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Pensando no futuro 

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.

O alumínio é um dos elementos metálicos mais comumente

encontrados na crosta terrestre, consistindo em 8% do total de

recursos. É leve, não corrosivo, e pode ser infinitamente reciclado.

Com estas características, o alumínio contribui de forma importante

para nossos recursos naturais. Com o aumento da consciência

ecológica, e leis mais severas no que se refere a emissões, além

da crescente exigência na segurança industrial, o mundo de hoje

exige um completo entendimento do funcionamento das indústrias

que processam alumínio. Devido a essas exigências, investimentos

em modernização de processos têm se tornado uma questão

maior. 

Refinaria de Alumina e Cubas (Smelter) no Norte da Alemanha.
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O mundo moderno é o principal foco da Claudius Peters

Technologies. A principal meta para refinaria de alumina e cubas de

produção de alumínio é a redução de emissões e melhoria das

condições de trabalho na planta.

Os sistemas da Claudius Peters são unidades independentes que

podem ser inseridas na planta conforme necessário. A Claudius

Peters fornece reformas de instalações em qualquer estágio, com

tecnologia no estado-da-arte, a um custo de investimento

moderado. 

Descarga paralela automática de vários vagões ao mesmo tempo
economiza tempo e dinheiro.

Carregamento de vagão tanque: limpo e eficiente.

tecnologia no estado-da-arte com 
custo moderado de investimento
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Enchimento de Silo    Sistema anti-segregação ASS(anti -
segregation system) grosso e fino permanecem misturados

O que dizem os especialistas 

"Anti-Segregação" é o conceito de evitar-se a segregação da

alumina, prevenindo a entrada do ar nos tubos de alimentação de

alumina (downcomer), segregação essa causada pela

movimentação de material movimentado pela queda livre da

alumina (fluxo corrente de ar). A alumina flui pelas paredes do silo

através dos tubos montados radialmente. Estes tubos anti-

segregação são equipados com válvulas especiais de flaps de aço

mola, que encobrem o comprimento total da abertura do tubo. A

combinação entre o fluxo de material e a sub-pressão nos tubos,

abre e fecha automaticamente os flaps das válvulas, assegurando

desta forma o processo de enchimento, e assegura uma

distribuição granulométrica homogênea. Uma maneira simples e

eficiente de garantir continuamente a ótima mistura de material

para processamento posterior, sem necessidade de qualquer

acionamento ou manutenção.

Características do silo
de alumina Claudius
Peters:

● Capacidade de estocagem
até 100.000t

● Diâmetro até 75m
● Capacidade de descarga

até 2400 t/h
● Capacidade de

alimentação até 1500 t/h
● Descarga residual  > 99%
● Sem acionamento dentro

do silo

Uma instalação Claudius Peters Technologies
em operação: convencimento na prática.

Aprox. 90 % do
volume do silo é
preenchido
através dos
tubos de anti
segregação,
próximos à
parede do silo.

Para os restantes 10%,
são utilizados
dispositivos de
enchimento central.

O projeto do fundo do silo possibilita um sistema de descarga que

mistura diferentes camadas, resultando num fluxo em funil. Este

fato apresenta a vantagem de homogeneizar a alumina estocada. 

A separação de
partículas grossas e
finas é inconveniente nas
refinarias de alumina,
bem como nas cubas de
produção de alumínio.

Material homogêneo
para a mais alta
qualidade:
a mistura está correta.

Durante a alimentação do silo através dos
tubos de anti-segregação, a poeira não se
movimenta em demasia e a segregação é
minimizada.



5

Descarga do Silo    Etapa essencial

Resultados diretos

● Aumento da homogeneização e efeito de mistura
● Diminuição na formação de poeira
● Redução no efeito anodo
● Redução na emissão de CO2 
● Aumento de eficiência nos sistemas de limpeza de gases
● Melhorias nas condições de trabalho

Formação controlada da secção + técnica da
câmara de expansão

Ao se dividir o fundo do silo em seções aeradas de forma cíclica,

obtém-se um controle da formação do funil seccional da camada.

Este é um método eficiente para se obter e garantir os melhores

efeitos de mistura possíveis. O anel da câmara de expansão

integrado com o anel do canal no fundo do silo força o material a

atingir as condições normais de pressão antes que este chegue à

saída para ser descarregado. Esta construção especial, operando

com somente uma saída, permite uma descarga direta, contínua e

livre de pulsações da alumina.

Anel do Canal     Anel da Câmara de Expansão     Túnel de Descarga
Esta ilustração mostra claramente a aeração controlada, anel da câmara
de expansão, e a saída de material

Funis nas áreas internas e externas garantem um ótimo efeito de mistura.

Uma aeração controlada do fundo do silo e a ação da gravidade

permitem que a alumina flua através de funis, e as diferentes

camadas de materiais são misturadas e distribuídas de forma

homogênea. Os especialistas da Claudius Peters conseguiram

esse efeito através do uso da técnica de câmara de expansão.
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Opção de Tecnologia para um Perfeito Fluxo de Material

Sistemas de Vasos de Pressão

● Sistemas sob encomenda para operação econômica
● Grandes distâncias de transporte de até 3500 m
● Operação livre de poeira
● Mínima manutenção requerida

Bomba X da Claudius Peters

● Projeto que economiza espaço
● Projetada para materiais abrasivos
● Flexibilidade nas direções de transporte
● Certificação ATEX 

Movimentação de materiais: Um processo limpo

A Claudius Peters oferece sistemas sob encomenda que requerem

um mínimo de manutenção e são compatíveis com a proteção do

meio ambiente, desde transporte vertical ou horizontal de materiais

na fábrica, carregamento e descarregamento de navios, vagões ou

caminhões, até transporte pneumático de sólidos a granel em

distâncias de até 3500m.
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O sistema de transporte FLUIDCON combina as vantagens de um

transporte por calhas air-slide com o transporte pneumático através

de um tubo. O Sistema FLUIDCON pode ser usado para

transportar alumina em baixa velocidade, com baixa pressão

diferencial, e transportes inclinados em aclive também se tornam

possíveis. 

Vantagens do sistema FLUIDCON 

● Baixo consumo de energia
● Baixa velocidade de transporte
● Flexibilidade de direcionamento dos tubos
● Não há atrito entre as partículas
● Não há retornos
● Não há segregação durante o transporte

Vantagens do Air Lift 

● Projeto simples
● Alta capacidade de até 1000 t/h
● Transporte vertical de até 150 m
● Operação livre de desgaste
● Transporte sem emissão de poeira

Vasos de Pressão, Bombas X, FLUIDCON, Air Slides, Air Lift



CALCINAÇÃO  |  RESFRIAMENTO

DESPACHO  |  DOSAGEM 

MISTURA A SECO  |  SECAGEM 

MOAGEM  |  ENSACAGEM

TRANSPORTE PNEUMÁTICO

INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL PULVERIZADO 

SISTEMAS DE SILOS

PÁTIOS DE ESTOCAGEM

SISTEMAS DE MANUSEIO DE ALUMINA

MANUSEIO PORTUÁRIO DE MATERIAIS
A GRANEL

PROJETOS CHAVE NA MÃO (TURN KEY) We know how

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

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

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.
ERRORS & OMISSIONS EXCEPTED
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