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Claudius Peters – Expert sem igual em Moagem

Desde 1906, a Claudius Peters goza em todo o mundo de uma

reputação de excelência em tecnologia de moagem, secagem e

calcinação. Estas tecnologias requerem anos de experiência, além

de conhecimento das características de matérias-primas nas mais

extremas especificações de processo. Com mais de 700 moinhos

verticais de esferas (ball ring mills), incluindo 500 em várias

aplicações com carvão, a Claudius Peters é uma das mais

reconhecidas empresas em tecnologia de moagem, para fornecer

a necessária consultoria ou auditoria para uma aplicação específica

para um sistema novo, ou um sistema modificado em regime chave

na mão. 

Nos anos 60, os engenheiros da Claudius Peters aperfeiçoaram a

capacidade do moinho vertical de esferas, através do

desenvolvimento do mecanismo de moagem EM.

Os Moinhos EM oferecem capacidades de produção que variam de

5 a 120t/h, o que tipicamente atende às necessidades de

termoelétricas, fabricantes de cimento, siderúrgicas, e outras

instalações de moagem diversas.

A Claudius Peters continua a investir em pesquisa e

desenvolvimento, além do aprimoramento da garantia da qualidade

para esse equipamento. 

Os desenvolvimentos mais benéficos em tecnologia de moagem

foram:

● Melhoria nos elementos de moagem resistentes ao

desgaste

● Classificadores Dinâmicos

● Instalação de equipamentos de testes de moagem em

nossa fábrica

O Moinho EM Claudius Peters é um moinho vertical de esferas para

moagem de carvão, gesso, calcário, bentonita, argila, fosfato e

outros minerais. O moinho EM é projetado para moer, secar, calcinar

e classificar, tudo isso em um único equipamento.

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.
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Moinho EM Claudius Peters –
Investimento em Desempenho Constante

As características dos moinhos EM são:

● Mínima emissão de ruído

● Longa vida útil de serviços

● Baixa exigência de manutenção

● Sistema automático hidráulico de pressão de moagem

O redutor e todas as partes internas do moinho são facilmente

acessíveis para manutenção. Os elementos de moagem (esferas e

anéis) podem ser facilmente substituídos pelas grandes portas de

acesso para manutenção.

A granulometria do material pode ser regulada externamente

enquanto o moinho está em operação. Materiais estranhos como

peças metálicas e piritas são rejeitadas pelo moinho, sem

necessidade de parada. 

O projeto robusto, sem rolamentos ou pontos de lubrificação dentro

da zona de moagem, permite as mais altas temperaturas do gás,

para se obter as melhores condições de secagem do material.

EM110-7115 com classificador dinâmico.

Caixa de rejeitos - estanque.

Acionamento sobre-dimensionado para
aumento da confiabilidade de serviço.

Carcaça resistente a choques de pressão de até
3.5 bar g. As portas do moinho são grandes para
facilitar a substituição dos elementos de moagem.
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Moinho EM – Mecanismo de Moagem

Funções

Os moinhos EM da Claudius Peters moem,

secam, classificam e transportam materiais numa

simples e compacta unidade. Os moinhos são o

elemento mais importante numa planta de

moagem e calcinação da Claudius Peters.

O material úmido é alimentado para o centro do

conjunto rotativo e é distribuído uniformemente

entre as esferas de moagem e o anel inferior. As

forças de moagem são geradas por um cilindro

pneumático instalado para todas as condições

previstas para a operação. O material moído é

forçado para a beirada do anel de moagem, onde

entra no fluxo de gás, é secado e carregado para

o classificador. 

Contidas no fluxo de ar que carrega o produto moído, as partículas

finas são transportadas para o classificador e as partículas maiores

saem do fluxo de gás e voltam para a zona de moagem. 

O classificador processa o material, separando as partículas abaixo

de certa granulometria das partículas maiores. As partículas acima

do ponto de corte são rejeitadas pelo classificador, e retornam para

as esferas e anéis, para serem novamente moídos. 

Tanto os separadores estáticos quanto os separadores dinâmicos

foram especialmente desenvolvidos para operar no Moinho EM, e

são selecionados de acordo com a granulometria desejada, e a

precisão requerida.

