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As normas NFPA 61, 484 e 664 exigem que os controles de operação do secador sejam projetados, 

construídos, instalados e monitorados de forma que sejam mantidas as condições de segurança exigi-

das para o aquecimento, a secagem e a ventilação. Os secadores aquecidos devem ter controles con-

figurados para manter a temperatura da câmara de secagem dentro dos limites prescritos, incluindo 

controles de limite de temperatura em excesso. Os controles de limite de temperatura devem iniciar 

um desligamento automático que execute pelo menos as seguintes funções: 

• Soar um alarme em um local constantemente atendido para solicitar uma resposta de emergência 

• Desligar o combustível ou fonte de calor para o secador 

• Interromper o fluxo do produto para o secador e interrompe ou desvia o fluxo para fora do seca-

dor 

• Interromper todo o fluxo de ar para o secador 

 

Uma parada de emergência também deve ser fornecida para iniciar manualmente o desligamento des-

crito, e a reinicialização manual é necessária antes que o secador possa retornar à operação. 

A NFPA 664 exige o acionamento de sprays de água de proteção contra incêndio para alguns secado-

res como parte do desligamento. A NFPA 484 acrescenta que a purga de gás inerte e os fluxos de re-

frigerante, se houver, devem ser mantidos após o desligamento automático. 

Além dos perigos da poeira combustível, muitos secadores usam o ar de exaustão dos queimadores 

para a secagem. Os controles de combustão devem controlar a falha de ignição do queimador ou mau 

funcionamento durante a operação e são geralmente tratados de forma independente, aplicando os 

requisitos da NFPA 86, Norma para Fornos e Fornos. 
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Os secadores por spray (Spray Dryers) convertem uma solução liquida ou pasta em um produto seco 

em uma única passagem através da operação da unidade.  

A solução de alimentação é atomizada usando bicos de pulverização ou um disco giratório mecânico, 

com ou sem um fluxo de gás adicionado. A escolha do dispositivo de atomização depende das proprie-

dades físicas da solução de alimentação. Os spray dryers são comumente usados para a produção de 

produtos naturais, como leite em pó, café ou misturas para bebidas instantâneas. 

Os spray dryers também podem ser usados para a produção de materiais poliméricos. A alimentação 

atomizada entra em contato com um fluxo de gás aquecido, mas a rápida evaporação do líquido trans-

portado limita a temperatura máxima do produto sólido.  

A Figura 1 de Bartknecht ilustra o projeto básico de um spray dryer protegido por ventilação de defla-

gração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 

 

A secagem por spray é um processo de alto volume de produção e o equipamento pode ser bastante 

grande, conforme evidenciado pela unidade de vários andares nas Figuras 2 e 3. 
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FIGURA 2 
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O teor de umidade do produto cai rapidamente na parte superior do secador por spray, com a taxa de  

diminuindo próximo à parte inferior.  

O produto na parte superior do secador está muito úmido para propagar uma deflagração nas condi-

ções de operação. Geralmente, presume-se que uma nuvem de poeira combustível esteja presente 

apenas na parte inferior de um secador por spray, preenchendo parcialmente o volume.  

Dependendo do produto, vários métodos de proteção contra explosão podem ser empregados, inclu-

indo inertização, supressão e alívio da deflagração.  

O isolamento de explosão é fornecido no lado do produto normalmente por uma válvula rotativa e na 

descarga do ar de secagem por uma válvula de isolamento ou barreira química. Devido ao conteúdo 

variável de umidade dentro do secador por spray, a norma NFPA 68 permite uma redução parcial do 

volume na área de alívio necessária para ventilação da deflagração em certas circunstâncias. 

Situações em que um volume parcial não deve ser considerado incluem processos em que o líquido 

transportado em evaporação é um material combustível ou inflamável. A atomização produz uma né-

voa combustível, que então faz a transição para uma mistura híbrida conforme o líquido evapora e os 

sólidos começam a se formar. 

A fração de preenchimento, Xr, deve ser considerada como 1 e o volume total protegido com base na 

mistura híbrida (KSt). Alguns secadores recirculam uma parte do produto seco por razões de qualida-

de. 

