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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.

Cimento - Técnica 

No século passado, a Claudius Peters cresceu desde sua fundação

atuando na indústria do cimento, até tornar-se uma das mais

conceituadas empresas de engenharia. Do conceito inicial até a

instalação, incluindo comissionamento, suporte pós-vendas e

gerenciamento de obra, a Claudius Peters fornece serviços de

primeira classe a clientes de primeira classe. A Claudius Peters

oferece uma linha completa de equipamentos, sendo o parceiro

ideal em fornecimento de sistemas de tecnologia na área de

cimento. 

● Estocagem de matéria-prima e pátios de mistura

● Estocagem e homogeneização de farinha crua

● Alimentação de farinha crua para a torre do pré-aquecedor

● Moagem, estocagem, transporte pneumático e sistemas de

dosagem 

● Resfriadores de Clinquer

● Transporte de cimento e sistemas de estocagem

● Sistemas de mistura de cimento

● Sistema de carregamento e descarregamento de cimento

● Ensacamento de cimento e sistemas de paletização

● Barcos carregadores de cimento e equipamentos de

terminais
Instalações da Claudius Peters em Buxtehude, Alemanha
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Tecnologia que se pode confiar

A reputação da Claudius Peters na tecnologia do cimento advém de

muitos anos de experiência técnica, combinada com

desenvolvimento contínuo dos produtos no nosso Centro Técnico

(Technikum). Vários produtos desenvolvidos pela Claudius Peters

são hoje utilizados como padrão na indústria do cimento, tais como

acionamento hidráulico para resfriadores, britadores de rolos para

clinquer, câmaras de expansão em silos e sistema de redução de

consumo de energia em transportes pneumáticos (FLUIDCON).

O Centro Técnico da Claudius Peters é focado em pesquisa básica

e transferência de conhecimento entre nossa empresa e o cliente

que opera as plantas. Localizado no mesmo endereço do nosso

prédio administrativo, bem como da fábrica e engenharia, o Centro

Técnico contém laboratórios e instalações de testes que já

analisaram as características de mais de 13.000 materiais em vários

procedimentos. A informação contida no centro de base de dados

destes resultados fornece a base para os vários parâmetros

utilizados pela Claudius Peters na engenharia básica de processo e

desenvolvimentos, nos ajudando a oferecer aos nossos clientes os

melhores parâmetros para cada necessidade. 

Centro Técnico Claudius Peters
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Nosso desafio é obter cimento de qualidade consistente a uma

variedade de clientes e diferentes instalações. A experiência da

Claudius Peters permite fornecer equipamentos adequados para

produzir uma matéria-prima ótima e homogênea para o processo.

Atuando como fornecedor do pacote completo, a Claudius Peters

pode entregar ao cliente todos os componentes para pátios de

estocagem e mistura, e silos de mistura para farinha crua.  

O projeto otimizado e a homogeneização em uma pilha de

estocagem reduz o fator de mistura exigido posteriormente no silo de

mistura, reduzindo a operação e consumo de energia para um valor

mínimo, mantendo o investimento num nível razoável. 

Os pátios de estocagem da Claudius Peters podem ser fornecidos

para calcário, aditivos para a farinha, calcário argiloso e também

para combustíveis primários e secundários, tais como carvão e chips

de madeira.

Empilhadora

Retomadora de Calcário (fábrica de cimento)

A gama de produtos da Claudius Peters PHB Someral consiste

basicamente de:

● Retomadoras tipo Portal, Semi-portal e Lateral

● Retomadoras tipo ponte

● Empilhadoras longitudinais ou de lança

● Pátios de estocagem Circulares e Longitudinais

Nossas Retomadoras e Empilhadoras podem ser equipadas com

analisadores online e nosso software SmartStack™ para a

otimização da mistura.

Pátios de Estocagem
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Utilizados na homogeneização da farinha crua, os silos de mistura

da Claudius Peters (MC-Silos) têm como característica um alto fator

de mistura, obtido por uma técnica única chamada câmara de

mistura com tubo de transbordamento. As capacidades dos silos

podem ser otimizadas numa combinação com o equipamento

instalado na pilha de estocagem, numa produção que vai desde

2.500t até 60.000t.

Adicionalmente, antigos sistemas de silos com fundo plano podem

ser modificados e otimizados com a nossa câmara de expansão,

para se obter uma operação contínua de mistura. Além disso,

maiores capacidades de descarga são obtidas, e o consumo de

energia na operação é reduzido.

