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Como será o Webinar?

• Mantenha seu microfone no mudo

• Envie perguntas através do Q&A

• 1h de apresentação

• 30 minutos respostas às perguntas do Q&A



Existimos para:

“Propagar a excelência para 

que as famílias prosperem e a 

sociedade progrida”



Referências técnicas

Download gratuito!



Alinhamento da correia FOUNDATIONS™ 
Sobre o que falaremos hoje?

1. A causa raiz do desalinhamento da correia

2. Procedimentos para corrigir o desalinhamento

3. Soluções para alinhamento da correia







Todos os componentes 

giratórios direcionam a correia.  

Para que um componente 

giratório direcione 

corretamente a correia, ele 

precisa estar... 

1. Limpo





Todos os componentes giratórios 

direcionam a correia.  Para que 

um componente giratório 

direcione corretamente a correia, 

ele precisa estar...

1. Limpo

2. Girando



Roletes, cavaletes e estrutura dobrados, 

soltos, desalinhados

Todos os componentes giratórios 

direcionam a correia.  Para que um 

componente giratório direcione 

corretamente a correia, ele precisa estar...

1. Limpo

2. Girando

3. Alinhado









Todos os componentes giratórios 

direcionam a correia.  Para que 

um componente giratório 

direcione corretamente a correia, 

ele precisa estar...

1. Limpo

2. Girando

3. Alinhados

4. Tocando



As correias envergam porque...

1. Estão excessivamente tensionadas

2. Calor

3. Produtos químicos

4. Excedem o ângulo de concavidade



Falha da Junção



Falha da Junção



Carga descentralizada Carga segregada





Suporte adequado da correia na 

área vedada evita ajustes 

incorretos da vedação, evitando 

o desalinhamento da correia.



Ajustes incorretos da vedação



Ponto de 
Transferência

Chute Correia

Tambor 
motriz

Chute de 
descarga

Tambor de 
abraçamento

Ponto de 
Transferência

Tambor de 
esticamento

Tambor 
traseiro

Desalinhamento

Problema

Tambor



Falta de práticas 
adequadas de 
manuseio e 
armazenagem da 
correia

• Danos à estrutura da correia 
gerando desbalanceamento

• Ressecamento da correia 
(fragiliza carcaça)



Falta de 
procedimento e 
qualidade nas 
emendas de 
correia





1. Reduzir ou eliminar a causa raiz

2. Identificar os roletes com baixa 

tensão

3. Ajustar fisicamente os roletes



Identificar os roletes com baixa tensão

Correia pouco tensionada

Correia muito tensionada

Roletes com baixa tensão têm mais 
contato com a correia e portanto têm 
mais influência



Tensão em transportadores com acionamento dianteiro



Comece depois da polia dianteira

1
2

3
4

5
6

Observe → Vá para o próximo rolete → Observe → Vá para o próximo rolete→ Observe → Ajuste 



Lembre-se que a baixa e a alta tensão se movem com a polia dianteira



A correia se move para o lado do rolete com o qual entra em contato 

primeiro.



Como dirigir uma bicicleta!!!



1. Eficazes quando as causas 

raiz não podem ser resolvidas

2. Têm algumas limitações

3. Dispositivos estáticos x 

dinâmicos



Dispositivos passivos - Menos eficazes em transportadores mais longos



Dispositivos dinâmicos - Mais eficazes

Percebem e reagem de forma rápida e 

precisa ao desalinhamento. 





Exemplo de um caso extremo onde utilizamos o Monster Trac, 

comparando com outro de tamanho normal



As unidades devem ser colocadas estrategicamente 



As unidades devem ser colocadas estrategicamente 





Sistemas de 
detecção de 

desalinhamento 
e rasgos

• Rápido tempo de reação
• Simples instalação e 

configuração
• Eliminação de partes 

móveis
• Liberdade para escolha do 

tipo de correia
• Auto teste contínuo
• Robustez no campo
• Diminuição da área de 

rasgo.



MARTIN RADEC VIBRACIONAL

• Rasgo com tiras soltas
• Rasgos com queda de material pela lateral
• Rasgos / furos com queda de material no centro da correia
• Maior confiabilidade quando comparado com métodos tradicionais de 

bandeja ou corda



MARTIN RADEC VISÃO



MARTIN RADEC VISÃO



Correia alinhada Correia desalinhada

0,15 s

Tempo de identificação de desalinhamentos ou 

rasgos.



Alinhamento da correia FOUNDATIONS™ 
Discutimos...

1. A causa raiz do desalinhamento da correia

2. Procedimentos para corrigir o desalinhamento

3. Soluções para alinhamento da correia



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


