Controlo de
emissões/
Despoeiramento
industrial

Sistemas Hurricane & ReCyclone®

Advanced Cyclone Systems (ACS)
Captura total de partículados com sistemas de ciclones otimizados

A ACS é uma empresa que se dedica ao desenvolvimento e comercialização, a nível
mundial, dos sistemas de ciclones mais eficientes do mercado.
Missão ACS
Conseguir a captura total das partículas,
exclusivamente com ciclones, através do
investimento contínuo em Investigação
e Desenvolvimento, libertando o
cliente dos custos e problemas com
precipitadores electroestáticos (ESP) e
filtros de mangas (FM).

Abordagem ACS
Trabalhamos em cooperação estreita com
os nossos clientes de forma a projetar
sistemas de ciclones customizados que
resolvam os seus problemas de filtração.
Ao contrário de outros fabricantes de
ciclones, a ACS dá garantias de eficiência
e emissões. Por este motivo é que a ACS
foi a empresa escolhidas para mais de 170
projetos em 34 países por todo o mundo.

o único fornecedor de ciclones de alta eficiência
gás/sólidos com custos muito inferiores

Ciclones ACS
Os sistemas de ciclones ACS contradizem o pensamento
geral de que os ciclones são coletores de partículas
ineficientes. As geometrias do ciclone Hurricane, com a
possibilidade de recirculação (ReCyclone Systems), provaram
ser uma alternativa aos precipitadores electroestáticos e
filtros de mangas em inúmeras indústrias por todo o mundo
para cumprir com limites de emissões rigorosos, atingindo
valores tão baixos quanto 30mg/Nm3.

ESP’s

Bag
Filters

Wet
Venturi
Scrubbers

Eficiência

Foco ACS
Estamos focados nas áreas de controlo
de emissão (CE) de partículas em
caldeiras, fornos e secadores. Também
procuramos melhorar a recuperação
de produto em pó (RP) em processos
alimentares, químicos e farmacêuticos.

Muticilones

0
Custo total do sistema (manutenção e operação)

O que distingue os nossos ciclones?
Sistema
ACS
Sonae
Indústria

Temos um vasto conhecimento científico na aglomeração de
partículas (PACYc) e otimização numérica em parceria com a
Universidade de Engenharia do Porto (FEUP) onde possuimos
um sistema piloto para efeitos de I&D.
O conceito revolucionário de aglomeração de partículas é essencial para explicar como é que os ciclones realmente funcionam e, consequentemente para otimizá-los. O resultado da
nossa pesquisa não é uma solução universal, mas sim, um
conjunto de diferentes famílias de ciclones e sistemas, procurando soluções à medida e personalizáveis para cada necessidade do cliente.
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Controlo de Emissão de Partículas & Despoeiramento
Um problema comum a todas as indústrias

Campos de aplicação

O controlo de emissão de partículas é um problema
típico nas indústrias que possuam caldeiras ou
incineradores para produção de energia ou fornos
e secadores para o fabrico de vários produtos,
como materiais cerâmicos, cimento ou pellets.

Caldeiras de Biomassa e Carvão
Secadores de Madeira e Pellets
Pirólise, Incineração e Gasificação
Caldeiras a Fuelóleo
Despoeiramento de Ar de Arrefecedores de Clínquer
Ligas de Aço e Ferro

Cumprir os limites legais de emissões (VLES), evitar
o escape de partículas para processos a jusante ou
purificar o ambiente são as principais motivações
dos clientes para a redução de partículas.

