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Por Milan Bratt, Gerente de Produtos da Divisão de Transporte a Vácuo, Piab 

 

Transportadores inteligentes promovem produtividade 

As indústrias produtivas contam com sistemas inteligentes de última geração para 

aumentar sua capacidade de processamento. O transporte a vácuo desempenha um papel 

vital nas linhas de produção dos fabricantes, especialmente nos setores alimentício e 

farmacêutico. Então, como você torna o humilde transportador a vácuo mais inteligente? 

A resposta simples é - dando-lhe um cérebro e sentidos!  

Para agir de forma inteligente, as máquinas, assim como os humanos, precisam de um 

cérebro e sentidos. O cérebro e o sistema sensorial ao qual está conectado permitem que 

nós e as máquinas aprendamos. A aprendizagem de máquina é fundamental para o 

desenvolvimento de sistemas avançados de produção.  

O cérebro controla o coração 

Em um transportador a vácuo, uma unidade de controle elétrico atuará como o cérebro, 

controlando automaticamente a bomba de vácuo no centro do transportador. O controle da 

bomba permite que o “cérebro” do transportador ajuste o fluxo de materiais para adequar-

se perfeitamente às propriedades do próprio material transportado e a certas condições do 

ambiente que podem afetar a produção, como temperatura e umidade. 

Uma unidade de ar transportado integrada ajustará automaticamente a taxa de admissão 

de ar e, então, continuamente ajustando-se durante todo o ciclo. 

usando um sistema sensorial 

A unidade de controle elétrico precisa de um sistema de sensores configurado 

inteligentemente para realizar os ajustes corretos, alterando as configurações para 

melhorar o desempenho geral do transportador. Sensores de pressão e vácuo 

estrategicamente posicionados enviam sinais elétricos para a unidade de controle, onde 

esses sinais são convertidos em sinais pneumáticos. Estes, por sua vez, são usados para 

parar ou iniciar a bomba de vácuo e para abrir e fechar válvulas no sistema de transporte. 

Os sensores de nível são usados para proteger contra o excesso de enchimento e monitorar 

o processo de esvaziamento. 

e um software inteligente 

Juntamente com software inteligente baseado em algoritmos avançados, o sistema 

sensorial e o cérebro do transportador serão inteligentes o suficiente para aprender 

rapidamente a adaptar-se e reconfigurar o sistema de transporte quando ocorrerem 

mudanças relacionadas ao desempenho. Sua capacidade de aprendizagem de máquina 

permite que ele seja completamente auto-otimizado. 

Com uma função anti-bloqueio embutida no software, o sistema será capaz de sentir 

quando os bloqueios estão se acumulando na tubulação. As válvulas abrem-se 
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automaticamente para deixar entrar mais ar no sistema, impedindo o bloqueio antes que 

cause algum problema real. 

 

 

O piFLOW®p SMART da Piab é um sistema completo. Possui um coração, um cérebro e sentidos. Em seu 

coração (1), o vácuo é criado com ar comprimido e tecnologia COAX® da Piab. O cérebro do sistema, a Unidade 

de Controle Elétrico (2), controla automaticamente a bomba. Ele o faz com a ajuda de sua Unidade de Válvulas 

(3) onde o vácuo e a pressão estão sendo detectados e os sinais elétricos convertidos em sinais pneumáticos. 

Pós ou grãos são transportados de um ponto de alimentação (4) através da Unidade de Ar de Transporte (5) e 

da linha transportadora para o reservatório (6) quando a válvula inferior (7) estiver fechada. Quando o 

transportador estiver cheio, o sensor superior (8) é ativado, parando a bomba e abrindo a válvula inferior. O 

material é descarregado ao mesmo tempo que um choque de ar comprimido limpa o filtro (9). O detector de 

nível inferior (10) é desativado, fechando a válvula inferior e iniciando a bomba. Então, o próximo ciclo de 

transporte inicia! 

