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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.

Com mais de 3.000 sistemas de silos instalados em todo o mundo,

a Claudius Peters é a maior contribuinte internacional para a

confecção de Normas de Projetos de Silos. Nosso princípio de

câmara de expansão, juntamente com nosso sistema patenteado

de câmara de inspeção opcional para silos de estocagem, além

dos tubos vertedouros (overflow pipes) para os silos de mistura,

são claros exemplos que explicam o fato de sermos líderes em

tecnologia de silos.  

No período de um século, crescemos desde nossas fundações na

indústria do cimento, até nos tornarmos conhecidos como um dos

mais considerados centros de engenharia. Do conceito até a

instalação, passando pelo comissionamento e suporte pós-vendas

e gerenciamento das instalações, a Claudius Peters fornece

serviços de primeira linha a clientes de primeira linha.
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Nosso comprometimento com inovação e excelência vem em primeiro lugar
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Pensamos no futuro...

O Centro Técnico tem por prioridade a pesquisa básica e a

transferência de informações entre os operadores das plantas de

todo o mundo e a Claudius Peters. Construído no mesmo local de

nossos escritórios, engenharia e fábrica, o Centro Técnico possui

laboratórios e instalações nas quais as características e

propriedades de mais de 1000 materiais já foram determinadas,

seja através do teste Jenike ou outros procedimentos. Mais de

13000 amostras de material a granel estão inseridas em nossa

base de dados. Todas estas informações servem para facilitar o

ajuste da geometria de um silo para as condições específicas de

cada instalação. 

Claudius Peters – 
Competente em todos os sólidos a granel...

Qual seria o melhor tipo de descarga para
cada situação?

Tipo do Silo EC IC

Saídas / quantidade P / 1 P / 2 – 4

Expansão / Inspeção + / - + / +

Altura de enchimento  / Ø 1 - 3 : 1 1 - 3 : 1

Silo Padrão – Ø 10 - 30 m 10 - 30 m

Esvaziamento / Volume utilizado. > 99% / 95% >99% / 91% 

Efeito de Mistura

P = pneumático   

Centro Técnico Claudius Peters: O “Technikum”

Através de um ponto central?
● Vantagens no cálculo estático para

a construção 

● Perfil de fluxo limitado por funil e

arcos 

● Solução excelente para silos

pequenos 

● Cone fortemente inclinado promove

a descarga

Através de uma linha reta? 
● Construção estrutural mais

dispendiosa 

● Perfil de fluxo bom, devido ao

comportamento laminar 

● Solução excelentes para silos

pequenos 

● Cone promove a descarga



‘...mais de 13000 amostras
de material a granel estão

inseridos  em nosso banco
de dados...’

ME MS CC MC

P / 3 – 9 P / variável P / 1 – 4 P /1 

- / - variável / variável - / - + / -

1 - 3 : 1 1 - 3 : 1 1 - 3 : 1 até ~ 3 : 1

10 - 30 m a pedido  > 30 m 4 - 14 m 10 - 30 m

>99% / 88% 99% / 88% >99% / 86% 99% / 95%

10:1

5

Ou através de um círculo? 
● Construção estrutural mais vantajosa 

● Perfil de fluxo bom, com comportamento

laminar ao se adicionar um cone 

● Excelente solução para todos os tamanhos

de silos

Cone ou Câmara? 

Uma linha circular proporciona o princípio de descarga mais vantajoso.  De acordo com a

solicitação do cliente, a Claudius Peters Technologies pode oferecer dois tipos: um cone com

várias saídas menores, ou uma câmara com grandes aberturas de descarga e uma descarga

central. Os dois casos garantem uma ótima aeração no fundo do silo. 
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A tecnologia da Câmara de Expansão é

sinônima do nome Claudius Peters

Technologies – afinal, foi a Claudius Peters

quem a inventou!  

Éramos constantemente perguntados sempre

pelas mesmas duas questões – como criar um

espaço dentro do silo, que fosse aliviado da

pressão do material contido no interior do silo?

E como utilizar adequadamente a câmara

cônica resultante, mantendo ao mesmo tempo

ótimas condições de fluxo? Estas duas

questões foram a base na qual construímos

uma inovação que definiu a técnica. Este

sistema atualmente é a base para todos os silos

da Claudius Peters. 

