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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.

Tudo começou com o cimento 

Claudius Peters é um nome respeitado na construção de terminais

de cimento, incluindo todos os componentes, tais como

equipamentos para silos e sistemas de transporte e despacho.

Fundamentada em conhecimento adquirido em mais de um

século, a Claudius Peters é especialista em todas as áreas de

manuseio de materiais a granel – calcário, gesso, materiais de

construção e outras empresas relacionadas, muitas das quais

necessita de sistemas de ensacamento e despacho. 

Plantas de enchimento com

● Ensacadeira Rotativa ou em linha (In-Line) 
● Ensacadeiras de turbina ou pneumáticas

Para os setores industriais

● Cimento 
● Calcário 
● Gesso 
● Materiais de construção

Know-how abrangente  

Empilhadora e
Retomadora

Silo de
Mistura

Fornos rotativos
tubulares

Resfriadores
de Clinquer

Pré-calcinaçãoMoagem de
material cru

Britador



É crucial que um sistema de ensacamento seja inserido no

processo de operação de uma fábrica sem parada da planta. Este

é o motivo pelo qual a Claudius Peters trabalha próximo de seu

cliente, para levar em conta todos os aspectos da operação. O

sistema de ensacamento da Claudius Peters é selecionado para se

encaixar no sistema existente; o

projeto compacto e modular é fácil e

rapidamente montado como um

componente integrante do conjunto.  
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Ensacamento e Despacho

Estocagem de
clinquer

Moagem de cimento    

Cimento  
Armazenamento - Mistura -
Ensacagem - Paletização

Enchimento/Descarga

Tudo em uma só fonte

Desde uma técnica padronizada de controle, até um sistema

abrangente automatizado de despacho, a tecnologia da

Claudius Peters fornece o controle total. O cliente pode

registrar, controlar e avaliar as capacidades de produção de

uma linha individual de ensacamento, com estações de

carregamento, paletizadoras e logística de material, bem como

todos os dados importantes da planta. 

Fornecido globalmente para centenas de fábricas 
● Silos de estocagem 
● Ensacadeiras rotativas e em linha 
● Aplicadores automáticos de sacos 
● Sistemas de descarga de sacos, transporte e remoção 
● Carregadores de caminhões, abertos e fechados (baú) 
● Sistemas de Paletização

Moagem de
carvão
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O Sistema de Ensacamento, opcionalmente como...

Aplicador de sacos
com magazine tipo

cassete

Tratamento de sacos
Ensacadeira Rotativa com aplicador automático de sacos

Painel de
controle local

O método de ensacamento de cada sistema da Claudius Peters

pode ser adaptado individualmente para as necessidades

específicas do cliente. Igualmente, as propriedades específicas de

cada material a ser ensacado também são de vital importância. 

Os sistemas de ensacamento podem ser alimentados

mecanicamente, ou através de sistemas pneumáticos, utilizando-

se uma peneira para reter os objetos estranhos. Através de um pré-

silo, o material é despressurizado, mantendo-se uma pressão

constante para uma alimentação controlada de material para a

ensacadeira. Após o enchimento dos sacos, estes são distribuídos

por transportadores de correia e sistemas de distribuição para o

terminal de despacho, para paletização ou diretamente para o

carregamento de caminhões. 

O sistema de ensacamento da Claudius Peters
compreende:

● Elevador de canecas 
● Peneira vibratória 
● Indicador de nível do pré-silo  
● Sistema de Alimentação 
● Ensacadeira com aplicador automático de sacos e

transporte de sacos vazios 
● Descarga de sacos, sistema para transporte e remoção 
● Sistema de retorno de finos 
● Sistema de Filtragem de pó 
● Controle elétrico e automação
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A linha de produtos da Claudius Peters oferece ensacadeiras

rotativas de até 16 bicos, e ensacadeiras em linha com até 4 bicos.

O sistema de ensacagem é principalmente determinado pela

capacidade requerida, e pelo espaço disponível para a instalação.

Ensacadeira Rotativa e Ensacadeira em Linha 

● Estrutura modular 
● Sistema de enchimento controlado por pesagem

eletrônica 
● Enchimento com fluxo fino e fluxo grosso 
● Conferência do peso no bico de enchimento 
● Selagem da válvula com ultrassom 
● Ajuste automático da altura da sela 
● Sistema central de despoeiramento

Turbina ou pneumática 

Dependendo do material a granel, diferentes sistemas de

enchimento são utilizados para os dois tipos de Ensacadeira.

