
Resumo 

 

O principal objectivo deste trabalho foi o estudo experimental, à escala laboratorial, da 

viabilidade de aplicar ciclones de recirculação na lavagem a seco e despoeiramento, 

em simultâneo, de emissões gasosas contendo gases ácidos. Os ciclones de 

recirculação consistem em integrar em série um ciclone RS_VHE (reactor/colector) a 

montante de um ciclone de passo simples (concentrador), onde, através de um venturi 

ou ventilador, é estabelecida uma corrente de recirculação para a entrada do RS_VHE. 

Mais concretamente, foi estudada a purificação de uma corrente gasosa contendo ácido 

clorídrico gasoso (HCl), por reacção com partículas sólidas de hidróxido de cálcio 

(Ca(OH)2) aplicando, como sistema reaccional, dois ciclones de recirculação que 

apenas diferem entre si nas dimensões do ciclone RS_VHE (RS_VHE 2 e RS_VHE 

2.6). 

Experimentalmente, o trabalho desenvolvido dividiu-se essencialmente em duas fases. 

Numa primeira fase procedeu-se ao dimensionamento e montagem da instalação 

experimental e à realização de ensaios preliminares de caracterização dos seus 

principais componentes. Numa segunda fase, efectuou-se a caracterização dos 

sistemas reaccionais na ausência e na presença de reacção. Posteriormente 

desenvolveu-se um modelo para a simulação do processo de lavagem a seco de gases 

ácidos em reactores ciclone com e sem recirculação. 

O estudo do comportamento dos ciclones na ausência de reacção englobou a 

determinação da eficiência fraccional e global de captura das partículas sólidas. Na 

aplicação dos ciclones de recirculação como reactores, estudou-se a influência das 

variáveis, caudal de reagente sólido, concentração de ácido e tempo médio de contacto 

entre o gás e o reagente sólido, na eficiência de remoção do HCl e na conversão do 

reagente sólido, quando ocorre a reacção gás-sólido não catalítica: 

 

Ca(OH)2 (s) + 2HCl (g)  CaCl2.2H2O (s) 

 



Os resultados experimentais obtidos com os ciclones de recirculação foram 

comparados com os obtidos num ciclone do tipo Stairmand HE modificado (sistema 

reaccional sem recirculação) em condições experimentais semelhantes. 

Os sistemas reaccionais, à escala laboratorial, apresentaram uma elevada eficiência de 

captura para partículas finas de Ca(OH)2 (≥ 90%). Para a remoção do ácido verificou-se 

que os resultados experimentais obtidos são bastante dependentes das condições 

experimentais, tendo-se obtido elevadas eficiências para altas razões entre o caudal de 

reagente sólido e a concentração de ácido. A conversão do reagente sólido, 

relativamente ao reagente sólido alimentado ao sistema reaccional é, em média, inferior 

a 25%. 

Para os sistemas reaccionais que integram reactores ciclone com o mesmo diâmetro 

interno da parte cilíndrica (RS_VHE 2 e Stairmand HE modificado), verificou-se que, 

estes apresentam, na presença de reacção, eficiências globais de captura de sólido 

equivalentes. No entanto, o sistema reaccional que incorpora o ciclone RS_VHE 2, 

ostenta menores quedas de pressão (cerca de 1/3). Isto é importante para o caso de 

scale-up. Relativamente à remoção do ácido e à conversão do reagente sólido, nas 

presentes condições experimentais, não se observaram diferenças significativas entre 

estes dois sistemas reaccionais. Entre sistemas reaccionais do mesmo tipo (ciclones de 

recirculação) verificou-se que o sistema que incorpora o ciclone RS_VHE de maiores 

dimensões (RS_VHE 2.6) apresenta eficiências de remoção do ácido e conversão do 

reagente sólido superiores, embora com uma perda significativa na eficiência global de 

captura do sólido. O incremento na eficiência de remoção do ácido e na conversão do 

reagente sólido é atribuído ao maior tempo de contacto entre o ácido e as partículas do 

reagente sólido. 

Para a modelação do processo de lavagem a seco de gases ácidos nos sistemas 

reaccionais seleccionou-se o Modified Grain Model para descrever o comportamento do 

processo reaccional e considerou-se escoamento do tipo pistão, o qual foi aproximado 

por uma cascata de N RPA’s em série, para descrever o escoamento das fases sólida e 

gasosa. Alguns dos parâmetros do modelo foram estimados por optimização tendo em 

consideração os resultados experimentais obtidos nos sistemas reaccionais. Verificou-

se uma boa concordância entre os resultados experimentais e os previstos pelo modelo 



desenvolvido, considerando que a resistência controlante é a difusão do reagente 

gasoso na camada de produto sólido formada. 

