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Como será o Webinar?

• Mantenha seu microfone no mudo

• Envie perguntas através do Q&A

• 1h de apresentação

• 30 minutos respostas às perguntas do Q&A



Existimos para:

“Propagar a excelência para 

que as famílias prosperem e a 

sociedade progrida”



Referências técnicas

Download gratuito!



Auxilio de Fluxo de materiais a granel
Sobre o que falaremos hoje?

1. Principais problemas de fluxo de material

2. Possíveis soluções para auxílio de fluxo

3. Casos de sucesso



Principais problemas

Agarramento Ponte Entupimento Caminho de 

rato



Onde ocorrem

• Silos

• Pontos de transferências

• Cimenteiras



TODAS AS APLICAÇÕES SÃO DIFERENTES



Tipos de aplicações

• Mover material por um processo

• Limpar dutos ou tubos para 

movimentação livre de um gás 

por um processo



Tipos de material encontrados

Úmido / pegajoso



Tipos de material encontrados

Denso / compacto



Tipos de material encontrados

Leve / macio / poroso



Tipos de material encontrados

Formações rígidas / concreto



Tipos de material encontrados

Alta temperatura



Soluções com Canhões de Ar



Moegas quadradas

Tubos de descarga são 

montados próximos aos 

vértices em moegas 

quadradas ou retangulares.



Chutes de alimentação

Bico difusor angulado são 

usados para manter o fluxo de 

material e a superfície limpa.



Moegas de agregados

O posicionamento do bico e o 

tamanho do reservatório 

devem atender às 

necessidades do cliente.



Indústria cimenteira – Torre de pré-aquecimento

• Na torre de pré-aquecimento 

• Silos

• Resfriadores



Segurança em primeiro lugar

• A espessura da parede e 
condição do local onde será 
instalado o canhão devem ser 
avaliados antes da aplicação.

• Danos podem facilmente 
ocorrer em equipamentos 
antigos e com baixa 
resistência.



Segurança em primeiro lugar

• Também pode haver projeção 
de material do equipamento, 
dependendo das condições 
de aplicação.



Casos de Sucesso

Situação anterior:

• Chaparia do silo danificada

• Espessura da chapa bem fina

• Problema de solda nos tubos

• Entupimento de material



Casos de Sucesso

Situação após instalação dos canhões:

O silo é composto por 3 partes. Em cada 

parte foram instalados 2 canhões sempre 

respeitando o sentido proposto pela 

Martin, fazendo com que o fluxo de 

material seja direcionado de forma a 

limpar e desobstruir a superfície, 

direcionando para a saída.



Casos de Sucesso

Situação anterior:

• Problemas de 

posicionamento dos bicos

• Equipamentos anteriores 

com performance abaixo do 

esperado

• Montagem inadequada 



Casos de Sucesso

Situação após instalação dos canhões:

• Reposicionamento de 04 canhões e 

montagem de 01 unidade. 

• Foi necessário entrar com os bicos 

difusores de alta temperatura 500 mm 

dentro do refratário, para alcançar a 

posição correta para limpeza da rampa. 



Casos de Sucesso - Citrosuco
Problemas:

• Acúmulo excessivo de partículas de sílica nos 
dutos Lentidão na produção 

• Risco potencial aos trabalhadores
• 10 dias para a limpeza
• Queima excessiva de óleo 
• Os trabalhadores entravam no duto para retirar 

a massa dura com martelos pneumáticos, que 
levavam aproximadamente 4 dias para serem 
concluídos.



Casos de Sucesso - Citrosuco
Solução:

• Combinação de doze canhões de ar de 70 litros 
e 150 litros.

• Posicionamos em um padrão escalonado ao 
longo do duto horizontal

• Os canhões foram disparados um após o outro 
em rápida sucessão, começando pelo cotovelo, 
para promover o fluxo consistente de partículas 
e gás através do sistema.



Casos de Sucesso - Citrosuco
Resultados:

• Os canhões de ar operam com o número 
máximo de tiros permitido pela linha de ar.

• 1 minuto de atraso até que todos os vasos do 
reservatório atinjam pressão necessária para 
descarregar novamente. 

