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Приложение № 1
към секторно ръководство № 11


ТЕХНОЛОГИЯ НА ЕКСТРАКЦИЯТА НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАЙ-ДОБРИ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ

1. технология на ПРОЦЕСА 

Екстракцията на масла може да се извършва механично и с използване на разтворители. В България, предприятията, които използват разтворители прилагат и първия метод като  влагат и материал на фирми, които екстрахират масла само механично. 
Процеса с използване на органичен разтворител е подходящ за суровини, които имат сравнително ниско маслено съдържание. 
Разтворителите, използвани при екстракцията на растително масло обикновено са въглеводороди, най-често хексан. Такива разтворители са течни при стайна температура, но лесно се изпаряват (например хексанът С6Н14 има температура на кипене 342°К (68°С)). Тъй като подобни разтворители са сравнително скъпи, тяхното възстановяване е стандартна част от процеса. Употребяваният разтворител, технически хексан, обикновено е смес от въглеводороди – нормален хексан, 2- метил пентан, 3- метил циклопентан и др., като нормален хексан е със съдържание около 55%.
В Р България, при екстракцията на растителни масла се използва задължително технически хексан.
Според вида на съоръженията, използвани в процеса, екстракцията може да бъде батериен тип и непрекъснат тип.
Етапи на процеса 

Процесите, свързани с употреба на разтворител и за двата типа екстракции са принципно едни същи. 

1. Разтоварване и съхранение на екстракционен хексан 
Техническият хексан може да се доставя с авто или ж.п. цистерни. Разтоварва се и се съхранява в подземни резервоари. (Приложим нормативен режим: Наредба 16/12.08.1999г/МОСВ за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз) Съхранение на материалите. Първо трябва да се направи анализ за съдържанието на влага, преди семената да бъдат придвижени към резервоарите за съхранение.


2. Екстрахиране на масло от слънчогледов експелер
Обикновено на екстракция се подлага експелер с маслено съдържание около 18%. 
Експелерът постъпва в екстрактор за екстрахиране на съдържащото се растително масло чрез технически хексан. При този процес мазнините се разтварят в органичния разтворител и се получава мисцела.
В случая с екстрактор непрекъснат тип, експелерът и техническия хексан преминават през екстрактора в противопоток, след което мисцелата се разделя от твърдата съставка (шрот), която има масленост около 2%.
При батериен тип екстракция разтворителя преминава последователно през отделните екстрактори (в батерии). За да протича процеса на извличане най-пълно, чистият разтворител преминава най-напред през най-обезмаслената суровина. Разтворът – мисцела – преминава от апарат в апарат и излиза със съдържание на олио около 25%. Полученият шрот трябва да бъдеСъгласно референтните норми, посочени в “НАССР за производство на сурови масла, 2004 г.”, газовъздушната смес следва да бъде със съдържание на  хексан от 30 г/m3 и при дебит от 9 m3/час. Респективно отпадъчната вода трябва да съдържа до 10 мг/л технически хексан при  дебит 2,5 m3/час. Посочват се и други ограничения например за съдржание на ОР в отпадъчни води от 50 мг/л за най-добра достъпна технология – изт. Pollution Prevention and Abatement Handbook, World Bank Washington DC, 1998. с влажност <11% и съдържание на технически хексан <0,05% и съдържание на масло <2%. Шрота се отстранява от екстрактора и се насочва към складово помещение.

3 Отделяне на разтворителя от шрота – Тостиране 
Този етап е характерен само за непрекъснат тип екстрактори. 
Твърдият материал, от който е екстрахирано слънчогледовото масло (шрот) е със съдържание на разтворител около 30 % - 35 %  и постъпва в тостер за отделяне на разтворителя чрез нагряване с директна и индиректна водна пара. Изпарените бензинови пари кондензират в тръбни охладители (кондензатори). Шротът излиза от тостера с влага 10 % - 11 %, температура 100 - 110о С,  съдържание на масло 1,5-2 % и съдържание на разтворител от 0,02 % до 0,10% . От тостера шротът се отправя в склад с пневматичен транспорт като допълнително отделените водни пари и бензинови пари (евентуално) се отделят чрез естествен напор (тяга) през вентилационен отвор извън работното помещение.

