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Transporte Pneumático



Claudius Peters Technologies GmbH, na Alemanha, e Claudius

Peters Technologies SAS, na França, são partes da Divisão de

Tecnologia da Claudius Peters GmbH, com sede em Buxtehude,

próxima de Hamburgo, oferecendo tecnologia no campo de

manuseio e processo de materiais, fornecendo sistemas completos

e semi-completos (turnkey e semi-turnkey) para uma grande gama

de indústrias. 

Claudius Peters Group GmbH é uma subsidiária de total

propriedade de Langley Holdings plc, um grupo privado de

engenharia do Reino Unido, com escritórios regionais nas Américas,

Europa, China e Extremo Oriente.

A Claudius Peters é um dos fornecedores líderes de sistemas de

transporte pneumático. Nossa experiência inclui o manuseio de

mais de 13.000 diferentes sistemas de sólido a granel, os quais

foram analisados para se determinar o correto procedimento de

transporte. A Claudius Peters pode fornecer a planta completa,

incluindo o exame dos sólidos a granel, a seleção do sistema de

transporte e os equipamentos auxiliares periféricos. A montagem e

comissionamento de todos os sistemas podem ser fornecidos pela

Claudius Peters. 

Claudius Peters 

2

A Claudius Peters pode tanto analisar uma amostra de material, ou

trabalhar sob a especificação do cliente para projetar o

equipamento pneumático necessário, incluindo o sistema de

alimentação de material, o equipamento de suprimento de ar, a

tubulação de transporte e o classificador ar/sólido. O fluxograma à

direita mostra nosso procedimento de atividades, o qual é

certificado pela DIN EN ISO 9001.

Tudo começa com o material a ser transportado...



O Centro Técnico da Claudius Peters oferece aos clientes as

vantagens de um laboratório de testes para produtos sólidos a

granel, e uma instalação de testes equipado com todos os tipos de

transporte pneumático. Linhas de transporte de até 800m de

comprimento com diferentes diâmetros de tubulação estão

disponíveis. Nosso laboratório nos dá a capacidade de projetar e

fornecer sistemas que são calculados no ponto otimizado, com

relação ao processo, custos e parâmetros de operação. 

No Centro Técnico da Claudius Peters, diferentes procedimentos

de transporte podem ser testados com qualquer condição de

operação, com referência a cargas, velocidades do fluido,

pressões de transporte e distâncias de transporte. A grande

variedade de testes, tendo como base nossos anos de

experiência, nos permite projetar sistemas de transporte confiáveis

com o mínimo de consumo de energia.  

Um parceiro experiente em tecnologia de transporte
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Cada material examinado em nosso laboratório é documentado

através de um Relatório de Testes. Os materiais são examinados

quanto a tempo de ventilação, densidade, umidade, ângulo de

fricção na parede, etc. Os dados são mantidos em bancos de

dados e utilizados para o projeto otimizado da planta. 



As características do produto analizadas

das amostras de material sólido a granel

são utilizadas para a configuração da

planta. O sistema basicamente consiste no

dispositivo de alimentação de sólidos a

granel, o gerador de pressão

(compressor), a tubulação de transporte e

o separador.

Por exemplo, classificamos os sólidos a

granel de acordo com o Diagrama de

Geldart. Os materiais que podem ser

facilmente transportados no modo de fase

densa estão mostrados nas áreas

amarelas. Os resultados do teste do

material, dos testes de transporte

pneumático e os dados básicos do

transporte definidos pelo cliente vão assegurar que o procedimento

correto de transporte seja utilizado. Assim que o tipo de transporte

mais adequado é definido, o sistema pode então ser projetado de

forma otimizada visando eficiência e o mínimo consumo de

energia. Dependendo das necessidades do projeto, e do

comportamento do material, um dos tipos de transporte da

Claudius Peters é selecionado, assim como nossos dispositivos de

alimentação de material. 

Os sistemas de transporte da Claudius Peters vão desde o

FLOWCON, o sistema convencional para alimentar queimadores

de carvão, até o BYCON, um sistema de

transporte com desvio (bypass) com injeção

externa extra de ar, para possibilitar redução

de desgaste por abrasão e mínimo

consumo de energia. 

