Equipamentos de processamento para a indústria de fertilizantes
Sistemas de resfriamento e de solidificação
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Soluções para enxofre bentonita
O Berndorf Band Group trabalha com equipamentos para o processo
de produção completo, incluindo etapas como recebimento do
enxofre fundido, argila bentonítica em pó seco, micronutrientes
e solidificação, entre outras, sem esquecer do armazenamento
e manuseio de pastilhas, ensacamento e/ou carregamento em
caminhões ou vagões.

Serviços de engenharia e consultoria
O Berndorf Band Group oferece uma ampla linha de serviços
de engenharia e consultoria. Uma equipe de especialistas está
disponível para apoiar sua empresa em todas as áreas, incluindo
projeto de layout de fábrica, especificações de equipamentos e
melhoria de processos ou tecnologias.

Sistemas de resfriamento e de solidificação
para a indústria de fertilizantes
O Berndorf Band Group é sinônimo de qualidade e inovação nas
áreas de engenharia e manufatura desde 1843. Continuamos
ativos na indústria de fertilizantes e já instalamos em todo o mundo
sistemas de resfriamento e de solidificação para o processamento
de enxofre e fertilizantes à base de enxofre.
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Nossa experiência se estende muito além do processo de
solidificação nas aplicações de enxofre bentonita. O Berndorf
Band Group é o seu parceiro confiável para aplicaçãoes turn-key
incluindo o manuseio de enxofre líquido, mistura de bentonita e
micronutrientes, filtragem, manuseio e sistemas de ensacamento.
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Introdução geral: enxofre bentonita
O enxofre é conhecido como o quarto nutriente principal na
agricultura. Junto com NPK, é um dos componentes essenciais
para a nutrição das plantas. Eles contribuem para um rendimento
maior da colheita pelo valor direto dos nutrientes das plantas, pelo
aumento da eficiência de outros nutrientes essenciais e pelo valor
indireto da planta, como um corretivo do solo.
É uma substância com estas características elementares: elemento
químico não metálico, sólido cristalino amarelo, insolúvel em água,
inodoro e 99,5 % puro.
A bentonita no enxofre bentonita em geral é uma argila composta
de minerais que apresentam uma valores significativos de
plasticidade, coesão, intumescimento e encolhimento. Essas
características da bentonita aumentam o fornecimento de enxofre
elementar e outros micronutrientes à planta.
Além disso, é possível adicionar micronutrientes, como zinco,
boro, cobre, manganês, ferro, magnésio e outros, para atender às
necessidades específicas de nutrição de suas plantas. A adição de
micronutrientes representa um método econômico de manter os
níveis de solo adequados.
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Por que enxofre bentonita?
O enxofre elementar puro ou “enxofre do solo” tem tamanhos
de partícula significativamente maiores e uma taxa de oxidação
muito mais lenta em comparação com as pastilhas de enxofre que
contêm argila de bentonita. Seu processo de oxidação demora de
meses a um ano ou mais. A argila bentonítica, quando exposta à
água, tem a capacidade de aumentar em até 15 vezes seu volume
seco. O enxofre bentonita contém cerca de 10 % a 15 % de argila.
Quando as pastilhas são aplicadas no campo, a argila existente nas
pastilhas de enxofre absorve a umidade do solo e incha, fraturando
as pastilhas em partículas muito pequenas.

À medida que o tamanho das partículas diminui, ocorre um
aumento drástico na área de superfície, permitindo que mais
bactérias se alimentem e convertam o enxofre elementar em sulfato
disponível para a planta, que aumenta seu crescimento.
Os equipamentos de processamento do Berndorf Band Group
oferecem suporte completo para a adição de argila bentonítica
à matriz de enxofre com os micronutrientes desejados para criar
um produto misto homogeneizado. Cada pastilha contém uma
quantidade uniforme de enxofre, argila e/ou micronutrientes que
atendem às necessidades dos clientes.

