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CCIIRROOLLDDII:: SSIISSTTEEMMAA  DDEE  PPUURRIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  FFUUMMOO  CCOOMM  PPRROOCCEESSSSOO  SSEECCOO 
 
 
 
 
 

A fumaça da unidade de pós-combustão tem uma temperatura superior a 850 ° C, 
portanto, antes de iniciar a purificação, eles devem ser arrefecidos a níveis de 

temperatura compatíveis com as operações normais do filtro de bolsas. 

Dependendo da necessidade do usuário, a fumaça pode ser resfriada com um 
dispositivo de tipo dissipativo ou com sistemas de recuperação de energia. 

 
 
 

LEGEND : 
 

1 – COFFIN LOADING DEVICE 9   – AIR COMPRESSOR 
2 – CREMATORIUM 10 – REAGENT MIXING VESSEL 
3 – THERMOCOUPLES SYSTEM 11 – BAG FILTER 
4 – LOADING DOOR 12 – INDUCED DRAUGHT FAN 
5 – HEAT EXCHANGER 

(FUMES-TO-WATER) 
13 – PROCESS CHIMNEY 
14 – LOADING DOOR WITH 

6 – DISSIPATER PROTECTIVE SCREEN 
7 – REAGENTS DOSING DEVICE 15 – CONTROL PANEL 
8 – REAGENTS INJECTION 16 – ASH PULVERISATION DEVICE 

(CREMULATOR) 

http://afsimpyexp.wixsite.com/afsimpyexp
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REDUÇÃO DA TEMPERATURA DO FUMO 

Esta seção é composta por: 

• Duto de fumo que transporta a fumaça para o permutador de calor a partir da saída da 
unidade pós-combustão em aço carbono com revestimento refractário / isolante. 

• Trocador de calor: 
solução com sistema de recuperação: 

neste caso existe um permutador de fumo 
e permutador de tubos com passagem 
horizontal de fumo horizontal / vertical. As 
válvulas de solenóide para o sistema de 

limpeza automática no lado de fumo do 
trocador estão instaladas em uma das 
câmaras de inversão. Durante o 
funcionamento do sistema, eles 
automaticamente mantêm os tubos 

limpos, resolvendo definitivamente a 
necessidade de tempo de inatividade do 
sistema que seria necessário para esta 
operação sem ele. O trocador é fornecido 

com um dissipador de calor ou 
"refrigerador a seco" para compensar total 
ou parcialmente o não uso do recuperado 

calor e sistema de tubulação que inclui todos os acessórios (válvulas de desvio e desvio, 
tanques de expansão, pressostatos, válvulas de segurança, etc..) 

 

 

Permutador de fumo e água - solução horizontal - 
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Refrigerador de Pó 
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SISTEMA DE FILTRAGEM 

O sistema químico e físico de purificação de fumaça consiste em vários elementos que 

essencialmente existem para limitar as emissões de  

poluição para não só estar dentro dos parâmetros de 

emissão máximos estabelecidos durante a autorização 

das organizações competentes, mas também cumprir 

os parâmetros estabelecidos nas mais recentes  

normas europeias em matéria de incineração. 

A tecnologia aplicada é tão simples quanto eficaz,  

enquanto o desempenho que pode ser alcançado com 

esse sistema permite a conformidade com os seguintes 

limites de emissão: Esta seção inclui as seguintes partes: 
                       Sistema de injeção e mistura de reagentes de fumaça,  

              quais as doses injetam de reagentes(mistura de  

              carbono ativo com bicarbonato) no gás fluxo para  

              neutralizar os poluentes dos componentes ácidos 

              e absorve metais pesados e dioxinas.  

