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WYPARKI (EWAPORATOR) PODCIŒNIENIOWE DO ZAGÊSZCZANIA
RÓ¯NORODNYCH CIEK£YCH ODPADÓW TECHNOLOGICZNYCH ZA POMOC¥
DESTYLACJI
ECOPRIMA
Informacje techniczne i prezentacja systemu
Tradycyjne systemy do oczyszczania i likwidacji p³ynnych odpadów technologicznych s¹
bardzo kosztowne i ma³o efektywne.
Zastosowanie podciœnieniowych wyparek (ewaporatorów) firmy Schell do przetwarzania
œcieków pozwala na prowadzenie produkcji (np. w procesie galwanicznym) ze
zmniejszon¹ iloœci¹ p³ynnych odpadów technologicznych, a tym samym mniejszym
obci¹¿eniem dla œrodowiska naturalnego.
Wykorzystanie podciœnieniowych WYPAREK z korzyœci¹ dla œrodowiska, w praktyce
dodatkowo skutkuje redukcj¹ bie¿¹cych i przysz³ych kosztów usuwania odpadów.
Technologia podciœnieniowego odparowania od dawna stosowana jest w przemyœle
chemicznym.
Tradycyjne systemy destylacyjne wymagaj¹ bardzo skomplikowanej instalacji oraz s¹
bardzo energoch³onne i dlatego wykorzystanie ich w technologii procesu odparowania
zwykle okazuje siê nieekonomiczne. Oprócz tego, urz¹dzenia do wytwarzania
podciœnienia pracuj¹ w wysokich temperaturach, co prowadzi do korozji wymienników
ciep³a i osadzania siê kamienia w przypadku braku wstêpnego oczyszczania, a to z kolei
poci¹ga za sob¹ dodatkowe koszty.
Konstrukcja podciœnieniowych Wyparek typu ECOPRIMA oparta jest na wypróbowanej i
przetestowanej technice pompy ciep³a po³¹czonej z technik¹ podciœnieniow¹. Nowatorskie
rozwi¹zania zwi¹zane z parowaniem i skraplaniem zapewniaj¹ maksymalny uzysk czystej
wody, maksymaln¹ koncentracjê pozosta³ego produktu i znacznie ni¿szy poziom zu¿ycia
energii w porównaniu z innymi systemami.
Jak powszechnie wiadomo, woda wrze w temperaturze 100°C; obni¿enie otaczaj¹cego
ciœnienia powoduje, ¿e woda zacznie szybciej gotowaæ siê i parowaæ, jako ¿e opór
powietrza jest mniejszy. Przy podciœnieniu (ciœnieniu resztkowym) ok. 40 mbar, punkt
wrzenia wody wynosi ok. 30°C.
Temperatura wrzenia odgrywa ogromn¹ rolê w chemii, im jest ni¿sza tym mniejsze jest
ryzyko rozk³adu wielu zwi¹zków chemicznych. Tym samym osadzanie siê kamienia jest
zminimalizowane.
Wodna pompa strumieniowa (7) wraz ze zwê¿k¹ Venturiego (5) s¹ odpowiedzialne za
wytworzenie podciœnienia.
Odpowiednie ogrzewanie i ch³odzenie jest zapewniane przez zintegrowan¹ pompê ciep³a
(1) (kompresor i medium ch³odz¹ce).
Kompresor (1) sprê¿a mieszaninê gazów (medium ch³odz¹ce) podgrzewaj¹c j¹ do
temperatury ok. 70°C.
Sprê¿ony gaz jest pompowany do spirali grzejnej i p³aszcza komory wrzenia (2).
Spirala grzejna pracuje jako wymiennik ciep³a. Jest ona ca³kowicie zanurzona w cieczy,
która podlega zagêszczeniu i w zwi¹zku z tym przekazuje jej praktycznie ca³e ciep³o.
Ciecz (œcieki) w komorze wrzenia (2) zaczynaj¹ gotowaæ siê, kiedy odpowiednia
temperatura i odpowiednie podciœnienie zostan¹ osi¹gniête. Jest to pierwszy efekt
destylacji - uzyskanie wody z cieczy w warunkach panuj¹cego podciœnienia.

