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Os secadores tipo tambor rotativo da 

SOLID DESIGNER apresentam 

uma alta eficiência térmica para 

remoção de água ou  agua/solventes 

de uma ampla variedade de soluções, 

lodos e suspensões.

No caso por exemplo da secagem de 

leveduras, amidos (de milho, batata, 

arroz, trigo ou mandioca) e outros 

produtos pastosos alimentícios, o 

secador da SOLID DESIGNER está 

composto de um cilindro e um 

conjunto de coifas de insuflamento 

de ar quente, dispostas radialmente 

sobre o cilindro.

É um equipamento que seca em 

forma muito eficiente, em 

temperaturas relativamente baixas, 

entregando na sua saída, um pó seco 

de alto valor proteico, comumente 

utilizado como matéria-prima base 

pelas indústrias da área alimentícias, 

de ração animal e cosméticos.



Como funciona o cilindro secador

O coração da instalação é o secador de tambor da SOLID DESIGNER, o mesmo está  

composto principalmente por um ou dois cilindros de aço inoxidável que são 

aquecidos no interior com fluído térmico ou vapor saturado. O concentrado de 

levedura ou outros produtos pastosos são alimentados sobre os cilindros de secagem 

que giram. O produto é retirado desde um  reservatório onde é pré-aquecido. São 

vários os métodos de aplicação empregados, tudo depende da diluição dos produtos e 

seu grau de aderência em superfícies

Para aquecer o cilindro circula no seu interior óleo térmico ou  vapor saturado que se 

condensa na parede sendo que a mesma está composta de um labirinto de múltiplas 

passagens. Seja que se utilize fluído térmico ou vapor o fluido troca calor com a 

estrutura (chapa de aço inoxidável)  ficando mais frio sendo então removido do 

tambor, 

O sistema de aquecimento por óleo térmico ou vapor é um sistema fechado, o que 

significa que o produto em processo de secagem não entra em contato com o fluído de 

aquecimento. Finalmente a  matéria seca, sólida, é removida dos cilindros com uma 

faca raspadora.

Como funciona os Secadores de ar quente radiais

Radialmente disposto do cilindro secador são instalados 3 ou 4 coifas. As mesmas  

insuflam ar quente sobre a superfície do cilindro e o produto aderido que está em 

processo de secagem, aumentando assim a ação. O ar saturado de umidade que resulta 

após o mesmo bater sobre a superfície úmida do produto é retirado pelas mesmas 

coifas.

É um sistema muito eficiente pois o ar quente utilizado neste processo é gerado 

utilizando calores residuais gerados no próprio cilindro secador ou de outros processo 

na planta industrial.

Suporte da Faca

Para a retirada do produto desde a superfície do cilindro secador se utiliza uma faca 

raspadora, sendo que a mesma faz parte de um suporte e um mecanismo que permite 

ajustar a linearidade no sentido transversal e a pressão exercida sobre o cilindro, de 

maneira de retirar o produto oferecendo a mínima pressão. 

Finalmente uma rosca de descarga e um sistema de transporte pneumático transferem 

o produto seco para os passos seguintes do processo a jusante antes de ser embalado 

ou armazenado em silo.

O secador de tambor está disponível numa variedade de tamanhos, com área de 

secagem entre  7 m² até 21 m² (capacidade produção de 140 a 500 kg/h). 

Todos nossos secadores tem um projeto personalizado.



 Lodos industriais diversos.

 Lodos da indústria química.

 Lodos perigosos.

 Lodos da indústria da celulose e 

papel.

 Lodos indústria açúcar e etanol.

 Lodos indústria alimentícia.

 Lodos agroindustriais.

 Lodos municipais.

 Produtos alimentícios (leveduras 

amidos, glúten, polpas frutas, 

farinhas, cereais instantâneos, 

flocos).

 Processamento efetivo para materiais,

viscosos, pegajosos, pastosos e com

alto conteúdo de umidade.

 Alta eficiência energética e

operacional (até 35% de economia de

combustível comparado com

equipamentos equivalentes).

 Baixa temperatura de secagem (50 até

90 0C) para conservar as propriedades

do produto sensíveis à temperaturas

elevadas.

 Construção compacta e resistente

apresentando baixa necessidades de

manutenção preventiva quanto

corretiva.

 Não se precise de instalações especiais

de ar quente externas.

 Controle automático integral do

sistema e o processo, o que permite

otimizar a produção e a qualidade do

produto seco.

 Produtos pegajosos, pastosos, 

purés.

 Produtos farmacêuticos.

 Pós cerâmicos.

 Produtos químicos.

 Pigmentos e corantes.

 Produtos químicos agrícolas 

(fertilizantes, defensivos).

Características

Aplicações



Os secadores de tambor da SOLID DESIGNER comparado com outros

tipos de secadores como os secadores tipo spray, oferecem uma serie de

vantagens para as mesmas aplicações. Una das mais importantes é com

relação ao custo do empreendimento. O nosso sistema de secagem,

baseado em secador de tambor, é muitíssimo menos custoso que um

empreendimento com secador tipo spray, sem que isto significa um

desempenho menor. A diferença do secador tipo spray, o nosso secador de

tambor (tipo labirinto distribuidor) tem a capacidade de secar produtos

altamente viscosos e pastosos e ainda conservando as características

importantes como aroma e sabor (no caso produtos alimentícios) pois a

temperatura de secagem é muitíssimo menor que no secador tipo spray.

Vantagens:

 Higiênicos, superfície de secagem com polimento eletrolítico,

rugosidade < 1m.

 Versáteis pois os nossos secadores podem ser fabricados para qualquer

capacidade entre 50 até 650kg/m2.h de água retirada.

 Eficientes, secagem rápida com mínimo de emissões.

 Serviço pesado, habilidade para secar fluídos altamente viscosos e

pastosos.

 Durável, componentes fáceis de limpar e de manter.

 Material fabricação muito durável, fabricação integral em aço

inoxidável AISI 304.

Vantagens secadores de tambor comparado com secadores spray
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