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Componentes para
manuseio de materiais



Sumário

A Bomba X Claudius Peters é uma unidade compacta e
sólida, devido seus mancais de rolamento, sendo uma
máquina extremamente silenciosa e de baixo consumo de
energia e mínima vibração durante o seu funcionamento.  As
peças de reposição podem ser facilmente instaladas, e a
bomba é apropriada para uma ampla gama de aplicações.
O resultado final é que a Bomba X Claudius Peters é um
excelente dispositivo de alimentação a granel, para
operações seguras de de alta confiabilidade.-

Principais componentes da
Bomba Peters
1. Entrada de material

2. Moega com bocal de ventilação

3. Transporte e rosca sem fim

4. Área de descarga de material

5. Selagem e sistema de mancais

6. Material/ câmara de mistura de
material e ar

7. Entrada de ar para transporte

8. Conexão com tubulação de
transporte

Alta flexibilidade de lay-out de saída (no exemplo: saida á esquerda)
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Bomba X

Vantagens da Bomba X Claudius Peters
● Não há contato entre a rosca e a carcaça, o que

implica em menos desgaste e alta confiabilidade de
operação

● Possibilidade de substituir somente a parte final,
mantendo a parte principal da rosca

● Possibilidade de operar com carga parcial

● Não há necessidade de balancear a rosca

● Ótimo efeito de vedação, devido à pequena folga
entre a rosca e a bucha de desgaste

● Selo labirinto sem contato com o eixo, ideal para
altas velocidades da rosca

● Baixo custo e tempo de manutenção

● Bomba X pode ser fornecida para materiais
explosivos como pó de carvão e para materiais não
explosivos

● 100% conforme a ATEX para
alimentação/transporte de materiais a granel
explosivos

Alimentacão de Bomba X por equipamentos de descarga Claudius Peters.

Variados projetos e lay-out de transmissão
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A Bomba X da Claudius Peters é um alimentador de rosca
de alta velocidade, que é instalado como unidade de
alimentação na tubulação de transporte pneumático. Este
sistema de transporte pneumático pode ser projetado com
tubos padronizados convencionais ou com tubos
FLUIDCON.

O objetivo da bomba X é alimentar uma vazão definida de
sólidos dentro do fluxo de ar de transporte, contra a
sobrepressão da tubulação, enquanto efetua a selagem e
mantém o vazamento de ar através da rosca tão baixo
quanto possível.

O selo é obtido através de um plugue de material de
comprimento definido na parte final da hélice.

São conseguidas pressões de transporte de até aprox.
2,5bar, ou até superior, em casos especiais, e distâncias de
até aprox. 1000 m. São obtidas capacidades de até aprox.
400 t/h.  É possível transportar sólidos a granel pulverizados,
bem como materiais mais grossos com partículas de até
aprox. 10mm.  A Bomba X pode ser utilizada como
alimentador para transporte em fase densa e fase diluída.
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FLUIDCON

O transporte pneumático tem sido sempre o meio mais
apropriado para se transportar material fino de um local para
outro.

Seu lado vantajoso é que o investimento inicial e o custo de
manutenção são mais baixos quando comparados com um
sistema de transporte mecânico.

No entanto, o consumo de energia para o fornecimento de ar
em um sistema pneumático convencional é
consideravelmente maior que nas outras opções.

O sistema FLUIDCON utiliza as vantagens do transporte
pneumático convencional com um menor consumo de
energia.  FLUIDCON apresenta menos consumo de energia
porque incorpora o princípio de transporte tipo air-slide
dentro da tubulação de transporte.

Adicionalmente, proporciona um sistema de fase densa com
um incremento da carga de material.  Dependendo do lay-
out da tubulação de transporte, o novo sistema FLUIDCON
Claudius Peters pode reduzir sustancialmente o consumo de
energía.  O sistema Fluidcon pode ser usado para transportar
todos os sólidos a granel que podem ser fluidizados, com
uma baixa velocidade de ar, e expandi-los homogeneamente
durante o processo.