Ensacadeiras de turbina têm eficiência comprovada em aplicações

com materiais com granulometria que possibilitam utilização dos

conceitos de fluidização. Para materiais com partículas maiores

que 4 mm (por exemplo, alguns materiais de construção

especiais), as ensacadeiras pneumáticas são mais indicadas.

Ambos os sistemas atendem totalmente as normas de tecnologia

de ensacagem moderna. 

Ensacadeira de Turbina e Pneumática

● Alta capacidade de enchimento 
● A mais elevada precisão de pesagem 
● Ótima disponibilidade para a planta 
● Ajuste automático total da unidade para processar materiais

diferentes, tamanhos de sacos e pesos dos sacos 
● Sistemas de fechamento para sacos valvulados 
● Sistemas integrados de limpeza dos sacos, após a

descarga dos mesmos 
● Atendimento à Diretiva EC-directive OIML R 61

… Ensacadeira Rotativa ou em linha
Turbina ou pneumática

Ensacadeira rotativa de 8 bicos Ensacadeira em linha de 4 bicos Ensacadeira de turbina de 8 bicos Ensacadeira pneumática de 6 bicos

Dados de produção de Sistemas de ensacamento da Claudius Peters, referente a cimento (CEM I) com
máximo de 3800 Blaine

Sacos 50 kg Sacos 25 kg

por bico max. capac. enchimento. por bico max. capac. enchimento.

Ensacadeira rotativa 300 sacos/h 4800 sacos/h 375 sacos/h 6000 sacos/h

Ensacadeira em linha 300 sacos/h 1200 sacos/h 375 sacos/h 1500 sacos/h
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As Ensacadeiras Claudius Peters são fabricadas a partir de

módulos idênticos, uma solução efetiva quando da necessidade

de substituição dos módulos de enchimento, ou retrofitting de uma

planta existente com adição de módulos para aumento da

eficiência. Os módulos são compactos, com elementos estruturais

facilmente acessíveis, o que reduz tempo operacional e economiza

nos custos de manutenção. 

Benefícios

● Componentes facilmente

intercambiáveis 
● Circunferência extensível 
● Baixo custo de manutenção 
● Separação de ar no bico de

enchimento 
● Despoeiramento no corpo superior

da ensacadeira 
● Operação praticamente livre de pó

Operação sem pó

O ar de despoeiramento é extraído através de dutos diretamente no

bico de enchimento, e segue para cima, para o plenum central de

despoeiramento, no topo da ensacadeira. Deste ponto, o ar flui

diretamente para o sistema de exaustão do Filtro principal. 

Como conseqüência, o pó gerado é mínimo após o processo de

enchimento, e a operação transcorre quase que totalmente sem

gerar poeira para o ambiente. 

Projeto modular  
– oferece muitas vantagens

Exclusividade Claudius 
Peters:  A exaustão ascendente do pó extraído

no bico de enchimento

Facilmente intercambiável :
Estrutura com bico de enchimento e
eletrônica de pesagem
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Cada módulo de pesagem da ensacadeira é equipado com

eletrônica de pesagem separada e independente. Esses sistemas

são conectados externamente via databus com a central terminal

PACTRON MASTER da Claudius Peters. 

Deste terminal, o pessoal de operação pode transferir parâmetros

individuais de controle para os diferentes tipos de produtos para a

eletrônica de pesagem através de teclado.  Isto também permite

execuções de diferentes procedimentos de pesagem no monitor.   

Dosagem precisa eletrônica 
A eletrônica de cada módulo controla o andamento da pesagem

nas seguintes fases: 

Área I : Detecção de saco e tara zero

Área II : Inicio da medição do fluxo grosso, com supervisão 

permanente da vazão de enchimento

Área III : Medição do fluxo fino, para manter precisão 

de pesagem

Área IV : Confere o peso, enquanto considera o fluxo fino e 

a quantidade injetada, o que resulta numa otimização

dos pontos de comutação

Área V : Descarga do saco 

Sistemas integrados independentes de pesagem
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Ensacadeira de Turbina ou Pneumática

Rotor horizontal da turbina 

Turbina com rotor

Produção em
série da turbina de

enchimento

Turbina rotativa vertical

Materiais a granel de fácil escoamento:
● Cimento
● Calcário
● Gesso
● Materiais de construção finos

com proporção alta de material

mais grosso

Sistema pneumático

Materiais a granel de fácil escoamento,

incluindo materiais de construção mais

grossos:
● Tamanho máximo da partícula : 10mm

Turbina rotativa horizontal da Claudius Peters 

● Alimentação cônica de material 
● Rotor horizontal diretamente montado no motor 
● Sem necessidade de polias e correias 
● Vedação da carcaça através de selo labirinto com

pressurização de ar  
● Construção rígida do rotor 
● Fácil desmontagem em caso de inspeção 
● Potencia do motor 4,0 kW 

Fornecimento opcional de turbina com inversor de freqüência

e construção anti-abrasão.