Durante o procedimento de descarga, o cone

feito de concreto ou aço, movimenta o material

para próximo da parede do silo, aumentando o

efeito de “primeiro a entrar – primeiro a sair”

(first in - first out). 

● Alta capacidade de descarga, com mínimo produto residual 

● Uso da câmara como espaço adicional de armazenagem 

● Poucas saídas são necessárias, ex. carregamento granel e

ensacagem 

● Custos de investimento e manutenção em sistemas de

controle, dosagem e fechamento de manutenção são

reduzidos significativamente

A Câmara de Expansão...
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O princípio

No sentido de se conseguir um fluxo de material

livre e sem qualquer obstrução,

aproximadamente 40% da área em torno do pé

do cone é utilizado como abertura. O fundo do

silo é completamente coberto com calhas de

fluidização abertas, dispostas radialmente, e

aeradas por seções.  

Uma operação econômica é assegurada pelo

sistema de controle. O sistema de aeração

controlado faz com que o material se

movimente do compartimento principal do silo

para dentro da área embaixo do cone. Curtas

distâncias são projetadas, para garantir que

não haja pontos de material parado dentro do

silo. 

Para aliviar o material para condições normais

de pressão, o ar de excesso é retirado para a

parte superior da câmara, de onde é exaurido

para o despoeiramento.  Isto é importante para

assegurar uma descarga uniforme, além de um

fluxo contínuo e sem oscilações de material

para as descargas a granel ou ensacamento.

Considerando que parte do ar já foi retirada do

material, este é descarregado numa menor

velocidade e assim, reduz bastante o desgaste

dos equipamentos de transporte subseqüentes. 

Uma extraordinária vantagem de operação!
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Silo de estocagem EC  
com Câmara de Expansão...

Baseado nas vantagens da tecnologia de câmara de expansão,

este tipo de silo utiliza completamente a área de expansão para

armazenamento adicional de material. Isto resulta em menor altura

de construção do corpo do silo, diminuindo os custos de

construção. O fundo do silo é inclinado em todo o diâmetro do silo.

O fundo é coberto com calhas de fluidização em arranjo radial. A

aeração do corpo principal do silo é separada da aeração da

câmara, para facilitar a ativação de movimentação do material.

Além disso, as divisões em setores menores garantem que o ar

será dirigido onde for necessário. Desta forma, os custos de

operação são reduzidos!  

O material aerado flui diretamente do corpo principal do silo através

das grandes aberturas no cone, para o interior da câmara, onde é

parcialmente de-aerado e então transportado para a descarga

central. O nível constante de material no interior da câmara de

expansão resulta numa descarga de produto isenta de flutuações. 

O Silo de estocagem EC oferece a melhor utilização do espaço,

sendo indicado para um custo inicial baixo de aquisição,

assegurando um rápido retorno do investimento. 

Silo de Estocagem tipo EC, Kantvik,
Finlândia



Aeração rotacional sincronizada do anel externo 1-16

e seções da câmara 41-44

Dados e características:
● Capacidades de 2,500t até 60,000t 

● Diâmetros de 10 a 30m 

● Capacidade de descarga de até  1,000t/h 

● Taxa de esvaziamento >99% 

● Consumo de energia  aprox. 0.03kWh/t material

descarregado 

● Câmara de expansão, proporcionando
● descarga continua de material 
● princípio de primeiro a entrar – primeiro a sair (first-in first-

out) 
● espaço adicional de armazenagem 
● necessidade de somente uma saída 
● despoeiramento na câmara 
● baixas velocidades de descarga 
● desgaste reduzido nos equipamentos de extração

Para o máximo volume de estocagem possível

Descarga central  Câmara de expansão – interior Câmara de expansão – exterior

9
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Silo de estocagem tipo IC  
com Câmara de Inspeção...

Silo de estocagem IC, Arábia Saudita

O silo de estocagem tipo IC combina o princípio da câmara de

expansão com uma câmara de inspeção para acesso. Através do

princípio “câmara na câmara”, a parte interna da câmara de

expansão não é somente usada para estocagem, mas também

pode ser acessada para serviços de manutenção. Ela permite

acesso rápido para a área da extração, para permitir manutenção

fácil. Adicionalmente, a câmara de inspeção é utilizada para abrigar

o filtro de despoeiramento e outros componentes da instalação.  