Determinação do processo de transporte
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Cinco sistemas comprovados de
transporte de sólidos a granel



A Claudius Peters fornece sistemas de

transporte com pressão positiva e negativa. A

ilustração mostra o princípio de um sistema de

transporte de pressão positiva.  O sistema

introduz quantidades determinadas de sólidos

a granel para dentro de um tubo de transporte,

em sentido contrário à pressão de transporte,

sem o vazamento de ar. A Claudius Peters

fornece a faixa completa de tipos de sistemas

de alimentação. 

Ou a questão de  “como”
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A variedade dos tipos possíveis de

alimentadores, com suas faixas típicas de

atuação, está indicada no gráfico abaixo.

Outras soluções, não mostradas no gráfico,

poderão também ser fornecidas.

Tipos de alimentadores para a configuração do sistema



Para uma melhor compreensão do conceito: 

Quais são as características principais de um transporte por vaso

de pressão? Que aplicações requerem este tipo de transporte?

● Alta disponibilidade 

● Baixa necessidade de manutenção 

● Operação com carga parcial 

● Possibilita transporte por fase densa 

● Apropriado para todos os tipos de materiais a granel 

● Tamanhos disponíveis até 50m3. 

● Distância de transporte de até 3500m 

● Pressão de transporte de até 30bar 

● Sistema com descarga superior ou inferior

O princípio do transporte por vaso de pressão: 

1. Enchimento 

2. Pressurização 

3. Transporte 

4. Ventilação

Tipo 1 - Vaso de Pressão Claudius Peters
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O material pode ser transportado por vaso simples,
duplo ou de dois níveis, para atender às
necessidades do projeto 

Transporte com vaso de pressão simples 
● Transporte por batelada 

● Capacidade máxima 150 t/h 

● Totalmente automático 

● Simples, baixo custo

Transporte com vaso de pressão duplo 
● Transporte semi-contínuo 

● Capacidade máxima 300 t/h  

● Totalmente automático 

● 50% de reserva em caso de falha em um dos vasos   

Transporte com vaso de pressão de dois níveis  
● Transporte contínuo 

● Capacidade máxima 150 t/h  

● Totalmente automático  

Aplicações especiais

Além dos vasos de pressão para transporte, a Claudius Peters

fornece ainda vasos de injeção. Estes vasos são projetados para

injetar substâncias sob altas contra pressões.  Os vasos de injeção

podem ser fornecidos com dispositivos de distribuição na

tubulação de transporte, que podem dividir o fluxo de material de

acordo com a necessidade, como nos sistemas de

alimentação de finos de carvão em vários pontos nos

alto-fornos.

Parâmetros de projeto para especificar
este tipo de aplicação 
● Tamanhos padronizados: 0.2 a 20m3

● Tamanhos especiais de 35m3 atualmente em

operação 

● Capacidade de 300 t/h atualmente em operação 

● Distâncias de até 3500m  

● Soluções para necessidades específicas  

● Técnicas modernas de controle, com válvulas

adequadas para materiais específicos

Capacidade para vaso de pressão simples (por
exemplo, para cimento)

para longas distâncias e altas capacidades
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O transporte através da Bomba X da Claudius Peters é um dos

sistemas mais bem sucedidos desenvolvido pela nossa empresa.

Este equipamento, um dos principais de nossa linha de produtos,

tem operado de maneira muito confiável em clientes por todo o

mundo, por muitos anos.  

● Transporte contínuo 

● Adequado para transporte por fase densa 

● Alta disponibilidade 

● Baixa manutenção 

● Possibilidade de operar com carga parcial 

● Operação possível com materiais finos 

● Volumes de transporte de até 640m3 

● Distância de transporte de até 1500m  

● Baixa altura de instalação 

● Projetada com resistência a choques de pressão 

● Transporte sem pulsações

Transporte com a Bomba X da Claudius Peters 

● O material é alimentado na moega da bomba para ser

ventilado 

● A moega da bomba não é um silo intermediário 

● A rosca giratória comprime o material para formar um

plugue no fim da rosca. A rosca fica completamente cheia

de material. 

