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Diâmetros mínimos de tambor: 

Geralmente os diâmetros dos tambores 
são determinados pela espessura 

transportadora, juntamente com o 
coeficiente de carga. 

Na tabela seguinte é apresentado o 
cálculo que é feito para o coeficiente de 
carga entre os 65-100%. 

Por exemplo, para uma tela 
transportadora com uma força 
longitudinal de (EP) 500 N/mm e com 4 
telas, escolhemos na tabela a EP125 de 4 telas. 

Os diâmetros de tambor deverão ter um mínimo de 400 mm, 320mm e 250 mm. 

 

Nº Telas EP100  EP125  EP160  EP200  EP250+EP315  
A  B  C  A  B  C  A  B  C  A  B  C  A  B  C  

2 160  160 125  200  160  160  250  200  160  320 250  200  -- -- -- 

3 200  200 160  320  250  200  400  320  250  500 400  320  630 500 400  

4 320  250 200  400  320  250  500  400  320  630 500  400  800 630 500  

5 400  320 250  500  400  320  630  500  400  800 630  500  1000  800 630  

6 -- -- -- 630  500  400  800  630  500  1000  800  630  1200  1000  800  
Quando existirem tensões baixas ou baixos coe�cientes de carga, podem ser utilizados diâmetros de tambor 
pequenos, mas apenas sob consulta 

  
Comprimento do Sistema de Tensionamento: 
 
Teoricamente o comprimento mínimo de 
tensão (em mm) da tela transportadora de 
borracha é calculado através da fórmula: 

SL = 1.5%Lc. 

O Lc é a distância (em mm) entre centros 
dos tambores. 

Exemplo: 

Instalação: 43,300 mm (x 1.5 %); 

Comprimento mínimo de tensão: 650 mm. 

O comprimento também depende da largura da tela, do coe�ciente de carga e do que vai 
transportar. 

O comprimento máximo do Lc é de 60,000 a 72,000 mm de aplicação de uma tela, que é 
executada com uma unidade convencional de tensionamento.  
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Distancia de Transição:  

 
A distância de transição é a distância entre o centro 
do tambor de tensionamento e o centro do cilindro da 
próxima ou prévia estação de rolos de apoio. 

De forma a aumentar o tempo de vida útil da tela 
transportadora e dos rolos da estação, deve-se 
respeitar a distância mínima entre o tambor tensor e 
a estação de rolos, tal como o respetivo ângulo da 
estação conforme tabela seguinte: 

 

 

 

 

Â
ng

ul
o Largura da Tela 

300 400 500 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 

20º 250 330 410 540 660 830 1000 1160 1320 1490 1650 1820 1980 2150 2310 2480 2640 

30º 260 350 430 560 690 870 1040 1210 1380 1560 1730 1900 2080 2250 2420 2600 2770 

45º -- -- -- 830 1020 1270 1520 1780 2030 2290 2540 2790 3050 3300 3560 3810 4060 

 
 
 

A estrutura da Tela Transportadora: 
 
A estrutura de uma tela de borracha, consiste 
essencialmente em 4 partes: Cobertura 
superior, telas interiores, cobertura inferior e 
coberturas laterais. 

O conjunto de telas interiores em tecido é a 
parte mais importante, visto que absorve as 
forças elásticas a que o tapete está sujeito e 
carrega o peso do material transportado. 

Para proteger as telas interiores são colocadas 
as coberturas de borracha em ambos lados. 
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Constituição das Telas Interiores: 
 

A estrutura das telas intermédias pode ser constituída por um máximo de seis �os, que estão 
ligados entre si por borracha. 

Os �os de tecido podem ser compostos de vários materiais: 

Denominação  Constituição do Fio  
 oãdoglA B
 esocsiV Z

 adimailoP P
 retséiloP E
 adimarA D

 ordiV ed arbiF G
 

Hoje em dia, a maior parte dos �os são feitos de materiais sintéticos, visto que estes materiais 
têm as qualidades adequadas para se obter os melhores resultados. 

Estas telas interiores possuem na sua constituição �os de poliéster (E) no sentido longitudinal 
e poliamida no sentido transversal, designando-se assim “EP”. 

Esta conjugação de �os, resulta numa alta �abilidade para a absorção de forças elásticas altas, 
mas com pouco estiramento. Por outro lado, possuem boas qualidades, tais como resistência 
a compostos químicos, resistência ao impacto e insensibilidade a vapores e humidades. 

O conjunto das telas interiores indica a força elástica a que a tela pode estar sujeita. 

Este valor, a força elástica, é sempre é mostrado em N / Largura da tela em mm. 

O normalizado para as forças são: 

 
63 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 – 250 – 315 – 400 – 500 – 630 (N/mm) 

 
Qualidade das Coberturas: 

 
A qualidade e a natureza da superfície da tela devem ser ajustadas conforme o material a ser 
transportado, e de acordo com as condições de trabalho. 
A qualidade da borracha e as exigências requeridas à mesma são estipuladas de acordo com 
as normas DIN ou ISO. 
 
 

Qualidade da 
Cobertura 

W X Y  Z H D L  
DIN  ISO  

Tensão (N/mm)  18 25 20 15 24 18 15 
Tensão Rutura  400  450  400  350  450  400  350  
Resistência ao 
Desgaste (mm 3) 90 120 150 250 120 100 200 
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Denominação  Características Técnicas  

E Cobertura antiestática 
K Cobertura antiestática e in�amável (retardante) 
S Cobertura completamente in�amável e antiestática 
T Cobertura resistente ao calor 
R Cobertura resistente a temperaturas baixas 
G Cobertura resistente a óleos e ceras 
A Cobertura para área alimentar 
C Cobertura resistente a produtos químicos 

 
 

Espessura das telas: 
 

A espessura de uma tela transportadora de borracha depende da estrutura da tela em si. 

De acordo com as normas DIN são aplicadas as seguintes tolerâncias: 

Espessura até 10 mm – tolerância de ±1 mm; 

Espessuras acima dos 10 mm – tolerância de ±10% da espessura da Tela. 

 
 

 
Exemplo de Identificação de Tela Transportadora Lisa: 

 
 

 

EP    400 /  3       4  +  2       Y 

Tipo de fabrico  

Tensão 

Nº Telas 

Espessura Cobertura Superior 

Espessura Cobertura Inferior  

Qualidade da Cobertura 