O silo principal corresponde a um silo tipo EC. O projeto da câmara

resulta numa câmara de expansão anular e um canal circular

equipado com calhas de fluidização arranjadas de forma circular,

dirigidas para a descarga. Saídas adicionais de extração poderão

ser instaladas a qualquer momento.

O material aerado se movimenta do silo principal através da

câmara de expansão para os pontos de descarga. A expansão do

material ocorre simultaneamente com a exaustão para o

despoeiramento e com o controle de nível do material. 

Comparativamente com outros tipos de silos, o silo de estocagem

tipo IC implica em baixa manutenção, poucos equipamentos e uma

estrutura compacta da construção.
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Aeração rotacional sincronizada do anel externo 1-16

e canal circular seções 41-42.

Dados e características:
● Capacidades de  2,500t até 60,000t 

l Diâmetros de 10 a 30m  

l Capacidade de descarga até 1,000t/h 

l Taxa de esvaziamento >99% 

l Consumo de energia aprox. 0.03kWh/t material descarregado 

l Câmara de Expansão proporcionando
● descarga continua de material 
● princípio primeiro a entrar - primeiro a sair (first-in first-out) 
● espaço adicional de estocagem 
● somente 2 - 4 saídas são necessárias  
● despoeiramento na câmara 
● menos desgaste na descarga devido baixa velocidade do

material

● Câmara de inspeção para
● inspeção que pode ser feita com o silo cheio 
● construção compacta pela integração do sistema do filtro

de despoeiramento na parte interna da câmara

11

Uma visão clara para o aumento da segurança

Canal circular  Inspeção no canal circular  Câmara de inspeção
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Outra alternativa para armazenagem de granel sólido é o Silo ME,

onde o conceito de multi-extração é aplicado.  

Este silo também é equipado com um cone que cobre quase que

totalmente o fundo do silo. Diferentemente do nosso silo EC, esta

técnica utiliza um grande número de saídas. O fundo do silo

localizado entre a parede do silo e o cone é completamente

coberto com calhas abertas de fluidização em arranjo circular. As

saídas são divididas em seções menores, otimizando o consumo

de ar de aeração. 

Após as saídas, o material é transportado por calhas fechadas para

um pote central de coleta. Dentro deste pote, qualquer excesso de

pressão do ar é aliviado e o pó contido no ar de aeração é

retornado para o sistema, antes que o material seja distribuído, por

exemplo, para o ensacamento e carregamentos a granel. 

Silo de estocagem tipo ME  
com Multi-extração...

Silo de Estocagem ME, Austrália 



Dados e características: 
● Capacidades de 2,500t a 60,000t  

● Diâmetros de 10 a 30m  

● Capacidades de descarga até 1,000t/h 

● Taxa de esvaziamento >99% 

● Consumo de energia aprox. 0.04kWh/t material descarregado 

● Cone interno, proporcionando
● utilização de espaço para periféricos e Filtro de Mangas 
● princípio primeiro a entrar - primeiro a sair (first-in first-out)  
● várias saídas (3-9)

● Pote de coleta de material para
● despoeiramento 
● incrementar a descarga

Amplo espaço para equipamentos adicionais

Descarga do silo Pote de coleta, alimentação Pote de coleta, descarga

Aeração rotacional das Aeração permanente da calha  

seções do fundo 1-16. 17 e pote de coleta 18.

13
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Os silos multi-células, utilizados principalmente em fábricas e

terminais de cimento, oferecem várias possibilidades de

estocagem, através do uso de todos os espaços disponíveis no

silo.  

Além de cimento, farinha crua e gesso, também é possível

armazenar separadamente aditivos tais como escória, cinzas

volantes ou misturas de cimento, e ter estes materiais disponíveis a

qualquer momento. Instalado com mistura, ensacamento e

carregamento a granel, este sistema significa uma solução

altamente versátil para necessidades de estocagem.   

Através de um contato estreito com nossos clientes, a Claudius

Peters pode projetar um sistema específico para cada caso, que

implica na melhor tecnologia de forma rápida e econômica. Como

resultado de décadas de experiência, poderemos apoiar sua

empresa na solução que melhor atende suas necessidades. 

Silos Multi-células...