● O plugue de material e a rosca selam contra a pressão de

transporte 

● A pressão do material aumenta e força a abertura da

válvula de saída (check flap) 

● O material é alimentado no fluxo de ar e o transporte tem

início

Tipo 2 – Bomba X Claudius Peters 
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A Bomba X da Claudius Peters é o melhor dispositivo de

alimentação de material para uma grande faixa de aplicações,

incluindo silos, pré-aquecedores, torres de pré-calcinação,

carregadores de navios e muitas outras. As possibilidades de

aplicação da Bomba X são notáveis.  

Exemplos de aplicação: 
● Alimentação de silo  

● Injeção de carvão pulverizado 

● Transporte de pó de filtro 

● Alimentação de pré-aquecedor 

● Carga e descarga de navios

Faixas de capacidade:
● Capacidade de transporte de até 400 t/h de cimento,

equivalente a 640m3/h 

● Pressão de transporte até 3.0 bar gauge 

● Distância de transporte até 1500m  

● Cargas de até 100 kg de sólidos por kg de gás de

transporte

Por exemplo, 400 t/h de cimento podem ser transportadas em

distâncias de até 1500m. Além disso, a geometria da rosca é

ajustada para atender às exigências de materiais especiais

específicos. 

Características especiais:
● Saída da bomba com arranjo variável 

● Diferentes geometrias da rosca e da hélice final 

● Hélice final pode ser substituída separadamente 

● Fácil montagem, peças de desgaste podem ser

substituídas com desmontagem mínima  

● Eixo da rosca apoiado por mancais dos dois lados 

● Geometria da rosca individual para cada material 

● Check flap com amortecedor integrado 

● Transporte livre de pulsação

Versátil e flexível
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O Airlift da Claudius Peters, um elevador pneumático, pode

transportar sólidos verticalmente até uma capacidade máxima de

900 t/h. As principais características do Airlift incluem: 

● Alta disponibilidade 

● Baixo custo de investimento 

● Operação contínua 

● Pode operar facilmente com carga parcial 

● Opera com todos os sólidos fluidizáveis 

● Transporta cargas de até 40 kg de sólidos por

kg de gás de transporte 

● Altura de transporte de até 120m 

● Capacidades de até 900 t/h 

● Baixo consumo de energia

O princípio do Airlift é o rápido transporte de grandes quantidades

de material, utilizando-se o ar. 

● O material é continuamente alimentado na câmara do

Airlift  

● O ar de transporte é alimentado ao tubo de transporte

através de um bico 

● Devido à aeração na parte inferior da câmara, o material é

parcialmente fluidizado antes de ser transportado 

● A coluna de material sela contra a pressão do ar de

transporte

● A pressão da coluna de material alimenta o material

fluidizado para o tubo de transporte, onde este é

transportado pelo fluxo de gás

Tipo 3 - Airlift Claudius Peters 
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O Airlift Claudius Peters transporta material verticalmente para os

ciclones do pré-aquecedor, ou para silos de estocagem. Com

capacidade de até 900 t/h, o Airlift é um meio altamente eficiente de

transporte.  O Airlift Claudius Peters possui um detalhe de projeto

chamado“dosificação” (DOSCON), que tem uma grande variedade

de aplicações. 

Exemplos de aplicações
● Alimentação de trocadores de calor 

● Sistema de reserva de sistemas de alimentação mecânica

de pre-aquecedores, tais como elevadores de canecas.  

● Alimentação de silos 

● Livre de pulsação, dosagem precisa  (sistema: DOSCON) 

● Todos os tipos de transporte vertical

Faixas de capacidade:
● Transporte de 10 a 900 t/h 

● Alturas de transporte de até 120m 

● Aeração no fundo inferior 

● Cone na parte inferior para materiais grossos 

● Vários pontos de alimentação, utilizando-se válvulas de

desvio na tubulação de transporte 

● A separação do material a granel e do gás de transporte

pode ser feita através do Vaso de Expansão da Claudius

Peters

Elevador pneumático de alta capacidade
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Consumo de energia e capacidades do Airlift
Claudius Peters 



Materiais a granel com fluxo difícil podem ser processados com

este nosso dispositivo de alimentação e transporte. A válvula  Blow

Feeder Claudius Peters possui características interessantes para

todos os procedimentos de transporte que exijam mais que o

simples atendimento a uma especificação de capacidade e

distância. 