1) Wyparki (Ewaporatory)

Gdy ca³e ciep³o zostanie oddane w komorze wrzenia, medium ch³odz¹ce musi byæ powtórnie
och³odzone; zapewnia to wymiennik ciep³a ch³odzony powietrzem lub wod¹ (8).
Po ca³kowitym sch³odzeniu, medium ch³odz¹ce przep³ywa do spirali w komorze skraplania (3) i paruje
przez zawór rozprê¿ny w spirali ch³odz¹cej.
Rozprê¿enie (odparowanie) medium ch³odz¹cego „generuje" zimno z powodu odwrócenia efektu
sprê¿ania.
Para wodna powsta³a w komorze wrzenia przesuwa siê teraz do zimnej czêœci komory skraplania (3) i
skrapla siê w zetkniêciu z ch³odn¹ powierzchni¹ spirali.
Ciecz jest zasysana przez zwê¿kê Venturiego (5) (cykl podciœnieniowy) z dna komory skraplania (3) i
t³oczona do komory destylacji (4).
Cykl podciœnieniowy odbywa siê w komorze destylacji (4) i spe³nia dwie funkcje - wytworzenia
podciœnienia ok. 30-40 mbar ciœnienia szcz¹tkowego w komorze wrzenia oraz ciœnienia ok. 0,2 bar
wewn¹trz komory destylacji (4), a¿eby uzyskany destylat wyp³yn¹³ bez u¿ycia dodatkowej pompy.
Destylat ten powraca do obiegu albo po ostatecznym zbadaniu, mo¿e byæ skierowany do zrzutu.
Poziom stê¿enia koncentratu pozostaj¹cego w komorze wrzenia jest regulowany czasem trwania
procesu lub poprzez pomiar gêstoœci. Po zakoñczeniu procesu, koncentrat mo¿e byæ usuniêty z
urz¹dzenia automatycznie za pomoc¹ pompy (6) lub rêcznie przez zawór albo klapê spustow¹ w
pod³odze.
Koncentrat mo¿e byæ powtórnie poddany procesowi lub sk³adowany na zewn¹trz.
Kompresor medium ch³odz¹cego (1) pracuje w obiegu zamkniêtym i jest samosmaruj¹cy siê. ¯ywotnoœæ
kompresora jest zbli¿ona do ¿ywotnoœci normalnego systemu klimatyzacji lub lodówki, a nawet wiêksza
ze wzglêdu na rzadsze w³¹czanie i wy³¹czanie.
Monta¿ i uruchomienie:
Transport za pomoc¹ wózka wid³owego lub suwnicy.
Monta¿ i uruchomienie mog¹ byæ wykonane przez s³u¿by wewn¹trzzak³adowe.
Ustawienie:
Wyparka mo¿e byæ ustawiona w dowolnym miejscu na pod³odze, która wytrzyma ciê¿ar
urz¹dzenia.
Wersja demontowalna dostêpna na zamówienie.

Seria K - z zanurzonym wymiennikiem ciep³a (spirala)
Modele serii K („K" oznacza „konzentrieren" - koncentrat) s¹ przeznaczone do zagêszczania cieczy w
najwiêkszym mo¿liwym stopniu oraz do okreœlonej gêstoœci.
Pozosta³oœci (koncentrat) jest usuwany rêcznie lub za pomoc¹ pompy sterowanej densytometrem lub
zegarem.
Charakterystyka:
W pe³ni automatyczny, praktycznie pracuj¹cy w trybie ci¹g³ym
Odparowanie i skraplanie za pomoc¹ pompy ciep³a
Elementy maj¹ce kontakt z ciecz¹ wykonane z materia³u V4A (nr 1.4404) lub V2A (nr 1.4301)
Konstrukcja pionowa lub pozioma
Rury wykonane z PVC (standard)
Okno inspekcyjne z urz¹dzeniem czyszcz¹cym
Regulacja poziomu wy³¹cznikiem kontaktronowym (standard)
Elektromechaniczna skrzynka steruj¹ca zgodnie ze standardami CEIA/DE

Na zamówienie: skrzynka steruj¹ca z tablic¹ synoptyczn¹ Na ¿yczenie wykonany z innych materia³ów
Seria CR - z zanurzonym wymiennikiem ciep³a (spirala)
Urz¹dzenie podobne do modelu K z t¹ ró¿nic¹, ¿e elementy maj¹ce kontakt z ciecz¹ wykonane s¹ w
zale¿noœci od przeznaczenia z tytanu, stopu Hastelloy (stop kwasoodporny z grupy Ni-Mo-Fe), stopu
Incoloy itp. W zwi¹zku z tym modele serii CR mog¹ znajdowaæ zastosowanie przy zagêszczaniu cieczy
zawieraj¹cych bardzo agresywne sk³adniki jak kwas chromowy, kwas fluorowodorowy, kwas solny,
mieszaniny kwasów itp. Komora wrzenia mo¿e byæ pokryta takimi materia³ami jak Halar, Levasint, Teflon
lub Abcite. Pozosta³e rozwi¹zania s¹ analogiczne jak w serii K.