Vantagens do Sistema Fluidcon Claudius Peters
● Reduz os custos de operação – sustancialmente

menos consumo de energia comparado con o
transporte pneumático

● Alta disponibilidade – o sistema é facilmente
iniciável ou reiniciável nas ocasiões em que os
sólidos ficam parados na tubulação de transporte

● Tratamento suave do material – devido à baixa
velocidade de transporte, começando em 2-3 m/s e
terminando aproximadamente em 5-10 m/s 

● Sistemas alternativos de alimentação, com redução
na pressão de transporte. A Bomba X Claudius
Peters pode ser instalada em lugar dos
convencionais vasos de pressão
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Trata-se de uma tubulação de transporte que pode ser
parcial ou totalmente fluidizada num trecho horizontal do
tubo. O ar de aeração é utilizado para fluidificar, e não
transportar o material. O ar utilizado para transportar o
material é perpendicular à direção do ar de fluidização (No
início da tubulação de transporte), e se movimenta na
direção axial. A perda de pressão do ar de transporte
substitui a ação da inclinação da calha air-slide. A fluidização
leva o sólido a granel a um estado fluido com mínimas
fricções internas, e assegura que os sólidos continuem
fluidizados mesmo longe do fundo do tubo, dentro do fluxo
de ar. Estas ótimas condições de transporte permitem o
transporte de sólidos com velocidade mais baixa do ar de
transporte, tanto na alimentação como na aceleração no
interior do tubo. Desta forma, é possível transportar materiais
com uma mínima perda de carga, e trechos inclinados acima
de 30º com o sistema FLUIDCON.

O sistema PETERS FLUIDCON tem comprovado que é uma
boa alternativa em aplicações de manuseio de materiais a
granel. Adicionalmente, este sistema pode ser utilizado em
plantas de transporte  de  cinzas.  Este  sistema  é
particularmente apropriado para a coleta e transporte de
cinzas de filtros de mangas ou precipitadores  eletrostáticos.
Os  pontos  de descarga de cinzas são conectados a uma
tubulação de transporte FLUIDCON, e as cinzas são
continuamente eliminadas, podendo ser transportadas a
longas distâncias.

A aplicação do sistema FLUIDCON para o transporte de pó
dos filtros oferece as seguintes vantagens quando
comparado com outras instalações:

● Custo de investimento mais baixo
● Velocidades de ar e sólidos mais baixa
● Pressão de transporte mais baixa
● Pouco desgaste
● Baixo consumo de energia
● Altura de instalação mais baixa
● Alimentação mais simples do material
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Válvulas de duas vias

Vantagens das Válvulas de Duas Vias Claudius
Peters
● Alimentação de duas tubulações de transporte

distintas

● Baixa perda de carga

● Forma simétrica

● Fácil substituição das peças de reposição

● Longa vida de operação

● Projeto compacto

● Alta precisão de posicionamento

● Instalação simples

● Movimento preciso para a posição de selagem

● Parada do disco da válvula definido por chaves fim
de curso, que determinam as posições de
acionamento
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Projeto Sólidos não-explosivos Sólidos a granel explosivos

TIPO  TIPO RESISTENTE A 

STANDARD CHOQUES DE PRESSÃO

Pressão de transporte
≤ 1,5 ≤ 1,2

[bar(g)]

Sobrepressão atmosférica de explosão 
- ≤ to 10 

do material a granel  [bar(g)]

Faixa de temperatura  
- 40 ... + 150 - 10...+ 100 

do material a granel  [°C]

Conceito inteligente  de manutenção
● Para desmontar a placa de desgaste e o disco da

válvula, a carcaça pode ser aberta e girada para o
lado

● Lubrificação automática do eixo de rotação

● Equipada com tampa de acesso para limpeza
interna e verificação da placa de desgaste

Tipo MANUAL Tipo Pneumático Tipo Motorizado 
Acionamento por alavanca Acionamento pneumático  Acionamento por motor

de paleta rotativa (incl. volante manual) 
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A Válvula de Duas Vias da Claudius Peters é instalada na
tubulação de transporte pneumático para a alimentação
alternativa da direção do transporte.  A característica mais
importante destas válvulas de duas vias é a sua contrução
compacta.  O acionamento é montado diretamente no eixo,
o que permite um posicionamento mais preciso do disco da
válvula.  A Válvula de Duas Vias da Claudius Peters pode ser
fornecida tanto para materiais a granel explosivos como não
explosivos.

O equipamento básico pode ser fornecido com diferentes
formas de acionamento:

● H (manual),

● P (acionamento pneumático)

● M (acionamento motorizado)



Componentes para aerodeslizadores

Os componentes de calhas air slide Claudius Peters
consistem em vários elementos como válvulas de
desvio, diversores, distribuidores, etc.   Devido
ao projeto modular, é possível integrar
todos estes componentes no sistema de
calhas air slide Claudius Peters.

