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Problem Z Wydajnym Odzyskiem Produktu

Rozwiązanie Problemu Z Wykorzystaniem Nowatorskiego Podejścia Do 
Projektowania Cyklonu

Wysokosprawne odzyskanie Aktywnych Składników Farmaceutycznych (API), 
substancji chemicznych czy proszków spożywczych po zastosowaniach suszących, 
takich jak suszenie rozpyłowe i fluidalne, jest często spotykanym problemem. Straty 
proszku występują również podczas mielenia, mikronizacji i prasowania tabletek. W 
celu odzyskania tych wartościowych produktów najczęściej stosuje się kolektory 
cyklonowe, ponieważ umożliwiają one bezpośrednie wychwytywanie proszku, 
unikając zatrzymywania produktu przez filtry. Takie zastosowanie cyklonów oznacza 
również brak zanieczyszczenia produktu włóknami filtracyjnymi i zanieczyszczeniem 
krzyżowym produktu oraz uniknięcie degradacji produktu pod wpływem temperatury.
Jednak niska sprawność zwykłych cyklonów powoduje straty ekonomiczne ze 
względu na wysoką wartość proszku. W niektórych przypadkach cyklony należy 
uzupełnić o drogie filtry workowe „klasy spożywczej”, aby zwiększyć wydajność lub 
uniknąć emisji pyłów do atmosfery.

Zwykłe systemy suszenia rozpyłowego (jednopunktowy, 
dwupunktowy i cyklu zamkniętego) obejmują wysokowydajny 
cyklon i/lub filtr workowy. Cyklon służy do oddzielania  
i zbierania wysuszonego proszku pochodzącego z komory 
suszenia rozpyłowego. W proszkach farmaceutycznych 
i wielu składnikach żywności frakcja produktu uchodząca do 
filtra workowego nie jest uważana za produkt pierwszej klasy, 
ale za stratę.
W przypadku proszków drobnoziarnistych o medianie 
objętościowej średnicy (MVD) mniejszej niż 5 μm straty 
spowodowane niską wydajnością cyklonu mogą przewyższać 
nawet 25%.

Zasada działania cyklonów
Bardzo trudno jest modelować dynamikę separacji wewnątrz cyklonu. Cyklony są 
zwykle projektowane empirycznie lub rzadziej według modeli, które nie uwzględniają 
aglomeracji międzycząstkowej wewnątrz cyklonu. Firma ACS opracowała własny, 
unikalny model predykcji wydajności cyklonu, który uwzględnia aglomerację w polach 
przepływu turbulentnego – The PACYC MODEL (Chemical Engineering Journal 162 
(2010) 861–876. 

Optymalizacja wydajności cyklonu
Wykorzystywany przez ACS model PACYC może szybko generować miliony wirtualnych 
prototypów (geometrii cyklonowych) i poprzez optymalizację numeryczną, wybierać 
najlepszą geometrię dla każdego przypadku. Projekt uwzględnia kilka ograniczeń 
ekonomicznych i operacyjnych, takich jak rozmiar, spadek ciśnienia lub koszt 
produkcji. 
Cyklony ACS Hurricane HR okazały się bardziej wydajne niż jakikolwiek inny znany 
cyklon dostępny na rynku przy tym samym spadku ciśnienia i kosztach produkcji.
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O przewadze konkurencyjnej firmy ACS świadczy wyjątkowa zdolność dokładnego oszacowania, a w konsekwencji 
zagwarantowania wymaganej wydajności urządzenia, co skutkuje lepszymi cyklonami, dostosowanymi do ich konkretnych 
zastosowań. Przedstawiono dwie geometrie cyklonów w przypadku suszarki rozpyłowej API.
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Nowatorski cyklon aglomeracyjny
W 2014 roku lepsze zrozumienie aglomeracji pozwoliło firmie ACS opracować zupełnie 
nową linię geometrii cyklonów, odmienną od wszystkich na świecie: Hurricane   MK. 
Uzyskano go poprzez połaczenie stochastycznej optymalizacji numerycznej  
z modelem PACyc, co stanowi ogromny skok pod względem wydajności.
Cyklony Hurricane MK, po dostosowaniu do konkretnego procesu, maksymalizują 
aglomerację cząstek. W przypadku grupowania korzystnych PSD, takich jak mleko  
w proszku i kilka API, emisje można dodatkowo zmniejszyć nawet o 75% w porównaniu 
z Hurricane HR.

