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Neste manual você encontra várias informações técnicas necessárias para a sua
segurança e como operar adequadamente este equipamento, leia atentamente todas
as instruções antes de realizar qualquer operação, siga corretamente cada passo
indicado para que você possa obter a melhor performance de seu novo produto

Em caso de dúvida entre imediatamente em contato conosco para que nossa equipe
possa auxilia-lo, a Silomax oferece assistência técnica especializada em todo o Brasil

Consulte o nosso site na internet:  www.silomax.com.br  nele você pode encontrar mais
informações atualizadas sobre nossa linha de equipamentos para grãos e sementes

Mantenha este manual ou uma cópia sempre a mão, guarde-o para futuras referências

Os desenhos e ilustrações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio do fabricante
Todas as imagens contidas neste manual são de carácter méramente ilustrativo

AV. Itamaraty Nº 710 - Rolândia - PR - BRASIL - CEP 86600-460 - Cx.Postal 149

(43) 2101-0100 www.silomax.com.br comercial@silomax.com.br
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA014013 TERMOS DE GARANTIA

Os equipamentos SILOMAX são cuidadosamente inspecionados para garantir
maior padrão de qualidade e segurança no produto final, porém o proprietário
deve seguir todos as medidas necessárias para garantir a segurança de trabalho
em sua unidade. Certifique-se de que a pessoa responsável pela operação e manutenção
dos equipamentos está devidamente instruída, o seu manejo incorreto  pode resultar em
graves acidentes, pondo em risco a integridade física do trabalhador, portanto, siga
sempre as instruções de operação e recomendações de segurança contidas neste manual.

NÃO UTILIZE ESTE EQUIPAMENTO PARA 
REALIZAR FUNÇÕES INADEQUADAS 

MANTENHA A LIMPEZA DO AMBIENTE DE TRABALHO
ATENTANDO PARA NÃO DEIXAR POEIRA ACUMULADA NAS 
E S C A D A S  D E  A C E S S O  D O S  E Q U I PA M E N T O S

NÃO PERMITA PRESENÇA DE ANIMAIS PRÓXIMO
AO EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO

NÃO EFETUE O USO DE PEÇAS OU QUALQUER
OUTRO TIPO DE ACESSÓRIOS NÃO ORIGINAL

NÃO OPERE ESTE MAQUINÁRIO SEM O USO DO
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL (EPI)

CASO UM CORPO ESTRANHO ENTRE NO EQUIPAMENTO
INTERROMPA O SEU FUNCIONAMENTO IMEDIATAMENTE,
RETIRE-O EM SEGUIDA COM O EQUIPAMENTO
DESLIGADO ANTES DE INICIAR A OPERAÇÃO NOVAMENTE

NÃO AUTORIZE QUE PESSOAS NÃO APTAS  EFETUEM
Q U A L Q U E R  M E D I D A  D E  R E G U L A G E M ,
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO NO EQUIPAMENTO

N Ã O  E F E T U E  L I M P E Z A ,  M A N U T E N Ç Ã O
OU REGULAGENS COM O EQUIPAMENTO LIGADO
OU COM SEUS COMPONENTES EM MOVIMENTO

MANUTENÇÃO EM MOTORES E ACESSÓRIOS 
ELÉTRICOS SÃO SERVIÇOS QUE DEVEM SER
FEITOS PRO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS

NÃO UTILIZE A FORÇA FÍSICA PARA 
MOVIMENTAR PEÇAS ACIMA DE 23 Kg

A SILOMAX IND. E COM. LTDA., garante contra defeito de fabricação seus equipamentos
dentro do  prazo de 180 dias, contados a partir da data de entrega técnica do equipamento,
nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, salvo as exceções listadas
logo abaixo. Os equipamentos  ou peças montadas inadequadamente por nossos técnicos
no período de garantia apresentarem qualquer defeitos por montagem inadequada
quando esta contratada pela SILOMAX, serão substituídos gratuitamente, sendo
cobrado apenas despesas de transporte, viagens e estadia da equipe de manutenção.

Todos os equipamentos de terceiros como: elétricos, termômetros, que apresentarem
problemas causados por deficiência na instalação, estão isentos de garantia pela Silomax.

É um dever do consumidor conferir o produto no ato de  entrega, constando se há
conformidade com o pedido realizado, e  verificando a integridade de todo equipamento.

A garantia do equipamento perde o valor nos seguintes casos:

Em caso de substituição parcial ou total do equipamento e/ou peças em virtude de defeito
de fabricação, o prazo de garantia contratual do novo equipamento será o prazo de 90
dias, estabelecido pelo inciso III, do artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor. O
prazo de garantia inicia-se pelo período legal de 90 dias, os prazos, todas as suas
condições e os compromissos assumidos pela empresa SILOMAX IND. e COM. LTDA.,
especificados nestes termos de garantia não poderão ser alterados pelos representantes.

Ausência de manutenções preventivas no equipamentos.

Utilização dos equipamentos para fins que não tenham sido projetados

Instalações e montagens inadequadas, feitas por empresas não especializadas e em
desacordo com as instruções listadas neste manual.

Danos causados por eventos furtuidos, de força maior ou por agentes naturais, como
descargas elétricas, chuvas de granizo, sobrecargas de energia, e incêndio.

Adaptações ou uso de peças que alterem o funcionamento do equipamento.

Equipamentos estocados sem proteção contra fatores climáticos.

Base civíl executada em desacordo com os desenhos enviados pela Silomax, ou com
superfície desnivelada.

GARANTIA DO EQUIPAMENTO RECOMENDAÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA

3 4



015 CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

5.1 SDS-200

A mesa de gravidade é uma máquina de desenhos
modernos  e  de  s imp l i c idade  incomum.