Processos de Calcinação
Captação e Despoeiramento de Ar
Fornos de Vidro e Cerâmica
Processos de Separação a Alta Temperatura

Principais sistemas de despoeiramento:
Multiciclones | Problema: Baixa Eficiência
Os ciclones industriais, tais como os multiciclones, são, pela sua construção robusta, ausência de
partes móveis e aplicação geral, a tecnologia preferida para a captura de partículas em caldeiras
e fornos industriais.
Contudo, os multiciclones deixaram de ser opção para cumprir com VLES em alguns países, dado
à sua eficiência relativamente baixa, partícularmente para partículas de menor dimensão (mediana
de tamanho de partículas de (um volume) <10μm)
Filtros de Mangas (FM) ou Filtros Cerâmicos | Problema: Custo de Operação e Manutenção
Os FMs representam um investimento aceitável e são muito eficientes (>99,9%), mas exigem
muita manutenção (a temperaturas elevadas ou humidade), devido à frequente mudança
dos elementos filtrantes. Além disso, nos processos de combustão é frequente o ataque de
partículas incandescentes aos filtros o que aumenta drasticamente as emissões. Os filtros
cerâmicos são uma opção mais dispendiosa. Nas aplicações de secagem, o entupimento é
um problema frequente, devido à presença de elevados teores de humidade.
ESPs e WESPs | Problema: Custo de investimento muito alto
Os ESPs são equipamentos robustos e muito eficientes numa determinada gama de resistividade
dos pós. Essa eficiência diminui fora dessa gama, devido a alterações de temperatura. Em
aplicações com risco de explosões, como em secagens de biomassa, os WESPs ou Lavadores
Venturi são uma solução alternativa, não obstante produzem poluição secundária. Os FMs e ESPs
requerem profissionais especializados para os operar. Em última análise, ESPs e WESPs presentes
e futuros implicam altos custos de investimento e estão fora do alcance de muitas empresas.

Solução ACS: Ciclones de alta eficiência que garantam baixas emissões

www.acsystems.pt
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Sobre Ciclones Hurricane

Ciclones numericamente otimizados ACS

Como aperfeiçoar os ciclones?

A dificuldade em encontrar um método de previsão que se adapte
à complexidade de modelização relacionada com escoamentos
multifásicos e muito turbulentos fez com que desde o inicio da
década de 1900 os ciclones tenham sido projetados e melhorados
por meios empíricos. A Dinâmica de Fluxo Computadorizada (CFD)
pode ser usada para otimização parcial do ciclone, mas ainda é
incompleta para a otimização completa de um ciclone, devido à
grande carga computacional associada à modelização de um
fluxo centrifugo, assimétrico e multifásico com polidispersidade.
A sub-otimização de ciclones, e notavelmente a baixa eficiência
de coleta, resulta do facto de que a aglomeração de partículas
nos ciclones não foi considerada até os dias de hoje.

Solução ACS

Cerca de 200 projetos implementados nos últimos 7 anos,
ajudaram a ACS a desenvolver uma linha completa de
famílias muito diferentes de Hurricanes para cada diferente
necessidade (tendo em conta que a aglomeração entre
partículas afeta a eficiência da coleta). A partir da préseparação de partículas grossas proporcionada por ciclones
compactos e de baixa queda de pressão, como as linhas SD
e DX, até captura de partículas finas com geometrias de topo
tais como o EX e o MK, a ACS fornece soluções para uma
ampla gama de casos industriais, podendo atingir emissões
comparáveis a ESPs (até menos de 30mg/Nm³).

Aglomeração de Partículas e Otimização Numérica
A ACS tem vindo a investigar a aglomeração de partículas em ciclones desde a sua génese. Tendo sido publicados vários artigos
técnicos e científicos relacionados, entre os quais o “Impact of particle agglomeration in cyclones” (Chemical Engineering
Journal 162 (2010) 861–876)”.
Este conhecimento ajudou a ACS a construir modelos de previsão de eficiência capazes de explicar porque é que as partículas
submicrométricas são muitas vezes capturadas com eficiência muito maior do que o previsto por modelos padrão. Efetivamente,
as partículas finas tendem a aglomerar-se (clusters) com muito maior eficiência de recolha do que os das partículas originais.
A aglomeração tende a aumentar na presença de distribuições de tamanho de partículas, tempos de residência no ciclone
longos e concentrações de partículas à entrada elevadas. Este conhecimento foi incorporado na ferramenta de simulação
numérica da ACS - o PACyc (aglomeração de partículas em ciclones)