Faixa de operação dos Moinhos EM

● Processamento de carvão duro, betuminoso e linhita, além

de outros combustíveis fósseis e minerais

● Até 20% de umidade

● Granulometrias de 1% menor que 0.09mm 

Sistema autoajustável, amortecedor de choque: Otimização da pressão e
desgaste, para baixo consumo de energia.

Classificadores  estáticos ou dinâmicos podem ser ajustados
para se obter exatamente a granulometria desejada.
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Corredor de Maratona livre de manutenção

O projeto do mecanismo de moagem do

Moinho EM é baseado num rolamento axial de

esferas gigantes. Enquanto os rolos de

moagem de um moinho de rolos convencional

são fixos, as esferas do moinho EM podem se

mover livremente entre os anéis de moagem.

As esferas se mantêm simetricamente

redondas durante toda a vida útil. A geometria

do mecanismo de moagem assegura

capacidade de produção e granulometria

constantes durante toda a vida operacional.  

Durante a operação, a camada de material é

formada entre as esferas e os anéis de

moagem. Quando o moinho é desligado, a

camada de material é reduzida e as esferas

varrem todo o produto residual do anel, evitando entupimento. Este

fato cria a melhor condição de segurança possível nas paradas do

moinho. É possível operar o moinho com segurança sem qualquer

alimentação de material. 

Diferentemente de outros moinhos, os elementos de moagem do

moinho EM operam livres de manutenção. Não são necessários

custos ou paradas para manutenção de vedações, lubrificação,

trocas de óleo ou trocas de rolamentos internos. Modificações ou

ajustes no equipamento também não se fazem necessários.         

Uma vida útil de até 40.000 horas pode ser obtida, dependendo da

aplicação e outros parâmetros, através do uso de materiais

altamente resistentes à abrasão para a fabricação dos elementos de

moagem.

Parado Em operação

Elementos de moagem após 25.000 horas de operação livre de manutenção.
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Características do Moinho EM 
Econômico e eficiente em consumo de energia

Rolamento de apoio na parte superior da carcaça.

Através da seleção da melhor proporção entre o

diâmetro do rolamento segmentado e a parede lateral

de suporte, ocorre um mínimo de flexão. O lubrificante

entra através de bicos entre os segmentos do

rolamento de apoio. Durante a operação, são

monitorados continuamente a pressão do óleo,

temperatura do óleo, vazão e pressão diferencial do

filtro. O nível de óleo pode ser conferido através do

visor de vidro instalado na carcaça. 

Engrenagens helicoidais são normalmente utilizadas

no redutor. O acionamento é projetado para ser

rapidamente posto em marcha após uma parada de

emergência na planta de moagem, sem a necessidade

de limpar a câmara de moagem.

O mecanismo de moagem é adequado para suportar

corpos estranhos entre as superfícies de moagem,

sem a parada do moinho. Quando uma esfera e um

anel entram em contato com um destes obstáculos, a

força de choque resultante é completamente absorvida

pelas molas de tensionamento sem sobrecarregar o

sistema hidráulico.

As esferas de moagem rejeitam automaticamente

qualquer corpo estranho e lança o mesmo para fora da faixa de

moagem, então o arrastador o transporta para a caixa de rejeitos.

Redutor para trabalho pesado

O redutor é equipado com um

aquecedor de óleo elétrico, o qual é

ativado quando a temperatura do óleo

é menor que 15oC. O moinho não inicia

sua operação se a temperatura for

menor que 15oC. 
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Classificador Claudius Peters– O melhor

O classificador executa o trabalho de separação fina no processo de

moagem. Além do ajuste preciso da granulometria do produto, é

necessário para o classificador produzir uma distribuição adequada

do tamanho das partículas, rejeitando o material mais grosso de

volta para a zona de moagem. Os classificadores estáticos e

dinâmicos da Claudius Peters são especialmente desenvolvidos

para os Moinhos EM para que estes possam atingir esta exigência.

Os dois tipos de classificadores são projetados para cada caso

específico, para operar com a vazão de ar requerida para o

processo.

Classificador Dinâmico

A exigência de várias indústrias, no sentido de obter uma melhor

queima do carvão pulverizado, tem aumentado nos últimos anos.

