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(57) Resumo: DISPOSITIVO PRESSURIZADO
PARA LIMPEZA DE PENEIRAS PARA
EXTRAÇÃO DE PÓS E GRANULADOS.Que
constitui,básica e essencialmente,de uma régua
(1)dotada de conexão(2)de entrada do ar
comprimido,disposta em uma de suas laterais,
tendo na sua lateral oposta,conexão(3)de saída
do ar comprimido,sendo previsto canais(4),para
a condução do ar comprimido,dispostos em uma
das faces da dita régua,orientados na direção da
borda inferior da dita régua,orientados na direçã
borda inferior da dita régua,onde se estla pente
(5),o qual define,interna e transversalmente,
bicos injetores,pelos quaiso ar comprimido será
orientado de encontro a superficie da tela de
peneiramento(t),em sentido contrário ao fluxo de
peneiramento,sendo previsto,nesta dita face da
régua,aplicação de placa(6),fixa por meios de
parafusos(7),que promoverá o fechamentodos
ditos canais,além de reter o dito pente.A
alimentação da régua é efetuada pelo
reservatório(8),no qual o ar comprimido é
admitido,após a purificação pelo filtro regulador
(9),sendo,tanto a periodicidade com a duração
da injeção do ar comprimido,comandadas por
sequenciador eletrônico(10)a sobre a válvula de
registro(11),se(...)
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DISPOSITIVO PRESSURIZADO PARA LIJW>EZA DE PENEIRAS 

PARAEXTRAÇÃODEPÓSEGRANULADOS 

CAMPO DE APLICAÇÃO 

O presente relatório descritivo de Patente de Invenção se refere a um 

5 DISPOSITIVO PRESSURIZADO PARA LIMPEZA DE PENEIRAS 

PARA EXTRAÇÃO DE PÓS E GRANULADOS, o qual se destina a 

aplicação em processos de extração de pós e granulados como farinha de 

trigo, milho, aveia, cacau e outros. 

SUMÁRIO DA INVENÇÃO 

10 O DISPOSITIVO PRESSURIZADO PARA LIMPEZA DE 

PENEIRAS PARA EXTRAÇÃO DE PÓS E GRANULADOS tem por 

fmalidade recuperar as farinhas que durante o processo são arrastadas para 

fora do circuito, por necessidade de descompressão das tulhas e 

equipamentos, ou por estarem em disparidade com o tamanho de partículas 

15 fora das especificações, e que, caso não sejam recuperadas, terão sua 

destinação para fms menos viáveis economicamente. 

Através do DISPOSITIVO PRESSURIZADO PARA LIMPEZA 

DE PENEIRAS PARA EXTRAÇÃO DE PÓS E GRANULADOS é 

proposto um sistema prático e eficiente de recuperação das farinhas 

20 devolvendo-as para serem processadas livres de impurezas, com maior 

aproveitamento se comparado aos meios de recuperação atualmente 

conhecidos. 

A partir da utilização do DISPOSITIVO PRESSURIZADO PARA 

LIMPEZA DE PENEIRAS PARA EXTRAÇÃO DE PÓS E 

25 GRANULADOS é possível obter o aumento da vida útil das peneiras, 

visto não haver contato mecânico entre estas e o dispositivo de limpeza. 

O uso do DISPOSITIVO PRESSURIZADO PARA LIMPEZA DE 

PENEIRAS PARA EXTRAÇÃO DE PÓS E GRANULADOS evita a 



de troca do elemento Iimpante, uma vez que os 

llmpe2!11 não além ..... ..,,..,"'~ 

necessttam de reg1ula~~em penoa1c:a. 

O DISPOSITIVO PRESSURIZADO PARA LIMPEZA DE 

5 PENEIRAS PARA EXTRAÇÃO DE PÓS GRANULADOS 

proporciona uma limpeza com custo mu:tal reauztao. 

O uso do DISPOSITIVO PRESSURIZADO PARA LIMPEZA DE 

PENEIRAS PARA EXTRAÇÃO DE PÓS E GRANULADOS propicia 

ainda aumento na capacidade de extração de farinha, 

I o principalmente pelo fato da possibilidade de se poder trabalhar com 

peneiras mais finas; ou enquanto nos se 

empregam peneiras com aberturas de, no máximo, 300 micras, com o 

presente dispositivo pode-se trabalhar com peneiras com aberturas de até 

100 micras, mantendo-se elevado índice de eficiência da sua limpeza. 