5.4 Acabamento

5.2 Alimentação

Acabamento em pintura sintética nas cores
padrões de toda linha de equipamentos,
plataformas de acesso e itens de segurança
como capas de proteção, são pintadas
na cor amarela conforme define a normativa
de sinalização de segurança. (NR-16)

(Esmalte amarelo 5Y 8/12)

(Esmalte sintético vermelho RAL 3020)

Vermelha

(Esmalte sint. cinza RAL 7038)

5.5 Capacidades

*O fabricante se reserva o direito de modificar qualquer
dado constante da tabela acima, sem aviso prévio.

200 SACAS/60Kg. HORA. (12 T/H.)
CAPACIDADE DA MESA DENSIMÉTRICA SDS-200

POTÊNCIA DO ACIONAMENTO (VIBRAÇÃO)
25,0 C.V.

2,0 C.V.

3000 Kg.
PESO DO EQUIPAMENTO MONTADO

04 TAMANHOS (02 ENSAQUES/01 REPASSE/01 DESCARTE)
CAPACIDADE DE CLASSIFICAÇÃO

POTÊNCIA DO ACIONAMENTO (VENTILAÇÃO)

Amarela

Cinza

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Para sementes menores, precisa-se de menos ar para estratificação, e as perfurações da superfície
têm que ser menores, para impedir a passagem das sementes. Assim uma tela de arame malha fina
é geralmente usada para as sementes menores. Exemplo: Milheto,  Azeven...

5.6 Malha do Tabuleiro (Deck)

ar através de suas malhas. 

O fluxo contínuo e uniforme de sementes na mesa
de gravidade é muito importante para se obter uma
máxima eficiência na classificação das sementes.

Um deposito (Caixa) deve ser instalado sobre a
mesa e esta somente deverá ser ligada quando o
deposito estiver com carga suficiente para manter
um fluxo contínuo, é de suma importância esta 
operação, pois a massa que esta se movendo na
superfície da mesa, poderá desviar-se e ser
eliminada na bica errada caso a máquina  funcione
sem uma alimentação adequada, a silomax oferece
caixas metálicas desenvolvidas especialmente
para mesas densimétricas, vendidas separadamente. 

Desenvolvida para selecionar e classificar
sementes, a Mesa Densimétrica aumenta o
valor cultural do produto,  eliminando impurezas,
grãos danificados, mal formados, rugosos,
chochos e meio-grão, ela separa as sementes
por peso específico, onde os elementos mais
leves flutuam numa camada de ar gerada pelo
ventilador combinado com o movimento vibratório
do deck, com ajuste de vibração e regulagem
de inclinação através de um quadro de comando.

Várias são as regulagens que deve ser
ajustadas e que estão na dependência da
habilidade de manejo do operador, a fim de se
obter uma separação precisa de sementes.

A mesa consiste essencialmente de uma
armação estática que deve ser fixada a uma
sólida fundação e, sobre esta, uma armação
ajustável, que permite ao operador regula-la
na inclinação desejada, através de dois eixos
diferentes, para inclinação lateral e inclinação
longitudinal. Esta armação ajustável é o
tabuleiro propriamente dito.

O tabuleiro (Deck) é uma plataforma ajustável
metálica recoberta por uma superfície porosa
de tela de arame, que permite a passagem de

5.3 Bicas de Descarga

As bicas têm o diâmetro de 150mm. a bica de
repasse se não utilizada pode ser interligada
com as bicas de ensaque ou resíduo.

A descarga é feita por quatro bicas frontais
duas  de ensaque, uma de repasse (opcional)
e uma de resíduo.

A superfície do tabuleiro é o lugar onde a separação das sementes é realizada. É muito importante a escolha
da malha da superfície para cada tipo de sementes. Em geral a superfície tem que executar três funções.

Primeiro suportar as sementes, não permitindo que a atravessem e caiam na câmara de ar.

Segundo, permitir que o ar penetre na camada de sementes para efetuar a estratificação.

Terceiro, controlar o fluxo de sementes que fluem sobre a Mesa, de tal maneira que a melhor
separação e maior capacidade sejam atingidas.

Para sementes grandes, uma superfície de tela metálica a permite que um maior volume de ar
atravesse a camada de sementes e facilite a estratificação, as sementes, sendo maiores que as
malhas, não atravessam a tela. Nervuras paralelas, colocadas em cima da tela, servem para
diminuir o fluxo de sementes e manter uma camada uniforme, ajudando-se a atravessar a mesa
para o lado superior, antes de chegarem ao ponto de descarga. Exemplo: Soja, feijão, milho...

Malha da Superfície

Nervuras Paralelas
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5.8 Métodos de Classificação

A Mesa de gravidade irá atuar, em relação ao tamanho e peso das sementes, da seguinte maneira:

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.7 Direção do Deck (Direto/Esquerdo)

O deck da máquina pode ser Direito ou Esquerdo de acordo com a necessidade em projeto, segue
abaixo a orientação sobre o lado correto, oriente-se pelo ponto de carga e descarga do equipamento.

*DESENHO SEM ESCALA

Sementes do mesmo tamanho, mas com pessoas específicos diferentes, serão separadas de acordo com
a diferença de peso.

Sementes de mesmo peso específicos, mas de tamanhos diferentes, serão separadas de acordo com o tamanho.

Sementes que diferem em tamanho e peso específico, serão separadas pela Mesa de Gravidade, tendo
no entanto um repasse maior.

Dessas três condições, conclui-se pela necessidade de equipamento de classificação por tamanhos,
antes da classificação na Mesa de Gravidade. Caso isto não seja feito, a máquina fará uma classificação
com mais repasses. Recomenda-se que o operador mantenha um diário, com anotações de todas as
operações efetuadas, cada lote deve ser considerado separadamente, mesmo que seja a mesma cultura.

5.9 Automação

A Mesa SDS-200 é totalmente automatizada, onde os ajustes de vibração, e inclinação são feitos
através da mesa de comando, simplificando as operações de regulagem do equipamento.