O enxofre bentonita é „projetado“ para degradar, dispersar e
converter o enxofre em sulfato com mais rapidez do que outras
formas de enxofre essencial. O tamanhos dessas partículas pode
variar de 60 a 1.000 mícrons. As partículas menores de enxofre
oferecem uma área de superfície maior para que as bactérias se
alimentem do enxofre e o oxidem, convertendo-o em sulfato.
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Solidificação de processo para a indústria de enxofre bentonita
Para um processo de pastilhamento ideal, o produto de enxofre
fundido precisa ser alimentado continuamente a uma temperatura
entre 130 °C e 140 °C | 266 °F e 284 °F e dosado por uma
bomba de suprimento de enxofre diretamente em um filtro duplex
encamisado antes de entrar no tanque de mistura. Recomendamos
a colocação de um filtro duplex encamisado com cestas de malha
metálica na linha de alimentação do produto antes do dosador. O
filtro vai assegurar o desempenho ideal do dosador do BernDrop®
AD200.
Ao acrescentar o pó de bentonita ao enxofre líquido, sugerimos
o uso de um descarregador de saco a granel com transportador
helicoidal para dosar o pó no tanque de mistura. Depois que
a bentonita tiver sido incorporada completamente, a mistura
é transferida para um tanque de carregamento antes de ser
bombeada para o transportador de resfriamento designado.
Posteriormente, o produto fundido filtrado é transferido para a
unidade BernDrop® AD200 na pressão especificada por uma
tubulação encamisada que inclui todos os instrumentos necessários
e válvulas aquecidas por vapor (ou óleo). Dessa maneira, o produto
permanece na forma fundida durante todo o processo.
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Cada sistema de resfriamento e solidificação Berndorf consiste
em um resfriador com fita de aço equipado com uma um cabeçote
pastilhador BernDrop® AD200 que deposita gotas de tamanho
uniforme sobre a fita de aço em movimento. A velocidade de
rotação do pastilhador é sincronizada com a velocidade da fita de
tal modo que as gotas depositadas gerem pastilhas regulares e
bem formadas. A solidificação das pastilhas formadas ocorre devido
à transferência de calor causada pela pulverização da água de
resfriamento na parte inferior da fita de aço. Esse é um processo
seco, já que a água de resfriamento não tem nenhum contato com
o produto.

Características do enxofre bentonita sólido

Para evitar que as gotas grudem na fita de aço, no terminal de
alimentação é aplicada uma fina camada de agente desmoldante
nela, antes que o produto seja depositado. Esse agente é
preparado e mantido misturado em um tanque de mistura
específico.

Formato

Semiesférico

Tamanho

2 a 6 mm

Conteúdo de umidade (H2O)

Menor que 0,5 %

Densidade da carga

> 1.040 kg/m3 solta

Ângulo de repouso

Na faixa de 28° a 30°

Teste de desempenho de friabilidade

Menos de 2 % de partículas finas

O BernDrop® AD200 é dotado de uma coifa de segurança com
portas para inspeção e manutenção. Além da coifa do BernDrop®,
a primeira zona de resfriamento dentro do sistema de resfriamento
também é fechada para proporcionar uma remoção eficiente de
vapores e ar quente. Os vapores e a poeira de enxofre produzidos
pela solidificação do material são retirados por um sistema de
ventilação de exaustão que transporta o ar para fora do edifício ou
da área de trabalho.
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Os sistemas de resfriamento Berndorf proporcionam uma
transferência de calor perfeita, pois nosso resfriamento indireto de
última geração faz com que o calor gerado durante o resfriamento e
solidificação seja expelido de forma otimizada para vários produtos.
A água de resfriamento de retorno é coletada em um reservatório
de aço inoxidável integrado e pode ser recirculada por um sistema
de bombeamento.
Um sistema de resfriamento bem elaborado mantém o sistema
com fitas de aço na temperatura de processo ideal. Além disso,
é possível adaptar zonas de resfriamento extras para permitir o
controle do processo de resfriamento. A construção sofisticada de
toda a instalação possibilita a produção econômica de produtos
químicos ou farmacêuticos altamente qualificados segundo suas
especificações exatas.
Todos os nossos sistemas de resfriamento são dotados de bicos
pulverizadores de alta capacidade e com engate rápido que
pulverizam a água de resfriamento seguindo um padrão totalmente
quadrado, projetado para gerar a máxima eficiência de resfriamento
e não exigir manutenção.
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Materiais especiais disponíveis mediante solicitação. *50 % dos corpos de prova resistem a 2.000.000 ciclos de carga. Exceto em caso de especificação diferente, os valores informados
são aplicáveis à temperatura ambiente. Sujeito a alterações decorrentes do avanço tecnológico. Erros e omissões não incluídos.

