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Hurricane &
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a carvão e
biomassa

Sobre Ciclones Hurricane
Ciclones numericamente otimizados ACS

EX

RE
Pré-separators ACS: Objectivo:
Reduzir as emissões > menor custo e espaço

Ciclones de fim de linha com custo-benefício elevado:
Para VLES moderadamente rigorosos

MK

Ciclones de alta eficiência c/ aglomeração:
Alterantiva a ESP’s para limires de emissões rigorosos

CICLONES HURRICANE
Grande parte dos ciclones disponíveis no mercado têm sido projetados e melhorados por meios empíricos. O CFD (Computadorized
Flow Dynamics ) pode ser usado para uma otimização parcial de um ciclone, mas ainda é incompleto para uma otimização completa. A
sub-otimização de ciclones, e notoriamente a baixa eficiência de captura, resulta do facto de a aglomeração de partículas nos ciclones
não ter sido considerada até os dias de hoje.
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 com as de maior dimensão, sendo capturadas por arrasto e com uma muito maior eficiência
do que os das partículas originais (isoladas). A aglomeração tende a aumentar na presença de distribuições alargadas de tamanho de
partículas, tempos longos de residência no ciclone e concentrações elevadas de partículas. Este conhecimento foi incorporado na
ferramenta de simulação numérica da ACS - o PACyc (aglomeração de partículas em ciclones).
Como resultado, a ACS desenvolveu uma linha completa de famílias distintas de ciclones Hurricane para cada diferente
necessidade, tirando partido de como a aglomeração entre partículas afeta a eficiência da captura.
Desde ciclones compactos e de baixa queda de pressão para proporcionar uma pré-separação eficaz de partículas grossas (linhas
SD e DX), até ciclones aglomeradores de altíssima eficiência para captura de partículas finasl (linhas 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).
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EX

Eficiência muito alta com efeito de
aglomeração para competir com ESPs

<38

RE

Ciclone de alta eficiência com aglomeração
para limites de emissões baixos

<60

RX

Separação de fim de linha para vles mais baixos.
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HR

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

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

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

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

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

<458

As emissões residuais comparativas são meramente indicativas e obtidas para a combustão de estilha de madeira numa caldeira tipo grelha móvel de 4MWth.
Gás de combustão a 750mg/Nm3 a 180ºC.

Cumprimento
vles muito
baixos

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

Cumprimento
vles moderado

MK

E M I S S Õ E S (mg/Nm3) :

Eficientes
comparável a
multiciclones

OBJECTIVOS / APLICAÇÕES:

ReCyclone MH & EH

Sistema de recirculação para aumentar a eficiência dos ciclones
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RECYCLONE® EH ESQUEMA
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R E C Y C L O N E ® M H ( M E C Â N I C O)

R E C Y C L O N E ® E H ( E L E C T R O E S TÁT I C O)

Composto por um Hurricane de alta eficiência e por um

Composto por um Hurricane de alta eficiência e por um separador

separador de partículas, O MH é um recirculador compacto

de partículas, O EH é um recirculador compacto que pode ser

que pode ser colocado no topo dos ciclones. O objectivo é

colocado no topo dos ciclones. Uma alta tensão contínua é aplicada

reintroduzir as partículas finas, não captadas, no ciclone, depois

ao recirculador permitindo a recirculação de partículas nanométricas,

destas terem sido projetadas para as paredes do recirculador por

mais resistentes às forças centrífugas, ao ciclone. As partículas finas,

forças centrífugas. A recirculação é obtida por intermédio de um

carregadas eletricamente, são atraídas pelas paredes do ciclone,

ventilador adicional.

enquanto aglomeram com outras partículas de maior dimensão que
entram no sistema - promovendo uma captura mais fácil.

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
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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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Aplicação
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total de
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Sobre nós:
A Advanced Cyclone Systems é uma empresa que se dedica ao de-

•

caldeiras de biomassa e carvão

senvolvimento e comercialização, a nível mundial, dos sistemas de

•

secadores de madeira e pellets

ciclones mais eficientes do mercado. A missão da ACS é conseguir

•

pirólise, incineração e gasificação

a captura total das partículas, exclusivamente com ciclones, através

•

caldeiras a fuelóleo

do investimento contínuo em Investigação e Desenvolvimento.

•

despoeiramento de ar de arrefecedores de clínquer

•

ligas de aço e ferro

•

processos de calcinação

•

captação e despoeiramento de ar

•

fornos de vidro e cerâmica

•

processos de separação a alta temperatura
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Areas de aplicação