 

O setup de troca será mais rápido 

O desempenho dos transportadores a vácuo convencionais é ajustado e otimizado 

manualmente por um operador. Um sistema de transporte auto-otimizado fará os mesmos 

ajustes várias vezes mais rápido do que pode ser alcançado até mesmo pela equipe 

operacional muito experiente. Como resultado, a troca de um material para outro, ou 

mesmo de um lote de material para outro, será muito mais rápida em um transportador a 

vácuo inteligente e auto-otimizado do que em um convencional, economizando tempo e 

dinheiro em todos os ciclos. Isso é particularmente vantajoso para indústrias que lidam com 

muitos materiais diferentes ou que precisam fazer alterações frequentes, como fabricantes 

de alimentos. 
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e mais confiável 

Um sistema de auto-otimização também é mais confiável, pois evita qualquer risco de erro 

humano. À medida que a complexidade das linhas de produção aumenta, também 

aumentam os erros devido à inexperiência entre os operadores ou interpretações erradas 

dos parâmetros de desempenho. Em um sistema auto-otimizado, as calibrações não 

dependem mais das regras básicas nem da destreza manual. Em vez disso, o processo de 

aprendizagem de máquina garante um fluxo impecável de materiais em todas as 

circunstâncias e em velocidades que correspondem perfeitamente a aplicações específicas. 

Os parâmetros são ajustados independentemente dos diâmetros das tubulações ou dos 

comprimentos de transporte, em vez disso, todos os ajustes são feitos de acordo com o que 

é necessário naquele exato momento e depois verificados novamente a cada quatro 

segundos. 

Um colaborador amigável 

Não importa quão inteligente o sistema é, a interação humana ainda será necessária. As 

telas sensíveis ao toque e fáceis de usar ajudam os operadores a aprender e trabalhar com 

um sistema de transporte inteligente, garantindo que o sistema seja utilizado em todo o seu 

potencial. Além disso, a instalação de transportadores inteligentes precisa ser direta e 

intuitiva. Um transportador inteligente deve ser visto como um colaborador inteligente, 

confiável e amigável que ajudará a liberar tempo, permitindo que os operadores se 

concentrem em outras tarefas. 

fácil de realizar manutenção 

Um transportador a vácuo inteligente e auto-otimizado também garante que ele permaneça 

afiado e em forma. Durante cada ciclo de transporte, os sensores de que depende para uma 

ótima funcionalidade serão automaticamente limpos através de um choque de ar. A 

unidade de controle inteligente também fará com que nenhum bloqueio apareça no 

sistema, ajustando esvaziamento de qualquer trecho de tubulação vertical no final de cada 

ciclo de sucção. Juntas, essas funções de esvaziamento e antibloqueio e assistidas por ar 

garantirão uma longa vida útil ao transportador e seus filtros. Tudo somado, resulta em um 

sistema inteligente de transporte a vácuo que requer apenas uma quantidade mínima de 

manutenção. 

Então, é uma escolha óbvia 

Dê a um transportador a vácuo um “cérebro e sentidos” e ele se tornará inteligente o 

suficiente para se auto-otimizar, alcançar um setup de troca mais rápido e melhorar a 

produtividade. Por mais contraditório que possa parecer, a escolha inteligente entre um 

transportador a vácuo convencional e um inteligente realmente é bem óbvia. 
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Sobre a Piab 

A Piab oferece soluções inteligentes para o mundo automatizado, ajudando milhares de 

usuários finais e fabricantes de máquinas em logística de comércio eletrônico, indústrias 

alimentícias, farmacêuticas, automotivas e outras indústrias de manufatura para melhorar a 

eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho. Com quase 500 colaboradores 

e 1,2 bilhão de coroas suecas em vendas em 2018, a Piab é uma organização global que 

atende clientes em quase 70 países a partir de uma rede de subsidiárias e distribuidores. Ao 

alavancar o desenvolvimento tecnológico em andamento em automação e robótica, e 

focando segmentos e regiões de alto crescimento, a visão da Piab é tornar-se líder global em 

soluções de manipulação e movimentação. Para obter mais informações sobre as soluções 

de vácuo da Piab para uma ampla variedade de aplicações, visite www.piab.com. 

http://www.piab.com/
http://www.piab.com/

