Transformando efluente de
mercerização em dinheiro
Recuperação de lixívia de mercerização

Planta de recuperação
cáustica Körting
Durante o processo de mercerização, a soda cáustica diluída (lixívia fraca) do
compartimento de estabilização é normalmente descartada. A Körting encontrou
uma maneira de recuperar essa lixívia pelo processo de evaporação de água.
Temos fornecido, desde 1956, mais de 200 plantas de recuperação de soda
cáustica de mercerização para a indústria têxtil em todo o mundo.
Como ilustrado no croqui, a planta de
recuperação cáustica (Caustic Recovery
Plant = CRP) transforma lixívia fraca em
lixívia forte e vapor condensado. A soda
cáustica concentrada (lixívia recuperada) pode ser reutilizada na máquina de
mercerização.
Dependendo da qualidade dos tecidos,
pode ser aconselhável uma limpeza
adicional. A Körting tem desenvolvido
um sistema de limpeza com peróxido
de hidrogênio, garantindo que a lixívia
recuperada possa atender altos padrões de qualidade de uma produção
moderna. O vapor condensado é uma
água abrandada ligeiramente alcalina,
sem qualquer dureza e com temperatura na faixa de 90 °C. Este pode ser
reaproveitado na lavagem da máquina
de mercerização, no alvejamento

Mercerizadeira
tecidos

(branqueamento), ou ainda em outros
pré-tratamentos. A planta de recuperação cáustica requer vapor de aquecimento e água de resfriamento. Quase
a mesma quantidade de vapor, usado
para a recuperação da soda cáustica da
mercerização, pode ser recuperada pela
geração de água quente. Esta água
gerada é um subproduto no qual a água
de refrigeração é aquecida para 60 °C
a 85 °C. A CRP é muito eficiente energeticamente, especialmente quando a
geração de água quente está integrada
a um sistema central.
Não há contato direto entre o vapor
de aquecimento e a lixívia. Portanto, o
condensado do vapor de aquecimento
pode ser retornado diretamente à alimentação da caldeira, sem tratamento
adicional.
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Exemplo

Mercerização de tecido seco: 50 000 m/dia; largura = 2,0 m; peso específico =
150… 250 g/m² (média 200 g/m² = 0,2 kg/m²). Mercerizadeira operando
20 horas por dia.

produção de tecido =

50 000 m/dia
20 h/dia

x 2,0 m x 0,2 kg/m2 = 1 000 kg/h

1 000 kg de tecido seco são processados em uma hora. Como regra geral,
podemos estimar de 5 a 6 litros de lixívia fraca por kg de tecido. Com 5,0
litros, obtemos 5 000 l/h com aproximadamente 8 °Bé = 55 g/l.
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(100 % NaOH)

Assumindo o preço da soda cáustica de 0,30 €/kg e tempo de operação da
mercerizadeira de 20 h/dia, 25 dias/mês, o montante do desperdício será:
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A economia de 495 000 €/ano refere-se somente à soda cáustica. Há outras
economias possíveis no processo de neutralização, no volume e tratamento
de efluente e na geração de água branda para enxague. Os custos destes
processos poderão ser reduzidos drasticamente por uma planta de recuperação cáustica da Körting.

Vantagens
· Retorno de investimento inferior a um ano!
· sem efluente alcalino gerado pela mercerizadeira
· produção de água quente a partir de energia residual
· produção de água abrandada - condensado do vapor
(destilado) ligeiramente alcalino
· recuperação da lixívia excedente da mercerização úmida
· vapor de aquecimento sem contaminação
· proteção ambiental; menor consumo de produtos químicos
para neutralização

filtro de autolimpeza
contínua de lixívia fraca

para condensado de baixo
pH, há um separador de
gotículas em cada estágio

painel com PLC e tela touchscreen
para operação automática

sistema de limpeza eficaz para
garantir qualidade constante da
lixívia recuperada e, consequentemente, dos tecidos

bomba de membrana para peróxido de
hidrogênio

água quente até 85 °C

tanque de peróxido facilmente transportado por empilhadeira; o peróxido
é bombeado para dentro do sistema

Funcionamento da planta
de evaporação
A lixívia fraca é reconcentrada por evaporação de água. A CRP é de evaporação com
circulação natural. O vapor de aquecimento
é condensado na parte externa dos tubos
após trocar calor com a lixívia presente no
interior dos tubos. A lixívia entra em ebulição
e a mistura entra tangencialmente no separador no qual ocorre separação de vapor de
água e lixívia. O vapor produzido é usado no
aquecimento do estágio seguinte. Um fluxo
parcial do vapor é utilizado no pré-aquecimento da lixívia fraca.

