SMART FLAME HGG

TM

SMART FLAME HGGTM é o “nome de mercado” dos geradores de gases quentes
customizados que a FLAME COMBUSTION desenvolveu e disponibiliza para todas as
indústrias que necessitam, em seu processo produtivo, de gases de alta temperatura.
O SMART FLAME HGGTM é um equipamento do tipo “aquecimento direto” no qual os gases
em alta temperatura disponibilizados para o processo resultam da mistura dos produtos
da queima do combustível com um gás de baixa temperatura – ar atmosférico, gases de
processo recirculados ou mistura de ambos.
O SMART FLAME HGGTM por ser customizado e, principalmente, por ter um queimador
desenvolvido com a Tecnologia Flame de Combustão é extremamente flexível quanto aos
combustíveis que podem ser utilizados para a produção de gases quentes.
Principais características dos Geradores de
Gases Quentes SMART FLAME HGGTM
• Operação com combustíveis “clássicos” ou
alternativos, sólidos, líquidos ou gasosos
• Possibilidade de operar queimando 100%
de combustível sólido pulverizado (coque
de petróleo, carvão, etc.)
• Capacidade térmica até 50 Gcal/h
• Corpo vertical ou horizontal

O SMART FLAME HGGTM
é sempre
customizado para atender às necessidades
específicas do processo de produção –
fluxo e temperatura dos gases gerados,
utilização de gases recirculados, operação
em “processo aberto” ou “processo
fechado”, etc – e para queimar o “mix”
combustível mais econômico.
O SMART FLAME HGGTM é um equipamento
de fácil operação e extremamente
seguro. Seu funcionamento é totalmente
automatizado a partir do acendimento,
com supervisão contínua de chama e
sistemas de segurança redundantes, ou
seja, por meio de relés e de CLP dedicado.
Por isso ele é usado amplamente para suprir
gases quentes a processos de moagem de
combustíveis ou de farinha, processos de
secagem de escória ou minério, etc.
A FLAME COMBUSTION, para atender às necessidades e às conveniências econômicas de
seus clientes, fornece o SMART FLAME HGGTM segundo duas modalidades:
• “Pacote completo” que corresponde ao fornecimento do equipamento pronto com todos
os seus acessórios e periféricos.
• “Pacote essenciais + engenharia” que corresponde ao fornecimento físico das partes
essenciais do gerador de gases quentes (queimador e sistema de supervisão e controle)
e ao fornecimento da engenharia para que o cliente fabrique o corpo e outras partes
metálicas do gerador de gases e compre diretamente os acessórios e periféricos necessários
– refratários, ventiladores, etc.
A tecnologia SMART FLAME HGGTM pode, também, ser utilizada e é disponibilizada pela
FLAME COMBUSTION para modificação e modernização de geradores de gases quentes
existentes. É possível com a tecnologia SMART FLAME HGGTM suprir as necessidades de
gases em alta temperatura num processo usando combustíveis mais baratos – e, portanto,
com menor custo operacional – aproveitando equipamento existente – o que significa
menor custo de investimento. Usando a tecnologia do SMART FLAME HGGTM é factível
transformar um gerador de gases quentes horizontal a óleo combustível num equipamento
que queime até 70% de coque de petróleo pulverizado.
A tecnologia do SMART FLAME HGGTM tem o aval de confiabilidade e qualidade de
algumas dezenas de geradores de gases quentes fornecidos pela FLAME COMBUSTION
para cimenteiras no mundo todo bem como para outros setores industriais – agroindústria,
fertilizantes, mineração, etc.
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