4 Филтруване на мисцелата
Този етап е характерен само за непрекъснат тип екстрактори. 
Мисцелата, излизаща от екстрактора преминава през дискови затворени филтри за отстраняване на твърдите частици, които се промиват периодично с разтворител. Утайките, които се задържат от филтрите се изпускат периодично. В някои екстрактори това изпускане е в хоризонталната част на екстрактора, а съществуват и варианти без хоризонтална част. Бистрата мисцела преминава през мисцелосборник и постъпва в дестилационната колона.

5 Отделяне на разтворителя от мисцелата – Дестилация 
Мисцелата постъпва в дестилационна колона за отстраняване на разтворителя чрез нагряване с индиректна и директна пара при последната степен на нагряване.
Маслото излиза от дестилационната колона с влага 0,1 %, температура 120 - 135оС, и съдържание на разтворител не повече от 0,02-0,05 % (измервания на 4 часа по метода на пламната точка). Изпарените бензинови пари кондензират в тръбни охладители кондензатори).

6. Кондензиране на сместа от водни и хексанови пари
Излизащите от всички апарати хексанови и водни пари преминават през тръбни охладители (кондензатори), охлаждани със студена вода с температура 14–18оС в резултат на което кондензират и постъпват във водоотделител. Газовъздушната смес след кондензаторите постъпва в дефлeгматор, колона(и) с тарелки. Те се оросяват с вода за абсорбиране на хексановите пари. Температурата на охлаждащата вода е около 14о-18оС, след което газовъздушната смес допълнително кондензира в охладителна инсталация (охладителен агент фреон) с температура около 7оС. Въздухът с некондензираните хексанови пари напуска системата през газоотходна тръба.9 
При системите от непрекъснат тип се монтира и помпа, която осигурява работа в екстрактора под слаб вакуум.


Следващи процеси без употреба на ОР 
Маслата, получени от растителна маса или животинска материя могат да бъдат пречистени или "рафинирани". Рафинирането е отстраняване на нежелани субстанции от маслото. Детайлите на този процес зависят от типа на маслото, но включват  следните операции:

Хидратиране - Отстраняване на фосфатите от маслото - чрез реакция с фосфорна киселина и вода.

Неутрализация - отстраняване на свободните мастни киселини чрез реакция с алкален разтвор. Свободните мастни киселини реагират с образуване на сапун, който се отстранява чрез центрофугиране.

Избелване - отстраняване на багрилните вещества (например хлорофил, каротиноиди, железни съединения), използвайки адсорбент като "Fuller’s Earth" (инфузорна пръст). Чрез филтрация адсорбентът може да бъде отстранен и изхвърлен, или използван за повторна употреба.

Обезмирисване - отстраняване на летливите съединения с нежелан вкус и мирис. Това се извършва чрез инжектиране на пара при висока температура в условия на вакуум.

Модификация - процеси, целящи промяна на физическите и/или химическите свойства на маслото за удовлетворяване изискванията на крайния продукт.Тези процеси могат да включат хидрогениране, фракциониране, трансестерификация и смесване.



Схема на процеса на батериен тип инсталация за екстракция
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Принципна технологична схема за екстракция с използване на ОР 
При реализацията на схемата в предприятието, за кондензация са насочени всички потоци – от вакуум помпата и вентилационен отвор на системата, което осигурява два организирани източника – по един за всеки модул..
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Схема на процеса на непрекъснатап инсталация
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2. Характеристика на емисиите

