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RESUMO

Este trabalho aborda o acúmulo dos Elementos Não

Processáveis NPEs na unidade de recuperação química
do processo lctaft São identificadas as fontes desses ele

mentos ediscutidos os impactos causados pela seu acúmu

lo assim como algumas técnicas aplicadas na remoção de

tais elementos no processa Apresentamse também avalia

ções das NPEs na unidade de recuperação química do licor

da Ripara SA Celulose e Papel realizadas antes e depois
de sua expansão Após a apresentação dos dados fazse uma

avaliação do impacto da expansão da fábrica no acúmulo

de NPEs Podese observar por meio da análise dos resul

tados que grande parte tem concentraçães superiores após
a expansão devido ao maior fechamento do processo

INTRODUÇÃO
Os ElementosNãoProcessáveis do inglêsNonProcess

Elements NPEs são definidos como elementos químicos
cujos compostos não são necessários nas distintas etapas de

produção de celulose porém cujo acúnnilo pode ocasionar

os mais diversos distúrbios operacionais capazes até mesmo

de comprometer a continuidade operacional das diversas plan
tas que constituem urna fábrica produtora de celulose

Esses elementos incluem potássio cloreto magnesioman

ganês bário feiro silício alumínio cobre fósforo cromo

nitrogênio e zinco O cálcio embora seja um elemento utiliza

da na área de caustificação e calcinação é inerte e causa sérias

problemas operacionais em outras áreas do processo sendo

assim considerado um NPE SegLUido Keitaamvetni e Virko

Keywrrs 14TCnrocess elementos 11TPE1K2aftrocess
recoverv évcle sncliura2 cvcle anel calciuraz cycle

ABSTBACT

This work acldresses the accaanulatinn of nonrrcess

elenents NPEs in the cherrricalkraftrncss recovery unif

The srurcsofthse elen2enfs are icleratifïec tJae irnacts
caueer3 hv their accunzulation are discussecl arad sorne te

chnirluesarlieu to remove tlaese elenaents frors tlae rn

cess areriscussecl as xell NPEr evaluaticans in the chémi

cal licjucr recolery unit nfRiasa Slf1 Celulose e Parel
carriecl out óefrre anca after itsexansicn erre celso resen

tecl 4n evaluatinn ofthe inract resulting frarrr the ean

sion ofthis nzill on the nnnhrocess elenzenls accatnrulcrtiora

is erfornaecr afterfresenting the data y an analysis cf
tlae results it can he obsenecr tlaat a largo rart of the NPE

has highererneentrafions after fhe exansinn chie tc the

greater clnsure of the rcuess

lNTftDDUCTON

Ncnrrcess elenzents NPEs are clefìnec7 astie cherrai

cal elenerats the ecnzfcuracLs of vhich are not reyuirecr at

theristinctulrrccluction stages whereas their accumu

laticn rnay cause the nurst differentorerating disturhan

ces which rnay everajenarcTize theaerating eontïrauity of
the varirur lants canstituting aulroucing nrìll

These elenaensincuumertassìurn chloride nsamesiuna

rnanganese harium irrn silican aluminium coer hos
horus chroniuns nitrogen anel zinc Cirlciuns althnugh it

is arx elenaent uscd in fhe causticizatinn cerceei calcinatirn arc

as is inert anel causes sericrusoeratingrrhlerrzs ira other

areal c tle rrceese so that it alsc fìts finto the NPEs eate
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Tabela I Elementos Não Processáveis NPEs fontes de entrada e principais problemas ocasionados pelo acúmulo

no processo kraft Table nonprocess eJements NPE Jntetsources and the main problems caused by theirbuJJd

up in the krait process

Elemento Símbolo Fanie Problemas operacionais
Element Symbnl Socrrce Operating Prnólems