Divisor (Splitter) 
Claudius Peters

Este componente divide em dois
fluxos de transporte.  A divisão de
fluxo pode ser controlada entre
10% e 90%, através de  atuador
manual, ou opcionalmente por
motor atuador.

Distribuidor Claudius
Peters 

Promove a distribuição do fluxo
de material em duas ou mais
saidas.   Controla a descarga do
material do silo, com a
instalação de duas ou mais
Válvulas de Controle de Fluxo.

Os equipamentos da Claudius Peters são projetados num
máximo grau de padronização de componentes.

A partir das dimensões básicas da calha air slide, a Claudius
Peters desenvolveu um completo programa de projeto

modular.

Diversor Claudius Peters 

Esta unidade altera a direção
de transporte.

Um componente básico pode ser fornecido com diferentes
tipos de acionamento, tais como: 

● H (manual),
● P (acionamento pneumático)
● M (acionamento por motor)

Válvula de Desvio Claudius Peters 

Controla a direção do fluxo de material em
um sistema de calhas air slide.  O sistema
de acionamento pode ser manual,
motorizado ou pneumático.
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Claudius Peters Aerodeslizador tipo 1 (fechado)

Claudius Peters Aerodeslizadores tipo 2 (aberto)

Válvula de Desvio
Vertical Claudius
Peters

A Válvula de Desvio
Vertical da Claudius
Peters é instalada
em  descidas verticais de
transporte de material,
para guiar  e controlar o fluxo.

O acionamento pode ser manual com volante, pneumático
ou motorizado, que são  montados diretamente no eixo da
válvula, resultando em maior segurança operacional pela
eliminação de alavancas.

Aerodeslizador de transporte Claudius Peters (Air
slide)

As calhas air slide da Claudius Peters são muito apropriados
para o transporte de grandes vazões de material a granel,
sem a geração de pó no ambiente.  São indicados para
todos os materiais em pó fluidizáveis, incluindo materiais
quentes, como por exemplo cinzas volantes.

As calhas air slide da Claudius Peters consistem
principalmente de uma caixa inferior de condução de ar, com
um fundo intermediário permeável ao ar, e uma caixa
superior que conduz o material.

As calhas air slide da Claudius Peters podem ser fornecidas
com projeto fechado (tipo 1) para transporte, e com projeto
aberto (tipo 2), como elementos de aeração em fundo de
silos.

Aerodeslizador Claudius Peters tipo 1 (fechado)

Tipos de aerodeslizadores Claudius Peters

Aerodeslizador Tipo 1 Projeto fechado (Standard)

Aerodeslizador Tipo 2 Projeto aberto, para aeração de fundo
de silo

Aerodeslizador Tipo 3 Projeto fechado, com caixa superior
mais alta (para longas distâncias de
transporte, e consequentemente
maior quantidade de ar)

98
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Separador gravimétrico Claudius Peters

O Separador Gravimétrico da Claudius Peters é instalado em
sistema de calhas air slide.  Uma grelha integrada retém os
grumos.

Esta separação aumenta a confiabilidade e disponibilidade
da operação. A descarga pode ser fornecida com válvulas
manuais ou pneumáticas.
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Válvula de Desvio

Vantagens da Válvula de Desvio Claudius Peters
● Alimentação alternativa, ou distribuição de rotas de

um sistema de calhas fluidizadas

● Selagem hermética do pó na saída fechada

● Baixa resistência ao fluxo

● Instalação flexível com saídas vertical e horizontal

● Fácil substituição das peças sujeitas ao desgaste

● Longa vida de operação

● Alta flexibilidade devido ao projeto modular

Princípio de operação das Válvulas de Desvio Claudius Peters, usadas para
descarregar com segurança.

A válvula de desvio da Claudius Peters é instalada em
sistemas de calhas fluidizadas para guiar e controlar o fluxo
de material.

Consiste numa carcaça cilíndrica, e a selagem de cada uma
das saídas é feita por uma portinhola ajustável.  Quando o
eixo do acionamento é girado, a válvula alterna de uma saída
para a outra.  A vedação flexível é feita contra a parede da
carcaça, através de uma mola de compressão, que
possibilita um fechamento hermético à passagem de pó.

