Sistema de vácuo
ICE Condensation Körting
para aplicações em óleo comestível

Sistema de vácuo ICE Condensation
No mercado de hoje em dia, o sistema de vácuo
ICE Condensation Körting faz sentido!
Como todos os sistemas de vácuo de processamento de óleo vegetal, os sistemas de vácuo ICE Condensation Körting são capazes de
operar uma planta de desodorização em um
intervalo entre 1 – 4 mbar através da extração
do vapor de stripping e ar.
Em contraste com os sistemas de vácuo convencionais, os sistemas de vácuo ICE Condensation Körting permitem que o vapor de
processo seja condensado próximo a pressão
de operação do desodorizador (ao invés de
ter que comprimi-lo primeiro com boosters a
jato de vapor e então condensá-lo ao estado
líquido).
Nas pressões mencionadas, a condensação ocorre entre -20 °C e -5 °C, então, para
operar tal condensador, a circulação do
refrigerante a -30 °C em seus tubos se faz
necessária.

Para operar em ciclo contínuo, sistemas de
vácuo ICE Condensation Körting utilizam dois
condensadores de gelo paralelos que operam
alternadamente. Um condensador de gelo fica
em operação (sendo carregado), enquanto o
outro é aquecido com vapor de água quente
para derreter a camada de gelo.
Em intervalos predefinidos, o condensador
limpo e livre de gelo é pré-refrigerado antes de
ser carregado novamente enquanto o outro
é desconectado para começar seu ciclo de
fusão.
A sequência é projetada de tal forma que o
vácuo não aumenta ao substituir um condensador pelo outro.

Isto resulta em "condensação" do vapor como
uma camada sólida de gelo nos tubos do condensador.
Esta camada de gelo deve ser removida regularmente através da sua fusão (derretimento).

Bloco de ICE Condensation totalmente montado em nossa fábrica

Sistema de ICE Condensation totalmente instalado em
uma refinaria

Economia significativa
praticamente sem poluição
ambiental

Sistema de ICE Condensation totalmente instalado em refinaria

Vista frontal de uma unidade de ICE Condensation

Sistemas de ICE Condensation Körting têm
duas vantagens principais:
• O líquido refrigerante e o vapor de stripping poluído são estritamente separados, protegendo
consideravelmente o meio ambiente.
• O compressor de refrigerante opera de forma mais eficiente quando comparado a boosters a
jato de vapor de sistemas de vácuo convencionais. Portanto, economias de energia e custos
operacionais são significativos.
O conceito original foi proposto por G. B. Martinenghi (1964) mas, na época, o alto custo do
sistema, quando comparado a sistemas de vácuo convencionais, se provou economicamente
inviável.
Hoje, com o aumento dos custos de energia e controles de emissões ambientais mais restritos
(efluentes, poluição do ar), o ICE Condensation é o sistema de vácuo mais econômico para
esta aplicação.
Sistemas de vácuo ICE Condensation Körting são baseados em muitos anos de experiência e
com uma quantidade significativa de instalações ao redor do mundo desde 1988.
É controlado por computador e projetado para ser, ao mesmo tempo:

Simples e confiável em operação

Como o sistema de vácuo
ICE Condensation Körting funciona?
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Fluxograma de um sistema de vácuo ICE Condensation Körting
Os elementos essenciais da planta estão ilustrados na figura acima. Neste exemplo o condensador
de gelo B está em uso (sendo carregado) e o condensador de gelo A está em ciclo de fusão.

Condensação

O vapor de stripping do desodorizador, contaminado por ácidos graxos, substâncias gordurosas e outras impurezas, é alternadamente
fornecido aos condensadores de gelo A e B.
Válvulas borboleta de alta performance são
utilizadas para isolar o condensador de gelo
do processo durante a fusão. O condensador
sendo carregado é mantido a baixas temperaturas através da circulação de refrigerante
pelos tubos. O refrigerante é transportado em
estado líquido do separador de refrigerante e
evaporado nos tubos do condensador pela
absorção do calor de condensação do vapor
de stripping.
Este processo é tipicamente regulado para
produzir temperaturas entre -15 °C e -25 °C
na superfície dos tubos.

Ou seja abaixo da temperatura de condensação do vapor de stripping aspirado do desodorizador, o vapor junto com a maior parte
das impurezas é condensado do lado de fora
dos tubos formando de uma camada de gelo
misturada com cristais de gordura.

Fusão

Após o período de carregamento que, de
acordo com o projeto, pode variar entre uma
e duas horas, o fluxo é alternado para o outro
condensador. O condensador carregado
(agora com seus elementos refrigerantes
totalmente cobertos por gelo) é completamente separado do desodorizador e aquecido
a, aproximadamente, 60 °C a 80 °C, com o
vapor originado do condensado poluído do
tanque de degelo aquecido. O gelo derretido
que é uma mistura de água, óleo e substâncias gordurosas escoa dos tubos até o tanque
de degelo.
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Instalação típica de um sistema de vácuo ICE Condensation em uma coluna de
desodorização de óleo

Descarga do condensado
O líquido excedente do tanque
de degelo, que contém a maior
parte das impurezas do vapor
stipping original, é descarregado
por uma bomba de condensado.
Ejetores a jato de vapor
Para evacuar todos os não-condensáveis dos condensadores
de gelo, uma unidade de vácuo,
composto por ejetores a jato de
vapor de dois estágios combinado
a uma bomba de vácuo de anel
líquido, é utilizada. Água de resfriamento para o pequeno condensador de superfície interconectado,
assim como a da bomba de
vácuo de anel líquido, se mantêm
limpos. Apenas o condensado,
em quantidade pequena, saindo
do condensador de superfície
pequeno é levemente poluída e
sairá o sistema no separador da
bomba de vácuo de anel líquido.
Neste momento, o gás liberado do
processo é também descarregado
para a atmosfera.
Refrigeração do líquido refrigerante
Para minimizar os custos de manutenção e para garantir confiabilidade operacional alta, o sistema
de ICE Condensation Körting
opera com compressores duploparafuso parafuso (compressor
refrigerante).