Dependendo da aplicação do cliente e propriedades específicas

de enchimento de cada produto, a Claudius Peters pode oferecer

três diferentes tipos de enchimento. 

O Centro Técnico da Claudius Peters definirá qual a solução

correta para cada aplicação específica, baseada em nosso

conhecimento com numerosos materiais a granel, informações de

qualidade e metodologia de testes. 

Qual sistema para qual material? 

Turbina rotativa horizontal 

Materiais a granel de fácil escoamento:
● Cimento
● Calcário
● Gesso
● Materiais de construção finos
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Turbina rotativa vertical

Sistema pneumático

Turbina rotativa vertical da Claudius Peters 

● Alimentação cônica de material 
● Rotor vertical acionado por correias V 
● Rolamento integrado da turbina 
● Vedação da carcaça através de selo labirinto com

pressurização de ar 
● Construção rígida do rotor 
● Fácil desmontagem para manutenção 
● Inspeção da turbina por abertura coberta 
● Potencia do motor 5,5 kW

Fornecimento opcional de turbina com inversor de freqüência

e construção anti-abrasão.

Sistema Pneumático Claudius Peters 

● Câmara de pressão sem arestas 
● Aeração separada em ar superior e ar inferior 
● Exaustão automática da câmara 
● Válvula de fechamento operada pneumaticamente por

colarinho inflável 
● Fundo da câmara móvel para limpeza 
● Fundo fabricado com tecido de aço de qualidade

resistente à abrasão 
● Aeração por choque de pressão do duto de enchimento

no início do procedimento de enchimento 
● Auto-limpeza automática com aeração por choque de

pressão do duto de enchimento 
● Câmara de enchimento acessível desde o ponto de

alimentação de material até o fundo do pote 

Opcionalmente com válvula de corte para materiais muito

grossos.
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Totalmente sem vazamentos

A Claudius Peters desenvolveu uma tecnologia de soldagem por

ultrassom para válvulas de sacos, para atender às exigências

severas de limpeza, na armazenagem e manuseio de materiais

ensacados. 

Nela, a válvula é selada hermeticamente e à prova de vazamentos

após o enchimento do saco. As válvulas especiais são revestidas

internamente com um material sintético que se funde.

Para a soldagem, a válvula é prensada entre o cabeçote e a base.

Ao mesmo tempo, um gerador cria vibrações ultra-sônicas que são

transmitidas para a válvula fixada pelo cabeçote. O calor gerado

pelas forças do ultrassom faz o material sintético derreter – então a

válvula fica colada. Na seqüência, o saco é encaminhado para a

descarga.  

Benefícios

● Taxas de selagem de quase 100% 
● Tempos mais curtos de selagem 
● Soldagem diretamente no módulo 
● Conjunto de fácil manutenção 
● Protege o material de umidade e ataques do ambiente 
● Equipamentos posteriores da planta se mantém limpos

Selagem de sacos por ultrassom

O saco foi cheio... ...é puxado para fora e preso firmemente... ...soldado e hermeticamente selado
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Para cada tipo de aplicação, a Claudius Peters oferece um sistema

sob medida, desde uma correia de descarga de sacos com

sistema de limpeza de sacos, até o alinhamento dos sacos e sua

remoção quando fora do peso para mais ou para menos, com sua

conseqüente separação.

Manuseio de sacos

Esquema 1: 

Esquema 2: 

Esquema 3: 

Esquema 4: 

Ensacadeira
Rotativa

Descarga de saco com transportador de correia, com ajuste de altura do saco manual ou
opcionalmente motorizado stressing line com limpeza de sacos • alçapão de sacos – pneumático ou
elétrico • remoção de sacos danificados com limpeza pneumática de sacos • conferidor de peso
(check weigher) para pesagem contínua ou aleatória de sacos cheios – transportador plano de sacos
com estação de reversão 90°- chute • rolete para sacos transportador com limpeza de sacos
integrada, picador de sacos e peneira rotativa para separar material a granel do papel dos sacos
picados.