Sistemas de resfriamento

Fitas de aço para a indústria de enxofre bentonita – propriedades físicas e mecânicas. Valores típicos.
Material

NICRO 12.1

NICRO 94

CrNi 17 7

CrNiMoN 22 5 3

DIN
AISI

1.4310
301

1.4462
-

Tipo
Material semelhante
Resistência à tração

a 20 °C
a 68 °F

N/mm2
psi

1.150
166.800

1.400
203.100

Resistência ao desvio de
0,2 %

a 20 °C
a 68 °F

N/mm2
psi

950
137.800

1.050
152.300

37,0
360

36,0
350

18

9,5

0,70

0,65

N/mm2
psi

480
69.600

450
65.300

N/mm2
N/mm2
ksi
ksi

200.000
180.000
29.000
26.100

200.000
184.000
29.000
26.700

kg/dm3
lb/in3

7,90
0,29

7,80
0,28

10-6m/m°C
10-6m/m°C
10-6m/m°C
10-6m/m°C
10-6in/in°F
10-6in/in°F
10-6in/in°F
10-6in/in°F

16,0
17,0
8,9
9,4
-

13,3
13,8
14,2
7,4
7,7
7,9
-

J/g°C
BTU/lb°F

0,50
0,12

0,50
0,12

Rockwell HRC
Vickers HV 10

Dureza
Alongamento 50 mm | 1,97 in

%

Fator de solda
Resistência à fadiga sob
a 20 °C
tensão de flexão invertida* a 68 °F
Módulo de elasticidade

a 20 °C
a 200 °C
a 68 °F
a 392 °F

Densidade

Coeficiente médio de
dilatação térmica

20-100 °C
20-200 °C
20-300 °C
20-400 °C
68-212 °F
68-392 °F
68-572 °F
68-752 °F

Calor específico
Condutividade térmica

a 20 °C
a 68 °F

W/m°C
BTU/h ft°F

15
8,7

15
8,7

Resistência elétrica
específica

a 20 °C
a 68 °F

Ω mm2/m
µΩ in

0,73
28,74

0,80
31,50

Temperatura de operação mínima
permitida

°C
°F

-196
-321

-50
-58

Temperatura de operação máxima
permitida

°C
°F

250
482

250
482

Resistência à tração na temperatura de
operação máxima permitida

N/mm2
psi

940
136.300

1.130
163.900

Resistência ao desvio de 0,2 % na
temperatura de operação máx. permitida

N/mm2
psi

770
111.700

990
143.600

Correias guias e correias de retenção
O Berndorf Band Group garante uma adesão perfeita das
correias guias e das correias de retenção de produto.
Material da correia guia
Borracha nitrílica
Borracha natural
Correia guia espiral
de aço inoxidável
Material da correia de retenção
Borracha nitrílica
Borracha natural
Borracha de silicone