Sistema de vácuo de dois estágios de ejetores a
jato de vapor e condensador de superfície

Compressor parafuso para refrigeração

Por que os sistemas de vácuo ICE Condensation Körting produzem

praticamente zero de contaminação ambiental?

Tanque de degelo de um sistema de vácuo ICE Condensation Körting

Sistemas de vácuo ICE Condensation Körting
praticamente não produzem poluentes. Isto
baseia-se principalmente no fato de que a
água de resfriamento é mantida estritamente
separada do condensado de vapor de stripping
polluido.
Como a condensação ocorre à baixa temperatura e à nível de pressão no desodorizador,
o condensado fundido fluindo do condensador de gelo A ou B não é diluído e altamente
concentrado (quase 100 % dos componentes
do óleo de alta ebulição, por exemplo, ácidos
graxos, que são liberados durante a desodorização, podem ser encontrados no condensado).

calor em ciclo fechado, de forma que nenhuma substância oleosa entre em contato com a
água de resfriamento.
Gases não condensáveis do processo e vazamentos de ar que entram no desodorizador,
estão poluídos com substâncias do óleo de
baixa ebulição. Esta mistura de gás é o único
fluxo de descarga da unidade através do separador de líquido da bomba de vácuo de anel
líquido. Este gás de escape pode ser tratado
por combustão em uma caldeira a vapor, ou
em uma planta de filtro biológico.

Apenas algumas substâncias com baixo ponto de ebulição como aldeídos e cetonas, são
aspirados dos condensadores de gelo pelos
ejetores a jato de vapor, junto com os gases
não condensáveis.
O fluxo motriz dos ejetores, assim como as
partes condensáveis do fluxo de sucção são
condensados nos condensadores de superfície a jusante. Não há contato com a água de
resfriamento.
Como estágio atmosférico da unidade de
evacuação de ar, uma bomba de vácuo de
anel líquido é utilizada. Para remover o calor
de condensação e de compressão, a água
em serviço (poluída com substâncias oleosas
de baixa ebulição) passa por um trocador de

Condensado fundido no tanque de degelo

Bombas mecânicas de vácuo (roots blowers)
podem ser usadas ao invés dos ejetores de vácuo a jato de vapor. Entretanto isto geralmente
não é recomendado pois bombas mecânicas
são muito mais suscetíveis a falhas.

Sistemas de vácuo ICE Condensation Körting economizam dinheiro!
A comparação entre um sistema de vácuo ICE Condensation Körting e um sistema de vácuo convencional
com ejetores a jato de vapor, assim como custos operacionais, dependem de dois fatores principais:
• Com base em custos específicos de vapor e eletricidade, os custos de operação totais para um sistema de
vácuo ICE Condensation Körting são muito menores se comparados aos de um sistema de vácuo a jato de
vapor convencional.
• Custos de Investimento são mais altos - sistemas de vácuo ICE Condensation Körting requerem alto
investimento comparado a outros equipamentos de produção a vácuo usados em processamento de óleos
e gorduras comestíveis, mas eles oferecem rápido retorno de investimento.
A figura abaixo ilustra retorno de investimento
típico para um sistema de vácuo ICE Condensation Körting, comparado a um sistema de
vácuo a jato de vapor com condensação de
contato direta. O gráfico é calculado para uma
pressão de condensação de 1,5 mbar, que
corresponde a uma pressão de aproximadamente de 2,5 mbar no desodorizador, e uma
temperatura de entrada máxima de 33 °C da
água de resfriamento. O gráfico mostra que o
tempo para retorno do investimento depende
da capacidade de produção de óleo, basean-

Exemplo

Se o custo do vapor (para vapor motriz do
sistema de vácuo a jato de vapor) for alto, o
retorno de investimento do sistema de vácuo
ICE Condensation Körting é reduzido consideravelmente.
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Para uma capacidade de produção de óleo de 600 toneladas/dia
o preço do vapor motriz é de
25 euro/tonelada, energia elétrica
0,1 euro/kWh e custo de água
residual 4,0 euro/m3, o custo
adicional para compra de um
sistema de vácuo ICE Condensation Körting comparado com um
sistema convencional de vácuo
a jato de vapor pode ser recuperado em cerca de 3 anos. Após
este período o sistema passa a
economizar dinheiro. O tempo
de retorno de investimento é
baseado no preço de fabricação
(Ex-works), excluindo instalações
e comissionamento.

do-se em preços fixos para vapor, eletricidade,
água de resfriamento e efluentes. Quanto maior
for a capacidade de produção de óleo (quanto
maior for o percentual de condensação do
sistema de vácuo ICE Condensation), mais
curto é o tempo de retorno do investimento.
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Exemplo (600 toneladas/dia)
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sistema de vácuo a jato de vapor com água residual
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Tempo de retorno sobre investimento: 10,0 / (4,8 - 1,6) = 10 / 3,2
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