Alumínio AI Madeira cal virgem e água Formação de incrustações
Alumíníum Wood vírgín Iíme and wafer principalmente em plantas

de evaporação
Formafínn of íncrustations

Mainly at evaporatinn plants

Cálcio Ca Madeira e água Formação de incrustações
Caldum Wood and water em plantas de evaporação

e digestores
Formatínn nf íncrustations ín

evaporatíon plants and dígestors

Cloro sob a forma de íon cloreto CI Madeira soda cáustica Corrosão em equipamentos
Chloríne ín the forro of chloríde íon Wood caustíc soda de uma maneira geral

e depósitos em caldeiras

de recuperação
Cnrrosinn nf equípments ín

general and deposífs ín

recovery bnílers

Fósforo P Madeira Reducão da concentrarão

Phosphorus Wood de cal útil na cal calcinada

feductínn ín useful

lime cnncentration ín

the calcíned Iíme

Magnésio Mg Madeira cal virgem Entupimento de filtros de licor

Magnesíum água e sulfato de magnésio branco e lama de cal redução
Wood vírgín Iíme water da reatividade da cal

and magnesíum sulfate produzida no forno de cal

Whíte liquor and lime sludge
fílter pluggíng reductíon ín

reacfí víty of the Iíme

produced ín fhe Gme kíln

Potássio K Madeira Formação de depósitos em

Pnta55íur11 Wnnd caldeiras de recuperação e

anéis em fornos de cal

Formatínn of depnsíts ín

recovery boilers and ríngs
ín Iíme kílns

Silício Si Madeira cal virgem e areia Incrustações na planta de

Sílicon Wand vírgín Gme and sand evaporação e redução da

reatividade da cal produzida
no forno de cal

Incrusfatíons af the evaporatíon

plant and reducfíon ín reactívíty
of the Iíme produced ín fhe

Iíme kíln



la 1982 esses elementos podem ser classificadas de acordo

cam sua tendéncia a se acumular no processo diti7didos em

dois grupos aqueles que se acumulam preferencialmente no

ciclo sódio e os que o fazem no ciclo cálcio De maneira geral

podemos citar entre os problemas operacionais decanentes da

acúmulo dos NPEs a redução da capacidade dos equipamen
tos por fornação de incrustações ou desenvohimento de pro

cessas corrosivos A Tabela I lista os NPEs presentes no pro

cesso kraft apresentando as principais fontes de entrada na

unidade industrial e as mais significativas problemas ocasio

nados por seu acúmulo no processo

Os elementos ferro cobre e manganês não serão anali

sados neste artigo por causarem impacto na linha de o

bras área cuj o enfoque está fora do escopo deste trabalho

FONTES OE ENTRADA OOS NPEs NO PROCESSO KRAFT

Observandose a Tabela I verificase que a madeira é a

grande responsável pela incoipaiçãa da maior parte das NPEs

na unidade de recuperação quiinica do licor preto e caiLSe

qüentemente em todo o processo de produção da celulose

Ao considerar a madeira como principal fonte de Ele

mentos NãoProcessáveis devemos levar em considera

ção não apenas o gênero de madeira de conífera ou fo

lhosa mas também a localização geográfica da planta

ção pois é de se esperar que madeiras plantadas em áreas

próximas á região costeira possuam por exemplo maio

res concentrações de cloreto que as de locais mais afasta

dos da área litorânea Além disso devese considerar a

tipo de solo em que a madeira foi cultivada beira corno os

adubos e os corretivos utilizados no plantio
Segundo Sacon Ventura e Heinrich 1995 o tipo de

solo em que ocorre o plantio da madeira utilizada no pro

cesso pode contribuú com quantidades significativas de alu

mínio silício feno e inablesio enquanto os elementos as

sociadas ao uso de adubos e corretivos de solo são geral

mentepotássio ecloro sob a forma de íons cloreto e fósforo

Outro importante agente ìncorporador de Elementos Não

Processáveis é aágua Seu impacto ao servir de meio para a

admissão desses elementos relacionase diretamente á fonte

da qual é coletada Existem rios que possuem nahralmente

concentrações maiores de um ou de outro elemento as quais
sofierão oscilações a depender do regime de chuvas da região