● Alta disponibilidade 

● Projeto compacto 

● Opera com carga parcial se necessário  

● Sistema fechado, sem geração de poeira 

● Livre de pulsações 

● Capacidades de até 100m3/h 

● Transporte contínuo 

● Distância de transporte de até 250m 

● Opera com material fino ou grosso, de baixa abrasividade

O rotor de enchimento, a câmara de sopragem e o tubo de

transporte, são os componentes necessários para  a operação de

transporte da válvula blow feeder: 
● O material cai dentro de uma câmara rotativa. 

● Através de conexões laterais, o material é soprado para

fora da câmara inferior 

● O material cai na câmara de sopragem 

● O material é coletado pelo fluxo de ar, e levado pelo tubo

de transporte

Tipo 4 - Blow Feeder Claudius Peters 
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Capacidades da válvula tipo Blow feeder 

Nem todas as aplicações requerem alta capacidade. Nos casos

em que são requeridos alto desempenho e otimização de custos,

a Claudius Peters recomenda a utilização da válvula Blow Feeder.

Este tipo de alimentador tem capacidade típica de volume de  20-

30m3/h, com um máximo de 100m3/h. Especificações para este

tipo de transporte normalmente são referentes a transportes

intermediários e retorno de pó coletado por filtros. 

Exemplos de aplicação:
● Alimentação de silos 

● Transportes intermediários 

● Retorno de material, por exemplo, transporte para o pré-

silo da ensacadeira 

● Retorno de sistemas de Filtros 

● Capacidades médias com custo eficiente 

Faixas de capacidade:
● Capacidade até 100m3/h 

● Distâncias de transporte até 250m 

● Pressão de transporte até 0.4 bar gauge ou até 1.0 bar

gauge para materiais levemente abrasivos 



O Jet Feeder Claudius Peters é o mais compacto

dos cinco tipos de alimentador disponíveis. Este

alimentador oferece importantes vantagens para

aplicações específicas. 

● Operação contínua 

● Alta segurança operacional 

● Longa vida útil 

● Baixo custo de investimento 

● Processa material em alta temperatura 

● Operação parcial, sem modificações no

ar de transporte 

● Transporte em fase diluída 

● Processa todos os sólidos a granel 

● Operação fechada, sem vazamento de pó

● Construção simples e economia de uso

de espaço 

● Sem partes móveis 

● Capacidade até 6 t/h 

● Pressão de transporte até  0.2bar gauge 

● Carga de sólidos até 6 kg/kg ● Alimentação de material diretamente do pré-silo ou

através de uma válvula rotativa 

● No bico, a pressão estática do gás é convertido em

energia cinética 

● O gás de transporte puxa o material para a câmara de

mistura  

● Através do difusor, a energia cinética da mistura ar e

material é convertida novamente em pressão estática

Tipo 5 – Injetor (Jet Feeder) Claudius Peters 
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A injeção (Jet feeding) é a conversão
de energia estática em energia cinética 



O Jet Feeder Claudius Peters é o melhor projeto para baixos fluxos

de massa, adaptando-se para diferentes condições de operação.

As condições de operação determinam o tamanho e o tipo do bico

de injeção. As variáveis possíveis, de se utilizar ou não o fundo

aerado, e o correspondente diâmetro da tubulação de transporte

proporcionam um método confiável de transporte de material.  