Como principal conclusão deste trabalho, demonstrou-se à escala laboratorial, que os 

ciclones de recirculação são um equipamento eficiente na lavagem a seco e 

despoeiramento, em simultâneo, de emissões gasosas contendo HCl. A confirmarem-se 

estes resultados à escala industrial, os ciclones de recirculação podem substituir com 

vantagem o equipamento tradicionalmente utilizado na lavagem de gases ácidos dado 

serem um equipamento económico, pouco espaçoso e eficiente. 

 

 

Abstract 

 

The main objective of this work is the experimental validation at laboratory-scale, of the 

simultaneous dry scrubbing of acid gases and dust (sorbent) removal using recirculating 

cyclones. 

Recirculating cyclones are made by combining a numerically optimized RS_VHE 

reverse-flow cyclone (reactor/collector) upstream from a straight-through cyclone 

(concentrator), promoting the partial recirculation of the gas and solids to the inlet of the 

RS_VHE cyclone by a venturi, blower or ejector. More specifically, the purification of 

gaseous emissions containing hydrogen chloride (HCl), by reaction with solid articles of 

hydrated lime (Ca(OH)2) employing, as reaction chambers, two recirculating cyclones 

with different sized RS_VHE cyclones (0,020 and 0,026 m), was studied. 

The experimental study was composed by two stages. In the first stage the experimental 

setup was designed and built. Some preliminary experiments were done in order to 

characterize the main components of the setup. In the second stage, the recirculating 

cyclones were characterized with and without the presence of reaction. A model was 

developed to simulate the dry scrubbing process of acid gases in cyclone reactors with 

and without recirculation. 

An experimental study was carried out to evaluate the particles’ collection efficiency and 

the grade efficiency curves of the recirculating cyclones in the absence of reaction. 

Using the recirculating cyclones as reactors, the influence of variables such as solids 



load, HCl concentration and gas contact time between acid gas and solid reactant 

particles, on acid gas removal efficiency and on solid’s conversion, was studied for the 

non-catalic gas-solid reaction 

 

Ca(OH)2 (s) + 2HCl (g)  CaCl2.2H2O (s) 

 

The obtained data in the recirculating cyclones were compared with results from a 

modified Stairmand HE cyclone, without recirculation, under similar operating conditions. 

At laboratory-scale, the recirculating cyclones have shown a high efficiency for the 

capture of fine Ca(OH)2 particles (≥ 90%). Acid gas removal efficiencies are highly 

dependent on the experimental conditions, with high efficiency for high ratios between 

the amount of fresh Ca(OH)2 and acid concentration. 

The solid’s reactant conversions obtained, relative to the fresh feed at the inlet of the 

recirculating cyclone, were on the average lower than 25%. 

Using cyclone reactors with equal internal diameter (RS_VHE 2 and modified Stairmand 

HE cyclone), in the presence of reaction, the particles’ collection efficiency is similar in 

both cyclones. 

Nevertheless, the recirculating cyclone composed by the RS_VHE 2 design has 

significantly lower pressure drop (about 1/3). This is very important for scale-up 

purposes. With respect to acid gas removal and solid’s reactant conversion, no 

significant differences between the two reaction chambers were observed. Within 

reaction chambers of the same type (recirculating cyclones) it was observed that the 

system with the largest RS_VHE cyclone (RS_VHE 2.6) has higher acid gas removal 

and solid’s reactant conversion, but with a considerably lower particles’ collection 

efficiency. The increased acid gas removal efficiency and solid conversion is due to the 

increased particle/gas contact time. 

The reaction chambers were modeled using the Modified Grain Model in order to 

describe the reaction behavior and considering piston flow for the gaseous and solids 

phases, simulated by a cascade of N CSTRs. Some parameters of the model were 

obtained by optimization. A good agreement between experimental observations and 



simulated results was obtained, considering that the reaction is controlled by the 

diffusion of acid gas in the product layer. 

As main conclusion of this work, it was proven at laboratory-scale, that the use of 

recirculating cyclones for gas cleaning in a dry scrubbing process is efficient both for the 

removal of acid gases and for the capture of solid particles. If the results are confirmed 

at industrial scale, the recirculating cyclones may replace the commonly used equipment 

for acid gas scrubbing, since this is a low cost technology, requires small space and is 

efficient. 