• A programação é mantida 24 horas por dia 
• Nenhum tempo de inatividade não 

programado
• Nenhuma necessidade de usar óleo 

combustível e apenas um acúmulo mínimo 
de sílica pós-temporada.



Soluções com Vibradores



Soluções em vibração



Você sabe como a Martin começou?



Casos de Sucesso

• Edwin F. Peterson 
desenvolveu um vibrador para 
auxiliar na desmoldagem de 
fundições da empresa que 
trabalhava. 



Aplicações

• Chutes

• Dribble Chutes

• Depósitos de armazenagem

• Peneiras Vibratórias

• Alimentadores Vibratórios

• Caminhões

• Descarga de vagão

• Silos de Estocagem

• Coleta de pó

• Silo com vibração

• Fôrmas de concreto



Indústrias

Mineração Processamento de grãos Termoelétricas

Cimenteiras Agregados Construção



Processos químicos Alimentícia Caminhões

Concreto moldado Farmacêutica Papel e Celulose

Indústrias



Tipos básicos de vibradores:

Vibradores lineares
• Impacto Simples

• Impacto Contínuo

• Contínuo s/ Impacto



Tipos básicos de vibradores:

Vibradores rotativos
• Vibrador de Turbina

• Vibrador de Esfera

• Vibrador de Anel

• Vibrador Elétrico

• Vibrador Pneumático

• Vibrador Hidráulico



Vibradores para Caminhões

Nos caminhões os vibradores 

podem ser usados para:

• Auxiliar na descarga de 

caçambas basculantes

• Auxiliar no fluxo de material em 

equipamentos do caminhão 

(concreto)



Martin® Dribble chute e Scavenger



Características e benefícios:

• Revestimento plástico de baixa 
fricção promove fluxo de 
material sem acúmulo

• Suporte revestido de borracha 
transfere vibração para o 
revestimento sem fadiga do 
metal

• Vibrador elétrico fornece 
desempenho durável)



Martin® Scavenger



Características e benefícios:

• Permite a adição raspadores secundários e terciários fora do chute e 
retorna o material removido para o fluxo de carga. 

• Reduz os riscos do trabalhador e os custos de limpeza, afastando o 
material transportado das peças móveis e dos espaços confinados. 

• A construção modular aumenta a portabilidade e facilita a instalação 
em qualquer espaço exclusivo ou confinado; 

• O sistema requer apenas 13 polegadas de altura para facilitar a 
instalação em espaços reduzidos. 



Casos de Sucesso – Indústria de vidros
Problemas:

• Fluxo insuficiente de material através 
da tremonha

• Acúmulo de material nas paredes do 
recipiente

• Diminuição da produção
• Necessidade de limpeza manual 
• Riscos aos trabalhadores que 

enfrentavam temperaturas de até 150 
° C por 20 minutos de cada vez até 
que o bloqueio fosse removido.



Solução:

• Vibradores de pistão Cougar® AP5-200 
para reduzir gargalos e manter o fluxo de 
material apropriado. 

• Solução econômica 
• Controle variável de força e frequência 
• Resistência industrial requer pouca 

manutenção
• Silenciadores de escape para atenuar o 

ruído e ajudar a impedir que poeira e 
sujeira entrem no vibrador. 

• Pode ser usado em temperaturas de até 
204 ° C

Casos de Sucesso – Indústria de vidros



Resultados:

• Restauração do fluxo de material 
• Eliminação da necessidade de entrada em 

espaços confinados 

• "Posso dizer que o maior benefício não foi 
financeiro, mas sim a melhoria das condições 
de trabalho às quais os operadores foram 
expostos quando precisavam forçar o fluxo 
de material ou realizar a limpeza dentro da 
tremonha“, disse o cliente

Casos de Sucesso – Indústria de vidros



Casos de Sucesso – Indústria produtos higiene e limpeza
Problemas:

• Material pastoso necessitava 
transferência para torre de secagem

• Torre de secagem com acúmulo 
excessivo (6 mm)

