QUEIMADORES
SMART FLAME

TM

Os queimadores SMART FLAMETM são a mais nova tecnologia desenvolvida pela FLAME
COMBUSTION para fornos rotativos com queima de combustível pulverizado. Usando três
fluxos de ar de ajuste e um conceito único – dois desses fluxos têm rotação e envolvem
o fluxo de combustível sólido – eles permitem, por meio de procedimentos operacionais
simples, tanto o controle de emissões de Nox quanto a otimização da combustão.

Principais características dos queimadores
SMART FLAMETM
• Maior controle sobre as emissões de Nox
• Maior controle sobre formação de anel
• Maior controle sobre o ciclo de enxofre
• Melhor qualidade do produto
• Vida útil mais longa do refratário
• Maior flexibilidade no controle da chama
• Melhor estabilidade do processo

Os queimadores SMART FLAMETM foram desenvolvidos para atender, com flexibilidade
e sem perda de eficiência, às necessidades específicas de fornos rotativos usados na
produção de clínquer cinza, clínquer branco, cal, pozolana, etc.
Os queimadores SMART FLAMETM são customizados para potências térmicas até
150Gcal/h. São queimadores multicombustíveis que permitem usar de forma eficiente,
individualmente ou em “mix” de composição variável, diferentes combustíveis como:
• Combustíveis sólidos – coque de petróleo, carvão mineral, moinha de carvão vegetal,
linhito, hulha, etc.
• Combustíveis líquidos – óleo combustível leve e pesado (até tipo 7A), óleo diesel, óleo
vegetal, etc.
• Combustíveis gasosos – gás natural, gás pobre, etc.
• Resíduos líquidos – solventes, borra de tinta, água de lavagem de tanques de
armazenagem de produtos de petróleo, lama residual de tratamento de esgotos, etc.
• Resíduos sólidos – farinha animal, aparas de plástico, serragem, biomassa, resíduos
sólidos urbanos, pneus picados, etc.
Com três fluxos de ar de ajuste controlados individualmente, os queimadores SMART
FLAMETM permitem que se obtenha no forno uma chama com a forma e as características
mais adequadas ao processo de fabricação, à matéria prima e ao “mix” de combustíveis.
Por meio de procedimentos simples – como a abertura e o fechamento de válvulas nas
entradas de ar – os operadores do forno podem otimizar as condições de queima de uma
forma que é inviável para queimadores que não tenham recursos do SMART FLAMETM.
Por sua versatilidade e sua ampla gama de recursos o queimador SMART FLAMETM – que
pode ser operado localmente ou totalmente automatizado para operação à distância – é
a melhor opção para aplicações nas quais o controle das emissões de Nox seja condição
mandatória ou que envolvam a queima de “combustíveis problemáticos”.

Ar Primário

Fluxo total de ar primário (ar de ajuste + ar de
transporte do combustível sólido pulverizado)
Fluxo como
porcentagem

Ar de ajuste
Pressão na entrada
do queimador
Ar de transporte
de comb. sólido
pulverizado
Ar de
transporte
resíduo sólido
Momentum
de chama

Razão
combustível/ar
Fluxo de ar de
transporte
Razão
combustível/ar
Fluxo de ar de
transporte

10% a 13% do ar
estequiométrico

Ar externo

4,0% a 6,0%

Ar tangencial

1,5% a 3,0%

Ar de dispersão

1,5% a 3,0%

Ar externo

180 a 350 mbar (man)

Ar tangencial

100 a 250 mbar (man)

Ar de dispersão

50 a 180 mbar (man)

3,2kg/Nm3 a 7,0 kg/Nm3
2,0% a 3,5% do ar estequiométrico
2,0 kg/Nm3 a 2,6 kg/Nm3
1,5% a 2,0% do ar estequiométrico

Maior que 7N.h/Gcal, excluída a contribuição do fluxo de combustível
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