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(57) Resumo: TAMPA PROTETORA PARA A EXTREMIDADE DE DESCARGA DE UM TRANSPORTADOR. A presente 
invenção refere-se a uma tampa protetora (120) que cobre a extremidade de descarga (10) de uma correia transportadora (40) 
transportando material solto, tal como lascas de madeira, cascas ou milho. A tampa protetora (120) é integral, isto é, cobre a 
extremidade de descarga (10) em seus lados, apartir do topo e na face terminal e está disposta para ser aberta para fora da via 
de manutenção da extremidade de descarga.
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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "TAMPA 

PROTETORA QUE COBRE A EXTREMIDADE DE DESCARGA DE 

UMA CORREIA TRANSPORTADORA TRANSPORTANDO 

MATERIAL SOLTO".
Objeto da invenção

[0001] A presente invenção refere-se a um aparelho para transferir

material solto, especialmente a uma correia transportadora para 

transferir lascas de madeira. Correias transportadoras grandes são 

mais comumente usadas em transferência de lascas, por exemplo, em 

uma estância de processamento de madeiras quando armazenando 

lascas em um armazenamento aberto na forma de uma pilha e quando 

recuperando lascas da pilha. A invenção refere-se mais 

preferivelmente às correias transportadoras, mas pode oferecer 

vantagens correspondentes também em conexão com outras soluções 

de transportadoras de grande tamanho. A invenção é perfeitamente 

aplicável para transportar ou transferir lascas de madeira, mas 

também é aplicável para uso em ligação com outros materiais soltos, 

tais como cascas de madeira, carvão, milho ou outro material granular. 

Técnica antecedente e problemas relacionados para esse fim

[0002] Em uma correia transportadora, a correia gira entre dois

roletes terminais, pelo menos um dos quais é um rolete acionador. Um 

motor acionador pode ser disposto dentro do rolete acionador. O 

transportador transfere material solto da extremidade alimentadora até 

a extremidade de descarga. As extremidades de descarga de correias 

transportadoras grandes, tendo uma largura de correia de mais de 650 

mm, são normalmente protegidas com tampas protetoras, desde que o 

material sendo transportado não emite poeira na correia, mas quando 

deixa a correia, a poeira é liberada. A tampa protetora também protege 

os componentes da extremidade de descarga contra os impactos do 

clima e abafa o ruído. A extremidade de descarga pode ser provida
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com canais que sugam a poeira.

[0003] Na técnica usada presentemente, as tampas protetoras de

grandes transportadores são feitas de aço e são presas com parafusos 

à estrutura da extremidade de descarga ou à estrutura do 

transportador, e elas têm normalmente tampas de inspeção para 

monitorar a condição do rolete acionador do transportador, do motor 

do rolete acionador e outros componentes da extremidade de 

descarga do transportador. As tampas de inspeção têm sido usadas 

para permitir o manuseio das tampas por um mecânico e para eliminar 

a necessidade de remover uma tampa protetora grande e pesada.

[0004] Normalmente, as tampas de inspeção estão localizadas na

tampa protetora e/ou em suas laterais e podem ser abertas ou 

transparentes. As tampas são bastante pequenas e só permitem 

visualizar o equipamento e assim verificar e descobrir a condição. As 

tampas não têm permitido nenhuma ação de manutenção. Em vista da 

regulação da placa guia do material da correia transportadora, a 

manutenção do tambor acionador, o monitoramento da condição dos 

limpadores e a limpeza do entupimento do funil misturador, as 

construções presentes de tampa protetora que são presas com 

parafusos e só providas com tampas de inspeção bastante pequenas 

são soluções muito pouco práticas e dispendiosas.

[0005] Nas soluções da técnica anterior, a tampa de inspeção na

tampa protetora só permite verificar a extremidade de descarga. Além 

disso, as tampas provêem visibilidade medíocre de modo que é 

impossível enxergar adequadamente através delas, e assim é 

impossível até mesmo verificar confiavelmente a situação. A 

manutenção também é problemática nas soluções da técnica anterior 

devido à acessibilidade medíocre da extremidade de descarga do 

transportador. Nas soluções da técnica anterior, a tampa protetora da 

extremidade de descarga do transportador tem de ser totalmente 
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removida para finalidades de manutenção. A tampa protetora, 

entretanto, é de tamanho bastante grande e pesada, e a abertura 

requer um número de trabalhadores e, para assistência, talhas de 

levantamento e pelo menos um guindaste. Só para abrir a tampa 

protetora leva de meia hora até mesmo metade de um dia.