Tecnologia em ensacagem Sistemas de mistura de cimentos  

Tecnologia em carregamento 



Carregamento, ensacagem e mistura  do tipo
mais eficiente 
Qualquer que seja seu projeto para um silo multi-células, a linha de

equipamentos da Claudius Peters poderá atender todas as suas

necessidades.   

O silo do seu terminal poderá ser composto de silos de estocagem,

combinado com sistemas de mistura, ensacagem e sistemas de

carregamento, tudo operado por nosso sistema de controle “state-

of-the-art”, projetado pelos nossos experientes engenheiros de

automação. A Claudius Peters é um líder global no Mercado, para

plantas tipo chave na mão (turnkey).

Circular ou Angular – sua escolha

Silo poligonal
● Ideal para quantidades

menores de granel

sólido.

● Construção simples e

econômica

● Facilmente expansível

Silo Circular
● Ideal para grandes

quantidades de granel

sólido  

● Silo interno com silo

externo de anel circular  

● Projeto compacto

Automação de Despacho

15
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O cone convencional CC é especialmente indicado para silos

menores. Consiste basicamente num silo com cone convencional

onde a seção inferior do cone é cortada e substituída por um fundo

aerado CC padrão.

Devido ao seu projeto compacto, este tipo de fundo de silo

necessita de menos equipamentos de fluidização, e

conseqüentemente, menos consumo de energia, quando

comparado com uma construção convencional de silo. Este

sistema garante características excelentes de descarga, mesmo

para materiais que não fluidizam muito bem. Outros materiais tais

como Gesso, Cal, Cal Hidratada e outros, também podem ser

estocados e descarregados no silo CC. 

O fundo de silo CC pode ser utilizado em modificações de silos,

representando uma melhoria nas características de descarga, e

também pode facilmente ser considerado em instalações novas.

Um fundo de silo CC padrão de 3,5 m de diâmetro pode ser

instalado em um silo de 8m de diâmetro, no entanto, quando se

necessita de capacidades maiores, podemos também fornecer

fundos de silo de 5,5m ou 7,5m 

Principais vantagens do silo com cone invertido CC 
● Alta fluidez do material 

● Excelente capacidade de descarga 

● Redução na necessidade de equipamentos de descarga e

economia de energia 

● Possibilidade de ser instalado em silos menores 

● Montagem fácil e rápida no campo (o fundo CC é fornecido

pré-montado) 

● Altura reduzida da instalação para mesma necessidade de

volume

Silo de estocagem CC...

Silo de Estocagem MF após montagem,
Áustria



Os setores são aerados alternativamente por tempos

predeterminados, assegurando assim o quase completo

esvaziamento do silo. Este processo não interfere

no procedimento de carregamento. As

calhas de fluidização montadas no fundo

do silo promovem a descarga através da

fluidização do material estocado. O

material então se movimenta sobre calhas

inclinadas por força da gravidade. A

dimensão do setor é otimizada, de tal forma que

o fluxo é mantido ao mesmo tempo em que evita a

formação de pontes.  

Excelentes características de Descarga 

Entrega de silo CC na planta Montagem do silo CC Vista de cima
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Ajuste preciso para capacidades mais altas 

Reformando sua instalação com câmaras de expansão, com cones

segmentados feitos em chapas de aço, ou fazendo a

modernização ou aperfeiçoamento do sistema existente de

aeração, sua empresa poderá obter grandes aumentos na

capacidade de estocagem e tornar sua instalação mais moderna e

eficiente. 

Taxas de esvaziamento até 99% são possíveis de se obter através

de uma modernização de silo existente. Uma expansão de uma

planta existente é sempre uma boa hora para se pensar em fazer

também a modernização do silo. Deseja aumentar a capacidade?

Um de seus silos não está operando eficientemente? Há formação

de zonas mortas? Existe a tendência de formação de caminho

preferencial do material? Ou está ocorrendo separação de material

mais grosso? Deseja utilizar um de seus silos para armazenar

outros materiais? 

A Claudius Peters oferece conceitos modernos de

modernização que podem ser desenvolvidos para sua

situação específica. 