Todos os nossos silos de mistura de farinha crua podem ser

combinados com nosso sistema de alimentação do forno, para

assegurar uma alimentação homogênea para a torre. Seja através

de air lift, elevador de canecas ou diretamente do silo de controle,

numa alimentação contínua, sem pulsações, o sistema de dosagem

de farinha é calibrado online para alimentar o forno, sem

interrupções, na quantidade requerida. 

Alimentação múltipla

Tubo de transbordamento

Silos de Mistura

Expansão

Aeração          Descarga    Despoeiramento
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O Resfriador Claudius Peters pode operar com qualquer sistema de

forno existente no mercado. O Resfriador, com sua alta

confiabilidade, pode ser facilmente adaptado para as exigências

requeridas para a linha do forno. Isto não somente se aplica a novas

instalações, como também a conversões e aumentos de produção

em sistemas de fornos antigos existentes. Nossos resfriadores

certamente executam bem a tarefa para a qual foram projetados! 

Tradicionalmente, a principal função de um resfriador de clinquer era

baixar a temperatura do clinquer de ~1400°C para ~100°C.

Atualmente o foco tem sido reduzir o consumo de energia do forno,

recuperando o máximo possível de calor para reduzir o consumo de

combustível.

Com o aumento das exigências ambientais e emissão de CO2, a

utilização de energia existente no sistema e o uso de combustíveis

alternativos se tornou de maior importância. 

Qualquer que seja seu interesse podemos oferecer a solução mais

adequada para sua instalação.

A Claudius Peters é especialista em tecnologia de resfriadores em

todos os campos, incluindo:

● Novas fábricas de cimento, onde são instalados

resfriadores que utilizam a mais nova técnica de piso

deslizante (walking floor) para transportar o clinquer

quente. 
● Os Resfriadores tipo ETA 

● Substituição de antigos resfriadores por Resfriadores tipo

ETA, ou reforma de resfriadores de grelha tradicionais com

o bem resolvido e comprovado sistema de suportes por

molas (Sistema CSS) 
● Modificação de resfriadores existentes com a inclusão de

Módulo estático de entrada Claudius Peters (HE-Module),

ou do sistema CSS para aumentar a capacidade e

otimização da operação e consumo de energia

A Claudius Peters desenvolveu nos anos recentes vários

aprimoramentos em resfriadores, tais como acionamento hidráulico,

britador de rolos ou utilização do princípio de piso deslizante, que se

tornaram padrão em tecnologia de resfriadores.

Resfriadores

O Resfriador  η (ETA) 
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A Claudius Peters é o parceiro ideal para clientes que necessitem

de instalações de manuseio de combustível sólido, com pátio de

armazenagem, transporte mecânico até o prédio de moagem,

moagem dos combustíveis (exemplo carvão, carvão pet, borra

combustível, etc.), armazenagem, transporte pneumático, e

dosagem de finos para o queimador do processo. 

O Moinho EM da Claudius Peters já foi instalado em mais de 500

plantas de moagem de carvão. Seus elementos de moagem são

esferas que se movem livremente entre os anéis de moagem, e

permanecem perfeitamente esféricas por toda sua vida útil,

garantindo capacidades constantes de produção e granulometria

por até 20.000 horas de operação.

A Claudius Peters tem como especialidade instalar moinhos em

diferentes condições de processo, com características de resistência

a explosões ou sistema de processo com gás inerte. Através da

utilização de fontes de energia mais eficientes (tais como exaustão

de gases de resfriador, de gases do pré-aquecedor ou gerador de

gás quente) para secar o combustível, podemos fornecer aos

nossos clientes um processo totalmente otimizado.  

Moinho EM 110-7115 com classificador dinâmico

Moagem

Planta de moagem de carvão
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A Claudius Peters pode fornecer uma ampla gama de soluções em

transporte pneumático, incluindo análise de sólidos a granel, seleção

do tipo de transporte pneumático e dos componentes periféricos

auxiliares. Com base em mais de um século de experiência e

contínuo desenvolvimento da tecnologia de transporte pneumático,

a Claudius Peters é o seu parceiro adequado para sistemas de

transporte pneumático, processando qualquer tipo de material,

desde matérias-primas primárias e secundárias, até combustíveis

ou cimento de qualquer tipo.

O contínuo desenvolvimento da Claudius Peters neste setor tem tido

como resultado diversos produtos únicos, tais como a Bomba X e o

Sistema FLUIDCON da Claudius Peters. Estes sistemas, além de

outros, podem ser integrados em instalações novas ou existentes

para a produção de cimento.