*desenho ilustrativo, sujeito a personalização

Vários ciclones para diferentes necessidades
Graças ao Modelo PACyc – considerando várias restrições económicas e de operação (como tamanho dos equipamentos e
perda de carga), com a otimização numérica, é possível gerar milhões de protótipos virtuais num curto período de tempo.
Considerando-se esta abordagem como o melhor caminho para se obter ciclones verdadeiramente otimizados, foram
desenvolvidos diversos modelos ciclones e perda de carga e seleccionadas para cada aplicação.
Este problema numérico de otimização tem resultado em diversas famílias de ciclones, sendo algumas destas patenteadas.
Efetivamente, diferentes casos industriais, têm necessidades diferentes e estas podem ser tão complexas como minimizar
custos, ou espaço, tendo em conta um resultado mínimo de eficiência.
As seguintes famílias de ciclones*, são o resultado de requisitos muito diferentes que a ACS encontrou até agora.
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RE
Pré Separadores ACS
Objetivo: Reduzir as emissõesao menor custo e espaço.
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Ciclones de fim de linha com custo-benefício elevado:
Para vles moderadamente rigorosos

EX

MK

Ciclones de alta eficiência c/ aglomeração:
Alternativa a esp’s para limites de emissões rigorosos.

Diferentes soluções com ciclones – Redução de emissões em caldeira de biomassa
Projectar ciclones para redução de emissões:
Dependendo dos requisitos do cliente, a ACS pode projetar
soluções que vão de um pré-separador compacto para
partículas incandescentes e redução de sílica (proteção de
equipamentos a jusante) a um separador de fim de linha.
Quanto mais eficiente for a solução, maior o número de ciclones
necessários para aumentar o tempo de residência e promover
a aglomeração de partículas com impacto direto em espaço
de implantação e custos. A ACS procurará sempre a solução
mais económica que pode ser atualizada com a recirculação
no futuro. Compare o desempenho de vários produtos abaixo.

combustível
estilha de madeira
mediana de tamanho de partículas (em volume)
11µm
concentração à entrada
750mg/Nm3
temperatura do gás
180ºC
caudal
18 000m3/h
teor de humidade nos gases de combustão
8%(v/v)

96%

<29

EX

95%

<38

RE

92%

<60

RX

87%

<96

HR

82%

<132

TX

74%

<196

AT

61%

<270

DX

52%

<357

SD

39%

<458

Nº de ciclones (ø1000mm):

Tamanho:

Cumprimento
vles moderado

MK

Cumprimento
vles muito baixos

Emissões (mg/Nm3):

Eficientes
comparável a
multiciclones

Eficiência Global (%):

Condições de operação:
Caldeira de grelha móvel de 4MWth

Objectivos / Aplicações:

MK

100%

O ciclone do aglomerador - Aglomeração máxima
O ciclone mais eficiente disponível no mercado

EX

65%

Eficiência muito alta com efeito de aglomeração para competir com ESPs

RE

53%

Ciclone de alta eficiência com aglomeração para limites de emissões baixos

RX

33%

Separação de fim de linha para vles mais baixos.

HR

23%

Ciclones compactos de alta eficiência para variadas aplicações.
Atinge metade das emissões de multiciclones

TX

15%

Separação de fim de linha para vles moderados.
Desempenho superior a multiciclones.

AT

10%

Pré-separação avançada
Redução de sílica e partículas incandescentes a montante de secadores.

DX

7%

Pré-separação melhorada para partículas de tamanho médio e grosseiro
Boa alternativa a multiciclones axiais

SD

6%

Separação de partículas grosseiras
Redução da abrasão antes de ciclones otimizados e ventiladores.

www.acsystems.pt
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Sistemas ReCyclone®
Recirculação mecânica e eletrostática

ReCyclone® Mecânico (MH)

um ventilador adicional. Uma vez que o sistema de recirculação
apenas tem o objetivo de separação das partículas (e não de
captura), estas são exclusivamente capturadas no ciclone e evitase a necessidade de partes móveis. Para limpeza os sistemas
são agrupados em conjuntos de ciclones e recirculadores.