Antes:

Silo de estocagem de projeto 

antigo  com problemas de 

descarga

Soluções para todas as necessidades...
Aumentando a capacidade da planta existente

Agora:

Otimização do volume de

estocagem e descarga através

da instalação de uma câmara

de expansão feita de aço

Cingapura, transformação de um terminal de grãos para um
terminal de cimento
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Quanto mais homogêneo melhor

Particularmente em cimento, e também em outras

aplicações, a operação econômica do forno

depende principalmente da condição do material

cru. Desde a mina, até a alimentação do forno, a

quantidade e qualidade de material cru passam por

vários processos até ser fornecida para o processo

de produção do clínquer. O princípio de silo de

mistura desempenha o papel central neste

processo, e significa o último recurso em melhoria

na qualidade dentro da cadeia de produção, antes

que o material seja alimentado no forno.

Seria 20:1 melhor que 10:1? 

Fatores de mistura e variações na descarga são

indicadores do desempenho de um silo. São

determinados pelo quociente entre as variações

dos componentes do material cru na entrada e na

descarga do silo. O fator de mistura mostrado em

altos valores numéricos somente pode ser obtido

se as flutuações na entrada também são altas. Uma

taxa menor, tal como 10: 1 pode, no entanto,

significar um ótimo efeito de mistura. Uma ótima

mistura pode ser obtida através da utilização

conjunta de equipamentos de pré-homogeneização

com empilhadoras e retomadoras da Claudius

Peters PHB Someral e os silos de mistura da

Claudius Peters, processando material cru.

Tecnologia de mistura

As três etapas nos silos de mistura

● Etapa 1: Alimentação multi-fluxo
O material cru é alimentado uniformemente em

toda a área do silo, através de um distribuidor

especial no teto do silo (alimentação multi-

fluxo). Desta forma, finas camadas de

diferentes concentrações de material cru são

produzidas.

Princípio: quanto mais fina a camada, melhor o

efeito de mistura.

● Etapa 2: mistura por gravidade no

interior do silo principal
No interior do silo principal, o material cru se

movimenta em fluxo de funil, produzido pela

gravidade, devido à atuação da aeração

especial no fundo do silo.

As diferentes camadas são misturadas pela

troca de material, compensando as variações

de períodos mais longos. Adicionalmente, o

efeito melhora também através da mistura de

materiais de diferentes funis. Este efeito é

produzido pela descarga rotacional que ocorre

dentro da câmara de mistura.

● Etapa 3: mistura pneumática dentro

da câmara de mistura 
Adicionalmente, os silos de mistura da

Claudius Peters são equipados com câmaras

de mistura compostas de setores que podem

ser aerados separadamente. Desta forma,

cada setor pode ser aerado de forma a não

somente fluidizar o material, como também

promover uma mistura intensa e, além disso,

garantir uma extração sem variações.



A construção única do silo MC proporciona distâncias curtas e

áreas compactas de mistura intensa dentro da câmara. O silo

também é equipado com nosso tubo de overflow, que aumenta o

tempo de mistura enquanto o fluxo de ar permanece no mínimo

volume, assegurando perfeita e econômica homogeneização.

Dados e características:
● capacidade de estocagem de  2,500t a 60,000t 

● diâmetros de 10 a 30m 

● capacidades de descarga de até 1,000t/h 

● efeito de mistura de até 15:1 

● taxa de esvaziamento >99% 

● o menor consumo de energia 

● a menor flutuação possível no volume descarregado  

● câmara de mistura/expansão para
● operação continua de mistura 
● etapa adicional de mistura 
● volume adicional de estocagem 
● evita separação de material

● despoeiramento intenso na câmara, que implica em: 
● redução na velocidade de descarga 
● redução de desgaste nos equipamentos de

descarga 

● tubo de overflow patenteado, para:
● aumentar o tempo de retenção do material

dentro da câmara de expansão 
● aumentar o efeito de mistura 
● reduzir as flutuações na descarga 
● altura de construção mais baixa 
● baixo custo de investimento 

● descarga secundária no ponto mais baixo no fundo

do silo, minimizando qualquer produto residual

20

Mistura perfeita
para uma ótima qualidade da farinha crua

Aeração sincronizada rotacional do anel
externo 1-16 e setores da câmara 41-44.