Temperaturas de operação
-20 °C a +100 °C | -4 °F a +212 °F
-60 °C a +60 °C | -76 °F a +140 °F
até a máxima temperatura
operacional permitida do respectivo
material da fita de aço
Temperaturas de operação
-20 °C a +100 °C | -4 °F a +212 °F
-60 °C a +60 °C | -76 °F a +140 °F
-80 °C a +300 °C | -112 °F a +572 °F
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O BernDrop® AD200 é o dispositivo de alimentação mundialmente
preferido para a solidificação de enxofre e derivados. O tubo
rotativo especialmente projetado para esta aplicação, garante a
produção em velocidades mais elevadas que os pastilhadores
concorrentes. Por isso, o BernDrop® AD200 elimina a possibilidade
de resíduos de produto na superfície externa do tubo rotativo. O
produto que por acaso permaneça na superfície do tubo rotativo é
forçado para cima, para se juntar à próxima gota.

Além disso, a maior área de superfície gera uma convecção forçada
que pré-resfria o produto e aumenta ligeiramente a viscosidade.
O resultado é uma maior capacidade e menos trabalho para o
operador e a equipe de manutenção. O projeto do tubo rotativo
permite a produção de enxofre e de pastilhas de derivados de
enxofre sem barra de realimentação e vedações externas. Como
consequência, os custos operacionais do BernDrop® AD200 são
mais baixos.

Esquema de processamento
para a produção de pastilhas de enxofre bentonita
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»
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BernDrop AD200®

↻

BernDrop® AD200 - a solução para solidificação de enxofre bentonita

Transfer/Recirc.
Pump

↻

Cooling Conveyor

To Material
Handling

Supply Pump
Cooling Water
Supply

Cooling Water
Return

Tubo rotativo elevado para produzir pastilhas de ótima qualidade
Altas taxas de produção
Custos operacionais reduzidos
Acesso fácil para manutenção e serviço
11

As áreas de aplicação das fitas de aço e dos sistemas com fitas
de aço do Berndorf Band Group são tão amplas e individualizadas
quanto suas necessidades. Gostaríamos de marcar uma
reunião com você para conversar sobre seus objetivos. Juntos,
encontraremos a solução ideal para suas necessidades.

Consulte nossa rede internacional de vendas e atendimento no site
www.berndorfband-group.com

Berndorf
Sondermaschinenbau GmbH
Leobersdorfer Strasse 26
2560 Berndorf, Austria
T: +43 2672 835 700
E: office@berndorf-bsg.at

Nippon Belting Co., Ltd.
1-24-6, Kanda Suda-cho
Chiyoda-ku 101-0041,
Tokyo, Japan
T: +81 03 3257 3050
E: toiawase@nippon-belting.com

Berndorf Belt Technology, Inc./
SBS Steel Belt Systems USA, Inc.
59 Prairie Parkway
Gilberts, Illinois 60136, USA
T: +1 847 841 330 0
E: sales@berndorf-usa.com

Berndorf Steel Belt
Systems Ltd., Co.
#15, Bodeum 2-ro
Seo-gu, 22664 Incheon,
South Korea
T : +82 328 160 432
E: bsbs@berndorf.co.kr

Berndorf Band
Latinoamerica S.A.S.
Calle 62 sur # 30 a 75
Barrio las Brisas, Sabaneta
Antioquia, Colombia
T: +57 313 605 31 99
E: office@berndorf-lat.com

Beijing Berndorf Technology
Development China Co., Ltd.
No 17, Xinggu West RD,
Xinggu Economic &
Development Zone, Pinggu
101200 Beijing, China
T: +86 108 072 390 1
E: sales@berndorf.com.cn

Berndorf Band
Engineering GmbH
Leobersdorfer Strasse 26
2560 Berndorf, Austria
T: +43 2672 800 0
E: engineering@berndorf.co.at
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Berndorf Band GmbH
Leobersdorfer Strasse 26
2560 Berndorf, Austria
T: +43 2672 800 0
E: band@berndorf.co.at

www.berndorfband-group.com