15 ANTECEDENTES DA TÉCNICA 

Já conhecidos do estado da técnica diversos meios empregados na 

limpeza de peneiras de equipamentos para extração de pós e granulados; no 

e granulados 

a) Llrrloe~!!ll 

- Durabilidade 

com o ele!meJnto limpante; 

- As escovas sofrem e precisam ser reguladas com frequência 

para não perder a eficiência de limpeza, sendo que depois certo tempo as 

escovas também que ser substituídas; 
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- A tela não pode ser de malha muito para a escova não a 

eficiente. 

b) Limpeza por vibração: 

5 -A mesma vibração para limpar a tela é transmitida para o 

equipamento todo, fazendo com que haja quebras frequentes por fadiga. 

c) L1m1oeza 

a 

mesma. 

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO 

DISPOSITIVO PRESSURlZADO PARA LIMPEZA DE 

PENEIRAS PARA EXTRAÇÃO DE PÓS E GRANULADOS o 

seg.um1te princípio de tunlCionaJJàa.ae: 

um moinho convencional elimina-se o e1e1me1nto llm1pwnte 

perteua, o qual atualmente de uma escova com ceJ~das~ 

se uma régua dotada dispostos eqtlldtsumt~e:s entre através 

dos aplicado, sobre a peneira rotativa, ar comprimido, com jato 

em sentido contrário ao fluxo do produto, em intervalos pré-estabelecidos, 

controlados por sequenciador eletrônico, vwriando O e 3 minutos, e 

com duração, também ajustável, vwriando entre O e 30 segundos, conforme 

a granulometria do produto. 

O ar comprimido, purificado através de filtro regulador, é admitido em 

25 um reservatório (pulmão de ar), quando o sequenciador eletrônico é atuado, 

o qual libera um sinal para a válvula de registro, que abre a passagem de ar 

para a régua de distribuição, a qual, por sua vez, é dotada de canais internos 

que garantem a distribuição do volume e da pressão de ar constwnte para 
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os bicos injetores do pente, através dos quais jato de ar comprimido é 

canalizado sobre a peneira, sendo que o ar pressão, como 

uma lamina, faz com que o produto, preso à peneira, se desprenda e 

retome para o do tambor da peneira rotativa. Como o sistema injeta 

5 ar sob em um fechado e com pó, é gerado um ambiente 

do pr<J~ces;so~ sen<lo que 

ar, para 

extração 

motivo, mnrta-:se 

haja mtf~rterencta na enc~tentcta 

por em rede com 

um 

bas11.ca.mente o seg.uinte princípio runcioJnat: 

eqlJnpa~mento é alimentado com produto cor:ttanrum:tdo se aes,~]a 

o produto para um traJflSIJ,Orta<l<>r njeltcot<lal 

dentro um tambor gmató1no, com act1onalmento mdep~m<lente, a 

baixa velocidade acerca de 3 a lO por minuto), sendo que o 

a ttmlU<l:aae com que toda a tela de que lhe 

envolve, de limpeza. O acionamento do transportador 

helicoidal é em conjunto com o acionamento do quando 

o produto entra no tambor, o rotor girando, o produto contra a de 

peneiramento, à com 

algumas partículas ficam presas na tela de peneiramento, ocasionando, com 

o passar do tempo, sua obstrução, em disso, há a necessidade da sua 

limpeza. O produto que, por ação da força centrípeta, consegue a 

de peneiramento é considerado um produto que está dentro de acordo 

com as especificações, e será conduzido, por gravidade, para a saída de 

produto peneirado. O rotor, além de lançar o produto de encontro à tela de 

peneiramento do tambor, também tem por fmalidade conduzir o produto 

que não passa pela tela de peneiramento do tambor para a saída de rejeito 



impurezas, tanto o produto oer:lemaao como o que retido 

no tambor, retoma distintamente ao pro,ce~;so. 

O DISPOSITIVO PRESSURIZADO PARA LIMPEZA DE 

PENEIRAS PARA EXTRAÇÃO DE PÓS E GRANULADOS 

5 com sucesso em pe11tem:tS de mo:mhcJs rotativos para rep,:tsse 

farinha tendo sido, e de produto, 

peneira, para sua limpeza. 