O acionamento pode ser pneumático, motorizado ou
manual, e são projetados com reserva de força suficiente
para operar sob as mais adversas condições de trabalho,
para que a segurança operacional seja garantida.

A carcaça possui uma grande porta de inspeção, para que
se possa limpar as válvulas, ou simplesmente para efetuar
uma inspeção da porta de fechamento.  A substituição de
peças de desgaste (tela de aereação e selo da porta) podem
ser feitas com a válvula instalada na linha das calhas,
mediante a desmontagem da tampa superior, ou da tampa
inferior da válvula.

Não se faz necessário efetuar a lubrificação de mancais.  As
posições dos limites de fim de curso podem ser ajustadas
com precisão, e podem ser indicadas por componentes
integrados ao acionamento.
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Tipo Manual Tipo Pneumático Tipo Motorizado  
Manual por alavanca Acionamento rotativo Acionamento motorizado 

eletropneumático (inclui volante manual)
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Tecnologia de processo

O projeto das válvulas de desvio permite um fluxo sem
restrições à linha principal de transporte, assim se evita
aumento de perda de carga quando se transporta material
por esta linha. Quando este caminho é fechado, o material a
granel é dirigido através da parede redonda até a saída livre.
A selagem é toda coberta pela própria porta, para proteção
contra o desgaste causado pelo fluxo de material.

A válvula possui o fundo aerado, o que assegura uma
contínua fluidização do material.

Resumo

Devido seu projeto modular e fechamento hermético para o
pó, a válvula de desvio da Claudius Peters é perfeita para
utilização como dispositivo de distribuição e bifurcação em
sistemas de transporte com calhas fluidizadas. A válvula se
caracteriza pela sua  grande  disponibilidade  para  o
sistema,  longa  vida  de operação e fácil manutenção e fácil
troca de peças sujeitas ao desgaste.

Perfeitamente adequada para todos os tipos usuais de
acionamento, a válvula de desvio da Claudius Peters pode
ser facilmente integrada em plantas novas e existentes. A
possibilidade de se instalar o controle de acionamento
elétrico e painel  de  controle  local  diretamente  no
acionamento,  permite uma integração simples e de baixo
custo com o controle geral da planta.

11



Conceito de manutenção inteligente

Para limpeza da válvula de desvio vertical, ou para verificar a
vedação da comporta, a carcaça é equipada com uma
grande porta de inspeção.  A substituição das peças sujeitas
ao desgaste (placa de desgaste e vedação da comporta)
pode ser efetuada com a válvula montada na instalação,
através da abertura da tampa do acionamento ou da porta
de limpeza.

Não é necessária a lubrificação dos mancais da válvula.

As posições finais do acionamento podem ser ajustadas
com precisão, e ser indicadas com chaves de fim de curso
integradas no acionamento.

Tecnologia de processo

O material que cai verticalmente é guiado para a saída livre
por uma placa de desgaste inclinada 45º.  A vedação é
coberta em todos os lados pela própria comporta, desta
forma é protegida contra o desgaste causado pelo fluxo de
material.

O  acionamento  motorizado  é  equipado  com  volante  e,
sob pedido, com um sistema de controle integrado no
acionamento.  O controle de acionamento inclui uma caixa
local de terminais e contactores de inversão.

Quando utilizado acionamento pneumático, a válvula pode
também ser acionada manualmente, utilizando-se uma
chave inglesa comum na ponta quadrada do eixo.

Resumo

Devido  seu  projeto  modular  e  vedação  hermética  ao  pó,
a Válvula de Desvio Vertical da Claudius Peters é perfeita para
ser utilizada como dispositivo de distribuição e bifurcação
em sistemas de transporte de material a granel fluidizado.
Tem como características sua grande disponibilidade para o
sistema, longa vida de operação das peças sujeitas ao
desgaste, além de fácil manutenção.

Perfeitamente adequada para todos os tipos usuais de
acionamento, a válvula de desvio vertical da Claudius Peters
pode ser facilmente integrada em plantas novas e existentes.
A possibilidade de se instalar o controle de acionamento
elétrico e painel de controle local diretamente no
acionamento, permite uma integração simples e de baixo
custo com o controle geral da planta.

Válvula de Desvio Vertical

A Válvula de Desvio Vertical Claudius Peters é instalada em
caídas verticais de sistemas de transporte, para guiar e
controlar o fluxo de material.