A ACS detém uma patente de um sistema de recirculação
para aumentar a eficiência dos ciclones. Um ReCyclone®
MH é composto por um Hurricane de alta eficiência e por
um separador de partículas, colocado a jusante do ciclone
que é denominado “recirculador” (ver figura). Em 2016, a ACS
introduziu recirculadores mais compactos que podem ser
colocados em cima de ciclones, libertando área de implantação.
O objetivo principal do recirculador é o de reintroduzir as
partículas finas, não captadas, no ciclone, depois destas
terem sido projetadas para as paredes do recirculador por
forças centrífugas. Enquanto esta corrente tangencial de gás é
enriquecida com partículas, a corrente axial de exaustão para
a chaminé é limpa. A recirculação é obtida por intermédio de

Aumento de Eficiência
A eficiência aumenta graças à recirculação e aglomeração de
partículas muito pequenas com partículas de maior dimensão
vindas diretamente do processo. Um ReCyclone® MH baixa
as emissões dos ciclones Hurricane de 30 a 60 %. Por fim, o
controlo com recirculação tem como benefício a flexibilidade, ao
lidar bem com fluxos de processo muito diversos.

Os ReCyclone® MH são os sistemas de captura de partículas puramente mecânicos mais
eficientes do mercado, uma vez que aumenta a eficiência de qualquer geometria do ciclone.
RECYCLONE® MH ESQUEMA

RECYCLONE® MH - CAR ACTERÍSTICAS

recirculador
mecânico

Patenteado

Muito alta eficiência:
Diminui as emissões de qualquer ciclone ACS entre [30-60]%

ar limpo

Emissões muito baixas:
Emissões [15-45]mg/Nm3 paramuitos combustíveis.

ar e partículas do
processo

Perda de carga: [150-200] mm c. a.

venturi/ventilador
Sem restrições de temperatura com escolha de aço apropriado

ciclones numericamente optimizados
familias hurricane TX HR RX RE EX MK

Recirculação assegura uma velocidade adequada dentro dos ciclones

Construção robusta sem partes amovíveis

Custos de manutenção e paragem praticamente nulos

partículas
coletadas

Baixos custos de investimento

E XEMPLOS DE PROJE TOS EM CURSO OU JÁ EM FUNCIONAMENTO

APLICAÇÃO
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CAUDAL
EFETIVO
(m3/h)

França – Caldeira a estilha

5 460

Brasil – Caldeira a estilha

TEMP.
(ºC)
180

TAM. MEDIO
PARTÍCUL AS
(µm)

DIÂMETRO
CICLONES
(mm)
8

600

QUEDA DE
PRESSÃO
(mm w. g.)
200

CONCENTR AÇÃO
À ENTR ADA
(g/Nm3)

EFICÊNCIA
(%)

EMISSÕES
(mg/Nm3)

0.25

> 86

< 50

101 206

160

15

900

120

0.45

> 90

< 46

Indonésia – Caldeira a casca de palma

3 595

230

30

700

190

5.60

> 99

< 50

Espanha – Sec.de fertilizante orgânico

50 400

40

35

1050

200

1.58

> 97

< 50
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Electrostatic ReCyclone® (EH)

A recente adoção da recirculação electroestática no mesmo
sistema de ciclones provou, que é possível obter com absoluto sucesso, a redução adicional da emissão de partículas,
mesmo na gama de tamanhos de [1;5] μm, assegurando o
cumprimento de futura legislação, particularmente onde os
valores de emissão sejam muito apertados.
Uma alta tensão contínua é aplicada ao recirculador permitindo a recirculação de partículas nanométricas, mais resistentes às forças centrífugas, ao ciclone. Depois de terem
sido separadas no recirculador e mantidas na corrente de recirculação, as partículas finas, carregadas eletricamente, são

atraídas pelas paredes do ciclone, enquanto aglomeram com
outras partículas de maior dimensão que entram no sistema
– ambos promovendo uma captura mais fácil.
Como as partículas não são capturadas nas paredes do recirculador, contrariamente aos ESPs, os sistemas ReCyclone®
evitam o problema de colmatação e condensação do pó
capturado. Adicionalmente os sistemas ReCyclone ® EH
são imunes tanto à elevada, como à baixa resistividade das
partículas e colector, e a potência da alta tensão necessária é
de apenas 10 a 15 % da utilizada nos ESPs.

