
Melhore o mix de combustíveis com um sistema de dosagem gravimétrico que pode 
alimentar de maneira confiável combustíveis sólidos pulverizados dentro de uma faixa 
de alimentação de até 1:100, um exemplo seria de 60 kg/h até 6.000 kg/h. Esta é uma 
solução ideal para aumentar o uso de combustíveis alternativos, e manter a possibilidade 
de alimentar altas taxas de combustível sólido, como por exemplo numa partida de forno.

Pfister® FEEDflex para Rotor 
Dosador DRW

Benefícios
 ■ Redução do consumo de combustíveis fósseis
 ■ Aumento da utilização de combustíveis alternativos 

(resíduos, biomassa, etc.) 
 ■ Redução da pegada de CO2
 ■ Se atualizado, a capacidade máxima de alimentação 

será mantida
 ■ Reação extremamente rápida às mudanças do setpoint 

dentro da faixa completa de alimentação
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WE DISCOVER POTENTIAL



Flexível. Prático. Confiável.

Muitas plantas estão aumentando a utilização de combustíveis 
alternativos e reduzindo o uso de combustíveis fósseis. 
Trabalhar com baixas taxas de alimentação com as tecnologias 
existentes pode ser um desafio - por exemplo, durante a partida 
de forno, quando ainda é necessário a capacidade máxima de 
alimentação. Como equilibrar essas demandas que são 
conflitantes?

A resposta é o Pfister® FEEDflex, uma solução inovadora que 
abrange todos os benefícios do rotor dosador Pfister DRW, 
e com uma faixa de alimentação muito mais abrangente em 
capacidade. O Pfister FEEDflex utiliza tecnologia comprovada 
de dosagem gravimétrica para alimentar combustíveis fósseis 
pulverizados dentro de uma faixa de alimentação de até 1: 100. 
A taxa de alimentação pode ser alterada rapidamente de acordo 
com as necessidades do processo – se adapta rapidamente às 
mudanças nas condições operacionais.

Com base no projeto do mundialmente conhecido Rotor 
Dosador Pfister DRW, o Pfister FEEDflex oferece a mesma 
constancia e precisão de alimentação graças ao Prospective 
Control ProsCon®. Com este dispositivo pode-se trabalhar com 
uma taxa de alimentação menor e permite assim aumentar a 
sustentabilidade do processo térmico, com eficiência e 
desempenho por todo tempo.

O Pfister FEEDflex é um dispositivo opcional para os novos 
rotores dosadores, e também pode ser atualizado aos rotores

dosadores existentes. Se modernizado com o Pfister FEEDflex, a 
capacidade máxima de alimentação do sistema de dosagem não 
sera impactada, além de reduzir a pulsação na faixa de dosagem 
mais baixa.

Taxas mínimas de alimentação. 
Benefícios máximos

 ■ Sustentabilidade: sem um limite em utilizar uma alta 
quantidade ‘mínima’ de combustíveis sólidos de origem fóssil, 
pode-se utilizar maiores quantidades de combustíveis 
alternativos, reduzindo assim a pegada de carbono.

 ■  Produtividade: a capacidade máxima de alimentação de um 
sistema de dosagem modernizado será mantida. 

 ■ Flexibilidade: mudanças rápidas nos parâmetros operacionais 
ainda são possíveis - e pode se esperar o mesmo alto nível de 
constancia, precisão e confiabilidade.

 ■ Rentabilidade: os custos com combustível podem ser 
reduzidos pois se utiliza apenas o que é necessário. É 
possível um retorno muito rápido do investimento.
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Instabilidade de dosagem 
de combustível fóssil 

significativamente menor 
em comparação ao projeto 

original do equipamento 

Projeto Padrão

Dosagem de 
combustível fóssil 
melhorada mesmo 

com taxas mais baixas 
de alimentação

Pfister FEEDflex

GRÁFICOS DE DESEMPENHO 
PARA COMPARAÇÃO
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PTFLSmidth A/S

Vigerslev Allé 77
DK-2500 Valby
Dänemark
Tel: +45 3618 1000
E-mail: info@flsmidth.com

Para mais Informação 
Tel. +49 (0)821 7949 257 
spares@flsmidthpfister.com
www.flsmidth.com/services/operational/
feeding 
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Ajuda a trilhar o caminho para um futuro mais sustentável

Exemplo utilizando combustíveis no processo de cimento 