Всяко предприятие за извличане на растителни масла е потенциален източник на значителни емисии от разтворители. Малки количества от други ЛОС, срещащи се естествено в растителната маса, също могат да бъдат изпуснати. Основните разглеждани емисии на  ЛОС са от екстракцията.
Етапи на процеса, на които разтворител може да бъде изпуснат в атмосферата:
Основно изпускане. Газове от екстрактора, сепаратора на масло, изпарителя и др., се изпускат от главния комин. Разтворителят се възстановява от газа главно чрез отделяне посредством скрубери с минерално масло. Ефикасността е приблизително 95%.
Изпарение. Изпарение ("дишане") от резервоарите за съхранение на разтворители.
Течове от инсталацията и тръбите. Всяко изтичане от тръби, апаратурата, съдове, конвейери,  комини и т.н. ще доведе до неорганизирани емисии. Разлив на разтворител може да се получи, ако херметизираното съоръжение е отворено за ремонт или поддръжка.
Изпуснати от изпарителя, сушилката и охладителя на газове. Те могат да бъдат изпуснати поотделно при пречистване на разпрашеното вещество чрез промиване с вода, последвано от отстраняване на разтворителя и водната пара чрез кондензатор.
Изпарение от преработваният  шрот. Въпреки, че по-голяма част от разтворителя се отстранява от шрота, остатъчни количества могат все още да присъстват до извеждането му извън процеса. Това количество евентуално ще се изпари в атмосферата, на място или след  транспортирането му другаде.
Отпадъчни води. Водната пара, използвана при отделянето на маслото от разтворителя и при етапите на преработка на шрота, се събира като отпадъчни води. Следи от разтворител могат да съществуват в изхвърлените от завода отпадъчни води.
При добра поддръжка на инсталацията, неорганизираните емисии на разтворители  потенциално съставляват около 20% от общите емисии за инсталации батериен тип и около 30% за непрекъснат. 
По принцип те са високи при по-маломащабни процеси, отколкото при голям завод, особено ако той използва DTDC DTDC – Desolvatizing, Tosting Drying and Cooling – изпарение на разтворителя, тостиране, сушене и охлаждане на шрота. тип "Schumacher".
Високата степен на защита на околната среда изисква регулиране и постигане на граничните стойности на емисиите на органичните съединения и подходящите експлоатационни условия, в съответствие с принципа за най-добрите налични технологии, за някои инсталации и дейности, използващи органични разтворители вътре в Общността.

мерки, които следва да се имат предвид при определяне на НДНТ за дадена инсталация

3.1. Първични мерки

Техниките за намаляване на емисиите на ЛОС в сектора са техники за регенерация (където ЛОС се възстановява и може да бъде използвано повторно). Съществуват три основни вида техники за намаляване на ЛОС в рутинна употреба при промишлената екстракция на растителни масла: абсорбция, филтрация, кондензация и биологична деградация. Техники като адсорбция с активен въглен или термична инсинерация са неподходящи поради риска от пожар или експлозия.



3.2. Вторични мерки
Абсорбция
В системите за абсорбция ЛОС се абсорбира в течност. Течността влиза в контакт с изходните газове, когато те преминават през колона с пълнеж, колона с пластини, камера за пулверизиране, кула за пулверизиране, cyclone spray tower или различни комбинации от камери за пулверизиране и камери с пълнеж. Понякога абсорбцията се наричана “скрубинг”.
Когато ЛОС се абсорбират в течността само чрез физични процеси, става дума за “физичен скрубинг”. В такива системи често е възможно да се регенерират ЛОС от абсорбиращата течност и по-късно да бъдат използвани повторно. Когато протича химична реакция, процесът се нарича “химичен скрубинг” и абсорбиращата течност обикновено не се възстановява.

Процеси от този тип могат да се справят с високи концентрации на ЛОС. Те могат също да отстраняват и възстановяват смеси от ЛОС. Но, обикновено абсорбционните системи не са селективни при отстраняването на замърсители и недостатък на регенеративните системи е, че изискват допълнително оборудване.

филтрация

Най – новите научни разработки използват нанофилтри, които разделят веществата на база разликите в молекулните им тегла

Кондензация

Системите за кондензация действат чрез кондензиране на ЛОС извън потока изходен газ, обикновено чрез понижение на температурата. Този процес често се използва като първоначална контролна мярка за кондензиращите се ЛОС близо до тяхната температура на кондензация, последван от други техники за пречистване. Методът е най- подходящ за съединения с високи температури на кипене, присъстващи във фазата на пара в значителни концентрации.

Кондензацията може да бъде извършена чрез пряк контакт или непряко охлаждане. При пряк контакт, парата подлежаща на охлаждане се въвежда в пряк контакт с охлаждащата течност. При непряко охлаждане се използва повърхността на кондензатор, съдържащ метални тръби.

Охлаждащата течност може да бъде вода, солна луга или друга изстудяваща течност. В случаи, където в инсталацията вече е използван криогенен материал ( напр. течен азот ), криогенната кондензация може да бъде икономически изгодна, но в противен случай е твърде скъпа.

Кондензираните ЛОС често са възстановявани за повторна употреба.