Descarga de Ensaque Descarga de Ensaque

Deck Direito Deck Esquerdo
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Frente

Traseira

Frente

Traseira

Leves Pesadas

Mesmo Peso

Tamanhos Diferentes

Tamanhos Diferentes

Leves Intermediárias Pesadas

Pesos e Tamanhos Diferentes

Pesos iguais Tamanhos Diferentes

Pesos Diferentes Tamanhos Iguais
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PERSPECTIVA TRASEIRA *DESENHO SEM ESCALA

016 VISUALIZAÇÃO GERAL

PERSPECTIVA FRONTAL *DESENHO SEM ESCALA

9 10

Entrada do 
Produto

Entrada do 
Produto

VISUALIZAÇÃO GERAL



A base civil padrão necessária para o equipamento tem altura de 100mm. mais pode de acordo
com o layout de equipamentos SILOMAX as medidas cotadas em vermelho se alternarão
de acordo com a altura da base.

PERSPECTIVA LATERAL *DESENHO SEM ESCALA

DIMENSÕES GERAIS

PERSPECTIVA SUPERIOR *DESENHO SEM ESCALA

017 DIMENSÕES GERAIS

FLUXO DO PRODUTO

Piso

0,00

*DESENHO SEM ESCALA
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Saída do Produto

ENSAQUE
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Saída do Produto

REPASSE
Saída do Produto

DESCARTE



MONTAGEM

8.1 Conjunto de Peças - SDS-200

Para viabilizar o seu transporte, o equipamento SDS-200 vem com algumas partes à ser
montadas no local da obra, assim que descarregada, é aconselhável instala-la prontamente
em sua base de apoio, caso ainda não esteja pronta, providenciar um local plano e uniforme
protegido da chuva onde o equipamento possa permanecer até o momento de sua montagem. 

A montagem do equipamento deve ser realizada somente por profissionais capacitados, as
instruções de montagem, e as precauções de segurança deste manual são de extrema
importância para o montador e para que o equipamento tenha perfeitas condições de operação.

Entender as principais causas de acidentes de trabalho é o primeiro passo para preveni-los,
e logo, promover mais segurança, saúde e qualidade de vida aos nosso trabalhadores.

Entre as principais causas destacam-se a falta de EPI adequado, a negligência na instrução ao
trabalhador, a falta de conhecimento técnico, atitudes imprudentes, a falta de manutenção
ou não reposição dos equipamentos, e a falta de atenção do próprio operador do equipamento. 

Acidentes acontecem, mais podem ser evitados ao máximo seguindo os cuidados e atenção
na operação e montagem dos equipamentos, é importante saber que nos prevenindo podemos
poupar milhares de trabalhadores de consequências  que, muitas vezes, são para toda a vida.

018 MONTAGEMMONTAGEM

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

SEGURANÇA NA MONTAGEM
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 

104.028

QUANT.

104.010

107.002

107.003

107.071

12.200.200

12.120.366

12.200.405

12.200.211

MESA DENSIMÉTRICA SDS-200

14

01

08

16

04

08

16

16

01

PARAFUSO SX UNC R1 ZB 3/8"X 3/4"

BICA DUPLA D-2 426x185x202 Diâm. 150 O.K.

CHUMBADOR ‘‘L’’ DIÂM. 1/2"x250x50

PARAFUSO SX UNC R1 ZB 1/4" X 5/8" 

REGISTRO CH. GALVANIZADO 144x255

PORCA SX UNC ZB 1/2" 

PORCA SX UNC ZB 1/4" 

ARRUELA LISA ZB 1/2"

BICA DE DESCARGA COM 04 SAÍDAS SDS-200

02SUPORTE P/BICA DE DESCARGA 409x345

12.120.243

107.006 14PORCA SX UNC ZB 3/8" 

107.075 14ARRUELA LISA ZB 3/8"

953.005 01MESA DE COMANDO P/MD-200 380V C/INVER.

01SELECIONADOR DENSIMÉTRICO SDS-20012.200.000

12.120.169 04PREND. DE SACARIA 165x222 COM CABO

12.120.175 02BICA 0 GRAU 203x153x150 Diâm.  BOCAL O.K.



A sustentação da Mesa Densimétrica SDS-200 por padrão é feita por uma base de concreto, com altura de
100mm. Que pode ser alterada de acordo com as necessidades do projeto. (Layout de equipamentos)

A base também pode ser de construção metálica, desenvolvida e vendida separadamente pela SILOMAX,
normalmente  utilizada quando o equipamento será instalado em local provisório. As medidas de locação e
detalhes das bases são enviados junto ao projeto civil fornecidos pela silomax, o cálculo e execução de
bases são de responsabilidade do cliente, devendo serem feitos sob orientação de um responsável técnico

PESO MÁXIMO

3000 Kg.

EIXO EXÊNTRICO

750 RPM

6,0mm.

MÁQUINA VIBRATÓRIA

FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO

AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO

8.2 Base de Apoio

MONTAGEM MONTAGEM

Após a base de apoio preparada posicione o equipamento com o auxilio dos suportes localizados na parte
superior do deck, este processo de movimentação deve ser feito com equipamentos que suportem a carga do 
equipamento com segurança, a estrutura da máquina deve permanecer na posição horizontal em todo
momento que for movimentada,  ATENÇÃO  , a colisão da mesma pode causar sérios danos.

VISTA SUPERIOR

PERSPECTIVA LATERAL

MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO

A Mesa de Gravidade é uma máquina de grande precisão que exige uma base firme, vibrações na base
são ampliadas muitas vezes pelo tabuleiro (Deck). Bases fracas permitem vibrações da máquina, que
dividem as vibrações mecânicas do excêntrico, reduzindo a amplitude da área de vibração, dificultando
o fluxo de sementes, no caso das vibrações sincronizam com as do excêntrico, as sementes fluirão em
ondas a intervalos irregulares, porem se a Mesa está instalada numa base firme, procure eliminar as
falsas vibrações, fazendo um aperto periódico em todos os parafusos.