Exemplos de aplicações: 
● Alimentação de silos com baixo fluxo de material 

● Retorno de material da ensacadeira 

● Retorno de sistema de filtros 

● Operação econômica para baixas capacidades de

transporte 

● Transporte de cinza volante em alta

temperatura  

Faixa de seleção do Jet Feeder Claudius Peters:
● Jet Feeders com fundo aerado e sem fundo aerado 

● Jet Feeders com tubos conectados, nos diâmetros de DN

65 até DN 150 

● Adaptação às condições de operação com diferentes

tamanhos e projetos

o dispositivo de alimentação ideal para baixas 
capacidades de transporte
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Capacidades dos  Jet Feeders Claudius Peters 



Claudius Peters (do Brasil) Ltda.
Rua das Figueiras | 474 | 3º andar |
Bairro Jardim | Santo André | SP |
CEP 09080-300 | Brasil
Tel: +55 (11) 4903-9230 
Fax: +55 (11) 4903-9240
brasil@claudiuspeters.com

Claudius Peters (China) Ltd.
Unit 1705-1706 |
17/F Laws Commercial Plaza |
788 Cheung Sha Wan Road |
Lai Chi Kok | Kowloon |
Hong Kong
Tel: +852 2544 1848
Fax: +852 2854 0011
hongkong@claudiuspeters.com

Branch Office:
7/F | Office Block |
Hong Kong Macau Centre |
No. 2 Chaoyangmen Bei Da Jie |
Beijing 100027 | P. R. China
Tel: +86 10 6501 3831
Fax: +86 10 6501 3803
beijing@claudiuspeters.com

Claudius Peters (India) Pvt. Ltd.
Unit 408 | 4th Floor | Peninsula Plaza |
A/16 Fun Republic Lane |
Off Link Road | Andheri West |
Mumbai 400 053 |
India
Tel: +91 (22) 2674 0045
india@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Italiana) srl
Via Verdi 2 |
I-24121 Bergamo |
Italy
Tel: +39 0 35 237 196
Fax: +39 0 35 237 785
italiana@claudiuspeters.com

Claudius Peters (România) S.R.L.
Str. Oituz Nr. 25C | et 2 |
550337 Sibiu |
România
Tel: +40 (0) 369 407 036
Fax: +40 (0) 369 407 038
romania@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Asia Pacific) Pte. Ltd.
25 International Business Park |
#01-65/66 German Centre |
Singapore 609916
T +65 6562 9100
F +65 6562 9109
E asiapacific@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Ibérica) S.A.
Paseo de la Habana | 202 Bis Bj |
E-28036 Madrid |
Spain
Tel: +34 91 413 36 16
Fax: +34 91 519 69 56
iberica@claudiuspeters.com

Claudius Peters (UK) Ltd.
Unit 10 | Thatcham Business Village |
Colthrop Way | Thatcham |
Berkshire | RG19 4LW |
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1635 872139
Fax: +44 (0) 1635 861659
uk@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Americas) Inc.
445 West Bush Turnpike |
Richardson | Texas 75080 |
USA
Tel: +1 972 386 4451
Fax: +1 972 386 4496
usa@claudiuspeters.com

CALCINAÇÃO  |   RESFRIAMENTO 

DESPACHO  |   DOSAGEM 

MISTURA A SECO  |   SECAGEM 

MOAGEM  |   ENSACAGEM 

TRANSPORTE PNEUMÁTICO

INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO
PULVERIZADO

SISTEMAS DE SILOS

SISTEMAS DE PILHAS DE
ARMAZENAGEM

SISTEMAS DE MANUSEIO DE ALUMINA 

PROJETOS CHAVE-NA-MÃO (TURNKEY)

www.claudiuspeters.com

ESCRITÓRIOS CENTRAIS

Claudius Peters Projects GmbH
Schanzenstraße 40 |
D-21614 Buxtehude |
Alemanha
Tel: +49 (0) 4161 706-0
Fax: +49 (0) 4161 706-270
projects@claudiuspeters.com

Claudius Peters Technologies SAS
34 Avenue de Suisse |
F-68316 Illzach |
França
Tel: +33 (0)3 89 31 33 00
Fax: +33 (0)3 89 61 95 25
technologiesSAS@claudiuspeters.com

We know how

As informações contidas neste catálogo são válidas e corretas na época da
impressão. Devido nossa política de continuo aprimoramento, nos reservamos o
direito de alterar qualquer especificação sem aviso prévio. 
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