Биологично разграждане

Група технологии използват дейността на микроорганизми (бактерии, гъби, дрожди) за окисляване на ЛОС и могат да се използват за средни по големина дебити и концентрации. Изходящите газове могат да преминават през неподвижно легло от биологично активен материал, на основата на  компост или торф (биофилтър). Друга група са системите с “биоскрубер”, където се използва микробиологично активна суспензия за промиване на газа. Трета опция, “капковият филтър”, използва преминаването на газа възходящо през колона с пълнеж, върху чиито повърхности се е образувал биофилм. 

Биологичното разграждане е широко използвано за ЛОС с ниски концентрации и където се изисква контролиране на миризми. Едно ограничение е щателния контрол, необходим за биохимията на средата или леглата (снабдяване с хранителни вещества, кислород, вода и поддържане на температурата). Технологията е най-подходяща за ЛОС, които имат висока разтворимост във вода.


4. Избор на подходяща комбинация от мерки, представляваща НДНТ 

Описаните по-горе мерки сами по себе си не представляват НДНТ. За най-добра налична техника може да се счита такава комбинация от мерки, която осигурява общи емисии под 1kg/t преработено слънчогледово семе и постигане на съответствие с Наредбата.

За оценка на  различните мерки е направено проучване за страните от ЕС 

http://tftei.citepa.org/images/files/voc_emission_reduction_techniques_costs/ss_vegetal_oil_extraction_300905.pdf" http://tftei.citepa.org/images/files/voc_emission_reduction_techniques_costs/ss_vegetal_oil_extraction_300905.pdf

При него е използвана моделна инсталация със следните параметри: 
	капацитет преработена слънчогледово семе до 100 хил.тона годишно (кампания);

в предприятието се прилага кондензация/физическо разделяне/дестилация;
използва се технически хексан;
емисиите на ЛОС са около 1,4 кg/tон семе.

Емисионния фактор за инсталация от този тип и капацитет е от 1,2 до 2 kg/tон семена. Батерийните инсталации не са обхванати от наличните документи за сектора. 

Оценка на разходите за прилагане на различни техники за намаляване на емисиите.

При прилагане на мерките за намаляване на емисиите на разтворители са необходими следните разходи:

	инвестиционни разходи – извършват се еднократно за закупуване на технологично или пречиствателно оборудване и други дълготрайни, активи;

оперативни разходи – извършват се периодично за консумативи, енергия, заплати, ремонти и др текущи нужди.

В някои случаи мерките имат положителен финансов ефект за операторите, вследствие на икономии на материали, енергия, труд и др.

В следващата таблица е представена оценката на инвестиционните и текущите разходи за прилагане на абсорбционна система за регенерация на хексан. 


Данни за необходимите инвестиции (евро) и текущи раходи (евро/год) при различни НДНТ, инсталация при текущо натоварване на капацитет от 12 500 т. (сл.семе) годишно

Тип инсталация

Показатели
инсталация със стара система за възстановяване на хексан - дефлегмация
Система за възстановяване на хексан маслена абсорбция местно производство
Инвестиционен разход
15-20 000 ЕВРО
20 000 евро 
Преработено семе т/год
12500
12500
Годишни разходи 


Работни часове в годината
2200
2200
Емисионен фактор kg/t семе
1,2-1,4
1
Годишен разход на разтворител kg
17 000
12500 kg
Цена на разтворител за kg
2,0
2
Годишен разход на разтворител
34 000 лв
25 000
Разходи за ел енергия
2000
2100
Икономия от ОР

9 000
Срок за откупуване на инвестицията

4,5 години

Данните са взети от страницата на CITEPA, и се отнасят за екстракция непрекъснат тип. Оценки са направени за по-малък от посочения капацитет 100 000 тона/годишно. 

Стойността на абсорбцията е оценена по цени на местни производители. 
При оценка на абсорбционната система особено внимание трябва да бъде отделено на концентрациите в отпадъчния газ, както и на скоростта на потока.

Както се вижда, срока на откупуване на инвестицията е 4,5 години. 

Особено приложимо е след монтиране на абсорбционната система, удължаването на срока на експлоатация – по – дълга кампания – от 120 на 240 дни, което ще снижи значително срока за откупуване.

При инвестиционно намерение за ново предприятие за екстракция на масла трябва да се има предвид, че изследванията на сектора показват най-висока ефективност и постигане на съответствие с изискванията на наредбата при DTDC тип Шумахер, с капацитет най-малко100 хил.тона  семена годишно.


