
674 

DIMENSIONAMENTO DE CICLONES A GÂS E DE HIDROCICLONES 

IT.ANA DE ARAUJO 1 

GIULIO MASSARANI 1 

RESUMO 

Conhecida a análise granulométrica das partículas sólidas, 
vazão de suspensão a ser tratada, as propriedades fisicas 
sistema sólido-fluido e uma vez especificada a eficiência 
bal de coleta, o projeto da bateria de ciclones pode ser 
através do seguinte procedimento: 

a 
do 

glo -
feito 

(1) Cálculo do diâmetro de corte, função da análise granulomé -
trica da eficiência global de coleta e da configuração dos 
ciclones; 

(2) Cálculo da dimensão característica e do número de ciclones 
em paralelo, função do diâmetro de corte. vazão de suspen -
são e da configuração dos ciclones; 

(3) Cálculo da queda de pressão na bateria, função da vazão de 
suspensão e -'~'ls dimensões e configurações dos ciclones. 
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(1) O procedimento clássico utilizado na especificação do ciclone 

a gás Lapple pode ser estendido com vantagem na análise de ciclones 

de outras configurações e também no estudo de hidrociclones (Perry 

e Green, 1984, p. 20-86). 

Diâmetro de corte 

O estudo da dinâmica de uma partlcu~a sólida no campo centrl-

fugo ou a simples análise dimensional permitem estabelecer a rela 

çao do diâmetro de corte D* - diâmetro da particula que é coletada 

com eficiência de 50% - com as propriedades fisicas do sistema só

lido-fluido, dimensões do equipamento e condições de operação (Mas-

sarani, 1986) 

Na eq. 

D* 
[ ' o, r ·I· K (1-Rf) p (1) 

De Q(ps-p) 

(1), 

De Diâmetro da parte cilindrica do ciclone, dimensão que 

caracteriza o equipamento, L; 

K Parâmetro adimensional caracterlstico da configuração 

do equipamento; 

~ Viscosidade do fluido, M/L6; 

Q Vazão de suspensão na alimentação, L 3 /6; 

ps Massa especifica da particula sólida, M/L 3
; 

p Massa especifica do fluido, M/L 3
; 

Rf Quociente das vazões volumétricas de suspensão junto à 

descarga de sólidos e na alimentação, adimensional; 

p Fator que leva em conta a concentração de sólidos na 
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alimentação, adimensional. 

Quanto menor o valor do diâmetro de corte D* maior será a 

eficiência global de coleta do equipamento. Portanto, a configur~ 

ção eficiente é caracterizada, em parte, por apresentar um 

valor do parâmetro K. 

baixo 

A con_tribuição dos termos Rf e P na eq. (1) é importante ap~ 

nas no caso dos hidrociclones. A influência da concentração volu

métrica de sólidos c pode ser expressa do modo 

p eac (2) 

onde a é um fator que depende da forma da partícula (a~4) (Mass~ 

rani, 1986). 

Função eficiência de coleta 

A eficiência global de coleta n do equipamento de separ~ 

ção depende da análise granulométrica das partículas sólidas na 

alimentação, X=X(D), e da função eficiência individual de coleta, 

n=n(D/D*), 

n 
1 

J n dX . (3) 

o 

X=X(D) é a fração em massa de partículas de diâmetro menor 

que D. A maneira mais conveniente para caracterizar o diâmetro da 

partícula na operação de um ciclone é- através de técnica por sedi 

mentação (diâmetro de Stokes). Neste sentido, recomenda-se o em

prego da Pipeta de Andreasen (Franulic e Massarani, 1986a). 
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A função eficiência de coleta individual depende da configu-

raçao do equipamento e dos parâmetros que influenciam o diâmetro 

de corte D*. Em alguns casos simples é possivel estabelecer teori

camente a função eficiência, como no escoamento entre placas par~ 

lelas, regime turbulento, 

D/D*~/2 

n ( 4) 

D/D* >l. 

Em outras situações, a eficiência de coleta é determinada experi

mentalmente (Massarani, 1986). 

Uma vez conhecida a análise granulométrica e fornecida a ef! 

ciência global de coleta, a eq. (3) permite determinar o diâmetro 

de corte D* e, com o auxilio da eq. (1), calcular, por exemplo, as 

dimensões do equipamento para dadas condições de operação. O cálc~ 

lo de D* fica facilitado quando a análise granulométrica puder ser 

expressa pelos modelos clássicos a 2 parâmetros (Massarani, 1984, 

p.llO). 

