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COLLECTION EFFICIENCY OF INDUSTRIAL  
PRECIPITATORS DEPENDING ON POWDER LAYERS  

ON COLLECTING SURFACES – Part II 
 

When treating large gas flows, industrial precipitators are the most 
common in the industry. For a precipitator with three sections (from a thermal 
power plant), the article presents, through simulation (based on real electrical 
and technological  parameters of a precipitator) collection efficiency, 
penetration of dust particles and migration’s velocity depending on thickness of 
powder layers on collecting surface. 
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6. Simulări cu straturi de prafuri de grosimi  
diferite pe câmpuri 

 
În continuare, sunt prezentate simulări realizate cu programul 

ESPVI 4.0 pentru eficiența de colectare, gradul de penetrare al 
particulelor de praf și viteza de migrație, pentru un electrofiltru cu trei 
câmpuri (de la o termocentrală) în condițiile în care straturile de praf au 
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grosime diferită în câmpuri [6-10]. Tabelul 6 - Performanţele 
electrofiltrului când grosimea straturilor de praf este diferită  pe câmpuri 
când diametrul mediu al particulelor de praf este 16 μm – simulări. 

Tabelul 6 
Nr. 
crt. 

Câmp Gro-
sime 
strat 
praf 
[mm] 

Rezistivitate 
[Ω⋅m] 
1,7⋅106 

Rezistivitate [Ω⋅m] 
1,7⋅108 

Rezistivitate [Ω⋅m] 
1,7⋅1010 

Eficien-
ţa de 

colecta
-re cu 

scutura
-re [%] 

Eficien-
ţa de 

colecta
-re fără 
scutura
-re [%] 

Eficien-
ţa de 

colecta
-re cu 

scutura
-re [%] 

Eficienţa 
de 

colecta-
re fără 

scutura-
re [%] 

Eficienţa
de 

colecta-
re cu 

scutura-
re [%] 

Eficienţa 
de 

colectare 
fără 

scutura-
re [%] 

 
1 

1 1 
98,99 99,74 98,31 99,40 96,81 

 
98,47 2 3 

3 5 
 
2 

1 1 
98,99 99,74 98,32 99,41 96,81 

 
98,47 2 5 

3 3 
 
3 

1 5 
98,99 99,74 98,31 99,41 96,8 

 
98,47 2 1 

3 3 
 
4 

1 5 
98,98 99,74 98,31 99,41 96,77 

 
98,45 2 3 

3 1 
 
5 

1 5 
98,97 99,74 98,28 99,40 96,76 

 
98,45 2 1 

3 1 
 
6 

1 1 
98,98 99,74 98,30 99,40 96,77 

 
98,45 2 5 

3 1 
 
7 

1 1 
98,97 99,73 98,29 99,39 96,81 

 
98,47 2 1 

3 5 
 

Fig. 15  Eficienţa de 
colectare în funcţie de 
diametrul particulelor 

de praf, fără şi cu 
scuturare, grosimea 

stratului de praf: 5 mm 
în câmpul 1, 3 mm în 
câmpul 2 şi 1 mm în 
câmpul 3, diametrul 

mediu 16 μm 
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Fig. 16  Penetrarea 
particulelor de praf înspre 
coş în funcţie de diametrul 
particulelor de praf, fără şi 
cu scuturare, grosimea 
stratului de praf: 5 mm în 
câmpul 1, 3 mm în câmpul 
2 şi 1 mm în câmpul 3, 
diametrul mediu 16 μm 

 
 
Fig. 17  Viteza de migraţie 
a particulelor de praf în 
funcţie de diametrul 
particulelor de praf, fără şi 
cu scuturare, grosimea 
stratului: 5 mm în câmpul 
1, 3 mm în câmpul 2 şi 1 
mm în câmpul 3, diametrul 
mediu 16 μm 

 
 
Fig. 18  Eficienţa de 
colectare în funcţie de 
diametrul particulelor de 
praf, fără şi cu scuturare, 
grosimea stratului de praf: 
5 mm în câmpul 1, 3 mm 
în câmpul 2 şi 1 mm în 
câmpul 3, diametrul mediu 
5 μm 

 
 

Fig. 19  Penetrarea 
particulelor de praf înspre 
coş în funcţie de diametrul 
particulelor de praf, fără şi 
cu scuturare, grosimea 
stratului de praf: 5 mm în 
câmpul 1, 3 mm în câmpul 
2 şi 1 mm în câmpul 3, 
diametrul mediu 5 μm 
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Fig. 20  Viteza de migraţie a 

particulelor de praf în funcţie de 
diametrul particulelor de praf, fără 
şi cu scuturare, grosimea stratului: 