Charakterystyka:
Urz¹dzenie przeznaczone dla agresywnych cieczy powoduj¹cych korozjê
Wewnêtrzne pokrycie materia³ami odpornymi na korozjê
Elementy maj¹ce kontakt z ciecz¹ wykonane z odpowiednio dobranych materia³ów w
zale¿noœci od przeznaczenia
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Seria T - z p³aszczem grzewczym
Modele serii T („T" oznacza „trocken" - suszenie) s¹ przeznaczone do zagêszczania odpadów a¿ do
konsystencji szlamu. Front urz¹dzenia mo¿e byæ ca³kowicie otwierany dla umo¿liwienia ³atwego
usuwania suchej substancji (koncentrat p³ynny jest usuwany przez odp³yw z zaworem). Poziom

Charakterystyka:
Podciœnieniowe urz¹dzenie do intensywnego zagêszczania
Odparowanie i skraplanie za pomoc¹ pompy ciep³a
Elementy maj¹ce kontakt z ciecz¹ wykonane z materia³u V4A (nr 1.4404) lub V2A (nr 1.4301)
Konstrukcja pozioma
Rury wykonane z PVC (standard)
Okno inspekcyjne z urz¹dzeniem czyszcz¹cym
Regulacja poziomu wy³¹cznikiem kontaktronowym (standard)
Elektromechaniczna skrzynka steruj¹ca zgodnie ze standardami CEIA/DE
Na zamówienie: skrzynka steruj¹ca z tablic¹ synoptyczn¹
Na ¿yczenie wykonany z innych materia³ów
Seria T/R - z p³aszczem grzewczym i/lub ze spiral¹ grzewcz¹ z mieszad³em/zgarniaczem
Urz¹dzenie podobne do modelu T, ale powierzchnia grzewcza jest w albo w postaci p³aszcza grzewczego
albo w postaci spirali. Urz¹dzenie wyposa¿one jest w mieszad³o/zgarniak, co pozwala utrzymaæ je w sta³ej
czystoœci. Pozosta³oœci (koncentrat) s¹ usuwane przez klapê spustow¹ w pod³odze.

Charakterystyka:
Analogiczne jak w modelach serii T oraz:
Zainstalowane mieszad³o/zgarniak utrzymuje powierzchniê grzewcz¹ wymiennika ciep³a w
czystoœci, co pozwala na osi¹gniêcie wiêkszej koncentracji i jednorodnej konsystencji
Wersja ze spiral¹ zamiast p³aszcza grzewczego pozwala na redukcjê zu¿ycia energii z 200W/litr
do 100 W/litr (zale¿nie od wielkoœci systemu)
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Na zamówienie automatyczne opró¿nianie za pomoc¹ automatycznej klapy spustowej
Na zamówienie nielepkie i odporne na korozjê pow³oki (Teflon, Halar itp.)

Podciœnieniowe ewaporatory ECOPRIMA maj¹ konstrukcjê kompaktow¹ oraz:
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Zintegrowana pompa ciep³a jednoczeœnie ogrzewa ciecz oraz ch³odzi komorê skraplania.
Takie rozwi¹zanie eliminuje system ch³odzenia wod¹, który zwykle jest stosowany (zu¿ycie
wody) i pozwala na osi¹gniêcie minimalnego zu¿ycia energii.
W wiêkszych modelach zu¿ycie energii jest ok. 80 W na litr destylatu.
Pompa strumieniowa (nie podciœnieniowa) zapewnia przep³yw destylatu oraz wytwarza
podciœnienie ok. 970 mbar (ok. 30 mbar ciœnienia szcz¹tkowego), co zmniejsza temperaturê
wrzenia do ok. 30°C
Sterowanie i wyposa¿enie pomiarowe zgodnie ze standardami CEIA/DE pozwala na w pe³ni
automatyczn¹ i ci¹g³a pracê.