1
8
3
0
m

m
.

A superfície superior da base deve estar
perfeitamente nivelada e apresentar um

bom acabamento superficial.

Aço CA-50     5/8"x3.30m.

Base 100mm. Altura
(altura variável)

Após o equipamento devidamente posicionado, faça o chumbamento na base de sustentação. aperte os
chumbadores de maneira alternada, e novamente confira o nivelamento, em seguida fazer o reaperto geral
dos parafusos e remova os suportes de travamento.

Chumbador ‘‘L’’ (08)
(12.120.243)

15 16

*Medidas externas da base - Desenho sem escala

3300mm.

SUPORTES PARA MOVIMENTAÇÃO



MONTAGEM

8.3 Travamento do Deck

O deck do equipamento vem travado de fábrica para evitar danos em sua movimentação,
após instalada a máquina sobre sua base, os quatro suportes de travamento devem ser retirados.

Os suportes tem a cor amarela e estão localizados na parte frontal e traseira do equipamento.

MONTAGEM

8.4 Suportes para bica de descarga 

Fixe os suportes para bica de descarga                          no equipamento.(12.200.211)

17 18

8.3.1 Suporte Maior (Frontal)

8.3.2 Suporte menor (Traseiro)

Retire os suportes maiores localizados na parte frontal removendo seus parafusos, guarde os
suportes para travar novamente o deck do equipamento se necessário uma movimentação futura.

Retire os suportes menores localizados na parte traseira removendo somente os parafusos
inferiores, guarde os suportes para travar novamente o deck se necessário uma movimentação futura.

Suporte maior (02)

Parafusos (02)

Parafusos (02)

Suporte menor (02)

Parafusos inferiores (02)

Parafusos superiores (02) 

NÃO REMOVER

8.3.2 Suporte Menor (Traseiro) 8.3.2 Suporte menor (Traseiro)8.5 Bica de Descarga

Suportes (02)
(12.200.211)

Bica de Descarga
(12.200.200)

Registros (04)
(12.120.366)

Fixe a Bica de Descarga                          e os Registros (04)                         no equipamento.(12.200.200) (12.120.366)



MONTAGEM

19 20

8.6 Bicas Complementares

Fixe a Bica Complementar D-2                         e as Bicas 0 Graus (02)                           na saída da máquina.(12.200.405) (12.120.175)

Instale a Mesa de Comando                      em um local próximo ao equipamento, ela já vem com os
inversores de frequência imbutidos, na lateral do equipamento está localizada as passagens para os
cabos elétricos.

ATENÇÃO, Mesas de Gravidade não deverão ser instaladas em ligações em cascata, instale-á INDIVIDUALMENTE

(953.005)

Antes de funcionar o equipamento alguns itens devem ser revisados e ajustados se necessário:

Verifique se os parafusos estão devidamente apertados.

Reapertar os chumbadores de maneira alternada, conferir o nivelamento do equipamento, em seguida
fazer um reaperto geral nos parafusos das molas e suportes.

Verificar o nível de óleo marcado no motoredutor esta correto.

Esta revisão deve ser feita com o equipamento DESLIGADO. Para a execução
da limpeza tenha a certeza de que o quadro de comando encontra-se BLOQUEADO.

ATENÇÃO

REVISÃO DO EQUIPAMENTO

Permaneça com o equipamento ligado por aproximadamente 01 hora, após esse período DESLIGUE
e BLOQUEIE o quadro de comando. faça uma inspeção nos parafusos que possam necessitar de reaperto.

Verificar o tensionamento das correias de acionamento em «V»

Faça uma limpeza interna e externa do equipamento, retirando toda sujeira da montagem, restos de
materiais, ferramentas e qualquer corpo estranho de dentro do equipamento.

Tenha certeza de que nenhuma pessoa se encontra manuseando o equipamento e então LIGUE

Verifique a partida elétrica, o sentido de rotação dos motoredutores e se há ruidos ou vibrações
fora do normal.

TESTE DE FUNCIONAMENTO

Examine o controle de alimentação da máquina e se os filtros estão limpos e encaixados.

Examine a superfície do tabuleiro (deck), observando se há entupimento dos poros
ou se a tela está danificada

Examine se o tabuleiro está perfeitamente fixo, a armação bem presa pelos parafusos de fixação.

Examine se os divisores estão nas posições certas

Examine se os reguladores das inclinações estão bem fixos

É necessário que a Mesa de Gravidade receba energia estável, livre de flutuações na tensão (volts)
e frequência (ciclos) A alimentação poderá ser monofásica ou trifásica, sendo esta última mais
recomendada. Quando se fizerem as ligações elétricas do motor, é importantíssimo verificar o
sentido da rotação. Normalmente o sentido certo esta indicado na parte externa da polia, por meio
de uma seta. Caso o motor gire em sentido contrário, o volume de ar que sairá na superfície do
tabuleiro é insuficiente para fazer a separação adequada das sementes. Se o motor estiver girando
no sentido errado, a mudança deverá ser feita apenas invertendo duas fazes do motor trifásico.

REVISÃO9

Mesa de Comando
(953.005)

Passagens laterais

Bicas 0 Graus (02)
(12.120.156)(Repasse/Descarte)

Bica D2

(12.120.156)

(Ensaque)

8.7 Instalação Elétrica
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REGULAGENS DO EQUIPAMENTO

A Mesa de Gravidade é uma máquina versátil e pode efetuar uma extensa classificação, ela possui
várias regulagens distintas que permitem ao operador o controle preciso da separação de sementes.