5 mm în câmpul 1, 3 mm în 
câmpul 2 şi 1 mm în câmpul 3, 

diametrul mediu 5 μm 
 

 
Fig. 21  Eficienţa de colectare în 
funcţie de diametrul particulelor 

de praf, fără şi cu scuturare, 
grosimea stratului de praf: 5 mm 
în câmpul 1, 3 mm în câmpul 2 şi 

1 mm în câmpul 3, diametrul 
mediu 1 μm 

 
 
Fig. 22  Penetrarea particulelor de 

praf înspre coş în funcţie de 
diametrul particulelor de praf, fără 
şi cu scuturare, grosimea stratului 

de praf: 5 mm în câmpul 1, 3 mm în 
câmpul 2 şi 1 mm în câmpul 3, 

diametrul mediu 1 μm 
 

 
Fig. 23  Viteza de migraţie a 

particulelor de praf în funcţie de 
diametrul particulelor de praf, fără 
şi cu scuturare, grosimea stratului: 
5 mm în câmpul 1, 3 mm în câmpul 

2 şi 1 mm în câmpul 3, diametrul 
mediu 1 μm 

 
Tabelul 7 

Nr.crt. Câmpul Grosime 
strat praf 

[mm] 

Rezistivitate [Ω⋅m] 
1,7⋅108 

Eficienţa de 
colectare cu 
scuturare [%] 

Eficienţa de colectare 
fără scuturare [%] 

 
1 

1 1  
90,78 

 
93,87 2 3 
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3 5  
 
2 

1 1  
91,05 

 
94,06 

 
2 5 
3 3 

 
3 

1 5  
91,02 

 
94,01 

 
2 1 
3 3 

 
4 

1 5  
91,27 

 
94,18 

 
2 3 
3 1 

 
5 

1 5  
98,11 

 
99,10 

 
2 1 
3 1 

 
6 

1 1  
98,04 

 
99,04 

 
2 5 
3 1 

 
7 

1 1  
98,02 

 
99,03 

 
2 1 
3 5 

 
7. Discuții referitoare la simulări 

 
 În realitate straturile de praf de pe câmpuri au grosimi diferite. 
Din tabelul 6 se observă că dacă rezistivitatea prafului creşte, eficienţa 
de colectare scade. Pentru rezistivităţi mai ridicate diferenţa dintre 
eficienţa de colectare fără scuturare şi cu scuturare este mai mare 
decât pentru prafuri cu rezistivitate mai mică. Eficienţa de colectare 
este influenţată în special de rezistivitatea prafului. Particulele de praf 
cu diametre sub 5 μm se colectează mai greu [1, 3-5]. 
 În figurile 15, 18 şi 21 sunt prezentate eficienţa de colectare, în 
figurile 16, 19 şi 22 penetrarea particulelor de praf spre coş şi în figurile 
17, 20 şi 23 viteza de migraţie a particulelor de praf în condiţiile unor 
straturi de praf diferite pe câmpuri (din ce în ce mai mici spre ultimul 
câmp, 5 mm în câmpul 1, 3 mm în câmpul 2 şi 1 mm în câmpul 3) 
pentru trei diametre medii ale particulelor de praf: 16 μm, 5 μm şi 1 μm. 
În toate situaţiile, la scuturarea permanentă a câmpurilor eficienţa de 
colectare scade. 
 Pentru diametre medii ale particulelor de praf până în 5 μm, 
eficienţa de colectare este mai mică, iar viteza de migraţie este mai 
mică pentru particule de praf cu diametre mai mici de 15-20 μm. 
 Dacă particulele de praf au diametre mici (1 μm) eficienţa de 
colectare afectează o clasă mai mare de particule de praf, cu diametre 
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mai mici de 50 μm, iar viteza de migraţie este mai mică (cu cât 
diametrul particulelor de praf este mai mic cu atât viteza de migraţie 
este mai scăzută). Sunt afectate şi particulele de praf de diametre mai 
mari (60 μm). O grosime mai mare a straturilor de praf va determina o 
eficienţă de colectare mai scăzută (tabelul 7 - Performanţele 
electrofiltrului când grosimea straturilor de praf este diferită  pe 
câmpuri, când diametrul mediu al particulelor de praf este 5 μm - 
simulări). Dacă diametrul mediu al particulelor de praf are valori mai 
mici, eficienţa de colectare scade [2]. 
 Diametrul mediu al particulelor de praf, rezultate în urma arderii, 
depinde de tipul cărbunelui, metoda de măcinare şi de tipul arderii în 
cazan. Distribuţia particulelor de praf se poate face în funcţie de: masă 
(uzual cea mai mare concentraţie în domeniul 2,5÷40 μm), în funcţie de 
număr (cele mai multe cu diametre sub 0,15 μm) şi în funcţie de 
sarcină electrostatică (uzual cea mai mare concentraţie în domeniul 
0,5÷10 μm) [4]. 
 