G³ówne zalety:
Minimalne wymagania dotycz¹ce czystoœci produktu wejœciowego
Generalnie pozosta³oœci nie stanowi¹ problemu dla wymiennika ciep³a
Urz¹dzenie mo¿e byæ wykonane (zgodnie ze specyfikacj¹ Klienta) tak, aby unikn¹æ
kosztownego procesu neutralizacji
Temperatura wrzenia wynosi ok. 20-35°C w zale¿noœci od modelu i zastosowania
Niskie zu¿ycie energii (tylko ok. 80W/litr) w porównaniu z innymi urz¹dzeniami
Brak jakiejkolwiek emisji do atmosfery
Konstruowane na zamówienie Klienta: Nie jest produktem seryjnym! W ka¿dym przypadku
urz¹dzenie stanowi konkretne rozwi¹zanie konkretnego problemu.
Najwy¿szy osi¹galny poziom techniczny.
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Specjalne wyposa¿enie
Automatyczny system usuwania koncentratu (pompa)
System cyrkulacji z zaworami obejœciowymi, tylko w rozwi¹zaniu z pomp¹ koncentratu
Do zagêszczania mocno pieni¹cych siê cieczy mo¿liwa instalacja „syfonu destylacyjnego" do
oddzielenia cyklu destylacji od cyklu podciœnieniowego
Spirale grzewcze i ch³odz¹ce mog¹ byæ demontowane bez ubytku medium ch³odz¹cego
Ch³odzenie wod¹ zamiast ch³odzenia powietrzem
Pneumatyczne zawory zamiast zaworów magnetycznych
Medium ch³odz¹ce CFC-free zamiast R22
Je¿eli w miejscu zainstalowania istnieje mo¿liwoœæ - zastosowanie ciep³ej wody do
ogrzewania i ch³odzenia (seria W/S - bez pompy ciep³a) - fotografia obok. Redukcja
zu¿ycia energii do 10 W/litr
Skrzynka rozdzielcza z tablic¹ synoptyczn¹ i/lub sterowanie SPS
Zastosowanie innych materia³ów do elementów bêd¹cych w kontakcie z ciecz¹ i specjalnych
pow³ok
Urz¹dzenie mo¿e byæ pomalowane na inny kolor zgodnie z zamówieniem (RAL)
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ECOPRIMA 1.500 W/S
Wydajnoœæ ok. 1500 l/godz. (w odniesieniu do wody)
Zu¿ycie energii elektrycznej przez pompy, zawory, skrzynkê rozdzielcz¹ itp. ok. 25 W/litr
Ogrzewanie za pomoc¹ gor¹cej wody 60°C (normalnie ciep³o jest redukowane w wie¿y ch³odniczej)
Ch³odzenie za pomoc¹ wody zimnej 23°C (wie¿a ch³odnicza)

Przyk³ady zastosowañ
OBRÓBKA METALI
Zagêszczanie i krakowanie emulsji i roztworów odt³uszczaj¹cych np. po mikrofiltacji
Zagêszczanie roztworów po trawieniu
Zagêszczanie roztworów fosforanuj¹cych
Zagêszczanie œcieków po obróbce wibroœciernej
Zagêszczanie p³ynnych odpadów w odlewnictwie (œrodki smarne, glikol)
Zagêszczanie i odzysk soli hartowniczych
GALWANIZACJA
Zagêszczanie i odzysk elektrolitów z wody po p³ukaniu (nikiel, srebro, miedŸ itp.)
Zagêszczanie i odzysk agresywnych kwasów (kwas chromowy, kwas siarkowy
itp.) Zagêszczanie i odzysk metali drogocennych z wody po p³ukaniu
Zagêszczanie eluatów przy regeneracji wymieniaczy jonowych Zagêszczanie i
odzysk rozcieñczonych roztworów aktywnych
FOTOGRAFIA, POLIGRAFIA, PRZEMYS£ ODZIE¯OWY
Zagêszczanie roztworów utrwalaczowych, wywo³ywaczowych i biel¹cych
Zagêszczanie i odzysk mediów susz¹cych i farb ze œrodków do mycia maszyn
poligraficznych Zagêszczanie i odzysk organicznych domieszek z zanieczyszczonych
p³ynnych odpadów Zagêszczanie klejów i wapna z p³ynnych odpadów
MALARNIE
Zagêszczanie i odzysk farb w p³ynnych odpadach w malarniach
Zagêszczanie roztworów fosforanuj¹cych i odt³uszczaj¹cych
PRZEMYS£ FARMACEUTYCZNY
Zagêszczanie i odzysk organicznych domieszek z zanieczyszczonych p³ynnych odpadów
GARBARNIE
Zagêszczanie i odzysk organicznych domieszek z zanieczyszczonych p³ynnych odpadów
Zagêszczanie i odzysk agresywnych kwasów
PRZEMYS£ SPO¯YWCZY
Zagêszczanie p³ynnych odpadów w mleczarniach
Zagêszczanie i odzysk roztworów cukru
Zagêszczanie moszczu dla unikniêcia dodawania cukru przy wyrobie wina
Produkcja wody pitnej z wody morskiej
ODPADY P£YNNE
Zagêszczanie odpadów p³ynnych np. po procesie odwróconej osmozy