Rüdersdorf, Alemanha  Alimentação multi-fluxo  Tubo de Overflow, patenteado Válvulas de controle de fluxo

Expansão

Aeração          Descarga   Despoeiramento



Todo o volume da câmara de expansão pode ser usado ao mesmo

tempo para homogeneização e estoque da farinha crua. A farinha

crua é alimentada no silo através de um sistema de alimentação

multi-fluxo. A quantidade de pontos de alimentação é determinada

pelo diâmetro do silo. Este tipo de alimentação assegura uma

ótima e uniforme distribuição do material a granel dentro do silo.

Durante a operação, o material aerado flui em funil para dentro da

câmara de mistura, que é composta de diferentes seções que são

aeradas de forma independente, cada uma tendo valores de

aeração individuais. Isto resulta no melhor efeito de mistura

possível. 

A movimentação do material para fora da câmara é feita

principalmente através do tubo de overflow, o que aumenta o

tempo de retenção. O material não é descarregado enquanto não

tiver sido intensamente misturado.

O sistema de alimentação controlado para o forno é feito através do

sistema de automação e de válvulas de controle de fluxo. 

O silo MC é altamente eficiente em temos de consumo de energia.

A câmara de mistura, que é integrada com o tubo de overflow,

assegura uma ótima eficiência de mistura, enquanto mantém a

descarga com a menor flutuação possível. 

Silo tipo MC para mistura contínua  
com câmara de mistura

Silo de Mistura padrão da Claudius Peters
com tubo de overflow integrado
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Equipamento de controle de fluxo da
Claudius Peters para farinha crua

Silos de Mistura são combinados com

equipamentos de controle de fluxo para dosar a

alimentação de farinha crua para o pré-aquecedor

do forno. O sistema consiste num silo de controle,

válvulas de controle de fluxo e um equipamento de

medição contínua de fluxo. Durante a alimentação

do pré-aquecedor, continua e sem pulsações

através de airlift ou elevador de canecas, o

equipamento de medição de fluxo é calibrado on-

line, assegurando assim a alimentação do forno

sem interrupção. 
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Tecnologia comprovada

Operação simples
● Possibilidade de alimentação

e extração simultâneas 

● Vantagens de custo menor

porque somente um sistema é

usado 

● Fator de mistura até 7:1

Operação semi-paralela 
● Alimentação simultânea para vários

silos, enquanto descarrega de um

dos silos 

● Dupla disponibilidade proporciona

total funcionalidade, tal como

serviço de inspeção 

● Efeitos de mistura de até 10:1

Operação paralela
● Possibilidade de alimentação e descarga

de vários silos ao mesmo tempo 

● Dupla disponibilidade para segurança do

processo 

● Efeito de mistura de até 15:1

Silo de mistura com
equipamento de controle de
fluxo – alimentação lateral no

pré-aquecedor

Silo de mistura com
equipamento de controle de
fluxo e airlift – alimentação
inferior no pré-aquecedor

Operação simples ou em paralelo – à sua escolha



Motivos para uma modernização do silo:
● Aumentar a capacidade de extração 

● Um silo de projeto antigo pode não operar satisfatoriamente

devido a 
● formação de zonas mortas, ou 
● existem caminhos preferenciais do material, ou 
● ocorre segregação

● O efeito de mistura de um silo existente pode ser aumentado

até em 50%, além de se obter simultaneamente um menor

consumo de energia 

Para qualquer caso, a Claudius Peters é o parceiro ideal.

Eficiente operação de mistura através de: 
● instalação de alimentação muti-fluxo 

● instalação de câmara de mistura pré-fabricada em aço ou

segmentos de concreto 

● cobertura eficiente do fundo do silo com calhas de aeração 

● automação do processo

Otimização do silo existente na sua planta

Câmara de expansão de mistura, montada num silo antigo existente 

Modernização de silo duplo com tecnologia MC, Turquia

Antes:

Silo duplo (combinando mistura e

armazenagem) de projeto antigo sem câmara

de expansão

● operação de mistura por batelada, com

alto consumo de energia 

● problemas de descarga no silo de

armazenagem 

● baixa capacidade de extração

Depois:

Silos modernizados com câmara de expansão

● operação de mistura contínua 

● alta capacidade de mistura 

● alta utilização do volume do silo, sendo

que >99% do volume disponível para

armazenagem é utilizado 

● redução no consumo de energia 

● operação livre de pulsações
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