• Parte dos produtos líquidos aderia à 
parede interior do recipiente e 
acumulavam-se em camadas 
formando um revestimento massivo

• O peso ameaçava deformar a fina 
parede do recipiente se não fosse 
controlado



Casos de Sucesso – Indústria produtos higiene e limpeza
Problemas:

• O acúmulo de pó produzia seu 
próprio calor, criando um possível 
risco de incêndio

• Os operadores fabricavam barras 
transversais, que eram fixadas 
através da abertura das portas de 
inspeção para limpeza

• A cada 15 dias, a produção era 
paralisada durante um turno de oito 
horas para que a equipe de 4 
trabalhadores entrassem no 
recipiente



Casos de Sucesso – Indústria produtos higiene e limpeza
Solução:

• 6 Impactadores Temporizados Martin® 
da Série T-200 Thumper™ em pontos 
estratégicos ao redor da parede externa 
do recipiente

• Conectado ao sistema de ar comprimido 
da planta, o vibrador de pistão utiliza 
pressão pneumática para desferir golpes 
poderosos como marretadas, emitindo 
baixo nível de ruído e sem causar danos



Casos de Sucesso – Indústria produtos higiene e limpeza
Resultados:

• Resultado positivo na 
produtividade geral e nos 
custos operacionais da planta. 

• Redução de 65 a 70% por cento 
no acúmulo de material

• Cronograma de limpeza, 
passando de 1 vez a cada 15 dias 
para 1 vez a cada 60 dias. 



Casos de Sucesso – Indústria produtos higiene e limpeza
Resultados:

• Montante economizado com 
mão de obra e tempo de 
inatividade já é significativo

• Aumento na motivação dos 
funcionários em virtude da 
redução do cronograma de 
limpeza

• Foram reduzidos os riscos de 
ferimentos durante a limpeza 
interna do recipiente. 



Soluções com Chapa de Desgaste Arcoplate



Principais vantagens

• Grande resistência à abrasão e 

impacto

• Desgaste previsível e consistente 

em toda a superfície

• Utilização em temperaturas 

elevadas

• Não há sentido de aplicação

• Permite calandra



Aplicações



Aplicações



Aplicações



Aplicações



Casos de Sucesso - Arcoplate mina de níquel

Situação anterior:

• Chute fabricado em aço inox

• Baixa vida útil (furos 
constantes a cada 2 meses)

• Problemas com agarramento e 
obstrução

• Alta temperatura 
(aproximadamente 400ºc)



Casos de Sucesso - Arcoplate mina de níquel

Solução Arcoplate:

• Chute fabricado em Arcoplate

• Vida útil (chute instalado há 3 
anos – manutenção pontual na 
parte inferior a cada 12 meses)

• Não existe histórico de 
agarramento ou obstrução.



Casos de sucesso – Chute modular pivotado

Situação anterior:

• Horas de manutenção por mês (38,4 h)

• Trabalho em espaço confinado.

• 2 paradas/mês

• 3 colaboradores por parada

• Troca de chapas em média 24,69 /parada.

• Gasto do médio R$ 10.788,44 / parada



Casos de sucesso – Chute modular pivotado

Solução Arcoplate:

• Chute fabricado em Arcoplate

• Vida útil (chute instalado há 3 
anos – manutenção pontual na 
parte inferior a cada 12 meses)

• Não existe histórico de 
agarramento ou obstrução.



Casos de Sucesso – Carcaça ventilador industrial



Auxilio de Fluxo de materiais a granel
Discutimos...

1. Principais problemas de fluxo de material

2. Possíveis soluções para auxílio de fluxo

3. Casos de sucesso



Conte com a Martin e seus mais de 75 anos 
de experiência no mundo, e mais de 30 
anos no Brasil, em soluções completas e 

personalizadas para otimizar seu 
transportador de correia!



Referências técnicas

Download gratuito!
Treinamentos Online/Presenciais



Para um atendimento personalizado e dúvidas técnicas, 
entre em contato conosco: 

• br_marketing@martin-eng.com

• (19) 9 8181 8209



OBRIGADO!

Pesquisa de 
satisfação
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