Além disso, medidas de proteção ambiental estão mais restritas no

que se refere às emissões de óxido de nitrogênio (NOx). Estes dois

fatores levaram a tolerâncias mais estreitas para o desempenho do

classificador.

O classificador dinâmico DSK combina capacidade técnica com

soluções confiáveis. A experiência da Claudius Peters tem provado

que o classificador dinâmico tipo DSK melhora significantemente o

valor de NOx e quantidade de carvão não queimado contido nas

cinzas. Além disso, a capacidade de produção pode ser aumentada

em até 20% ao se utilizar um classificador dinâmico em lugar de um

classificador estático.  

Do mesmo modo que ocorre no classificador estático, as partículas

de carvão também são introduzidas num fluxo vortex. No caso de

um classificador dinâmico, o vortex é produzido por um motor. A

granulometria do material que passa pelo classificador é

diretamente relacionada com a velocidade do rotor. A operação

econômica é garantida por diversos fatores:

● Ajuste estável da granulometria

● Tamanhos de equipamentos escalonados

● Alimentação central do material para casos de umidade

alta

● Rolamento super dimensionado, projetado para mais de

50.000 horas de operação

● Disponível sistema de lubrificação automática

Classificador Estático

O ajuste da granulometria requerida é obtido através do ajuste das

aberturas das aletas guia do classificador, seja manual ou

motorizada. A mistura de ar e produto vinda do moinho flui através

destas aletas e forma um vortex. A força centrífuga resultante força

as partículas acima do ponto de corte a se separar do fluxo de ar e

cair de volta para o mecanismo de moagem. Na prática, operando

com carvão, os Moinhos EM equipados com classificadores

estáticos produzem material moído com menos de 7% residual em

0.09mm, resultado este obtido pela

precisa operação dos

classificadores estáticos da

Claudius Peters.

Classificador Dinâmico Tipo DSK
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Confiabilidade em moagem de carvão

Segurança

O sistema de moagem da Claudius Peters pode operar em diversos

critérios de segurança. No sistema mais seguro, a operação inerte,

o nível de oxigênio é baixado a menos de 10% em qualquer situação

de operação. Todos os valores de O2 e CO são continuamente

monitorados e automaticamente otimizados, evitando desta forma

explosões do pó de carvão. 

Alternativamente, quando a operação inerte não é possível, como

por exemplo em plantas de termoelétricas, o moinho pode ser

fornecido resistente a choques de pressão (até 3.5 barg), o que

assegura a segurança operacional mais alta possível. O mecanismo

de moagem de esferas do moinho EM se limpa automaticamente

durante tempo de desligamento do moinho. Desta maneira,

combustão espontânea causada por acúmulo de carvão na trilha

de moagem é prevenida de forma efetiva. Os sistemas de moagem

da Claudius Peters atendem às exigências VGB 3,  VDI 2263 e VDI

3673, TRD 413, VDZ Vt 7 bem como NFPA 8503.

Disponibilidade

A disponibilidade de nossos serviços e produtos é garantida pela

nossa organização voltada para a qualidade, exigências técnicas

adequadas a subfornecedores, combinada com planejamento

apropriado da fabricação dos equipamentos.

O Sistema de Qualidade Assegurada da Claudius Peters é

certificado pelo Lloyd´s Register Quality Assurance de acordo com

a norma DIN ISO 9001. Economia

Cada tamanho de Moinho EM da Claudius Peters é projetado para

o máximo de economia e eficiência. Os elementos de moagem são

livres de manutenção, mantendo um custo operacional mínimo. A

capacidade de produção e a granulometria se mantêm constantes

durante toda a vida operacional dos elementos de moagem, porque

o tamanho efetivo da área de contato de moagem permanece o

mesmo em qualquer condição de avanço de desgaste. Isto

assegura um consumo de energia otimizado e constante, mantendo

um valor fixo de energia consumida para cada tonelada de carvão

moído. Os Moinhos EM não necessitam de ventilador de selagem

quando operando com pressões negativas.