A adição de produto seco no topo do secador por pulverização aumenta a probabilidade de uma nu-

vem combustível na seção superior e, novamente, a fração de preenchimento deve ser considerada 

como 1. 

Em geral, o teor de umidade da poeira combustível não é considerado para prevenção de explosão. 

No entanto, a secagem por spray de soluções à base de água ou pastas e outros processos com umi-

dade controlada são exemplos onde isso é apropriado.  

O volume parcial a ser determinado é aquela parte do secador por spray onde o teor de umidade do 

particulado é baixo o suficiente para propagar uma deflagração. O teste para avaliar esta concentração 

pode ser realizado de acordo com ASTM E1226, Método de Teste Padrão para Explosibilidade de Nu-

vens de Poeira. A fração de preenchimento específica a ser usada deve ser baseada em medições 

com equipamentos representativos e materiais de processo. Para produtos básicos, essas informações 

estão prontamente disponíveis. 

Para aproveitar o volume parcial para reduzir a área de alívio, a ventilação deve estar localizada dentro 

da zona de volume parcial escolhida do secador que contém a fração mais seca do material. Em outras 

palavras, a abertura de explosão está localizada na parte inferior do secador por spray. Se a abertura 

de explosão estivesse localizada no topo do secador por spray, então o fluxo de gases de combustão 

quentes em direção à abertura secaria o particulado mais úmido naquela seção, e isso contribuiria pa-

ra o volume de combustível. 
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A determinação deste volume parcial e as condições do processo necessárias para mantê-lo devem 

ser documentadas e apresentadas à autoridade competente como parte da base de segurança. 

A incrustação, ou acúmulo de material aglomerado nas superfícies internas, é comum em secadores 

por spray. A taxa de incrustação muda com o produto, mas aumenta com o número de partidas e para-

das, pois isso ocorre quando a taxa de fluxo é menor do que o normal, resultando na formação de 

aglomerados maiores devido à redução da eficiência de atomização.  

Esses aglomerados maiores de material parcialmente seco podem aderir aos componentes internos e 

às paredes e, com o tempo, se degradar e se tornar um ninho fumegante, que pode ser uma fonte de 

ignição. Se a atomização mecânica for usada, o desalinhamento das peças giratórias com o aqueci-

mento local resultante também pode fornecer uma fonte de ignição. A limpeza dos secadores de spray 

é necessária para remover esse acúmulo e evitar um incêndio ou explosão. As limpezas de rotina tam-

bém são necessárias para questões de qualidade e pureza do produto. A necessidade de limpar e o 

efeito de incrustação de partidas e paradas apresentam uma oportunidade para otimização. Operacio-

nalmente, a sujeira dos componentes de atomização é um dos requisitos de limpeza mais frequentes. 

Isso pode ser reduzido fornecendo-se dois sistemas de alimentação independentes, um diminuindo 

enquanto o outro aumenta. Do lado da explosão, a detecção de pré-deflagração, pode ser útil para mi-

nimizar a limpeza preventiva para riscos de incêndio e explosão. 

Mudanças que podem afetar a base de segurança, em geral, incluem aquelas que causam um aumen-

to na taxa de incrustação e, portanto, potencial ignição de ninhos em combustão lenta. Quando um 

líquido transportador de baixa condutividade é usado, como na secagem com solvente, as alterações 

no mecanismo de atomização devem garantir que todas as partes condutoras estejam ligadas e aterra-

das. Onde o volume parcial é uma parte da base de segurança, mudanças no perfil de umidade devido 

ao aumento do pré-aquecimento da alimentação ou menor umidade no ar de secagem podem aumen-

tar o volume de nuvem combustível efetivo e exigir uma área de ventilação maior. 

