
SOLUÇÕES 
CUSTOMIZADAS 
EM COMBUSTÃO



Qualquer processo que envolva combustão é sempre um desafi o, sendo necessário desenvolver 
soluções sob medida para cada situação específi ca, de maneira a tornar o processo de queima 
mais simples, seguro, efi ciente e sustentável. 

Olhando para esta necessidade a FLAME COMBUSTION se especializou em oferecer soluções 
customizadas para os mais diversos processos de queima. Através de seu corpo técnico 
altamente capacitado, aliado ao know-how acumulado em mais de 20 anos de história, a 
FLAME COMBUSTION proporciona aos seus clientes resultados altamente satisfatórios em suas 
operações, fornecendo projetos multidisciplinares de engenharia e equipamentos para sistemas 
de combustão em geral.

SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS 
EM COMBUSTÃO

PRINCIPAIS SEGMENTOS ATENDIDOS
Do cimento para todos os processos: as 
empresas confi am no serviço da FLAME 
COMBUSTION. Se você precisar de apoio 
garantimos resposta rápida e tratamento 
diferenciado. Nós lhe apoiamos e assessoramos 
passo a passo até que a melhor solução seja 
encontrada. Graças à prensença global da 
FLAME COMBUSTION nós podemos ajudá-
lo em todo o mundo com uma abordagem 
completa de seu processo.

Indústrias que atendemos:

- Cal e cimento
- Fertilizantes
- Mineração
- Papel e celulose
- Química e petroquímica
- Refratários
- Processos  de secagem
- Ferro e aço



QUEIMADORES ESPECIAIS

Queimadores para os mais distintos tipos de 
aplicação.

Para combustíveis sólidos, líquidos e gasosos.

Principais características:

• Mono ou multicombustíveis.
• Ampla faixa de ajuste por meio de 
procedimentos operacionais simples.
• Capacidade térmica de 1 Gcal/h à 100 Gcal/h

SISTEMAS DE MANEJO DE COMBUSTÍVEIS

Sistemas que permitem o controle e 
monitoramento no manejo dos mais diversos 
tipos de combustíveis. São projetados e 
fabricados conforme as normas técnicas 
aplicáveis, permitindo fácil integração com o 
queimador.

Para combustíveis sólidos, líquidos e gasosos:

• Estação de fi ltragem e bombeamento
• Estação de aquecimento de líquidos viscosos
• Cavalete de válvulas para líquidos e gases
• Sistemas de dosagem de combustíveis sólidos
• Sistemas de transporte pneumático.
• Sistemas de armazenagem (silos, tanques)
• CLP e tela IHM integrados

QUEIMADORES PARA FORNOS ROTATIVOS

TECNOLOGIAS E PRODUTOS 

Queimadores feitos sob medida com geometria 
única que garantem uma chama estável e perfi l 
térmico controlável.

Permite operar com combustíveis pulverizados 
(coque de petróleo, carvão), líquidos, gasosos, 
sólidos e líquidos alternativos (biomassa, CDR, 
glicerina, óleo usado).

Principais características:

• Melhor qualidade do produto fi nal
• Melhor controle sobre emissões (Low NOx)
• Maior vida útil do refratário
• Maior fl exibilidade no controle da chama
• Melhor estabilidade do processo
• Maior efi ciência térmica
• Qualquer capacidade térmica

GERADOR DE GASES QUENTES

Geradores de Gases Quentes feitos sob 
medida, adequados para os mais variados 
tipos de processos de secagem ou moagem 
em diversos segmentos da indústria.

Permite operar com combustíveis pulverizados 
(coque de petróleo, carvão), líquidos, gasosos, 
sólidos e líquidos alternativos (biomassa, CDR, 
glicerina, óleo usado).

Principais características:

• Queima de 100% de combustíveis sólidos 
pulverizados (coque de petróleo, carvão, etc)
• Design específi co para seu processo com 
câmara de combustão vertical ou horizontal 
(indoor / outdoor).
• Maior aproveitamento energético
• Capacidade térmica de 1 Gcal/h à 50 Gcal/h.
• Baixo nível de O2 e CO, permitindo processos 
que envolvam secagem ou moagem de 
materiais explosivos, como carvão ou qualquer 
combustível com alto teor de volátil
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