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Como será o Webinar?

• Mantenha seu microfone no mudo

• Envie perguntas através do Q&A ou Chat

• 1h de apresentação

• 30 minutos respostas às perguntas do chat



Existimos para:

“Propagar a excelência para 

que as famílias prosperem e a 

sociedade progrida”



Referências técnicas

Download gratuito!



Limpeza eficaz da correia
Sobre o que falaremos hoje?

1. Seis requisitos para reduzir o material de retorno

2. Expectativas de vários sistemas de limpeza

3. Como as emendas afetam a limpeza

4. Revelações sobre limpeza de correias

Reduza as preocupações de limpeza e segurança 

relacionadas ao material de retorno. E ajude a tornar 

as operações mais produtivas.



Dos 14 problemas 
levantados, 11 estão no 
ponto de transferência:

1. Alinhamento da correia

2. Diâmetro do tambor

3. Tensionamento da correia

4. Distância de transição

5. Carregamento na zona de transição

6. Chute

7. Suporte da correia

8. Calha-guia (placa de desgaste)

9. Calha-guia (vedação)

10. Sistema de limpeza

11. Identificador de rasgo



• Problemas de alinhamento de 

correia

• Lucros perdidos

• Preocupações de segurança

• Multas

• Falha prematura da correia e 

do equipamento



A. Velocidade e largura da correia.

B. Largura da carga sobre a 

correia.

C. Diâmetro do tambor.



D. Características do material 

(inclusive tamanho da partícula, 

teor de umidade, temperatura, 

abrasividade e corrosividade).

E. Comprimento do transportador.



A. Espaço disponível para instalação e 

serviço.

B. A possibilidade de alterações nas 

características do material 

(ex. de molhado e aderente a seco e 

fragmentado).



C. Extremos/limites graves de 

temperatura.

D. Cortes, fendas, riscos ou rachaduras 

na superfície da correia, por desgaste 

ou mau uso.



E. Emendas mecânicas danificadas, 

sólidas ou numerosas.

F. Vibração da correia, a partir de 

acúmulo de material nas polias frontais 

e em outros componentes de 

rolamento, dificultando a permanência 

do raspador em contato com a correia.



G. Material que aderirá ou se envolverá 

no aparelho de limpeza.

H.   Acúmulo de material no chute de 

desvio.





Raspador Primário
1º) 80-85%
2º) 60-65% do 
remanescente
Poliuretano ou Carbeto
Ângulo de ataque > 90°

Raspador Secundário
1º) 50% do remanescente
2º) 50% do remanescente
3º) 50% do remanescente
Poliuretano ou Carbeto
Ângulo de ataque <= 90°





Tipos de emendas:
• Clip mecânico
• Super parafuso
• Vulcanizada





Os raspadores de correia 
reduzem a eficiência quando a 
correia sofre danos na 
superfície. 

Eles continuam a limpar, mas 
podem precisar de mais 
raspadores.



Teste de eficiência de raspagem Momento 1 (Antes)



Calculo da eficiência dos sistemas:



Sistemas de limpeza consomem 
potência, assim como há consumo 
de potência na utilização de mesas 
de impacto, mesas de vedação, 
vedação lateral, limpadores etc.











Erros na instalação 
podem causar 
danos a correia 
além dos 
raspadores não 
funcionarem 
adequadamente.











Não se deve reclinar 
demais os raspadores 
secundários



Raspadores secundários precisam 
de alguma resistência. Instale um 
rolo de retorno na parte superior 
antes ou antes dos raspadores 
secundários.







Um estudo de 1989, do Centro de Pesquisa Twin Cities da Agência de Mineração Americana
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Monitoramento remoto da lâmina 
do raspador primário com 
aplicativo móvel

1. Vida útil das lâminas.

2. Status do tensionamento e necessidade 
de tensionamento.

3. Junto com o nosso sistema de 
Tensionamento Pneumático, o qual é um 
sistema Stand Alone, evitamos o pessoal 
na área para inspeção e tensionamento do 
sistema de limpeza. Assim, evitando riscos 
de acidente, já que apenas teria que ir a 
campo para a troca de lâminas.



