
Tecnologia de mistura, granulação e reação 
para fertilizantes orgânicos e minerais

O princípio de granulação oferece as opções abaixo:
n Velocidade da ferramenta de mistura ajustável de baixa a alta
n	 A energia dentro do misturador é controlada de forma eficiente
n	 Alto nível de eficiência, mesmo para minoritários em formulação
n	 Adição de componentes líquidos de forma rápida e eficaz
n	 Componentes líquidos perfeitamente homogeneizados à mistura
n	 O equipamento pode ser adequado para mistura, granulação e 

reação de forma extremamente eficaz
n	 Matérias-primas com variadas densidades e tamanhos podem ser 

granuladas sem qualquer dificuldade

Vantagens:
n Processo de granulação fechado (sem emissão de poeira fina)
n Totalmente automatizado
n	 Controle e garantia de repetibilidade de resultados
n	 Possibilidade de uso de tortas de filtro e lamas
n	 Possiblidade de uso de vapor saturado
n	 Excelente integração de componentes fibrosos
n	 Capacidade de produção variável
n	 Sem zonas mortas
n	 Processo em curto tempo
n	 Desgaste mínimo da ferramenta de mistura
n	 Apenas uma ferramenta de mistura para misturadores de 1 
 a 3.000 litros

Princípio único de granulação

Cuba rotativa de mistura    
Realiza o transporte do material misturado

Velocidade da ferramenta de mistura variável
Para melhor ajuste de granulometria

O efeito
A separação entre o transporte de material e o processo 
de mistura permite que a velocidade 
da ferramenta de mistura seja amplamente variada 
(e, assim, a entrada de energia na mistura) 
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Eirich Industrial Ltda.
Estrada Velha de Itu, 1.500 | Jandira/SP | CEP 06612-250
Tel. + 55 11 4619-8902 | Fax: +55 11 4619-8924
vendas@eirich.com.br | www.eirich.com.br

Os maiores fabricantes ao redor do mundo trabalham com a Tecnologia de Mistura Eirich. Estamos à disposição para 
apresentar nossas referências. Eirich é parceiro de pesquisas junto às maiores universidades do Brasil e do mundo.

 
Entre em contato com nossa equipe especializada e agende um horário no Centro de Testes EIRICH.

+55 11 4619-8908 ou eirich@eirich.com.br

FERTILIZANTES

Clientes Eirich compartilham suas experiências:
n	 Fácil limpeza, não há acumulo de material nas paredes da cuba de mistura
n		Granulação uniforme e constante



Tecnologia de Mistura EIRICH: os melhores resultados 
com o menor nível de desgaste do mercado.
1. Estudo neutro: comparação do misturador EIRICH com outros tipos de misturadores, como horizontal e misturador de circulação 
forçada, do tipo betoneira.

O estudo apresentado a seguir foi realizado utilizando mais de 40 misturadores de diferentes fabricantes. Através de pesquisas colocadas em prática a fim 
de descobrir como a quantidade de 100 ppm pode ser misturada em diferentes sistemas de mistura. Para esta finalidade, 5 amostras foram usadas como 
exemplo em cada misturador, em intervalos de 1 minuto e na sequência divididos em 4 porções para avaliação. Cada ponto da curva representa o coeficiente 
de variação em relação ao tempo de mistura, e, portanto é o valor médio de 20 determinações.
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Planetário Circulação forçada Ribbon Blender EIRICH Linha D1.1
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Circulação forçada + rotor Plow Blender EIRICH Linha D EIRICH Linha R1.2

1.1 Misturadores com baixa velocidade (1 a 2 kW/100 kg)

O melhor resultado foi obtido através do uso de Misturador de Cuba 
Rotativa - Eirich Linha D (horizontal, sem rotor representado pela curva 
azul no gráfico 1.1).

O misturador de circulação forçada necessita de 6 minutos para alcançar a qualidade 
que o Eirich Linha D (sem rotor) obtém em 4 minutos.

1.2 Misturadores com velocidades mais altas (até 5 kW/100kg)

O melhor resultado de mistura é alcançado usando o Misturador de Cuba 
Rotativa Inclinada - Eirich Linha R, representado pela curva azul no gráfico 
1.2. O segundo melhor resultado foi obtido usando o Misturador Eirich Linha 
D, com rotor.

O misturador de circulação forçada e o misturador de arado (Plow Blender) necessitam 
de 6 minutos para alcançar a qualidade que o Eirich Linha R obtém em 2 minutos.

2. Desgaste: Misturador EIRICH versus Misturador Horizontal

Segundo conclusões de um cliente que opera paralelamente com misturadores Eirich Linha R e misturador de arado (Plow Blender) por 4 anos, o misturador 
horizontal claramente apresenta maior desgaste e maior custo de peças de reposição.
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Efetiva entrada de energia  

Tipo Estrela - contra / 
a favor da corrente

Tipo Pino 
contra corrente

Tipo Pino 
a favor da corrente

Faixa de velocidade típica de um misturador comum

 3.

3. Entrada de energia dependendo da velocidade, direção de 
rotação (contra ou a favor da corrente) e design da ferramenta 
(tipo pino ou estrela).

Comparativo de resultados industriais em uma mesma aplicação

Requisitos
Misturador Eirich RV19 

(1.500 L)
Misturador de Arado 

(Plow Blender)

Potência rotor + cuba 45 kW + 15 kW 37 kW

Potência chopper - 3 unidades, 4 kW cada

Velocidade periférica da 
ferramenta de mistura

Ajustável ao misturador, até 
de 13 m/s

Velocidade fixa, 
aproximadamente 

6,5 m/s

Custo de peças de reposição
Valor médio ao longo de 4 

anos, com 4.000 horas/ano
Valor 5 vezes maior que os 

misturadores Eirich

Motivos para este resultado:

Requisitos
Misturador Eirich RV19 

(1.500 L)
Misturador de Arado 

(Plow Blender)

Rolamento do eixo do motor

 Eixo de corpo inteiro, com 
dois rolamentos, selo em 
contato com o produto, 

causando desgaste

Atrito entre o material e a 
cuba de mistura

A cuba de mistura rotativa 
transporta o material, portanto 

não há diferença de 
velocidade entre a cuba e o 

material, quase nenhum atrito 
e baixo desgaste

O material é transportado 
apenas pela ferramenta de 

mistura, sem movimentação 
da cuba. Grande diferença 
de velocidade entre a cuba 
e o material, provocando 

atrito e desgaste 

Rolamento fora da área de 
mistura, não tendo contato 

com o produto, com isso, não 
há desgaste do selo 

Após mudarem de simples sistema de mistura para os misturadores Eirich, 
clientes de outras indústrias também reportaram um salto na qualidade e 
considerável economia nos custos operação, com retorno de investimentos em 
um curto período de tempo.

Resultado: a entrada de energia pode ser adaptada ao material se necessário, 
até 30 m/s (considerável aumento de desintegração de fibras, finos, etc.).