Existem basicamente cinco (05) regulagens a serem feitas na mesa de gravidade SDS-200

Estas regulagens criam condições para que as sementes sejam estratificadas, isto é, as leves
separadas das pesadas, enquanto fluem sobre o tabuleiro. (Deck)

O material classificado pela mesa de Gravidade nunca é dividido completamente em frações
distintas e homogêneas, pois ela faz apenas separação do material leve do pesado. Daí, o
material classificado deve ser selecionado pelo operador, em frações desejadas, normalmente,
são três frações de material que saem nas bicas de descarga, os leves, intermediários e o pesado.

O ar é que comanda a estratificação da massa de sementes, isto permite ao operador variar a
velocidade e a pressão de ar que flui através do tabuleiro, um ajuste apropriado estratificará a
massa de sementes, para que as mais pesadas fiquem na camada inferior e as mais leves
sejam levantadas para a camada mais alta.

Inclinação lateral é aquela em que, considerada a Mesa um retângulo, ela se inclina sobre um dos
lados maiores, ficando no ponto mais alto a descarga de sementes pesadas, a inclinação lateral
cria uma superfície inclinada sobre a qual sementes estratificadas fluem do ponto de alimentação
até à descarga, o lado inferior da inclinação está sempre no lado de alimentação da máquina.

O movimento de vibração, para esquerda e para a direita, forçará as sementes pesadas a se
moverem a parte superior do tabuleiro, um aumento de velocidade desse movimento forçara as
sementes pesadas a subirem rapidamente enquanto estiverem atravessando o tabuleiro, diminuindo
a velocidade, força-se a descarga de sementes pesadas na parte inferior da mesa, porque elas
não conseguem alcançar a parte mais elevada.

A finalidade de se ajustar a inclinação longitudinal é regular a velocidade de movimento das sementes
em direção a descarga, isto é, regular o tempo em que elas só mantêm o tabuleiro, o aumento dessa
inclinação resulta em aumento da velocidade de desligamento da massa de sementes; logicamente,
diminuido a inclinação, diminui-se a velocidade e a capacidade da máquina, lotes de sementes com
ligeira diferença de peso específico exigem uma inclinação relativamente pequena a fim de permitir
que as sementes permaneçam maior tempo sobre o tabuleiro, obtendo-se por conseguinte melhor
estratificação, usam-se maiores inclinações para lotes que apresentem acentuada diferença de peso
específico e assim se estratificam rapidamente. Com isso aumentá-se a capacidade da máquina.

INCLINAÇÃO LATERAL

INCLINAÇÃO LONGITUDINAL

FLUXO DE AR

VELOCIDADE DE OSCILAÇÃO (VIBRAÇÃO)

DESCARGA DE SEMENTES (PALETAS)

Cada regulagem afeta a ação das demais, razão porque todas as regulagens precisam ser ajustadas
conjuntamente, para que possamos obter uma perfeita separação, elas devem ser feitas gradativa e
não bruscamente e deve-se esperar alguns minutos, para avaliar o seu resultado, porque a Mesa de
Gravidade é como um instrumento musical de cordas: uma que desafina causa uma desarmonia total.

1

2

3

4

5
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10.2 Inclinação Lateral e Longitudinal

A regulagem de inclinação lateral e longituinal da mesa de gravidade é feita pela mesa de comando
através dos botões ‘‘Sobe’’ e ‘‘Desce’’ os leds ao lado indicarão a execução do comando.

Operadores com pouca experiência tentam obter a capacidade máxima sem gastar o tempo necessário nos
ajustes iniciais. A sequência desses ajustes tem que ser seguida até que uma boa separação seja obtida
e então a alimentação pode ser aumentada e calibrada com os demais ajustes, até que a capacidade máxima

10.1 Regulagem Padrão

seja estabelecida em relação à separação.

A regulagem de ar deve ser o primeiro cuidado a ser observado, porque o ar irá estratificar as sementes, para
um ajuste apropriado deve-se aumentá-lo até que a massa de sementes fique espalhada e flua através do
deck quando as sementes começarem a ser descarregadas no final da Mesa, observa-se a posição de descarga
depois de ajustar o ar, regule a inclinação, de modo que a massa de sementes venha a cobrir o tabuleiro
completamente e seja descarregada por igual, no final do mesmo.

Não permita que a massa de sementes concentre-se numa seção do tabuleiro deixado descoberto alguma
parte do mesmo o ar sempre segue o caminho de menor resistência, por isso, qualquer área descoberta
permitirá que ele escape facilmente, assim desequilibrando a separação de sementes na mesa de gravidade. 

A velocidade de oscilação controla a uniformidade da camada de sementes na superfície do deck,
aumentando-se a velocidade as sementes irão para o lado superior, e diminuindo-se, elas irão para o lado inferior.

Regulagem para uma separação devem ser feitas na seguinte sequência: volume de ar, inclinações e
velocidade da mesa. Depois de obtida a separação desejada a capacidade de produção pode ser aumentada
com alguns ajustes menores. 

Aumentando-se a inclinação Lateral: Transfere a massa de sementes para o lado inferior.

Diminuindo-se a Inclinação Lateral: Transfere-se a massa de sementes para o lado superior.
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10.3 Fluxo de Ar

O ajuste de ar deve ser tal que a massa de sementes flua livremente, ar em excesso lança as sementes
pesadas para a camada de sementes leves, impossibilitando assim a estratificação. Isto é caracterizado
pelo aparecimento de “bolhas” na massa de sementes e ocasionando a descarga das sementes pesadas leves.

De modo geral, a seção de alimentação necessita de mais ar do que as outras seções do tabuleiro pelo fato da
massa das sementes ser aí mais espessa e as sementes terem que ser estratificadas rapidamente. A espessura
da camada diminui um pouco ao aproximar da saída e, portanto, menor volume de ar é necessário neste ponto.