A recirculação eletrostática foi vencedora do Prémio Nacional de Inovação Ambiental em 2008 e
nomeada para o European Environmental Press Award 2008.
RECYCLONE® (EH) ES QUEM A

RECYCLONE® (EH) - CA R ACTERÍSTICAS

recirculador
eletróestático

Muito alta eficiência:
Diminui as emissões de um Recyclone MH em [40-70]%

ar limpo

Emissões comparáveis com Filtro de Mangas:
variando entre [4-25mg]/Nm3, para vários combustíveis disponíveis.

ar e partículas do
processo

Queda de pressão: [100-170] mm w. g.

venturi/ventilador
Opera em temperaturas até 400º

ciclones numericamente optimizados
familias hurricane TX HR RX RE EX MK

Não sensível a variações de fluxo.

Construção robusta, sem peças móveis (sem mecanismos de limpeza)

Baixos custos de manutenção e tempo de inatividade

Baixo custo de investimento

partículas
coletadas

E XEMPLOS DE PROJE TOS EM CURSO OU JÁ EM FUNCIONAMENTO

APLICAÇÃO

R. Dominicana - Caldeira a pellets
França - Caldeira a resíduos pinheiro
Indonésia - Caldeira a carvão
Turquia - Gaseificação (animal)

CAUDAL
EFETIVO
(m3/h)
25 306

TEMP.
(ºC)

TAM. MEDIO
PARTÍCUL AS(µm)

DIÂMETRO
CICLONES
(mm)

250

8

800

150

PRESSURE
DROP
(mm w. g.)

QUEDA DE
PRESSÃO
(g/Nm3)

EFICÊNCIA
(%)

0.30

> 95

EMISSÕES
(mg/Nm3)
< 15

3 900

180

11

600

160

0.2

> 90

< 20

40 865

350

30

2000

170

5.60

> 99.1

< 50

3 225

350

11.5

600

160

0.32

> 94

< 20

www.acsystems.pt
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Comparação Tecnológica
Ciclones Hurricane | ReCyclone MH | Recyclone EH | Outras tecnologias

Abordagem a um novo projeto
Sempre que é possível atingir os vles ou eficiência requerida com uma dada família de ciclone otimizados, a ACS evitará a
recirculação, a fim de reduzir os custos de investimento e de operação (principalmente no consumo de energia dos ventiladores).
No futuro, quando os limites de emissões se tornarem mais rígidos, qualquer família de Ciclones Hurricane pode ser acoplada
com recirculação mecânica ou eletrostática para aumentar a sua eficiência. Este investimento por etapas é mais fácil de
suportar do que uma despesa única num filtro de mangas ou esp.
C O M P A R A Ç Ã O D E E M I S S Õ E S R E S I D U A I S E N T R E P R O D U T O S A C S - Condições de operação na página 5
hurricane
Hurricane

29

Recyclone MH

21

Recy. EH 10
Hurricane

38

Recyclone MH
Recy. EH

30

recyclone MH

12

Hurricane

60

Recyclone MH
Recyclone EH

45
19

Hurricane

96

Recyclone MH
Recyclone EH

67

recyclone EH

29

Hurricane

132

Recyclone MH
Recyclone EH

97
44

Emissões residuais (mg/Nm3) na chaminé do exemplo da página 5 ( Exemplo para uma caldeira de biomassa de 4MW )

C O M P A R A Ç Ã O D A S T E C N O L O G I A S P A R A C O M B U S TÃ O D E E S T I L H A D E M A D E I R A
Comparação das tecnãologias para combustão de aparas de madeira