Os equipamentos padronizados da Claudius Peters para sistemas

de transporte pneumático incluem:

● Sistemas de calhas air-slide

● Sistemas de Vasos de pressão

● Sistemas de Bomba X

● Sistemas de Airlift 

● Sistemas de alimentação por Válvulas tipo “Blow-through” 

● Sistemas de bicos de injeção (Jet feeder)

Sistemas de vaso de pressão positiva podem ser projetados
com tubos normais de transporte, como também com
sistemas FLUIDCON, que reduzem o consumo de energia e
custos de operação, quando comparados com o sistema
convencional.

Transporte Pneumático

Sistema FLUIDCON
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Com uma longa tradição em manuseio de materiais a granel e

armazenagem de minérios, a Claudius Peters é o parceiro ideal para

suas necessidades de armazenagem. Através do nosso Centro

Técnico e Laboratórios, a Claudius Peters pode avaliar todos os tipos

de material a granel, e definir o melhor projeto do silo para a sua

aplicação. 

O projeto padrão do silo da Claudius Peters tem como base o

princípio de câmara de expansão, que proporciona ao cliente as

vantagens de alta utilização do volume de estocagem, capacidade

de descarga constante e total esvaziamento do silo. Estes silos

podem ser projetados em diferentes formas, com várias câmaras de

armazenagem, muitas variantes de descarga, equipamentos de

carregamento de caminhões, sistemas de mistura, além de outras

possibilidades na parte inferior do silo. 

A Claudius Peters tem diferentes projetos disponíveis para materiais

especiais ou capacidades menores de armazenagem, além de uma

longa tradição em reformas e modificações de silos antigos, para

melhorar sua descarga e o consumo de energia na operação.

Características dos Silos:

● Capacidades de até 60.000 t

● Diâmetros de até 30 m

● Capacidades de descarga de até 1.000 t/h

● Esvaziamento de 99% ou acima

Silos



10

O Despacho de cimento deve ser inserido em seu processo sem

qualquer descontinuidade na produção. Seja fornecendo sistemas

de cimento a granel ou ensacado, a Claudius Peters oferece a

solução completa para sua instalação. Levando em conta a

instalação total existente e analisando tecnicamente os

equipamentos, a Claudius Peters pode fornecer um sistema de

ensacamento e paletização adequado, que atende especificamente

às suas exigências.

A Claudius Peters produz em sua fábrica própria os equipamentos

chave da instalação, desde o sistema de alimentação, Ensacadeira

e Aplicador de Sacos, incluindo o sistema completo de descarga de

sacos e os carregadores de caminhão. As partes restantes, tais

como equipamentos de ventilação, filtragem de pó e paletizadoras,

são adicionados ao nosso pacote através de fornecedores

devidamente qualificados e reconhecidos.

Caso sua necessidade seja uma Ensacadeira em linha, ou uma

Ensacadeira Rotativa, a Claudius Peters desenvolve a solução

correta. Podemos também fornecer equipamentos modulares, de

forma que sua capacidade possa ser aumentada quando

necessário, possibilitando sua fábrica atender futuros aumentos de

pedidos.

Carregador de caminhão

Ensacadeira de 12 bicos

Ensacamento
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O comércio de cimento tem se

tornado cada vez mais importante no

mundo, e este material tem sido

transportado cada vez mais para

mercados emergentes ou periferias

de centros urbanos. Para atender a esse

aumento, a Claudius Peters pode oferecer o

pacote completo para terminais de despacho,

incluindo silos de armazenagem e carregamento de

caminhões, vagões ou navios. Podemos também oferecer

soluções para terminais de recebimento, com descarregamento

de caminhões ou vagões, e a necessária distribuição de cimento

para equipamentos tais como silos, carregamentos de caminhões,

ensacagem e paletização. 

Para transporte marítimo ou fluvial do cimento, a Claudius Peters

pode projetar equipamentos com auto-descarregamento, barcos

com painéis de aeração e equipamentos especiais de descarga, tais

como a Bomba tipo X ou o HP-CONTANK.

A vantagem deste tipo de fornecimento em pacote é que todos os

equipamentos se integram perfeitamente, possibilitando economia

em consumo de energia na operação.

Carregamento & descarregamento

Australia: Brisbane – silo de 26.000 t

Singapura: Porto  Jurong: silo, ensacadeira e
paletizadora



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.
ERROS & OMISSÕES EXCLUÍDOS
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