A lixívia separada retorna ao evaporador
através de uma tubulação. Um separador
de gotículas integrado ao separador previne
arraste de gotículas de lixívia para a fase
de vapor de água. A planta de evaporação
é impulsionada pelo gradiente de pressão
entre os estágios. A maior pressão está no
primeiro estágio. O último estágio opera sob
um vácuo mantido por meio de um ejetor a
jato de vapor (v), alimentando um pós-condensador (pc), ou uma bomba de vácuo de
anel de líquido. No primeiro estágio (1), o va-
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por vivo gera vapor usado no aquecimento
do segundo estágio (2). O condensado do
vapor de aquecimento do primeiro estágio
retorna à caldeira.
O vapor gerado no segundo estágio aquece
o terceiro estágio (3). O vapor do último estágio (neste caso, o terceiro) é condensado
por meio de água de resfriamento no condensador (c), que, por sua vez, aquece ao
receber o calor residual do último estágio.

Quanto maior o número de estágios, menor o consumo de vapor de aquecimento.
Como indústrias têxteis geralmente precisam de grandes quantidades de água
quente, o número de estágios da CRP deve
ser adaptado à necessidade desta utilidade.
Às vezes, uma unidade de evaporação de 3
estágios é mais econômica do que uma de
4 estágios.

Planta de recuperação cáustica (CRP) de 3 estágios
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Sistema de limpeza com peróxido
A soda cáustica (lixívia) é reconcentrada
pelo processo de evaporação de água de
múltiplos estágios. Como somente a água
é removida da lixívia fraca durante a evaporação, sujeira, fibras e resíduo de goma
do tratamento prévio permanecem na lixívia
recuperada e também são concentrados. O
nível de impurezas depende da qualidade
dos tecidos que são mercerizados. A fim de
removê-las da lixívia reciclada, a Körting desenvolveu um sistema de limpeza de lixívia
com peróxido de hidrogênio (H2O2), baseado

na confiável tecnologia de ejetores Körting.
A lixívia recuperada no CRP é resfriada antes
de entrar no tanque de sedimentação através do ejetor de mistura e dosagem, conforme mostrado na figura abaixo. Neste ejetor,
o peróxido é misturado à lixívia, gerando
minúsculas bolhas de gás. A mistura de três
fases composta por lixívia forte, particulado
de sujeira sólida e bolhas de gás finamente
dispersas, é alimentada no tanque de sedimentação.

Sistema de dosagem
de peróxido
sistema de limpeza de lixívia
Körting com sistema de dosagem de peróxido, raspador e
tanque de sedimentação

Favor, observar:
O sistema de limpeza de lixívia
NÃO SUBSTITUI a lavagem e
degomagem dos tecidos antes
da mercerizadeira.
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Por causa das bolhas finas de gás, uma
grande superfície de contato é gerada para
transferência de massa e oxidação. As bolhas são geradas por decomposição térmica
do peroxido de hidrogênio e reações químicas nas superfícies das impurezas reativas.
O consumo de peróxido de (50 % H2O2) é
da ordem de 0,25 - 0,5 % vol. da vazão de
lixívia forte, dependendo da qualidade da
lixívia. O alvejamento e lavagem dos tecidos

lixívia forte antes da limpeza com peróxido

antes da mercerização são a melhor maneira de garantir uma lixívia limpa. Igualmente,
é recomendável o uso de filtros nas bombas
de circulação das mercerizadeiras.
A maioria dos corantes será destruída pelo
peróxido. Para verificar o efeito do peróxido
em alguma lixívia específica, um teste simples pode ser realizado em laboratório. Para
obter o manual detalhado deste teste, entre
em contato conosco.

lixívia forte após limpeza com peróxido

O sistema de limpeza consiste de três partes principais:
Sistema de dosagem
de peróxido:

Constituído de ejetor, especialmente desenvolvido para mistura e dosagem,
tanque de peróxido e resfriador de lixívia. Como não há nenhuma parte
móvel do sistema de dosagem, é livre de manutenção.

Tanque de
sedimentação:

A soda cáustica e as impurezas são separadas no tanque de sedimentação
sem qualquer distúrbio. O tanque é projetado para que o lodo flutuante e a
lama possam ser facilmente removidos.

Raspador automático:

O raspador automático garante a remoção constante do lodo flutuante
antes que afunde novamente, contaminando a lixívia recuperada.

Efeitos do peróxido sobre a lixívia:
Flotação:

A maioria das partículas de sujeira misturadas com bolhas sobe para a superfície (flotação), formando uma camada de espuma. Partículas não reativas
também se aderem às bolhas de gás (aderência física), incorporando-se à
camada de espuma. Esta deve ser removida regularmente por um raspador
automático para garantir que as partículas não retornem à lixívia.

Sedimentação:

Outras partículas de sujeira, com maior densidade e parcialmente aglomeradas, sedimentam. Esta operação é melhorada com o tratamento de peróxido que reduz a viscosidade da lixívia e destrói a goma residual da engomagem. Portanto, a separação de sujeira é feita com sucesso.

Alvejamento:

O peróxido alveja (branqueia) as impurezas e as partículas do corante. A cor
da lixívia é muito mais clara após limpeza com peroxido.
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