Multiciclones

Lavadores de
gazes húmidos

Filtros de
mangas

ESP´s

Sistemas
Hurricane

50 a 80

89 a 93

98-99 +

95 a 99

82 a 96

87 a 97

94 a 99

Emissões (depende do ciclone Hurricane)

> 150

49 a 70

< 20

5 a 35

29 a 132

21 a 97

10 a 44

Limitações de temperatura (ºC)

Não

Não

< 250

Sim

Não

Não

<400

Risco de incêndio

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Sensibilidade à resistividade

Não

Não

Não

Alto

Não

Não

Baixo

Necessidade de pré-separação

Não

Não

Sempre

Frequente

Raramente

Raramente

Raramente

Consequências da falha de campo elétrico

Não

Não

Não

Desligar tudo

Não

Não

Funcionamento
mecânico

Partes móveis/de substituição

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Custos de investimento relativos

20/100

(45 a 55)/100

60/100

100/100

(35 a 55)/100

(45 a 65)/100

(60 a 70)/100

Custos de operação rel. (Energia e Manutenção)

4/100

20/100

20/100

10/100

4/100

6/100

10/100

Custos de “retrofitting” não futuro

Muito baixo

Baixo

Baixo

Muito alto

Muito baixo

Muito baixo

Muito baixo

Custos de paragem

Muito baixo

Baixo

Alto

Baixo

Muito baixo

Muito baixo

Baixo

Sist. sêco

Poluição sec.
Tratamento

Sist. sêco

Sist. sêco

Sist. sêco

Sist. sêco

Sist. sêco

Eficiência (%)

Comentários

Sistemas
Sistemas
ReCyclone® MH ReCyclone® EH

Valores indicativos da página 5. ( Exemplo para uma caldeira de biomassa de 4MW ). O nível das emissões depende do tipo de família ciclone utilizada.
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Maximiza
Eficiência

Aplicação
universal

Minimiza
custo
total de
propriedade

Caso de Estudo Hurricane HR para a indústria de aglomerados de madeira
O cliente A Sonae Indústria é um dos maiores produtores de
aglomerados de madeira do mundo. A empresa enfrenta muitos
desafios de filtração, incluindo a principal caldeira de biomassa, o
secador de placas de MDF e outros processos múltiplos, como o
moinho de martelos e triturador.
O problema e a solução A Sonae usava um gerador de gás natural para
secar fibra, apesar de ter a quantidade necessária de energia térmica
disponível nos gases de exaustão de um gerador de termofluído a
resíduos de madeira (TOH). O problema do TOH residia nas emissões
de cinzas e partículas não queimadas transportadas com a fibra a
secar e depositadas no produto final - os painéis de madeira. Estes
eram sistematicamente rejeitados por inspeções de qualidade.
Condições de projeto
Combustível
casca de pinheiro e resíduos de madeira
Mediana de tamanho de partículas
10.2µm
Concentração de pó à entrada
900mg/Nm3
Temperatura do gás
303ºC
Caudal efetivo
247 000m3/h
Saída/Desempenho
Emissões residuais
Queda de pressão
Sistema ACS

<100mg/Nm3
1.0kPa
60HR1000

O sistema Hurricane de 60 ciclones de ø1000mm projetado para
reduzira concentração de partículas para menos de 100mg/Nm³,
tendo permitido chegar um nível de rejeições aproximado de zero.