O dispositivo é composto pelos seguintes elementos: 

 Triturador de armazenamento de reagentes 

 Micro-doseador de parafusos volumétricos de aço 
inoxidável accionado por um motor de velocidade 
variável 

 Tubulação de conexão para a seção de injeção (tubo Venturi) 

 Estado de inserção do reagente constituído pela garganta Venturi equipada com o 
injetor de reagente 

     Filtro de saco composto de:: 

-  invólucro com funil de recolha de poeira localizado na base do filtro, que inclui 
escotilhas de inspecção e limpeza; 

  isolamento de lã mineral com revestimento exterior protetor em folha de alumínio 

  sistema anti-umidade feito de elementos de aquecimento auto-regulatórios 
"Pyrotenax" para evitar condensação e umidade ao iniciar o sistema ou durante o 
funcionamento normal; 

 Sacos de filtro Nomex Teflon dispostos em cestas de aço revestidas com epóxi, 

 tampas de suporte do saco com gola de suporte, colectores de difusão de ar de 
lavagem, bicos de ventilação venturi, 

 uma série de válvulas pneumáticas de alta velocidade com válvula solenóide piloto 

para desempenho cíclico e programado da limpeza automática dos elementos 
filtrantes, 

 um painel de controle elétrico para o dispositivo de lavagem com a possibilidade de 

regular os tempos de operação. 
 os ferros de passagem de acesso ao metal no topo do filtro,
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Beg Filter  -  horizontal solution - 
 
 

 Conexão de tubo entre o filtro e entrada de fumaça feito de aço inoxidável com 

isolamento externo de lã mineral e revestimento de chapa de alumínio protetor. 

 
 
 

Para completar o sistema, também são fornecidos os seguintes: 

  O ventilador de extração final, com operação silenciosa, que regula o escape dos 

gases tratados, assegurando simultaneamente o vácuo necessário para todo o 

sistema para garantir a ausência total de vazamentos de fumaça dentro da área em 

que o sistema está instalado. O fluxo é regulado através da variação do rpms do 

motor de acionamento por um inversor, 

mailto:afsimpyexp@gmail.com


Ciroldi S.p.a 

Via Nazionale per Carpi, 1591 - 41123 MODENA (loc. GANACETO) - ITALY 

Tel: (+351) 914 706 047  (+34) 696 66 66 33  – E-mail afsimpyexp@gmail.com  
Cap. Soc.  206.400 i.v. – Codice Fiscale e Partita IVA 00 052 150 364 – C.C.I.A.A Modena R.E.A 192744 – Registro delle imprese di Modena MOO23-12425 

 

  

 O sistema de produção e distribuição 

para o ar comprimido necessário para 

operações de limpeza de filtros, composta 

por um compressor de parafuso com o 

secador de refrigeração duplo e o tanque 

de armazenamento relacionados. A 

unidade é isolada de som para que o ruído 

seja contido em apenas 62 dB (A). 

 
 
 
 

 

 

 As pilhas de expulção de fumaça projetado para funcionar como uma pilha de 

processos e uma pilha de emergência. O último dispositivo é útil no caso de uma 

queda de energia, abrandando com segurança o processo do sistema e segurando o 

fumaça na câmara de pós-combustão antes de expulsá-lo para a atmosfera.. 

 
Geralmente, mas não necessariamente, a pilha de emergência é fornecida como uma 

unidade separada que começa a partir do final da unidade pós-combustão e leva 

verticalmente para cima até cerca de 8 metros do nível do sistema. 

A pilha de emergência é ativada quando um amortecedor de desligamento é aberto. Isto 

é mantido fechado por um dispositivo pneumático até que haja uma parada de energia 

ou situação de emergência no sistema e se abre automaticamente devido à gravidade, 

permitindo que a fumaça, que foi tratada após a combustão, desabafou livremente na 

atmosfera por meio de rascunho natural. 

O estoque do processo, que geralmente é feito de aço inoxidável AISI 304, está 

conectado ao ventilador de extração a jusante do filtro do saco e possui um 

revestimento de lã mineral protegido externamente por folha de alumínio. 

Existe um local facilmente acessível para a amostragem periódica de fumaça em local 

adequado em comparação com o ventilador de extração de fumo. 
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