● Descarga do saco, 
● Limpeza dos sacos

● Descarga do saco 
● Rejeição dos sacos danificados 
● Limpeza dos sacos

● Descarga do saco 
● Rejeição dos sacos danificados e

separação do papel e material 
● Limpeza dos sacos

● Descarga do saco 
● Limpeza dos sacos 
● Conferência de peso, com

remoção de sacos danificados ou
fora do peso, e separação do
papel e material

Diferentes sistemas de descarga
de sacos
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O aplicador automático de sacos da Claudius Peters oferece um

desempenho contínuo com menos pessoal de operação. Com

capacidade de até 4500 sacos por hora, sacos vazios podem ser

alimentados no aplicador através de diferentes maneiras: 

● Magazines tipo cassete, com maços em fardos  

● Magazines tipo Bobina rotativa, com rolo simples ou

duplo 

Fácil adaptação - Retrofit

Uma mesa giratória especial permite um arranjo variável do

magazine de sacos, e facilita a subseqüente instalação numa

instalação de ensacamento existente. O aplicador pode operar

com diferentes tamanhos de sacos e especificações. A troca de

um tamanho para outro pode ser feita automaticamente.

Manuseio automático de sacos vazios

Ensacadeira pneumática rotativa de 6 bicos com aplicador de sacos e magazine tipo
cassete sendo testada na fábrica.

O magazine tipo bobina de duplo rolo permite
a troca dos rolos durante a operação de
enchimento.

Abridor da válvula do saco e
posição de lançamento.



13

Aplicador automático de sacos

● Capacidade de alimentação de até 4500 sacos/h 
● Alimentação por magazines tipo cassete em comprimento

padrão de 3 m, 5 m ou 7 m 
● Alimentação por magazine de bobina de rolo simples ou

duplo 
● Ajuste automático do tamanho de saco 
● É possível fornecer elevador para fardos de sacos 
● Possibilidade de utilização de todos ou tipos e tamanhos

de sacos normalmente utilizados na indústria. 
● Utilizável em sacos com selagem por ultrassom 
● Acesso livre para alimentação de sacos

Alimentação totalmente automática com sacos em fardos – garantia de alta produção. Posicionamento do saco vazio.

Posicionamento do pacote de sacos vazios.

Posição do saco vazio para aplicação no bico.
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Carregadores de sacos

A Claudius Peters está bem equipada para fornecer todos os

equipamentos principais de uma planta tipo chave-na-mão

(turnkey), e também todos os componentes relacionados com

“despacho”. Os sacos podem ser carregados individualmente em

caminhões abertos ou fechados, navios ou vagões ferroviários,

além de poderem ser disponibilizados paletizados para modernos

sistemas de transporte intermodal. Também nesta fase, a

configuração da planta é ajustada para as necessidades e

especificações individuais.

Carregador

● Carregador para caminhões abertos 
● Carregador para caminhões fechados
● Controle elétrico e automação 
● Comprimento 10–12 m 
● Capacidade de carregamento de até 3000 sacos/h

Carregador para caminhões abertos e fechados.

Carregador para caminhões abertos.
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Utilizado para a proteção, por exemplo, de materiais de construção

pré-embalados, um filme plástico de proteção é considerado

normal nos dias de hoje. A Claudius Peters pode fornecer o sistema

apropriado para cada processo, seja por enrolamento, estiramento

ou encolhimento do filme plástico. 

Paletizadora e Sistemas de embrulhamento

● Paletizadora com capacidade de até 4500 sacos/h 
● Sistemas de transporte de sacos 
● Equipamentos de embrulhamento tubular para até 100

paletes/h 
● Equipamento combinado de embrulhamento e

enrolamento 
● Controle elétrico e automação

Paletização e sistemas de embrulhamento (wrapping)

Paletizadora com magazine de paletes vazios e transportador de sacos.

Paletizador com a linha de paletes cheios, atendido por empilhadeira.
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A Claudius Peters utiliza avançada tecnologia para coordenar o

controle de uma planta de ensacamento e, de suma importância,

acelerando as etapas de cada procedimento. Esta complexa

solução de controle compreende a última palavra em

instrumentação, bem como tecnologias de processo. Todos os

sistemas de controle podem ser integrados em sistemas já

existentes.   