[0006] Nas soluções da técnica anterior, a manutenção é

frequentemente negligenciada devido à sua dificuldade. Quando a 

manutenção é negligenciada, deixa acumular o material a ser 

transferido sob a correia de retorno, o que causa entupimento. O 

entupimento gera perturbações no processo, que podem resultar em 

quedas na produção. Além disso, quando os fluxos de material 

mudam, a placa guia deve ser ajustada para garantir o desempenho 

ideal, mas o ajuste é problemático e desta maneira pode ser muitas 

vezes negligenciado.

[0007] No pior caso, usando a tecnologia da técnica anterior, as

operações de manutenção, para uma extremidade de descarga de 

uma correia transportadora, podem ser negligenciadas devido à 

dificuldade e ao caráter de consumo de tempo, o que pode até mesmo 

resultar no esgotamento do equipamento. Isso, por sua vez, causa 

custos de reparação ou até mesmo a substituição da extremidade de 

descarga do transportador como um todo, o que já é dispendioso 

devido aos custos do equipamento e adicionalmente causa uma ainda 

maior queda na produção.

O propósito e a solução da invenção

[0008] A presente invenção provê uma solução para os problemas

acima. Foi desenvolvida a construção da tampa protetora para a 

extremidade de descarga de um transportador, que possibilita um 

trabalho eficiente e seguro, em todos os casos, devido ao seu 

tamanho e mobilidade. Na nova solução de acordo com a invenção a 

extremidade de descarga é provida com uma estrutura, à qual é presa 
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uma tampa protetora integral e que abre. Ela protege as construções e 

componentes da extremidade de descarga em seus lados, a partir do 

topo e na face terminal.

[0009] Essa tampa protetora, de acordo com a invenção, pode ser

deslocada completamente para fora do caminho da extremidade de 

descarga de um transportador, preferivelmente por meio de roletes, 

braços de dobradiça e molas compensadoras presas à estrutura. Se 

ela é movida parcialmente na estrutura de fundo, ela não requer muito 

espaço á sua volta, o que é uma vantagem considerável dentro de 

pontes e processos de transportadores apertados. Adicionalmente, 

não há necessidade real de deslocar o centro de gravidade da tampa 

para mais alto, uma vez que a face extrema da tampa é deslocada 

para baixo à medida que a borda traseira se eleva. Isso diminui a força 

necessária para mover.

[00010] A articulação da construção pode também ser realizada de 

maneira diferente. Pode, por exemplo, simplesmente ser articulada em 

sua face extrema à estrutura e levantada por meio de molas de 

reparação somente em sua extremidade do lado do transportador. 

Depois o centro de gravidade, entretanto, se eleva mesmo 

consideravelmente e uma grande quantidade de mais espaço é 

requerida, especialmente na direção vertical. É essencial que a tampa 

protetora, quando está sendo deslocada para um lado proveja espaço 

adequado para ações de inspeção e manutenção e que possa ser 

deslocada por uma pessoa.

[00011] Na solução, de acordo com a invenção, a tampa integral 

tem uma construção que pode ser aberta. A tampa protetora é fácil de 

abrir, abrindo um trinco ou outro membro de fixação e deslocando a 

tampa protetora para o lado. Isso leva, no máximo, menos de um 

minuto e normalmente leva menos tempo que desparafusar os 

parafusos de uma tampa de inspeção individual. Também seria 
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possível articular a tampa protetora para abrir para o lado da 

extremidade de descarga, se não houver objetos de serviço nesse 

lado.

[00012] A construção, de acordo com a invenção, é simples e rígida 

e provê bom acesso a objetos de manutenção através de uma grande 

abertura. O trabalho de manutenção é fácil devido à visibilidade 

adequada. Além disso, substituição de peças é fácil devido ao bom 

acesso ao objeto a ser reparado. Se necessário, a tampa protetora 

também pode ser totalmente removida.