O equipamento básico pode ser fornecido com diferentes
tipos de acionamento, tais como:

● H (manual),

● P (acionamento pneumático)

● M (acionamiento motorizado)

O acionamento é acoplado diretamente no eixo de rotação,
o que resulta em maior sergurança de operação, por não
depender de braços ou barras de acionamento.

Os acionamentos são projetados com reserva de força
suficiente para operar em condições adversas e com
segurança operacional.

A Válvula de Desvio Vertical Claudius Peters consiste em uma
carcaça cilíndrica.  A selagem de cada uma das saídas é
feita por uma comporta ajustável.  Quando o eixo de
acionamento é girado, a comporta alterna a sua posição, de
uma saída para a outra.  Um selo flexível pressionado contra
a parede da carcaça através de uma mola de compressão,
permite a vedação hermética do pó na saída fechada.

O acionamento é equipado com cinco microinterruptores
que asseguram um perfeito posicionamento da comporta
deslizante. 

Vantagens da Válvula de Desvio Vertical 
Claudius Peters
● Unidade de acionamento compacta, incluindo

todos os dispositivos necessários ao
monitoramento

● Alimentação alternativa de duas linhas verticais de
material

● Vedação hermética do pó na saída fechada, mesmo
com o aumento do desgaste do selo

● Baixa resistência ao fluxo de material

● Fácil substituição de peças de desgaste

● Longa vida de operação

● Alta flexibilidade devido ao projeto modular

● Ajuste manual para funcionamento de emergência
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Válvula de Controle de Fluxo

A válvula de controle de fluxo é utilizada quando materiais a
granel são descarregados de silos e moegas de modo
medido e controlado.

Especialmente para cimento e materiais de construção, a
Válvula de Controle de Fluxo da Claudius Peters tem sido
utilizada com êxito por muitos anos, em várias aplicações,
tais como elemento de fechamento e de dosagem. 

A Válvula de Controle de Fluxo 2000.1 PCD está equipada
com um controlador pneumático de 4...20mA de sinais de
entrada e saída, para transmitir a posição. Se necessário, é
possível intalar sinais digitais de entrada e saída.

Para indicar as duas posições finais, a Válvula de Controle
de Fluxo 2000.1 PCD pode também ser equipada com finais
de curso com microinterruptores ou com interruptores de
proximidade.
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Vantagens da Válvula de Controle de Fluxo
Claudius Peters

● Descarga  controlada do material em saídas de
silos para operações de processo dinâmico de alta
precisão (ex. Correia de dosagem, fluxômetros

● O projeto modular com conjunto de selagem tipo
cassete intercambiável assegura fácil manutenção
com baixo custo

● Diferentes projetos de seções de passagem do
material, para otimização da vazão e função da
válvula

● Volante adicional e controle local no acionamento
motorizado para operações manuais e elétricas
diretas no equipamento

● A válvula é preparada para Profibus

Ao girar o rotor no interior da carcaça, uma abertura de passagem
é liberada, num tamanho e formato sempre otimamente ajustado
para determinado objetivo de fluxo. O fluxo de material dentro da
válvula de controle é constantemente fluidizado por uma
membrana de aeração instalada na parte inferior.

Tempos curtos de abertura e fechamento tornam a válvula de
controle de fluxo um dispositivo seguro para fechamento,
regulação e controle.

Manutenção inteligente Conceito de manutenção por cassete intercambiável Manutenção preventiva por unidade de
condicionamento de ar

Função Tipos de Atuadores Tipo de Rotor

Manual Motorizado Pneumático

Aberto / fechado H M P
Application Manutenção Extração do Silo Extração do Silo

Posicionador MP PP
3 posições Sistema de carregamento, Sistema de carregamento,

extração do silo extração do silo

Dosadora MCD PCD
Alimentação do forno Alimentação do forno



Ao girar dentro da carcaça, o rotor de controle de fluxo
apresenta uma seção de passagem que é sempre
otimamente ajustado para a vazão de material requerida.  O
material dentro da válvula está constantemente aerado por
uma membrana de fluidização no fundo do equipmento.

Tempos de abertura e fechamento curtos tornam as válvulas
de controle de fluxo um equipamento seguro para
fechamento, regulagem e controle.

Dispositivo básico de controle

Tanque de ar integrado para casos em
que o fornecimento de ar comprimido
não é constante.