Problemas com incrustração podem ser evitados com a detecção do monóxido de carbono. A forma-

ção dessas incrustrações geram calor e queima prematura do material empregnado e isso pode ser 

detectado antecipadamente para uma ação corretiva manual (limpeza). Isso evita que haja a formação 

de incêndio prematura ou mesmo uma explosão. 
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Os secadores de recirculação incluem aqueles que recirculam um fluxo de partículas, um fluxo de gás 

ou ambos. Os spray dryers, discutidos anteriormente, às vezes são instalados com fluxos de recircula-

ção. Onde ar aquecido direto é empregado, a recirculação pode fornecer uma base de segurança por 

meio de inertização, como na Figura 1 e eliminar a necessidade de isolamento de explosão no fluxo de 

ar de exaustão.  

Os secadores de recirculação podem ser secadores de spray, secadores de tambor rotativo ou seca-

dores de leito fluidizado, entre outros. 

Independentemente do tipo de secador, a recirculação apresenta benefícios comuns e preocupações 

comuns de segurança. 

O principal benefício da recirculação é a eficiência energética, já que o gás quente só é reaquecido 

com base na perda de temperatura do secador. Uma melhoria de rendimento pode resultar onde parti-

culado recirculado de tamanho menor e aglomerar em tamanho maior ou particulado maior pode ser 

quebrado por processamento adicional.  

A recirculação também pode reduzir o tempo para atingir as condições de produção em estado estaci-

onário e estabilizar a variação do processo. 

Finalmente, se o fluxo de gás for inerte, a recirculação do fluxo de gás pode fornecer uma base de se-

gurança para proteção contra explosão. A Figura 4 mostra um secador por spray integrado e leito flui-

dizado externo com recirculação de gás quente e particulados finos. O leita fluidizado é representado 

na figura 5. 

 

 

Figura 4 

Figura 5 

Secador 

Leito Fludizado 
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Junto com esses benefícios, vêm algumas questões de segurança relacionadas à inicialização, des-

ligamento e operação em estado estacionário. Considerando primeiro a operação em estado estaci-

onário, onde um componente orgânico volátil é evaporado, a recirculação de ar quente pode resul-

tar em uma concentração elevada desse componente. Mesmo com a concentração de voláteis abai-

xo de seu LFL, os projetos de proteção contra explosão devem reconhecer a presença do efeito vo-

látil e potencial de uma mistura híbrida no método de proteção. Em caso de deflagração, o KSt e a 

área de ventilação necessária geralmente aumentam com uma mistura híbrida.  

Onde o volátil é um componente secundário, o controle de concentração pode ser usado para pur-

gar uma parte do fluxo de recirculação. Se o líquido transportador for um material combustível ou 

inflamável, a inertização deve ser considerada. 

A Figura 6 mostra esquematicamente um secador rotativo de recirculação integrado com reciclagem 

parcial de produto, reciclagem de gás de exaustão, recuperação de calor do ar de exaustão de pur-

ga quente e oxidação térmica regenerativa de voláteis no gás de exaustão. Esses sistemas são efi-

cientes em termos de energia, ecologicamente corretos e complexos. 

A inicialização e o desligamento apresentam riscos semelhantes aos do transporte pneumático, 

uma vez que os fluxos relativos de partículas, gás e correntes de recirculação podem produzir uma 

concentração explosiva. A base de segurança para o secador de queima direta com recirculação na 

Figura 6 inclui a inertização pelo oxigênio reduzido causado pela combustão. 

Figura 6 
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Os intertravamentos de inicialização e desligamento, semelhantes aos do transporte pneumático, 

devem garantir que, na inicialização, o sistema atinja e mantenha a velocidade do ar projetada e a 

concentração de oxigênio abaixo do LOC antes da admissão de material no sistema. 

Se o dispositivo de alimentação de material iniciar antes ou ao mesmo tempo que o dispositivo de 

movimentação de ar, o sistema ainda não estará inerte. Inversamente, para o desligamento normal 

do processo, o sistema deve manter a velocidade do ar projetada e a concentração de oxigênio até 

que o material seja purgado do sistema. No caso de um desligamento de emergência, manualmente 

ou por meio de um intertravamento, os dispositivos de alimentação e movimentação de ar podem 

ser parados ao mesmo tempo. Uma vez que o desligamento de emergência deixará material no se-

cador, limpezas de ponto baixo ou pontos de desmontagem são necessários para permitir que o 

material residual seja removido antes de reiniciar. 