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS 

1 o Para um melhor entendimento do DISPOSITIVO PRESSURIZADO 

PARA LIMPEZA DE PENEIRAS PARA EXTRAÇÃO DE PÓS E 

GRANULADOS, faz-se aos desenhos em anexo, de modo 

possa ser integralmente reproduzido por técnica adequada, permitindo 

plena caracterização da sua funcionalidade, sendo os referidos desenhos 

meramente ilustrativos, podendo apresentar variações, desde que não fujam 

do princípio funcional ora proposto, e onde: 

Figura l - exemplificativa em corte longitudinal de um moinho 

limpeza de peneiras 

DESCRJÇÃO PREFERJDA DA INVENÇÃO 

conformidade com o quanto ilustram os desenhos em anexo, o 

DISPOSITIVO PRESSURIZADO PARA LIMPEZA DE PENEIRAS 

PARA EXTRAÇÃO DE PÓS E GRANULADOS se constitui, básica e 

essencialmente, de uma régua (l) dotada de conexão (2) de entrada do ar 
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comprimido, disposta em uma de suas laterais, tendo, na sua lateral oposta, 

conexão (3) saída do ar comprimido, sendo previstos canais (4) para 

condução do ar comprimido, dispostos em uma dita IIV~:::.ua.. 

orientados na direção da borda inferior da dita onde se instala 

5 (5), no qual definidos, interna e transversalmente, bicos injetores, pelos 

quais o ar comprimido de à tela de 

perlen·amten1to (T), em sentido contrário ao fluxo peneiramento, sendo 

previsto, dita de (6), fixa de 

promoverá o tec:na~me1nto dos 

o 

A alimentação da 

comprimido é admitido, 

é efetuada pelo res,ervató1rio 

a sua purlttc:aç~io pelo 

senoo, tanto a per1ocuciaa<le com a duração da tn]teção 

no o ar 

regulador (9), 

ar comprimido, 

seqtJencaaa1or el~etrOJtuco ( l 0), o qual a válvula 

ao equipamento Qtt'Q'"""c de ( ll ), que a dita régua é 

eleJmernos de suporte ( 1 
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REIVINDICAÇÕES 

l. DISPOSITIVO PRESSURIZADO PARA LIMPEZA DE 

PENEIRAS PARA EXTRAÇÃO DE PÓS E GRANULADOS, 

caracterizedo pelo ser por uma ) 

5 dotada de (2) ar comprimido, em uma de 

suas tendo, na sua lateral (3) do ar 

comprimido, sendo canais ( 4) condução do ar comprimido, 

OtSiDOs•tos em uma das faces da dita orientados na da borda 

inferior da onde se instala pente (5), no qual 

lO interna e transversalmente, injetores, pelos o ar comprimido 

será orientado de à superficie da tela de peneiramento em 

sentido contrário ao fluxo de peneiramento, sendo previsto, nesta dita face 

da régua, aplicação de placa (6), fixa por meio de parafusos (7), que 

promoverá o fechamento dos ditos canais, além de reter o dito pente. 

15 DISPOSITIVO PRESSURIZADO PARA LIMPEZA DE 

PENEIRAS PARA EXTRAÇÃO DE PÓS E GRANULADOS, de 

acordo com a reivindicação 1, caracterizedo pelo fato da da 

ser pelo (8), no o ar comprimido é 

admitido, a sua filtro (9), tanto a 

20 periodicidade com a am-ac~to da Ime:cao do ar comprimido, cornar10a1aas 

sequertctaaor ete1troruco (1 o a de ... .,. .... ot ... .-. 1 ), 

suporte sem1o a ao eqtJupa1mento .. t ... .,,,.,.,.., de e1e1ner1tos 

(1 



1/2 

9 

Figura 1 
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Figura 2 

l 

Figura 3 
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RESUMO 

DISPOSITIVO PRESSURIZADO PARA LIMPEZA DE PENEIRAS 

PARA EXTRAÇÃO DE PÓS E GRANULADOS 

Que se constitui, básica e essencialmente, de uma régua ( 1) dotada de 

5 conexão (2) de do ar comprimido, disposta em uma suas laterais, 

10 

tendo, na sua lateral oposta, conexão (3) de saída do ar comprimido, sendo 

previstos catJtats a condução do ar comprimido, dispostos em uma 

das da dita régua, na direção da borda da 

onde se o qual e tratlSVIers~lJmente, 

o ar comprimido orientado 

de nat''<::lh1"n" 

reter o dito pente. 

em sen1cmo contrário ao 

aoltca~cao de 

nrl"'rrncnrP1r!:l 0 feCJtJafilenltO dOS 

A alimentação da é pelo rest~rvatU>rJto (8), no qual o ar 

comprimido é admitido, após a sua purificação filtro (9), 

senao. ~to a periodicidade com a duração da do ar cornpr'imido, 

comandadas por sequenciador eletrônico ( l 0), o qual a válvula 

de (11. ), sendo que a dita régua é ao equipamento através 

20 elementos suporte 
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