Queda de pressao 

A especificação do soprador ou da bomba para o funcionamento 

do ciclone depende da queda da pressão entre a alimentação de sus 

pensão e a descarga de fluido, 

llp 6 (5) 
2 

onde 6 é um fator adimensional e u a velocidade da suspensão na 

seção de alimentação, L/8. 
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(2) Estão caracterizados na tab. (1) e fig. (1) os ciclones a 

gás nas configurações Lapple, NIIGAS-11 e Stairmand, e o modelo 4"H 

do hidrociclone CBV-DEMCO. 

Entre todos os ciclones, é· sem dúvidas o ciclone Lapple aque

le que mereceu o estudo mais aprofundado e seu projeto pode ser fei 

to com surpreendente segurança com base nos resultados 

(Perry e Green, · 1985, p. 20-86). 

conhecidos 

A peculiaridade do ciclone NIIGAS-11 é a alimentação em ângu

lo: 11° com a horizontal. Quanto ao resto, assemelha-se bastante 

ao ciclone Lapple. O fator K e a função eficiência de coleta indi

vidual indicam que o ciclone Lapple oferece uma eficiência global 

de coleta superior àquela do ciclone NIIGAS-11. Em contrapartida, 

o fator S mostra que em condiçÕes iguais de operação a queda de 

pressao no modelo NIIGAS-11 é a metade que no modelo Lapple (Shan

dor e Massarani, 1986b). 

O ciclone a gás Stairmand aparece na literatura como sendo de 

"alta eficiência". Tendo como base as poucas informações fornecidas 

por Koch e Licht (1977) pode-se concluir, em comparação com o de

sempenho do ciclone Lapple: 

a) O fator K favorece o ciclone Stairmand; 

b) A função eficiência de coleta favorece o ciclone Stainremd 

para D/D*<l e favorece o ciclone Lapple para D/D* >l; portanto, a 

análise granulomêtrica da amostra tem grande importância no desem-

penho comparativo dos dois equipamentos. 

Algumas experiências conduzidas no Laboratório de Sistemas Particu 

lados da COPPE mostraram que, em iguais condições de operação, o 
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Tabela 1 - , Ciclones Lapple, NIIGAS-11, Stairmand e CBV-DEMCO 

Ciclone Referência Condiçõe~ de K Eficiência de ooleta 
operaçao 

recomendadas eq. (1) n=n (D/D*)* 

Lapple Perry e Green , [ 1,25 2 ,1~]-2/3 (gás) 1984, p . 20-86 6<u<21 m/s 0,095 1+ <o/o•> 

'NIIGAS- 11 Shandor e 15<u<24 m/s 0,128 [ 1,26 -,~o <~76~> o,-J,~o 
(gás) Massarani, 1986b 

(õi'õ*) + 

Stairmand Dados obtidos 6<u<30 m/s 0,025 [<2,38) 
1

' 
3~ (1,35) 

0
' 

32 J.o,~ e 
õ7õ* õ7õ* 

(gás) a partir de 
Koch e Licht, ' 

0\ 1977 

CBV-DEMCO Peçanha e Queda de pressão 0 , 056 0,5(0/0*) 2 
4"H Massarani, 

(liqúido) 1980 20<6p<60psi (para Dc=4") 

* Correlações obtidas segundo a têc.nica das assintotas de Churchill (1983) • 

a 
eq. (5) 
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Figura 1 - Função eficiência de coleta para ciclones Lapple, 

NIIGAS-11, Stairmand e CBV-DEMCO . 
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ciclone Lapple apresentou sempre eficiência de coleta levemente su 

perior ao do ciclone Stairmand. O fator ~. que fornece a 

de pressão, parece ser bem superior a 6,4. 

queda 

O hidrociclone CBV-DEMCO modelo 4"H é fabricado no Brasil e 

tem extenso uso no tratamento de lamas d~ perfuração de poços de 

petróleo. Cabe ressaltar a curiosidade de que a função eficiência 

de coleta individual determinada experimentalmente comprova o mode 

lo teórico da separação entre placas paralelas, escoamento turbu-

lento, eq . (4) (Peçanha e Massarani, 1980). 
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