Projeto especial para temperatura ambiente abaixo de  -40°C

Funções do dispositivo de controle básico 
● Controlador eletropneumático com 4-20 mA de

sinal de entrada

● Retro-alimentação analógica de posição por sinal
de saida 4-20mA

● Alta precisão de posição  < 0,5%

● Operação local /Display

● A entrada digital pode ser usada como E.S.D
(Fechamento de emergência)

● Apropriado para HART

● Funções de diagnose são possíveis

● Alternativamente disponível com Profibus

● Auto-otimização por ocasião da partida

Válvula de Controle de Fluxo PCD
(Controle pneumático digital)

A Válvula de Controle de Fluxo é utilizada sempre que
materiais a granel devam ser descarregados de silos e
moegas de uma maneira regulada e controlada.

Especialmente na indústria de cimento e materiais de
construção, as válvulas de controle de fluxo da Claudius
Peters tipo PCD (Controle Pneumático Digital) têm sido
utilizadas satisfatoriamente por muitos anos. Este
equipamento também pode ser utilizado como dispositivo
de fechamento e dosagem para aplicações especiais.

A válvula de controle 2000.1 PCD está equipada com um
controlador pneumático com sinais de entrada e saida para
transmissão de posição de 4...20mA.  Se necessário, podem
ser instalados sinais digitais para entrada e saída.

Para indicar as duas posições finais, a válvula de controle de
fluxo 2000.1 PCD  pode adicionalmente ser equipada com
uma unidade de finais de curso com microinterruptores ou
interruptores de proximidade.

Vantagens do tipo PCD
● Para operação de processos dinâmicos (Livre

seleção de posições entre 0 e 100 % menores que
4 segundos)

● Para processos de alta precisão (exemplo correia
de dosagem, fluxômetro)

● Descarga controlada para processos com altas
flutuações

● Função de fechamento de emergência integrada

● Vários sinais digitais de entrada e salda

● Projeto modular compacto com vedação tipo
cassete intercambiável assegura fácil manutenção
com baixos custos

Unidade de condicionamento
de ar

detalhe do Controlador

Projetos diferentes de seções de passagem para otimização de função
e vazão.
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Quebrador de grumos 

A função principal do quebrador de grumos da Claudius
Peters é triturar os grumos que se formam, por exemplo, por
hidratação nos silos e moegas.

Temos trituradores horizontais e verticais, que são utilizados
na descarga, antes de equipamentos de controle como
válvulas de controle de fluxo.

Um rotor com pás trituradoras dispostas radialmente ao
longo do eixo, empurra os grumos contra uma grade, onde
estes são triturados.

A segurança operacional do quebrador de grumos da
Claudius Peters é garantida por um dispositivo de proteção
de sobrecarga com função de inversão, que se realiza com
um painel de controle integrado.

Vantagens dos quebradores de grumos MH e MV
Claudius Peters
● Fluxo de material (cimento) de até 1000 t/h

● Disponível para todos os tamanhos de calhas
fluidizadas e saídas de silos

● Projetado para temperaturas altas de material de até
180 °C

● Baixo consumo de energia de 0,75 kW a 25 min-1

● Materiais de alta resistência ao desgaste para o
triturador e a grade

● Fácil manutenção

● Sensor de velocidade de rotação integrado

● Opção de painel integrado para detecção de
sobrecarga e controle de inversão de rotação

Detail of breaker and grid
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Tabela de tamanhos [mm]

Vertical tipo MV Horizontal tipo MH

250

300

400 x 400 350

500 x 500 400

600 x 600 500

630

Quebrador de grumos MH (horizontal)Quebrador de grumos MV (vertical)
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Tromba de Carregamento Móvel

Carregador móvel com cursos de deslocamento entre 1 e 15m

Princípio de carregamento e despoeiramento

 A tromba de carregamento móvel Claudius Peters é um
sistema de transporte móvel fluidizado para carregamento
de veículos com materiais a granel, sem emissão de pó. A
tromba é equipada com fole duplo ou, para materiais
altamente abrasivos, com cones de aço, e se conecta do
sistema de descarga do silo até o veículo de forma a produzir
um sistema de transporte totalmente vedado.

O sistema de descarga tipo fole se adapta para diferentes
alturas dos veículos, bem como para as variações de
diâmetro das bocas de entrada de material.

Todos os componentes necessários para controle da vazão
de material e tempos de fechamento são incluidos no
fornecimento do equipamento.

