
Para manter a dosagem de carvão livre de 
pulsações com nossa alta taxa de substituição, 
adquirimos um dosador menor em 2015. Se a 
tecnologia FEEDflex existisse na época, teríamos 
economizado este investimento.” 

SVEN GLÄß 
GERENTE DE PRODUÇÃO,  
SCHWENK ZEMENT KG – MERGELSTETTEN

O uso crescente de Combustível Alternativo AF (Coprocessa-
mento) em muitas cimenteiras coloca os sistemas de dosagem 
de combustível sólido sob pressão. Sendo até recentemente 
o material primário, o combustível sólido tende a ser usado de
forma flexível para preencher a lacuna deixada pelo combustível
alternativo. Consequentemente os sistemas de dosagem de
combustível sólido precisam lidar com taxas de alimentação que
variam de dezenas de quilogramas por hora quando o uso de
combustível AF é alto, a algumas toneladas por hora quando o
combustível alternativo não está disponível ou está em falta.

Devido ao uso intensivo de combustível alternativo 
(Alternative Fuel - AF) na Cimenteira Schwenk 
Zement KG, planta Mergelstetten, surgiu a 
necessidade de um sistema de dosagem de 
combustível sólido capaz de lidar com taxas 
de alimentação altamente variáveis. A planta 
usava dois Dosadores Pfister para obter a 
flexibilidade necessária, e recentemente atualizou 
um deles com o FEEDflex. Agora o mesmo 
desempenho é obtido com apenas um Dosador.

Cimenteira Schwenk 
Zement KG, Alemanha, 
obtem flexibilidade na 
dosagem de combustível 
sólido com o uso de 
Pfister® FEEDflex™

Para atingir este nível de flexibilidade, a planta Mergelstetten 
usou dois dosadores Pfister. Um Rotor Dosador modelo DRW 3.12 
para os níveis mais altos de dosagem, e o modelo menor tipo 
DRW 4.10 instalado alguns anos atrás para lidar com valores mais 
baixos de dosagem.

Quando a Cimenteira Schwenk Zement ouviu sobre a tecnologia 
FEEDflex que permitiria cobrir toda a faixa requerida de dosa-
gem com apenas um dosador, demonstraram grande interesse.

Pfister FEEDflex proporciona dosagem de combustível sólido de 
forma flexível permitindo grande variação na taxa de alimentação 
sem pulsações e conseguentes picos de CO. Pode ser imple-
mentado em novos dosadores ou por Retrofit de equipamentos 
existentes. 

WE DISCOVER POTENTIAL



O upgrade do Pfister® DRW 3.12 existente inclue modificações 
mecânicas com distribuição otimizada do ar. Após a fase de 
quatro meses de teste, o FEEDflex™ foi colocado em operação 
permanente na planta Mergelstetten, cobrindo toda a faixa de 
alimentação. A planta está agora investigando um uso alternativo 
para o modelo menor Pfister DRW 4.10.

Após 10 meses de operação em Mergelstetten, 
FEEDflex proporcionou:
■ Dosagem estável na faixa de operação requerida de 1 :50.
■ Potencial para diminuir a alimentação, uma vez que Pfister

FEEDflex pode operar com taxas de até 1:100.
■ Redução de 25% no volume do ar de transporte.
■ Redução no consumo de energia.
■ Não foi observado aumento de desgaste.

Duas outras instalações FEEDflex em outras plantas reforçam os 
resultados obtidos em Mergelstetten, alcançando uma faixa de 
operação desde 60 kg/h até 6 ton/h com o dosador DRW 4.10.

BENEFICIOS PRINCIPAIS 

O uso de combustível alternativo em sua empresa 
está aumentando? Isto significa que a quantidade 
de combustível primário deve diminuir. 
O upgrade Pfister FEEDflex é a solução para seu 
problema.

■ Sustentabilidade: Você pode dosar quantidades mínimas
de carvão em pó sem pulsação e consequentes picos de
CO.

■ Produtividade: Pfister FEEDflex não afeta a capacidade
máxima de dosagem que seu dosador DRW alcança.

■ Flexibilidadee: Você ainda pode usar sua capacidade
máxima exigida no partida do forno.

■ Lucratividade: A tecnologia FEEDflex reduz o custo do
combustível com rápido retorno de investimento ROI.
Voce pode economizar centenas de quilos de combustível
sólido por hora.

VEJA MAIS INFORMAÇÕES NO SITE: 
WWW.FLSMIDTH.COM/EN-GB/PRODUCTS/ 
FEEDING-AND-DOSING
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FLSmidth A/S  
Vigerslev Allé 77 
2500 Valby 
Denmark
Tel. +45 36 18 10 00 
Fax +45 36 30 18 20 
info@flsmidth.com

For information 
Tel. +49 (0)821 7949 257 
spares@flsmidthpfister.com

www.flsmidth.com
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DRW x.10/1,25 
DRW 1.2/1,25 

DRW x.10/1,6
DRW 1.2/1,6 DRW x.12/2

60 kg/h 140 kg/h 250 kg/h

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Dosagem com pulsação reduzida em toda a faixa de ope-
ração desde a máxima capacidade atual até o mínimo de 
60-250 kg/hr com o dosador Pfister.

Capacidades mínimas com o FEEDflex:

GRÁFICO DE COMPARAÇÃO DE PERFORMANCE

Dosagem de carvão 
não linear em taxas de 

alimentação muito abaixo da 
faixa de operação normal.

Projeto original

Dosagem de combustível 
estável mesmo com 

taxas de alimentação 
muito baixas.

FEEDflex