[00013] Vantagens adicionais da invenção incluem, por exemplo, o 

seguinte:

- menor necessidade de espaço quando a tampa protetora 

é aberta, por meio do que é possível caminhar em torno da plataforma 

de trabalho em torno da extremidade de descarga, mesmo quando a 

tampa protetora é aberta,

- a tampa protetora é tão leve de manusear que pode ser 

aberta por uma pessoa, o que acelera consideravelmente a inspeção e a 

manutenção,

- não há necessidade de guindaste e talhas de 

levantamento para a abertura da tampa protetora, mas é possível usá- 

los quando substituindo componentes da extremidade de descarga 

sem desprender a tampa protetora,

- os materiais leves utilizados também são resistentes ao 

clima

- ganhos econômicos, uma vez que a manutenção se torna 

mais fácil, mais rápida e será realizada,

- menos superfícies de conexão, desde que não são 

necessárias tampas de inspeção separadas e

- o tambor da extremidade da correia transportadora é 

facilmente substituído, desde que não há necessidade de desprender a
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tampa protetora.

Lista de desenhos

[00014] A seguir, a invenção é descrita em mais detalhes com 

referência aos desenhos em anexo, dos quais

[00015] A Figura 1 ilustra uma tampa protetora para a extremidade 

de descarga de uma correia transportadora de acordo com a técnica 

anterior.

[00016] A Figura 2 ilustra uma construção da tampa protetora para 

a extremidade de descarga de uma correia transportadora de acordo 

com a presente invenção, a tampa de poeira estando fechada.

[00017] A Figura 3 ilustra uma construção da tampa protetora para 

a extremidade de descarga de uma correia transportadora de acordo 

com a presente invenção, a tampa de poeira estando aberta.

Descrição detalhada da invenção

[00018] A Figura 1 ilustra uma construção de extremidade de 

descarga da técnica anterior 20 para a extremidade de descarga 10 de 

uma correia transportadora. A tampa protetora é provida com tampas 

de inspeção 30. As tampas de inspeção 30 estão normalmente 

localizadas na tampa protetora e/ou em seus lados. A visibilidade 

através das tampas de inspeção 30 para o interior da extremidade de 

descarga 10 é limitada. A Figura 1 também ilustra a cabeça do eixo 

acionador 40 do tambor extremo de uma correia transportadora.

[00019] As Figs. 2 e 3 ilustram uma solução de acordo com uma 

modalidade altamente preferível da invenção. As figuras mostram a 

extremidade de descarga 10 de uma correia transportadora. A 

extremidade de descarga 10 tem uma estrutura 110 e de acordo com a 

invenção uma tampa protetora integral 120 que abre para a face 

extrema da extremidade de descarga. A tampa protetora integral 120 

cobre as construções e componentes da extremidade de descarga 10 

em quatro lados: a partir do topo, em ambos os lados e na 
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extremidade da face. A tampa protetora integral 120 é preferivelmente 

provida em seus lados com janelas de inspeção transparentes 130, 

através das quais é fácil verificar a condição da extremidade de 

descarga. Adicionalmente, a figura 3 ilustra uma extremidade de 

acionamento de um tambor 140 de uma correia transportadora.

[00020] Para abrir a tampa protetora 120, é aberto um parafuso, um 

trinco ou outro membro de fixação e a tampa protetora é puxada na 

direção da face extrema da mesma simultaneamente levantando em 

sua borda traseira, dessa maneira a tampa protetora toda 120 desliza 

parcialmente na estrutura 110 da extremidade de descarga 10. Desse 

modo, a tampa protetora não requer uma grande quantidade de 

espaço à sua volta mesmo quando aberta, o que é uma vantagem 

considerável dentro de espaços limitados.

Outras modalidades preferidas da invenção

[00021] Além disso, para economizar espaço, peso e materiais, 

assim como para aumentar a rigidez, a tampa protetora 120 e a 

estrutura 110 podem ser formadas chanfradas, conforme mostrado 

nas figuras 2 e 3 com o numeral de referência 150, por meio do que a 

tampa protetora quando aberta ocupa menos espaço da plataforma de 

trabalho 160. Isso torna a manutenção mais fácil.

[00022] A tampa protetora 120 é articulada vantajosamente pelo 

movimento controlado para o lado. Preferivelmente é articulada para 

abrir para a direção do lado da face extrema. Nas Figuras 2 e 3 a 

borda frontal da estrutura 110 é provida em ambos os lados com um 

rolete pivotado 210, em que a tampa protetora 120 é suportada 

quando está sendo aberta e está rolando para diante ao longo de um 

aro flangeado 170 envolvendo a borda do fundo da tampa. Um braço 

em articulação 200 controla o deslocamento da tampa protetora 120 e 

limita a extensão de sua abertura.

