
         RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES PARA TROLLEY / RODÍZIO
                                                                                                                                                                                          
.                         TRILHAGEM ( TRILHOS, CURVAS E SOBE-DESCE )
                                                                                                                                                               
• Nivelamento, emendas mal acabadas.
• Respingos de solda.
• Ferrugem.
• Verificar a inclinação do sobe-desce, recomenda-se máximo 30º.

                                                        CORRENTE                                                                                          
                                                                                                                                                               
• O alojamento dos Trolleys foi desenvolvido para uso com corrente Ø8x25,4mm, 
galvanizada ou bicromatizada.                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
.                                FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS E TROLLEYS                                                                                                          
                                                                                                                                                                
• Utilizam-se parafusos M6x35mm para fixação dos Trolleys e M8x35mm para fixação 
dos rodízios, com porcas M6 e M8 Parlock, respectivamente.                                                                                   
• Recomenda-se atenção no nível de atarraxamento (aperto) das porcas, tanto no 
processo manual quanto no elétrico.
• Revisar periodicamente o assentamento do elo da corrente no Trolley.
• Revisar periodicamente a fixação dos rodízios no Trolley.                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                
.                                LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS RODÍZIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
.                                                                                                                                                                                     
• Utilizar água clorada para limpeza e higienização;
• Utilizar Detergentes e Saneantes que não agridam as peças em peças em polímero.                      
• Caso possível a instalação de um esguicho de água, direcionado para o Rodízio, seu 
rendimento e vida útil obtem um aumento significativo.

                                     VANTAGEM DOS COMPONENTES PLÁSTICOS
                                                                                                                                                                                          
.                                                    GANCHOS / PROLONGADORES
                                                                                                                                                                                      
• Padronização de peso, sendo este bem inferior aos modelos metálicos, reduzindo significativamente o consumo 
de energia.
• Maior facilidade de higienização.                                                                                                                                
• Menor índice de ruído.
• Maior segurança, rompendo-se com maior facilidade em caso de pane sem comprometer os demais 
equipamentos, motorizações e peças da linha.

                                                             PINOS FIXADORES                                                                                     
                                                                                                                                                                                      
• Possibilitam a rápida troca das peças danificadas                                                                                                     
• Em caso de trancos funcionam como fusíveis, evitando danos elevados nos equipamentos.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
.                                                                RODAS GUIA                                                                                        
                                                                                                                                                                                      
• Injetada em material de engenharia com alto rendimento, projeta para uma maior resistência  e vida útil de todo 
conjunto transportador.                                                                                                                                                 
• Permite fácil higienização e limpeza, não oxida e não gera o Zinabre ( oxidação do Aluminio )                                                      
• Rápida manutenção, podendo substituir todas as peças separadamente, quando danificadas.                                                   
• Parafusos e fixadores em Aço Inox.  
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Encontrando-se uma eficiência do ciclo de produção igual a 84%, ou seja, com a eficiência fica 
evidente que a linha esta com ociosidade de funcionários.
Como a velocidade da linha é de 0,34 seg/ave, a velocidade atual na empresa não está apropriada à 
velocidade obtida na teoria, que é de 0,30 seg/ave. 
Logo após, para o cálculo do balanceamento de linha entre os postos de trabalho é necessário 
calcular o número de funcionários necessários (N) para os postos (1 e 8) utilizando o tempo de ciclo 
calculado:

Logo, o TC é de 0,30 seg/ave, ou seja, a velocidade da nórea ideal.  Como o quadro atual de      
funcionários nestes postos de trabalho é de 25, pode-se calcular a eficiência do ciclo encontrado.

Considerando-as como um ciclo, ou seja, um posto de trabalho, para os cálculos pode assim, 
calcular Tempo de ciclo (TC):   

N = 21 funcionários, sendo assim, conclui-se que para a linha de produção para a 
retirada dos miúdos estarem balanceado, necessita-se de 21 funcionários. Como o 
quadro atual de funcionários nas duas atividades é de 25, percebe-se que existem 4 

funcionários sobrando nos postos, sendo estes ociosos.
Com 21 funcionários e um tempo de ciclo de 0,30 seg/aves, calcula-se a eficiência.

A eficiência dos postos seria de 100%, não havendo ociosidade, não haverá desperdício de serviço. Como o 
tempo real de ciclo da empresa (0,34 nóreas/seg), pode identificar que o número de pessoas deveria ser:

N = 18,52 funcionários, como este valor se refere aos números de pessoas necessárias para a linha de 
produção, arredonda-se para 19. Vale destacar que este posto esta ocioso comparando com o número real de 

25 funcionários. Calculando a eficiência real dos postos:

A eficiência seria de 97%, mas com 19 funcionários, mas como atual é de 25, pelo tempo de ciclo, estas 
tarefas estão ociosas em 6 funcionários. Com a aplicação do Balanceamento de Linha, pode-se aumentar a 

eficiência dos postos de trabalho
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