900mg/Nm3

3000mg/Nm3

resíduos
de madeira
estilha

ciclones HR

<100mg/Nm3

caldeira
biomassa

ciclone
de secagem

ventoínha
booster
queimador
de gás

multiciclone
bypass
damper

alternador
de calor

chaminé
ventoínha

Caso de Estudo Hurricane HR para reduzir emissões numa fábrica de pellets
O cliente A Glowood produz 100 mil toneladas de pellets por ano no
Cercal, Portugal, principalmente para exportação. Tal como outros
fabricantes de pellets, a Glowood enfrenta muitos desafios de filtração,
incluindo pré-separações de cinzas e partículas incandescentes antes
do secador rotativo, controlo de emissões após secador ciclones de
processo e outras aplicações, tais como os moinhos de martelos.
O problema e a solução A Glowood dispõe de uma fornalha a
biomassa com a utilização dos gases de exaustão para secagem
da matéria-prima num secador rotativo. Devido à baixa eficiência
da fornalha e dos ciclones, as emissões de particulas na chaminé
chegaram a 700mg/Nm³, representando perdas de material e
essencialmente um problema ambiental. A ACS desenvolveu um
sistema de 6 ciclones Hurricane HR com ø1550mm, dispostos em
linha, para reduzir as emissões abaixo de 50mg/Nm³.
recirculação de ar quente

700mg/Nm3

<50mg/Nm3

ID fan

resíduos
de madeira
estilha

caldeira
biomassa

Saída/Desempenho
Emissões residuais
Queda de pressão
Sistema ACS

secador
rotativo
ciclone
secador

damper de
recirculação

Condições de projeto
Combustível poeiras finas de madeira que escapam dos ciclones
Mediana de tamanho de partículas
20µm
Concentração de pó à entrada
700mg/Nm3
Temperatura do gás
87ºC
Caudal efetivo
71 839m3/h

ciclones HR

<50mg/Nm3
1.2kPa
6HR1550

chaminé

www.acsystems.pt
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Case Study Hurricane RE para a redução de emissões de uma caldeira a carvão
O cliente A Proteicol é uma empresa colombiana dedicada à
transformação de subprodutos de origem animal dirigidos à
indústria de alimentação animal. Como em muitas outras indústrias
do país, uma caldeira de carvão (marca JCT) é usada para produzir
vapor para o processo. O carvão é uma fonte inevitável de energia
na Colômbia, assim como a necessidade de reduzir as emissões de
partículas, que atingem níveis muito elevados na maior parte das
instalações. A nova regulamentação obriga que a indústria opere as
suas caldeiras abaixo do limite de 50mg/Nm³.
O problema e a solução A Proteicol dispunha de uma caldeira de
grelha móvel (JCT) com multiciclone a emitir partículas entre 250 e
350mg/Nm³. Para reduzir as emissões para <50mg/Nm³ – caudal
de 25485m³/h a 155°C, a ACS projetou um sistema composto por 12
Condições de projeto
Combustível
Mediana de tamanho de partículas
Concentração de pó à entrada
Temperatura do gás
Caudal efetivo

Carvão da Colômbia
5,5μm
327mg/Nm3
155ºC
25 485m3/h

Saída/Desempenho
Emissões residuais
Queda de pressão
Sistema ACS

<50mg/Nm3
1.3kPa
12RE900

ciclones HR com ø900mm, colocado após os ciclones, capturando
apenas as cinzas residuais que escapam para a atmosfera.
350mg/Nm3

carvão da
colômbia

<50mg/Nm3

ReCyclones

caldeira
a carvão

multiciclone

ventoínha chaminé

Case Study Hurricane MK para reduzir emissões de uma caldeira biomassa (madeira e resíduos)
O cliente A Sciérie de Miremont é uma empresa francesa que
trabalha no setor de exploração florestal e resíduos florestais. A
ADEME - agência francesa para o meio ambiente e para o uso
eficiente de energia - co-financia sistemas de despoeiramento para
caldeiras de biomassa que operem com emissões de partículas
abaixo de 50mg/Nm³ a 6% de O2. A caldeira usada pelo cliente é do
fabricante austríaco Agroforst.
O problema e a solução Beneficiando de estar numa área florestal, a
Miremont queima resíduos florestais com mais de 50% de humidade
para produzir vapor e fornecer energia para várias áreas. Para cumprir
com os limites de emissão impostos pela ADEME, a ACS criou um
sistema de 6 ciclones Hurricane MK de ø600mm a serem colocados
após o multiciclone da caldeira, reduzindo as emissões residuais
finais abaixo de 50mg/Nm³ em 11% de O2.
250mg/Nm3

estilha de
madeira

caldeira
biomassa

multiciclone
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<50mg/Nm3

ciclones MK
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ventoínha chaminé