A regulagem da ar da mesa de gravidade é feita pela mesa de comando através dos botões de rotação
de motor + (mais ar) e - (menor ar) os leds ao lado indicarão a execução do comando.

Aumentando-se o Ar: Transfere-se a massa de sementes para o lado inferior do deck.

Diminuindo-se o Ar: Transfere-se a massa de sementes para o lado superior do deck.

10.4 Frequência de Oscilação (Vibração)

10.5 Descarga de Sementes (Paletas)

Normalmente, são três frações de material que saem nas bicas de descarga, a fração pesada (normalmente
a semente é boa) a fração intermediária (normalmente uma mistura de semente boa com material não
desejado) e a fração leve (predominante material não desejado). Ajuste as Paletas frontais direcionando o
produto para a bica correta, para isso desaperte os volante (03) faça a regulagem e aperte-os novamente.

Aumentando-se a velocidade de Oscilação: Transfere-se a massa de sementes para o lado superior.

Diminuindo-se a velocidade de Oscilação: Transfere-se a massa de sementes para o lado inferior.

PESADO INTERMEDIÁRIO LEVE

A regulagem da vibração é feita pela mesa de comando através dos botões de + (maior
frequência de vibração) e - (menor frequência de vibração) os leds ao lado indicarão a execução do comando.

OBS.: A Mesa de comando possui um botão de emergência localizado na parte direita que quando
acionado corta a energia do equipamento desligando-o automaticamente em caso de necessidade.

Paletas (04) Volantes (03)
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10.6 Interdependência das Regulagens

Modificação em qualquer regulagem alterá o processo de separação de sementes, o resultado de
qualquer modificação só podera ser verificado após as sementes fluírem por certo tempo na Mesa.

A Mesa de Gravidade é lenta ao responder qualquer modificação dos ajustes, as regulagens devem
ser feitas gradual e individualmente, observando os resultados antes de tentar a próxima regulagem.

Quando é evidente o efeito de um ajustamento, passa-se para outro até se conseguir uma separação
perfeita, as cinco regulagens afetam a estratificação, separação e movimento das sementes. quando
uma dessas regulagens é modificadas, então as outras possivelmente serão afetadas direta ou
indiretamente e por isso elas terão que ser reguladas para corresponderem ao ajuste da primeira.

Qualquer regulagem tem que ser feita para produzir dois resultados básicos: Estratificar e Espalhar

Em primeiro lugar as sementes têm que ser estratificadas rápida e eficazmente, segundo, elas têm
que ser espalhadas de modo a cobrir o deck completamente, com a mesma espessura da camada,
as sementes têm que ser estratificadas antes de serem separadas. É vantajoso estratificá-las
rapidamente, porque assim utiliza-se menos área do tabuleiro, ficando mais área para o processo
de separação, a camada de semente tem que cobrir o tabuleiro completamente, para obtermos uma
separação eficiente, aproveitando a sua capacidade máxima e evitando perda da pressão de ar
nas partes não cobertas com sementes, veja a seguir alguns exemplos de funcionamento da mesa:

A B C A B C A B C

Alimentação

A B C

Material PesadoA Material Intermediário Material LeveB C

10.7 Ajustes de Regulagem

Aumentando a Alimentação: Diminuindo a Alimentação:

+Inclinação Longitudinal (Velocidade)

+ Ar

Em alguns casos +Inclinação Lateral

-Inclinação Longitudinal (Velocidade)

- Ar

Em alguns casos -Inclinação Lateral

Ajuste na Alimentação Para Modificação na Capacidade

Aumentando a Inclinação: Diminuindo a Inclinação:

+Inclinação Longitudinal (Velocidade)

- Ar

+Inclinação Lateral

-Inclinação Longitudinal (Velocidade)

+ Ar

-Inclinação Lateral

Ajuste na Inclinação Longitudinal Mantendo a Capacidade

Aumentando a alimentação e Inclinação: Diminuindo a Alimentação e Inclinação:

+Inclinação Longitudinal (Velocidade)

= Ar

Em alguns casos +Inclinação Lateral

-Inclinação Longitudinal (Velocidade)

= Ar

Em alguns casos -Inclinação Lateral

Ajuste Conjunto da Inclinação Longitudinal e Alimentação Modificando a Capacidade

+ Capacidade - Capacidade

Reduzir o Fluxo de Ar (-Ar)

Ou Aumentar a Velocidade de Oscilação

Ou Abaixar a Elevação Lateral

Ajuste Para Movimentar a Massa de Sementes para parte Superior do Deck

Ou Abaixar a Elevação Longitudinal

Qualquer ajuste, como já foi mencionado anteriormente, causa modificação no equilÍbrio da
forças e afeta a massa de sementes que flui no tabuleiro, ma vez executando todos os ajustes
(Alimentação, inclinações, oscilação e ar), pode-se modificá-los para aumentar a capacidade de
produção. 

O aumento da capacidade é conseguido pelo aumento de inclinação longitudinal e só deve ser
executado se isso não prejudicar a qualidade da separação, qualquer modificação nessa capacidade
de produção necessitará ajustes meticulosos, para manter a mesma separação uniforme.
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10.8 Falhas na Separação

Falhas na separação de sementes, geralmente são causadas por erro do operador ou por erro de
instalação. A mesa, instalada e regulada corretamente, não dará problemas na separação das
sementes, a maioria desses problemas são causados por:

A Mesa de gravidade separa sementes do mesmo tamanho, que diferem em peso específico, ou
separa sementes de mesmo peso específico, mas diferentes em tamanho, se as sementes não
podem ser separadas por nenhuma dessas características físicas, então não são apropriadas para

Essas sementes devem ser classificadas e limpas pela máquina de ar e peneira, antes de entrar
na mesa de gravidade, se as sementes boas de um lote variarem muito de tamanho, deve-se
primeiramente separá-las em vários sub-lotes para depois fazer-se a separação por gravidade,
podendo-se posteriormente misturar os lotes.

separação nessa máquina. 

