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Rosario, Sta. Fe (ARG)

Caso Desolventizador

Novo DT com Scrubber
através de via úmida instalado no Mercosul

Um dos maiores Players Mundiais, sendo o maior 
processador de grãos do Brasil, acaba de concluir a 
primeira etapa de modernização de seu processo de 
Extração de uma das suas unidades industriais, situada na 
Região de Rosário – Argentina, após o êxito deste projeto, 
foi iniciado uma segunda etapa com a encomenda de um 
novo dessolventizador em conjunto com um lavador de 
gases, equipamentos estes fornecidos através da Parceria 
Proglobal/Myande.

As características do equipamento que 
entrou em operação, são as seguintes:

- Capacidade = 3200 Tons / dia (Base Grãos de Soja)
- 4 estágios de pré-dessolventização
- 5 estágios de Dessolventizaçã / Tostagem com 
  descarga por válvulas rotativas
- 1 etapa �nal de Recuperação de Solvente com descarga por 
válvulas rotativas

O equipamento foi projetado e construído de acordo com 
os padrões internacionais, sendo o corpo e as bandejas 
submetidos a pressão interna de vapor, construídos em 
aço carbono e a tampa superior totalmente em aço 
inoxidável.

Integrado a este DT, foi instalado um novo lavador úmido 
(“Scrubber”) para substituir o existente que além da sua 
ineficiência já se apresentava com alta deteriorização. 
Aqui destacamos a necessidade de se projetar este 
equipamento baseado na disponibilidade do espaço físico 
existente na planta, ou seja, teve-se que ocupar o mesmo 
espaço do equipamento antigo.
Salientamos também,  devido ao espaço físico disponível 
na planta que este DT além de ter que ocupar o mesmo 
espaço disponível do DT anterior, também teve que ser 
totalmente recalculado pelo departamento de Engenharia 
da Myande de forma a absorver todas as forças verticais 
novas necessárias devido ao aumento da capacidade 
volumétrica necessária para a melhora da performance e 
dos residuais de hexano atualmente obtidos (Benchmark) 
além da utilização do mesmo “Drive” de acionamento 
pré-existente (Motor + Redutor) 
Este equipamento é o primeiro a ser integrado em uma 
instalação na América do Sul de maneira bem sucedida e 
em tempo hábil. A adaptação de Myande para trabalhar 
em espaços predeterminados devido a problemas de 
layout existentes, demonstra a grande capacidade técnica 
do seu corpo de Engenheiros, bem como a adaptabilidade 
para construir equipamentos a pedido de cada cliente.

Casos de Sucesso Newsletter
Nº 1911


