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Valendo-se da sua competência fundamental na tecnologia
de dupla rosca, a Clextral fornece aos seus clientes linhas de
transformação completas que integram extrusoras, secadoras
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e equipamento auxiliar. Os seus sistemas fiáveis e inovadores
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são referências de qualidade e excelência nos seus três
mercados principais: alimentação humana e alimentação
animal, indústrias verdes e indústrias de pós. A Clextral também
concebe e fabrica bombas industriais de alta precisão para
os mercados da energia e dos produtos químicos. A sua oferta
global inclui a conceção e o teste a montante de soluções
industriais, fabricacão de equipamentos, instalação no local
e manutenção total, assim como serviços de melhoramento
contínuo dos processos. Sediada em Firminy (França), a
Clextral está presente nos cinco continentes, fornecendo
apoio local a todos os seus clientes no mundo inteiro.

www.clextral.com

COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE DuaS
roscas SOLIDÁRIaS

CONVERSÃO DE BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA

Vários tratamentos realizados com utilização da extrusora de dupla rosca

A conversão de biomassa vegetal em biocombustíveis e produtos químicos apresenta duas importantes
vantagens para a indústria. Em primeiro lugar, o processo pode acrescentar um valor a plantas agrícolas/
florestais comodificadas e resíduos vegetais. Em segundo lugar, é uma abordagem de desenvolvimento
sustentável que oferece recompensas ambientais e sociais.

• Sucessão de zonas de trabalho de cisalhamento e compressão
• Aceleração das reações químicas
• Separação de sólidos-líquidos

Fonte mais abundante de carbono renovável do planeta, a biomassa lignocelulósica pode ser transformada
com técnicas bioquímicas ou de termoconversão para substituir produtos provenientes dos recursos
petroquímicos. A extrusão reativa é uma tecnologia que provou ser altamente eficaz no pré-tratamento
de biomassa lignocelulósica para a conversão em biocombustíveis de segunda geração.

As extrusoras de dupla rosca (TSE) da Clextral realizam o
tratamento de biomassa para pasta de papel, substitutos da turfa e
outras aplicações no mundo inteiro
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INTENSIFICAÇÃO DO PROCESSO COM UTILIZAÇÃO DE EXTRUSORA DE
DUPLa rosca (TSE)
Duas roscas idênticas, solidárias e entrelaçadas, são instaladas em veios estriados. Os
componentes para a injeção de líquidos eSolidgases estão situados na manga.
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AMPLA GAMA DE BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA
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Extração de líquido

É possível realizar uma ou mais operações simultaneamente com a
tecnologia de dupla rosca da Clextral
Principais vantagens do processo:
• Alta consistência do produto

Highly consistency continuous process combining defibering,
chemical reaction and/or solid-liquid separation
for sustainable biomass processing.

• Fontes de madeira: eucalipto, choupo, salgueiro,
etc.

Lenhina

• Processo contínuo

• Temperaturas até 400 °C
• Regulação
das
temperaturas
através
de
dispositivos
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aquecimento e arrefecimento
• Diâmetros dos fusos de 25 a 240
mm; desenho dos fusos otimizado
para o aumento da escala do
processo
• Potência: de 2 kW a 2 MW
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• Tratamentos mecânicos adaptados consoante as necessidades do processo
• A elevada eficácia da mistura química acelera os tempos de reação e permite poupar ao
nível dos agentes de reação
• Unidades compactas -> Menor necessidade de espaço
• Unidades flexíveis -> Arranque e paragem rápidos, funcionamento com capacidade variável

De cereais:
palha, caules, caules e folhas de
High •yielding
crops
milho
Miscanthus, sorghum…

• De cultivos de açúcar: bagaço de cana-de-açúcar

ShortCultivos
rotationde
foresty
alto rendimento
Eucalyptus, Poplar, Willow…
• Miscanto, sorgo, etc.

Grasses
Fibras longas
• Algodão, cânhamo, linho

Ervas