Vantagens da Tromba de Carregamento Móvel
Claudius Peters
● Curto tempo de carregamento

● Carregamento absolutamente livre de pó

● Manutenção mínima

● Processo simplificado para posicionar a cabeça da
tromba dentro da boca de enchimento

● Cursos de deslocamento de até 15m. Elimina o
movimento do veículo

● Instalação flexível para carregamentos em paralelo

● Baixa altura de construção

● Baixo peso

● Entrada estacionária de material com
despoeiramento integrado

● Tromba de carregamento compacta com guincho
integrado, sensor de nível de enchimento e cone de
fechamento

Carcaça com sistema de
fundo fluidizado integrado

Despoeiramento integrado ao
longo do corpo

Entrada de
material

Tromba de carregamento
flexível

65
7.

00
93

.0
00

0A
/0

0.
po

rt

20

www.claudiuspeters.com

Uma gama variada de carregadores móveis permite uma
ótima flexibilidade durante o  desenvolvimento do projeto de
carregamento.

Sistemas de carregamento para aplicações simples de
carregamento de caminhões com cursos entre 1 e 15m
podem ser fornecidos.

Tromba de carregamento com fole externo e cones de desgaste para
materiais abrasivos (como cinzas volantes)

Tromba de carregamento com foles externo e interno, para materiais
normais (como cimento)

Carregador móvel Carregador estacionário

Tipo VME VMD Carregador VMR Standard Tipo F
Lado único Lado duplo TVM Carregador com c/filtro de 

calha giratória integrado

Capacidade
de 250 (300) 250 (300) 250 (300) 250 (300) 250 (300) 150

carregamento 
[t/h]

Curso do 
Carregador 3 - 7 7 - 15 1 - 15 3,5 - 7 - -

[m]
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Tromba de Carregamento Fixa

Vantagens da Tromba de Carregamento Fixa
Claudius Peters
● Para processos de carga simples sem

deslocamento

● Tempo curto de carregamento

● Carregamento absolutamente livre de geração de
pó

● Manutenção mínima

● Baixa altura de construção

● Baixo peso

● Entrada de material fixa, com tomada de
despoeiramento integrada

● Tromba de carregamento compacta , com guincho
integrado, sensor de nível de enchimento e cone de
fechamento

● Sensor elétrico de enchimento e vibrador para
limpeza da descarga, disponível como opcional

Posição levantada – cone fechado Em operação – cone aberto

A tromba de carregamento fixa é utilizada para
todos os tipos de descarregamento livre de
material a granel, numa operação sem geração
de poeira.  A manga da tromba é equipada  com
fole  duplo ou – para  materiais  muito abrasivos
– com cones de aço, e conecta o sistema de
descarga do silo com o veículo de tal forma que
mantém a operação totalmente estanque.

A tromba tipo fole se ajusta para diferentes
alturas de veículos, e para os diferentes
diâmetros das bocas de entrada de material.

Todos os controles necessários e painéis de
operação são incluidos no equipamento de
carregamento, que pode ser fornecido
opcionalmente com um vibrador no cone de
carregamento.

Tromba de cones para materiais abrasivos
(ex. Cinzas volantes)

Tromba de Duplo Fole para materiais
normais (ex. cimento)

Carcaça compacta, incluindo  guincho, tomada de exaustão e estrutura
suporte.
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Tromba de Carregamento Fixa - Tipo BPF (com
filtro integrado)

Processo típico de uma tromba de carregamento fixa 

Carregador móvel com curso de deslocamento entre 1 e 15 m

Vantagens da Tromba Fixa BPF Claudius Peters
● Despoeiramento direto na origem da geração de pó

● Não são necessários filtros externos

● Capacidade até 150 t/h

● Para ser usado para o carregamento estacionário 

● Tromba de carregamento de duplo fole ou com
cones de aço

Tipos de sensor Sensor pneumático Sensor de capacidade Sensor de rotação Sensor de vibração

Temperatura máxima do material 150 80 80 150

Temperatura do ambiente - 40°C até +60°C -40°C até +60°C -40°C até +60°C -40°C até +70°C 

Principais características ● Desenho robusto ● Baixo custo ● Para materiais viscosos ● Para materiais finos
● Partes elétricas ● Partes elétricas  

externas externas

23



As informações contidas neste catálogo estão consideradas corretas na data de
envio para a impressão. Devido nossa política de continuo desenvolvimento, nos
reservamos o direito de alterar qualquer especificação sem prévio aviso.
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