Monitoramento remoto da lâmina 
do raspador primário com 
aplicativo móvel

4. Outros problemas do raspador, como se 
a lâmina está em contato com a correia e 
ou o raspador está desabilitado.

O sistema pode coletar dados e fornece 
informações de qualquer raspador 
utilizando lâminas Martin®.



Monitoramento remoto da lâmina 
do raspador primário com 
aplicativo móvel

Vantagens adicionais:

1. Análise de vida útil das lâminas em 
diferentes aplicações, transportadores, 
condições.

2. Ajuda ao time de PCM e 
manutenção prever quando a 
lâmina precisa ser trocada.



Monitoramento remoto da lâmina 
do raspador primário com 
aplicativo móvel

Vantagens adicionais (continuação):

4. Identificar problemas no raspador 
(golpe inesperado / lâmina “engolida”), 
lâmina ou outros problemas quando a 
lâmina não tem contato com a correia.

5. Alerta no momento de mudança 
importante de temperatura.



Primário:

• Limpa melhor

• Funciona com 

emenda mecânica

• Apenas a tensão 

inicial na montagem

• Suporta até 80°C e 

picos de 150°C

• Desgasta menos a 

correia que outros 





Secundário:

• Cabe em espaços apertados

• Limpa melhor

• Suporta material com alta 

temperatura (Até 315°C)

• Suporta corrosão

• Maior vida útil

• Menor desgaste da correia 

devido ao amortecimento 

das lâminas, quando 

comparado a outros 





Casos de 
Sucesso



Problema: A equipe de manutenção 
e inspeção tinha dificuldade em acessar 
o raspador primário e secundário e não 
conseguia ajustar a tensão.

Solução: Instalar o  Raspador 
CleanScrape.
• Material: Minério de ferro
• Velocidade da correia: 4,1 m / s
• Data de instalação: 02/04/19
• 40 Raspadores CleanScrape

instalados neste cliente e eles estão 
muito satisfeitos.



• Desenho da estrutura

• Desenho da estrutura do tensionador inferior • Tensionador inferior instalado





Problema: A equipe de manutenção e 

inspeção tinha dificuldade em acessar o 
raspador primário e secundário e a 
lâmina desgastada após 5 dias.

Solução: Instalar o  Raspador 
CleanScrape.
• Material: Minério de cobre
• Velocidade da correia: 4,7 m / s
• Data de instalação: 05/09/19
• Lâmina substituída: 21/02/20
• O CleanScrape trabalhou mais de 60 

dias sem manutenção, o cliente ficou 
satisfeito com a eficiência e a vida útil 
da lâmina este ano, comprando mais 
duas lâminas.



• Desenho da estrutura

• Reforço no chute • Raspador instalado





• Material: Minério de ferro
• Velocidade da correia: 2,69  m / s
• Data de instalação: 10/03/19
• Após essa instalação, este cliente 

comprou mais 8 CleanScrape e 
atualmente, temos 5 instalados e 
3 aguardando a instalação.



• Desenho da estrutura

• Desenho da estrutura • Tensionadores superiores • Tensionadores Inferiores











Porto – caixa de 
lavagemSistema completo de controle de 
material a granel

• Redução de pelo menos 96% do 
material de retorno

• Correia sempre alinhada, evitando 
material derramado do ponto de 
transferência

• Melhora na no sistema de 
vedação com suporte adequado, 
evitando derramamento de 
material e danos à correia.





Limpeza eficaz da correia
Discutimos

1. Seis requisitos para reduzir o material de retorno

2. Expectativas de vários sistemas de limpeza

3. Como as emendas afetam a limpeza

4. Revelações sobre limpeza de correias

Reduza as preocupações de limpeza e segurança 

relacionadas ao material de retorno. E ajude a tornar 

as operações mais produtivas.



Conte com a Martin e seus mais de 75 anos 
de experiência no mundo, e mais de 30 
anos no Brasil, em soluções completas e 

personalizadas para otimizar seu 
transportador de correia!



Referências técnicas

Download gratuito!
Treinamentos Online/Presenciais



Para um atendimento personalizado e dúvidas técnicas, 
entre em contato conosco: 

• br_marketing@martin-eng.com

• (19) 9 8181 8209



OBRIGADO!

Pesquisa de 
satisfação