A área de estratificação da Mesa tem que receber ar suficiente para estratificar a massa de
sementes em camadas verticais de pesos diferentes, a área de separação deve ter ar suficiente
para manter uniformemente esta estratificação, deixando as sementes fluírem para o lado superior,
independente de peso ou tamanho. 

A maioria dos operadores sem prática usa ar em excesso, impossibilitando com isso a estratificação,
pois assim as sementes pesadas são impelidas para a camada de sementes leves, se a estratificação
não for boa, a separação também não será, ar em excesso faz as sementes fluírem para o lado inferior,

LOTE NÃO APROPRIADO1

INSUFUCIÊNCIA DE AR2

EXCESSO DE AR3

Os inversores de frequência são programados de fabrica, porém se necessário, siga os passos abaixo:

10.9 Programação dos Inversores

Entrada de Ar

REGULAGEM

ESQUEMA DE PROGRAMAÇÃO DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA (SDS-200)

Nº COMANDO DESCRIÇÃO

Para iniciar programação aperte  MENU duas vezes para acessar o menu principal

On

Warn.

Alarm

Hand
On

Off
Reset

Auto
On

B
a
ck

Menu

Status Quick
Menu

Main
Menu

Com.

On

Warn.

Alarm

Hand
On

Off
Reset

Auto
On

B
a
ck

Menu Status Quick
Menu

Main
Menu

Selecione o grupo 1-**  Carga e Motor  e pressione OK.
Para a vibração, pule para o próximo passo.
Para a ventilação, selecione  1-2* Dados do Motor

O valor da potência do motor já aparece ajustado de fábrica: Motor 18.5 kW (25cv) ou
Motor 1.5 kW (2cv)

Aperte OK para ajustar a tensão do motor e selecione o valor 380V.

Aperte OK para ajustar o valor de frequência do motor.
Selecione 50Hz ou 60 Hz de acordo com os valores nominais.
Para confirmar aperte OK novamente.

Aperte OK para ajustar o valor de corrente nominal do motor.

Para 380V: Motor 18.5 kW (25cv) = 35.3 A

Motor 1.5 kW (2cv) = 3.47 A
Para confirmar aperte OK novamente.

Aperte OK para ajustar o valor da velocidade nominal do motor.

Motor 2cv = 1740 rpm
Motor 25cv = 3540 rpm

Para confirmar aperte OK novamente.

Aperte a tecla BACK para voltar ao menu principal e selecione 3-** Referência/Rampas
e pressione OK.
Para a vibração, pule para o próximo passo.
Para a ventilação, selecione 3-0* Limites de Referência

Aperte OK para ajustar o valor da referência mínima do motor. 
Selecione valor 20 Hz e para confirmar aperte OK novamente.

Aperte OK para ajustar o valor da referência máxima do motor.
Selecione valor 42,5 Hz e para confirmar aperte OK novamente.

Para a vibração, pule para o próximo passo.
Para a ventilação, pressione BACK e selecione 3-4* Rampa 1

Aperte OK para ajustar o valor do tempo de aceleração da rampa 1 (seg).

Motor 25cv = 15 segundos
Motor 2cv = 5 segundos
Para confirmar aperte OK novamente.

Aperte OK para ajustar o valor do tempo de desaceleração da rampa 1 (seg).

Motor 25cv = 15 segundos
Motor 2cv = 15 segundos
Para confirmar aperte OK novamente.

Aperte BACK para voltar ao menu principal e escolha 4-** Limites/ Advertências e
pressione OK.
Para a vibração, pule para o próximo passo.
Para a ventilação, selecione 4-1* Limites do Motor

Aperte OK para ajustar o valor do limite inferior de velocidade.
Selecione valor 20 Hz e para confirmar aperte OK novamente.

Aperte OK para ajustar o valor do limite superior de velocidade.
Selecione valor 43 Hz e para confirmar aperte OK novamente.

Aperte a tecla BACK para voltar ao menu principal e selecione 5-** Entradas digitais e
pressione OK.

1**

1.20

1.22

1.23

1.24

1.25

3**

3.02

3.03

3.41

3.42

4**

4.12

4.14

5**

Display inversor Ventilação

Display inversor Vibração

INVERSOR

INVERSOR



REGULAGEM

29 30

Mesas de Gravidade geralmente são mais danificadas quando não estão em uso, Os danos causados
são frequentemente por excesso de graxa ou entupimento por poeira, depois de usar a máquina,
limpe-a por dentro e por fora, para remover as poeiras, sujeiras, que possam entupir os filtros.

11.1 Manutenção Periódica

Tampe a superfície do tabuleiro com uma lona ou compensado, com as beiras bem lixadas,
para não danificar o deck.

Remova e limpe o tabuleiro (deck) por cima e por baixo, com uma escova e com auxilio de ar
e vácuo, cuidado para não danificar a superfície do tabuleiro, isto é as malhas das telas.

Observar ruídos nos motores elétricos e nos rolamentos do equipamento.

Reaperte os parafusos das molas e chumbadores a cada 120 dias.

Verifique periodicamente a tensão da correia do acionamento.

Substituir a graxa dos mancais a cada safra (graxa recomendada Valilub da Chemlub)

Limpe o ventilador, a grande quantidade de impurezas e poeira se depositam nas hélices
do ventilador, fazendo o desbalanceamento do mesmo e causando danos a estrutura,
verifique se não há obstrução na entrada de ar.

Caso o equipamento fique  fora de funcionamento por um longo período,
é aconselhável  que, a cada quinze dias, se faça um funcionamento no
mesmo, afim de evitar a corrosão das partes internas do motor.

