com pelo menos uma porção chanfrada que se 
estende longitudinalmente coberta por uma das camadas e adaptada para 
proporcionar um aumento na resistência à torção do elemento, caracterizado 
por um adesivo (56) ligar as camadas da camada dupla em conjunto e sendo 
confinado exclusivamente a uma ou mais porções chanfradas (62).

2. “Um Elemento” de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado por o flange (14) poder estender-se lateralmente em um dos 
lados planos da haste (12), de forma a fornecer um elemento de formato 
substancialmente em L na elevação da extremidade.

3. “Um Elemento” de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado por o flange (14) poder estender-se lateralmente em ambos os 
lados planos da haste (12), de forma a fornecer um elemento de formato 
substancialmente em T na elevação da extremidade.
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