Condições de projeto
Combustível
Casca de madeira e resíduos florestais
Mediana de tamanho de partículas
9µm
Concentração de pó à entrada
250mg/Nm3
Temperatura do gás
190ºC
Caudal efetivo
3 200m3/h
Saída/Desempenho
Emissões residuais
Queda de pressão
Sistema ACS

<50mg/Nm3 a 11%O2
1.2kPa
6MK600

Case Study ReCyclone® MH para reduzir emissões provenientes de uma caldeira de 45t/h
O cliente A ComBio Energia S.A., é uma empresa que desenvolve,
implementa e gere vapor, em regime de subcontratação para
empresas no Brasil. Como parte do seus serviços, a ComBio ajuda
os clientes a resolver problema de emissões de partículas para
cumprir a legislação local. No caso descrito, o cliente final era a
Votorantim Metais Holding, uma empresa entre os cinco maiores
produtores de zinco do mundo, ocupando uma posição de liderança
na América Latina com uma carteira diversificada que inclui cobre,
chumbo, prata e outros minerais.
O problema e a solução A ComBio gere a caldeira que queima estilha
de madeira e biomassa de resíduos florestais (do fabricante Dan
Power) na fábrica Três Marias da Votorantim no Brasil. A caldeira atinge
Condições de projeto
Combustível
estilha de madeira e resíduos florestais
Mediana de tamanho de partículas
15µm
Concentração de pó à entrada
450mg/Nm3 a 8%O2
Temperatura do gás
160ºC
Caudal efetivo
40 755m3/h

emissões de 450mg/Nm³ a 8% de O2 graças a um multiciclone, mas
precisa cumprir níveis abaixo de 100mg/Nm³ a 8% de O2. Considerando
as condições de projeto a ACS projetou um ReCyclone® MH composto
por 24 ciclones Hurricane de ø1000mm e 24 recirculadores mecânicos
no sentido de garantir o cumprimento da legislação local.
450mg/Nm3

Saída/Desempenho
Emissões residuais
Queda de pressão
Sistema ACS

<100mg/Nm3

recirculadores mecânicos compactos

conduta de entrada

<100mg/Nm3 a 8%O2
1.5kPa
24MH-HR1000

estilha
de madeira

caldeira
biomassa

ciclones
Hurricane

multiciclone

ventoínha de
recirculação

conduta
de saída

ventoínha chaminé

Case Study ReCyclone® EH para reduzir emissões de uma caldeira de 5MWth (pellets de madeira)
O cliente A Leche Rica é um grupo empresarial com mais de 50 anos
de experiência na indústria alimentar no mercado dominicano. Com
especificações rigorosas, a empresa garante produtos de qualidade
e frescura, enquanto procura manter a liderança na produtividade
e serviços.
O problema e a solução O objetivo do Leche Rica era ter emissões
de particulas abaixo de 50mg/Nm³ a 11% O2. Para conseguir, a
empresa precisava de baixar o nível de emissões do multiciclone em
mais de 84%. A ACS utilizou uma distribuição granulométrica (PSD)
da sua extensa base de dados e em combinação com simulações
computacionais projetou o sistema ReCyclone® EH, composto por
12 ciclones Huricane HR e 12 recirculadores eletrostáticos, todos
com ø800mm . O sistema é capaz de garantir emissões desejadas
pelo cliente sendo que as emissões esperadas são abaixo de
25mg/Nm³dry a 11% de O2.

recirculadores
eletroestáticos

pellets de
madeira

Condições de projeto
Combustível
Mediana de tamanho de partículas
Concentração de pó à entrada
Temperatura do gás
Caudal efetivo
Saída/Desempenho
Emissões residuais
Queda de pressão
Sistema ACS

caldeira
biomassa

multiciclone

ventoínha de
recirculação

pellets de madeira
40µm
300mg/Nm3dry a 11% O2
250ºC
25 306m3/h

25mg/Nm3dry a 11% O2
1.5kPa
12EH-HR8900

ventoínha chaminé
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