ATENÇÃO

Todos os rolamentos foram lubrificados na fábrica, mas é necessário lubrificá-los novamente antes
de cada safra, usando somente graxa para o rolamentos, graxa em excesso estraga os rolamentos
e danifica os retentores, a maioria dos rolamentos se estraga mais por excesso de graxa, do que por

Com tempo frio verifique os parafusos dos esticadores das correias, para ver se eles estão bem
apertados, se um rolamento esquentar, provavelmente será por correia esticada e não por falta
de graxa, as correias devem estar juntas, mas não em excesso, pois se estiverem apertadas
poderão queimar os rolamentos. Se estiverem frouxas, deslizam e esquentam as polias.

falta, depois de engraxar, limpe em volta do rolamento com um pano ou com estopa.

A SDS-200 possui motores elétricos, para o acionamento do ventilador (25,0 C.V.) um motor para a
vibração (2,0 C.V.), e 04 motores para a movimentação da mesa (02 x 1,0 C.V.) (02 x 1,5 C.V.) eles
possuem uma plaqueta de identificação que contém todas as informações necessárias para sua
correta manutenção, que deve ser feita por profissionais qualificados, em dúvida entre em contato.

11 MANUTENÇÃO

10.9 Programação dos Inversores (continuação)

10.9.1 Programação do Phaselog

ESQUEMA DE PROGRAMAÇÃO DO PHASELOG DA MESA DENSIMÉTRICA (SDS-200)

5.10

5.11

5.12

5.13

1**

1.29

CODE

FUNC

F01

CLO

DIA

MÊS
ANO

HORA

MIN

Aperte OK e selecione o valor [8] partida

Aperte OK e selecione o valor [21] aceleração

Aperte OK e selecione o valor [22] desaceleração

Aperte OK e selecione o valor [19] congelar referência

Aperte a tecla BACK para voltar ao menu principal e escolha novamente 1-** Carga e
Motor e pressione OK.
Para a vibração, pule para o próximo passo.
Para a ventilação, selecione 1-2* Dados do Motor 

Aperte OK para a Sintonização Automática do Motor (AMT)

Selecione [2] Ativar AMT e aperte OK para iniciar
Será necessário pressionar HAND ON. O teste executará automaticamente e indicará
quando estiver concluído. Pressione OK. 

O inversor está pronto para uso. 
Pressione AUTO ON para que o inversor opere no modo automático. 

R S T ! Y

SET

PhaseLog

Nº COMANDO DESCRIÇÃO

Para iniciar programação aperte              ao mesmo tempo
para acessar o menu principal. 
Solte as teclas.

Para definir o parâmetro Quantidade de fases em
funcionamento  pressione SET.
Selecione o valor 4 e confirme com SET. 
Retorna à tela de funções.

Para realizar o ajuste de data e hora pressione SET.

Selecione o dia correto e pressione SET para confirmar

Selecione o mês correto e pressione SET para confirmar

Selecione o ano correto e pressione SET para confirmar

Selecione a hora correta e pressione SET para confirmar

Selecione os minutos corretos e pressione SET para
confirmar

Retorne à tela principal e serão mostradas as tensões da três
fases de forma alternada

Para entrar com o código de acesso pressione SET e
selecione o número 123.
Pressione SET novamente para confirmar código

Para alterar os parâmetros do controlador pressione SET.

Com a maquina na inclinação maxima faça limpeza e a lubrificação das roscas dos fusos
de inclinação longitudinal e lateral. (pos. 19 e 23 da pg.31)
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6

3

2

1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

101.094 02

CORREIA V

B-40
01110.048

1

12.200.101
POLIA Ø230

B1-Ø1.3/4"
01

MANCAL

P-208
04101.611

2 3

ROLAMENTO

UC208/40mm
04101.094

4 5

ROLAMENTO
UCR-209/1.3/4"5

4 01101.612

01101.112

MANCAL

P-209

6

Ø350X40XØ1.3/4"
12.200.400 02

POLIA VOLANTE

7

12.200.554 01
ACOPLAMENTO

Ø80XØ1.3/4"X120

8 9

1110

12.200.100 02
BIELA

1.1/2"X160X255

12.200.099 04
5/8"XØ157

TAMPA DA BIELA

EXENTRICO

Ø65X90
12.200.098 2

ANEL ELASTICO

E-65
107.295 04

13

101.245 02
ROLAMENTO NU

2213 EC

12

EXENTRICO Ø1"

BARRA ROSC. P/
0212.200.270

17

21

14

1516

100.090 01
MOTOR ELETR. IP-55

2CV 4P 60HZ

12.200.107 01
POLIA Ø85

1B - Ø24

1CV R.1X20

MOTOREDUTOR
02101.345

18 19

EIXO P/ INCLIN.

LATERAL12.200.256 02

12.200.257 02

Ø63X476

Ø1.1/4"X385

FUSO P/ INCLIN.

LATERAL

20

08101.960 FIO 10mm

MOLA Ø55X320

Ø63X541

0212.200.119

02101.961

LONGITUDINAL

FUSO P/ INCLIN.

Ø1.1/4"X425

MOLA Ø55X520

FIO 10mm

MOTOREDUTOR

1,5CV R.1X15

EIXO P/ INCLIN.

LONGITUDINAL

101.344 02

0212.200.117

2223

2526

24

12.200.450 18
MANCAL OSCILANTE

FURO Ø20

(COXIM)

12.200.129 06
BRAÇO DO COXIM

Ø40X340

27

02
DE BIELA

MANCAL TOPO
12.200.550

2928

101.603 02
MANCAL

F-208

ROLAMENTO

UC208/40mm

30

30 12.200.097 01
EIXO Ø1.3/4"

Ø40X3194

Este documento é propriedade da SILOMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, sendo proibidas cópias,
 ampliações ou reduções totais ou parciais, salvo com nossa autorização, de acordo com a legislação brasileira.