Moagem de Carvão, Secagem e Sistema de Injeção no Alto-Forno
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Conceito único na Siderurgia

A substituição de até 40-50% da carga de coque de um alto-forno

pela injeção de carvão pulverizado nas ventaneiras (tuyeres),

oferece diversas vantagens tais como:

● Redução de gastos com combustível

● Menor poluição

● Aumento da produtividade do forno

A combinação do Moinho EM da Claudius Peters com o Sistema de

Injeção PCI resulta num conceito único em moagem e distribuição

controlada de carvão.

Um sistema de moagem central, ligado com estações de injeção,

permite a operação de injeção de carvão em diversos fornos ao

mesmo tempo.

A Claudius Peters é um dos líderes do mercado na indústria do aço

para este tipo de equipamento.

A alta capacidade de produção, combinada com baixo investimento

de capital e despesas de operação, determina a demanda destes

sistemas de moagem e injeção de carvão projetados pela Claudius

Peters.
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Tecnologia comprovada na indústria do Gesso – 
e Minerais Experiência adquirida com Pesquisa

O Moinho EM pode operar numa ampla gama de aplicações, sendo

otimizado nos casos requeridos por materiais específicos. Várias

aplicações, tais como a moagem de rocha seca de calcário e a

calcinação plena do gesso, são atendidas pela tecnologia

comprovada da Claudius Peters. Na Indústria de Minerais, a

Claudius Peters já forneceu mais de 150 moinhos desde 1960,

incluindo instalações de mais de 90 t/h de capacidade em um único

moinho.

O projeto do Moinho EM da Claudius Peters permite as altas

temperaturas necessárias para a calcinação de certos materiais tais

como o gesso. Isto assegura uma vantagem econômica por

combinar numa única unidade compacta a moagem, classificação,

secagem e/ou calcinação. A alta temperatura de entrada de gás no

moinho EM resulta num consumo mais baixo de energia, devido aos

volumes mais baixos de gás e a transferência direta de calor entre

o gás quente e o material. O curto tempo de retenção do material no

moinho permite uma resposta rápida dos circuitos de controle e

causa uma qualidade uniforme no produto, bem como uma

mudança rápida e fácil no ajuste das características desejadas para

o produto, por exemplo a granulometria. Na indústria do gesso, o

Moinho EM é o equipamento preferido para moagem e calcinação

para obtenção de produtos acabados tais como painéis de gesso

(wallboard).     

Sistema de calcinação de Gesso com Leito Fluidizado EM65-592 da
Claudius Peters 

● Operação e manutenção simples

● Elementos de moagem livres de manutenção

● Não há rolamentos dentro do moinho

● Temperaturas de entrada de até 650°C, com ótimo

desempenho

● Vida mais alta dos elementos de moagem

● Moagem ultrafina com o classificador dinâmico opcional

● Combinação e integração com outros equipamentos da

Claudius Peters, resultando em máxima flexibilidade
Princípio de operação do Moinho EM Claudius Peters 

Resfriador Rotativo Claudius Peters 

No sentido de se obter o sistema ótimo para as exigências de

qualidade e desempenho de uma instalação, nossa engenharia

pode indicar o sistema de moinho calcinador operando sozinho, ou

uma combinação com os Calcinadores tipo Flash, Kettles e

Resfriadores da Claudius Peters.
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O Centro Técnico  
Experiência adquirida com Pesquisa

Para a moagem de matérias-primas, a maioria das aplicações novas

ou modificadas requer uma série de testes de moagem antes que

o projeto possa ser finalizado.

Estes testes podem determinar com precisão a moabilidade e

comportamento ao desgaste referente ao determinado produto. Em

particular, misturas de materiais, quando comparadas com os

materiais originais da mistura, podem apresentar diferentes

comportamentos no processo de moagem. Nesta fase,

componentes específicos da mistura podem influenciar

consideravelmente na capacidade de produção e comportamento

do sistema no que se refere à abrasão.

A Claudius Peters possui uma unidade de testes, bem como uma

planta piloto para moer materiais (dureza de 1 – 7 Mohs), e também

condições de testes de abrasividade. O teste também é possível de

ser executado para analisar as características do material no que

diz respeito ao transporte, armazenagem e ensacamento. O Centro

Técnico também está preparado para fazer misturas e testes de

armazenamento em silos.  

Teste sendo executado em moinho equipado com
classificador dinâmico no Centro Técnico da Claudius Peters 
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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
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