Informação instantânea

Adicionalmente, a mais moderna tecnologia de comunicação

permite manutenção remota e diagnose, providenciando ótimo

suporte para uma fácil operação e manutenção da planta de

ensacamento.

Automação e controle

Esquema de automação e controle de uma planta de ensacamento e despacho

PACTRON
MASTER

Painel de operação

Transporte e
conferência
dos sacos

Operação 
do silo

Periféricos da
planta de

ensacamento



Os sistemas de pesagem de cada módulo individual de pesagem

são conectados com o terminal central Pactron Master através de

sistema data bus que é instalado na mesa de controle localizada

próximo à Ensacadeira. Consiste num monitor de 5”, um teclado

numérico e teclas de função. É daqui que o pessoal da operação

transfere parâmetros de controle para os diferentes tipos de

produto para os sistemas de pesagem. Todas as funções são

mostradas em texto claro, e os ajustes podem ser efetuados com

a máquina em operação. 

A Pactron Master pode ser integrada a um sistema central através

de diferentes sistemas de trans missão. Através do programa

especial de avaliação Pactron Data, todos os dados obtidos de

cada sistema individual de pesagem podem ser mostrados num

gráfico de avaliação estatística e tabulada em um computador. 

Pactron Master – principais funções

● Seleção do peso de enchimento 
● Display do peso de enchimento corrente, tanto para

modulo individual, como também para todos os módulos.  
● Ajuste dos parâmetros de enchimento para cada modulo

de pesagem 
● Calibração de pesagem 
● Acompanhamento de todo o sistema de medição

17

O terminal central Pactron Master

Carregamento
de sacos

Paletização/
Despacho

Pactron Master – terminal central 

Até 31 módulos

Anel coletor

RS 232 

PC – computador
pessoal

RS 484
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A Claudius Peters continua na frente da tecnologia de processo e

manuseio de materiais através da manutenção em sua fábrica de

uma parte substancial da fabricação dos produtos, além de um

vigoroso processo de pesquisa, desenvolvimento e execução de

testes em suas instalações do Centro Técnico na Alemanha. 

O Centro Técnico analisou as características de mais de 12000

diferentes materiais a granel. Testes específicos em parâmetros de

enchimento de diferentes materiais também são executados no

Centro. Os dados obtidos garantem uma solução prática e

otimizada durante a fase de planejamento de uma planta de

ensacamento. 

Além disso, o Centro Técnico é equipado com instalações de teste

para examinar a aeração de sacos de papel. Este contínuo

desenvolvimento faz da Claudius Peters o parceiro ideal para o

cliente na instalação de plantas de ensacamento e despacho.

Centro Técnico e produção interna na fábrica

Cooperação estreita com universidades, engenheiros
e cientistas.

Fabricação e instalação de uma
Ensacadeira de Turbina.

Uma solução total vinda
de um só parceiro

Instalação de testes de sacos.

Centro Técnico Claudius Peters 

Estação de teste de ensacagem
para turbina horizontal/ vertical /
pneumática.

Arranjo de teste de aplicação de
sacos.

Visão geral dos diferentes testes.
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Claudius Peters – competência global

Instalações de Plantas de Ensacamento e
Carregamento em todos os continentes



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

CALCINAÇÃO  |   RESFRIAMENTO 

DESPACHO  |   DOSAGEM 

MISTURA A SECO  |   SECAGEM 

MOAGEM  |   ENSACAGEM 

TRANSPORTE PNEUMÁTICO

INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO
PULVERIZADO

SISTEMAS DE SILOS

SISTEMAS DE PILHAS DE
ARMAZENAGEM

SISTEMAS DE MANUSEIO DE ALUMINA 

PROJETOS CHAVE-NA-MÃO (TURNKEY)

www.claudiuspeters.com

ESCRITÓRIOS CENTRAIS

Claudius Peters Projects GmbH
Schanzenstraße 40 |
D-21614 Buxtehude |
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Tel: +49 (0) 4161 706-0
Fax: +49 (0) 4161 706-270
projects@claudiuspeters.com

Claudius Peters Technologies SAS
34 Avenue de Suisse |
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França
Tel: +33 (0)3 89 31 33 00
Fax: +33 (0)3 89 61 95 25
technologiesSAS@claudiuspeters.com

We know how

As informações contidas neste catálogo são válidas e corretas na época da
impressão. Devido nossa política de continuo aprimoramento, nos reservamos o
direito de alterar qualquer especificação sem aviso prévio. 
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