[00023] Preferivelmente, o aro flangeado 170 da tampa protetora 
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120 é provido com um orifício ou um poço 180, em que o rolete 210 se 

assenta e mantém a tampa protetora 120 no lugar quando está 

fechada. Quando começa a abertura, a face da tampa protetora 120 

deve ser levantada e puxada para diante para deslocar os orifícios 170 

ou poços 180 do aro flangeado da tampa protetora para o lado dos 

roletes 210. Também podem ser usados um ou mais trincos, parafusos 

ou outros membros de travamento para manter a tampa protetora 120 

fechada.

[00024] Se desejado, a abertura da tampa protetora 120 pode ser 

suavizada usando uma mola 220, por exemplo, em ligação com o 

braço em articulação 200. Também pode ser usada uma mola a gás 

230 para essa finalidade, cuja mola a gás também pode atuar entre a 

tampa protetora 120 e a estrutura 110 da extremidade de descarga ao 

invés do braço em articulação 200. Se necessário, a tampa protetora 

120 pode ser totalmente removida desprendendo das articulações 200. 

[00025] A tampa protetora 120 pode ser aberta de tal maneira que é 

formada uma grande abertura na extremidade de descarga 10. A 

grande abertura provê acesso livre na direção vertical para operações 

de manutenção. Assim, componentes da extremidade de descarga, tal 

como o tambor de tração 140 podem ser levantados e substituídos 

com um guindaste. O ângulo de abertura da tampa protetora pode ser 

variável e fixável por exemplo por meio de uma mola a gás 230 ou 

uma haste de escora em uma ou várias posições diferentes. Na 

solução ilustrada na figura 2, a borda dianteira da tampa protetora 120 

está na direção horizontal mais baixa que o eixo 40 do tambor 

acionador 140, mas também pode se estender mais baixo ou mais 

alto.

[00026] A tampa protetora, de acordo com a invenção, pode ser 

feita de plástico reforçado, feita por fundição rotativa, moldagem a 

vácuo como reforço metálico ou alternativamente mais 
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convencionalmente, por exemplo, como uma construção de placa fina 

de alumínio. A escolha do material permite produzir uma tampa 

protetora de peso leve adequado e durável.

[00027] Embora a descrição acima se refira a modalidades da 

invenção que à luz do presente conhecimento são consideradas as 

mais preferíveis, é óbvio para uma pessoa versada na técnica que a 

invenção pode ser modificada de muitas formas diferentes dentro do 

escopo o mais amplo possível definido somente pelas reivindicações 

em anexo.
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REIVINDICAÇÕES
1. Tampa protetora (120) que cobre a extremidade de 

descarga (10) de uma correia transportadora transportando material 

solto, tal como lascas de madeira, cascas ou milho, caracterizada 

pelo fato de que a tampa protetora (120) é integral, isto é, cobre a 

extremidade de descarga (10) em seus lados, a partir do topo e na 

face terminal e está disposta para ser aberta para fora do caminho de 

manutenção da extremidade de descarga.

2. Tampa protetora de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que a estrutura (110) da extremidade de 

descarga (10) é provida com roletes pivotados (210), em que a tampa 

protetora (120) é suportada quando é aberta.

3. Tampa protetora de acordo com a reivindicação 1 ou 2, 

caracterizado pelo fato de que a tampa protetora (120) é articulada.

4. Tampa protetora de acordo com qualquer uma das 

reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que a tampa 

protetora (120) e/ou a estrutura (110) é chanfrada (150).

5. Tampa protetora de acordo com qualquer uma das 

reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que o aro 

flangeado (170) da tampa protetora (120) é provido com orifícios ou 

poços (180), em que os roletes (210) articulados na estrutura (110) 

repousam quando a tampa protetora (120) é fechada.

6. Tampa protetora de acordo com qualquer uma das 

reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que um jogo 

de molas menos pesado (220) é disposto na tampa protetora (120).

7. Tampa protetora de acordo com reivindicação 6, 

caracterizado pelo fato de que um jogo de molas menos pesado 

(220) é implementado com molas a gás (230).

8. Tampa protetora de acordo com qualquer uma das 

reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que o material 
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da tampa protetora (120) é plástico reforçado, feito por fundição 

rotativa, moldagem a vácuo com reforço metálico, ou como uma 

construção de placa leve de alumínio.
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Fig. 1 (Técnica Anterior)
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Fig-2
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Fig. 3