Wydajność różnych urządzeń do zbierania Aktywnego Składnika Farmaceutycznego przy tym samym spadku ciśnienia. 
Mediana wielkości cząstek w objętości (MVD) = 5,5 μm; 7% submikrometr; p = 1680 kg/m3 | Stężenie na wlocie: 3,5 g/m3

System Hurricane HR mający 
na celu zwiększenie odzysku 
proszku białek mleka po suszarni 
rozpyłowej. System składa się 
z 2 cyklonów i ma wydajność 
92 000m3/h @ 65°C natężenia 
przepływu.
Oczekiwana sprawność: 99,4-99,8%

Arla Foods | Skandynawia

Cyklon Hurricane MK 
zaprojektowany do odzyskiwania 
proszków wziewnych API  
w suszarce rozpyłowej GEA Niro SD 
Micro, przetwarzający 39m3/h @ 
165°C. MVD=1,7μm|ρ=450 kg/m3. 
Sprawność: > 75%

Mankind Pharmacy | USA

Zoptymalizowany cyklon Hurricane 
HR do odzyskiwania API po 
mieszalniku o natężeniu przepływu 
3400 m3/h @ 75°C. Cyklon o 
średnicy ø800mm, wyprodukowany 
ze stali AISI 316L zgodnie z 
najbardziej rygorystycznymi 
normami jakości farmaceutycznej.
Oczekiwana sprawność: 98,6-98,8 % 

Merck | Francja

3 cyklony Hurricane HR, ø1000mm, 
przeznaczone do zwiększenia 
odzysku proszku tłuszczowego. 
Przepływ obliczeniowy 4 875m3/h 
@ - 5,5°C
Sprawność: 99,94 % 

Poufne | Wielka Brytania

Porównanie technologii odzyskiwania 
drobnego proszku

Konkurencyjny 
cyklon o wysokiej 

sprawności

Cyklony 
Hurricane HR

Filtr 
workowy

Cyklony 
Hurricane MK

Sprawność (%) 83 96 >99 99
Maksymalizacja 

odzysku produktu
Straty produktu (%) 17 4 <1 1

Użycie odzyskanego produktu Pierwsza klasa Pierwsza klasa Druga klasa Pierwsza klasa

Wzrost jakości 
produktu

Warunki sanitarne Bardzo dobre Bardzo dobre Średnie Bardzo dobre

Czy zastosowanie jest ograniczone ze względu na 
temperaturę?

NIE NIE TAK/Degradacja 
produktu

NIE

Czyszczenie Nadaje się do CIP Nadaje się do CIP Wymagające Nadaje się do CIP

Koszt inwestycyjny Niskie Niskie Wysoki Rozsądne

Minimalizacja 
całkowitego 

kosztu posiadania

Koszty konserwacyjne Znikome Znikome Wysoki Minimalne

Czy wymaga dodatkowych urządzeń? Brak Brak Sprężone 
powietrze

Brak

P O R Ó W N A N I E  T E C H N O L O G I I
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Advanced Cyclone Systems
Development, Commercialization and 
Installation of Industrial Filtering Systems

Rua de Vilar, 235 3ºE Edifício Scala
4050-626 Porto | Portugal

www.advancedcyclonesystems.pt
info@acsystems.pt | t +351 226 003 268

Advanced Cyclone Systems (ACS) to firma zajmująca się zwłaszcza opracowywaniem 
wysokowydajnych systemów cyklonowych działająca na całym świecie. Misją ACS jest 
osiągnięcie całkowitego wychwytu cząstek wyłącznie za pomocą systemów cyklonowych 
poprzez ciągłe inwestycje w innowacje oraz badania i rozwój.