8. Reantrenarea particulelor de praf în gaz 
 

 Scuturarea insuficientă va determina reantrenarea particulelor de 
praf de diametre mici. Grosimea straturilor de praf adunate pe 
suprafeţele colectate au o anumită frecvenţă de rezonanţă, ceea ce va 
determina o scuturare mai uşoară a suprafeţelor colectoare. Se 
consideră că stratul de praf are grosimea constantă pe toată suprafaţa 
colectoare [2, 3].  
 De obicei, reantrenarea particulelor de praf când are loc 
scuturarea câmpurilor este legată de distribuţia vitezelor gazului în 
secţiunea transversală a electrofiltrului şi de uniformitatea câmpului 
electric în zona electrozilor de emisie (distanţă mai mică, la unii dintre 
electrozilor de emisie faţă de electrozii de depunere). Momentele alese 
pentru scuturarea câmpurilor sunt elemente de importanţă mare pentru 
diminuarea reantrenării particulelor de praf în curgerea gazului. 
Cauzele importante ale reantrenării sunt prezentate în tabelul 8 (Cauze 
ale reantrenării particulelor de praf) [4]. 

Tabelul 8 
Nr.crt. Parametru Cauze 

1 Particulele de praf - rezistivitate prea mică sau prea mare; 
- aderenţă scăzută; 
- dimensiunea particulelor de praf (prea 
mici). 

2 Controlul tensiunii - tensiunea în câmpuri prea mică; 
- stabilirea corectă a numărului de 

444



descărcări/minut. 
3 Construcţie - profilul electrozilor de colectare; 

- tipul electrozilor de emisie; 
- distanţa între electrozii de depunere şi cei 
de emisie; 
- eroziunea diverselor îmbinări ale 
câmpurilor. 

4 Scuturătoare - frecvenţa scuturării; 
- intensitatea scuturării; 
- durata de acţionare; 
- durate de acţionare diferite de la un câmp 
la altul. 

5 Buncărele de 
colectare 

- construcţie; 
- tipul dispozitivelor de evacuare a prafului; 
- pierderea de presiune şi de temperatură în 
zona buncărelor. 

 
9. Concluzii 

 
 ■ Scuturarea optimă a electrozilor de emisie poate conduce la 
performanţe ridicate a electrofiltrelor. Intervalul de pauză între scuturări 
trebuie mărit considerabil pentru câmpurile de la ieşire (zeci de minute) 
unde fenomenul de reantrenare al particulelor de praf este considerabil 
(diametrul mediu al particulelor de praf fiind mai mic), faţă de câmpurile 
de la intrare (unde pauzele între scuturări pot fi de ordinul minutelor). 
  
 ■ Utilizarea unor altor tipuri de scuturătoare, în afară de cele 
mecanice, poate conduce la o scuturare mai bună a suprafeţelor 
colectoare, prin modificarea intensităţii şi frecvenţei de scuturare (de 
exemplu prin utilizarea scuturătoarelor electromagnetice).  

Evident, că, la un moment dat, câmpurile trebuie scuturate, dar 
trebuie evitată scuturarea, în acelaşi timp, a două câmpuri succesive. 
  
 ■ Reantrenarea particulelor de praf şi turbulenţa gazului în 
electrofiltre au o influenţă puternică asupra eficienţei de colectare 
totale. Reantrenarea particulelor de praf depinde de o serie de 
parametrii: tipul particulelor de praf, modul de control al tensiunii, 
construcţia electrofiltrului, tipul scuturătoarelor şi a buncărelor de 
colectare a prafului.  

Dispozitivele de uniformizare de la intrarea în electrofiltru şi 
automatizarea modernă a controlului tensiunii în câmpurile 
electrofiltrului determină turbulenţa gazelor în electrofiltru. 
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