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A manutenção do transportador começa no momento 
em que o mesmo é projectado e construído. De facto, 
há problemas que surgem e que resultam de uma má 
concepção do transportador.

São vários os factores que devem ser dos em 
consideração na fase de projecto:

-- Material a transportar (temperatura, granulometria, 
densidade, etc.)
- Caudal
- Velocidade da correia 
- Distância entre centros
- Altura da subida (caso exista)
- Raio da curva (caso exista)
- Modos de - Modos de carga e descarga
- Temperatura ambiente
- Tempo de funcionamento (connuo, com 
interrupções)

O diâmetro dos tambores é um factor importante para o 
correcto funcionamento de um projecto.

Deve-se ter em conta: 

- o grau de esforço a que a tela vai estar submeda nas 
flexões
- a supercie de contacto entre a tela e o tambor motriz
- a força de accionamento
- o - o tensionamento

Grande parte das avarias graves num transportador, 
podem ser evitadas com uma manutenção adequada.

O seguimento de algumas boas prácas permite:
• Assegurar que o transportador funciona na sua 
máxima eficiência durante largos períodos de tempo
• Reduzir custos de reparação
• Reduzir tempos de paragem

NãoNão espere pelas paragens inesperadas, rompimentos 
da tela, ou outras avarias para fazer manutenção ao seu 
transportador.

Se a sua empresa fecha para férias, está aí uma boa 
oportunidade para fazer a manutenção a todos os 
componentes do seu transportador.

(variável consoante a configuração do transportador)

• Transmissão

• Sistemas de elevação

• Equipamento de controlo

• Correias

• Polias

•• Rolos de circulação

• Rolos de retorno

• Zona de retorno

• Equipamento de carga

• Calhas

• Bavetes

• Raspadores

•• Capotas

• Passadiços

• Estrutura

• Estações de transferência

• Componentes específicos da aplicação

A construção do transportador Manutenção Prevenva

Componentes Sujeitos a Manutenção
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