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1. Propósito 
O objetivo desse documento é apresentar orientações para tensionar a corrente removendo o número de 
elos sugerido. 

NOTA DE SEGURANÇA: É aconselhável usar as luvas adequadas e protetor ocular durante essa operação 

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO: Martelo de 4 libras, extrator de corrente e tensionador. Use um extrator de 
corrente (ver figura abaixo) adequado para conectar ou desconectar os elos da corrente. É aconselhável 
usar um martelo de 4 libras para golpear a corrente conforme as instruções abaixo. 

 

Figura 1: Extrator de corrente 

 
 

Use um tensionador (ver imagem) para ajustar a corrente com a tensão adequada conforme necessário. 
 

Figura 2: Tensionador 



Instrução de Trabalho – Conexão e tensionamento de corrente Título: 

TSWI_Q_3(02) - Instrução de trabalho de conexão e tensionamento de corrente 
02 de julho de 2020 

© Technical Systems Página: 2 de 4 

 

 

 
 
 

2. Instrução para a conexão de elo da corrente 
 

Figura 3: Coloque a ponta da articulação da corrente no 
extrator de corrente mantendo a ponta para fora. 

Figura 4: Coloque o próximo elo perto da articulação no 
ângulo aproximado conforme mostrado na imagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Certifique-se de que o elo esteja na posição 
correta; posicione a lateral do elo o mais próximo possível 
do extrator de corrente para obter o ângulo (90°) correto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Usando o martelo, bata firmemente no canto 
do elo da corrente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Continue batendo no elo até ele encaixar na 
articulação. 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: O elo deve se mover livremente. Verifique se 
os elos não foram danificados durante o processo de 
conexão. 
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3. Orientações para tensionar a corrente 
Para tensionar a corrente siga os seguintes passos. 

3.1 Monte o número necessário de corrente de 10 m para formar o comprimento de circuito 
desejado. Por exemplo: para obter um circuito com comprimento de 250 m, monte vinte e 
cinco segmentos de 10 m. 

 
3.2 Observe que devido a tolerâncias e procedimentos de fabricação, o comprimento exato 

de um segmento de corrente de 10 m varia entre 10 m e 10,042 m (236 ± 2 elos). Ou 
seja, se vinte e cinco correntes de 10 m foram usadas para alcançar um comprimento 
de 250 m, na pior das hipóteses pode haver até 1,05 m ou 25 elos a mais no circuito. 

 
3.3 A corrente deve ser colocada na calha do circuito e as 2 pontas unidas na junção do 

circuito. 
 

3.4 Use um tensionador para deixar a corrente em uma posição de tensão neutra. Isso 
seria onde a parte interna de cada ponta da corrente fica em contato com a articulação 
do próximo elo. Tensione levemente a corrente e depois libere a tensão. 

 

3.5 Desfaça elos sobrepostos na junção do circuito para que toda a corrente fique na 
posição de tensão neutra. Depois de remover os elos, as duas extremidades do circuito 
devem se tocar ou estar a uma distância de 1 elo uma da outra na junção do circuito. 

 

Junção do circuito 

A corrente colocada na calha 
precisa ficar na posição de 
tensão neutra. 

Cada ponta da corrente está 
em contato com a articulação 
do próximo elo. 

Elos sobrepostos Elos sobrepostos 
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3.6 Uma vez desfeitos os elos sobrepostos, a corrente pode ser tensionada ao remover 
a quantidade de elos com base no comprimento do circuito. A tabela abaixo fornece o 
número de elos com base no comprimento do circuito. Esses valores são baseados 
nos padrões da indústria. 

 

Comprimento do 
circuito (m) 

Elos a serem removidos (Unidade Única) Elos a serem removidos (Unidade Dupla) 

90 7 2 

120 10 3 

150 13 3 

180 15 4 

210 18 5 

240 21 5 

270 23 6 

300 Não recomendado 7 

330 Não recomendado 7 

360 Não recomendado 8 

390 Não recomendado 9 
Também é possível usar a seguinte fórmula, conforme os padrões da indústria, para calcular o 
comprimento que precisa ser removido da corrente: 

Para unidade única: 

 𝑥𝑥 = comprimento total do circuito × 3,749 
 

𝑥𝑥 = comprimento a ser removido da corrente em 𝑚𝑚𝑚𝑚  

3,749 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝o𝑟𝑟 𝑚𝑚 que deve ser removido 

Para unidade dupla:  
 

 
𝑥𝑥 = comprimento total do circuito × 3,749 

4

 𝑥𝑥 = comprimento a ser removido da corrente em 𝑚𝑚𝑚𝑚 

3,749 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝o𝑟𝑟 𝑚𝑚 que deve ser removido 

 
3.7 Após remover os elos recomendados, teste o circuito para verificar possíveis 

problemas de tensionamento. Durante o teste, a corrente não pode subir na frente 
da roda dentada. Se isso acontecer, a corrente está subtensionada. A corrente 
deve ficar sempre paralela à calha. Se a corrente apresentar inclinação para o 
interior do circuito, isso significa que há tensionamento excessivo. 

 
3.8 Os testes acima determinarão se mais elos precisam ser removidos ou adicionados 

ao circuito para alcançar o tensionamento desejado. 
 

3.9 O circuito deve ser inspecionado a cada 6 meses quanto a problemas de tensionamento. 
 

“Este documento possui direitos autorais. O uso não autorizado desse documento (conforme Lei de 
Direitos Autorais nº 98 de 1978 da África do Sul), incluindo reprodução, publicação ou adaptação do 
mesmo, constitui violação dos direitos autorais e pode resultar em processo civil e/ou criminal.” 

Notas: 

• O circuito inclui 4 cantos de 90° cada 
• Isso é uma orientação e não garante 100% de precisão, pois o tensionamento varia conforme 

as configurações de circuito. 
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