Também os produtos químicos utilizadas nas diversas

etapas do processo são fontes desses elementos entre os

quais a cal virgem utilizada na planta de caustificação

para repor as perdas do processo ou suprir a necessidade

da fábrica quando da indisponibilidade do fomo de cal

De acordo cam Keitaanniemi e Virkola 1978 a cal vir

gem e responsável pela incarloração de 20 a 40 do

total de alumínio silício e ferro ao processo Como exem

plo de autrosprodutos químicos empregados temse a soda

cáustica utilizada entre outras finalidades para a corre

gory Accorcaìng to Keitaannierrianel TTrola 19H2 these

elenaents can he classifïed fira accorclance witla their tenclen

év fowarrls accunzulating fira the rocess and tlzus düirecr

finto tuo groulrs those Irreférahly accumulafing fira the so

diunz cwcle ancd ihcse accun2ulatin fira the calciatnz çvcle In

general the recluction fira eyuíhnrent caaciv chie to the for
rnatinn of iracrusfations or the clevelnn2ent of cnrrosirero
cesses can he cited anzong theoerating roblems resulting

fiorn nonrncess elemenf acc7trnulation Tahle I lists the

NPEslrresent fira thekraftrocess inclicatíng their nzain sour

cesoinlet finto tyie incrusfrial unit as wll as lhe maio pro

hlenzs caarsecï fiv their huilclu fira tlae rocess

The elerrzents iron coer and nsanganese tivill not he

analyzed fira fhis artiele chie to thefrct fhat they cause im

Iract ora the fiher Tine cera area fihe focos ofwhich ïs heyond
the seohe af this rsork

SDlIffCES DF NONPfIOCESS ELEMENTS NPEs1

1NLET INTO THE KftAfT PfIDCESS

Ohsening Tahle I it can he seera that woocl is fhe ele

nrem greath reslrorxsihle fór incorhorating n2ost IPEs finto

tlae chenïcal hlac7c liyuor recoveYV unit ancr conseyuently
finto the xhole hullr Irroduction rocess

Yhen consirleringuoocaas the maio non rocess ele

rnent source not only the tivoocl slrecies conifÉrs or leaf
wooa Iaut celso the geograhic location nfthejlaratati
on shoulcl he talcen infra accorsrat sino ït is to he exlrec

tecl that woorls Irlanter ira arcas pear to the enast regrara
have eg higher chloricle concentrations tGiart thoselan
tecl ínregions more clistantfiorn the coastlancl In addi

tiora thetye rf soïl ira rshich the nooci nas Ialamecï as

well as thefértilizers anca correetvvos usecl forlrlantïng
shnuld he celso consiclererx

Accorcling to Sacon Ventura ancr Heinricla 1J95
the t1e ofsoilxhere flae tiauocl usecl ira therocess is

hlamed may contrihute lvith significam an2oarnts of alaz

rniniurn silicon iron anel rnagnesiurn xhïle the elernems

associatec3 vsith fihe useofértiliers aracl soil correctives

are generallyxtassiurrs chlorine ira the fbrnz of ehlori

cle fino anelIaoshorus
14nother inrxrtant nonrocess elenents ineororating

agem ïs water The irnlract causecl h water whera serving
ar a n2eans for letting these elernents ira is directly related

to the sourcei4hich water is collectecl from There are ri

vers having naturally aiglaer concenfrations nf orae ele

rr2ení or other vvhich will endureoscillationsaelrerzdirag ora

the raio regime nfthe regrara ira itihich the river is locatec

The clzenaicals usecl at the isarious stages ofthe rocess

are celso sources of fhese elerrrents nzong these IrrocÌucts
there is the virgin lime ivlich is useci at the caarsticizatiora

Irlant to nzalce uIr for the lasses cftherocess or to rneef tlie

nill s reyuirements tichen the line kiln is unavailal7le 4c
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cão dos níveis de álcali do licor branco a ser enviado ao

cozimento sulfata de magnésio usado nas etapas de des

lignificação ebranqueamento da polpa e sulfato de só

dìo para a manutenção da sulfidez do licor branco

TENDÊNCIA DOS NPEs AO ACÚMULO NA UNIDADE

DE RECUPERAÇÃO QUÍMICA
De acordo com Keitaamiiemi e Virkola 1982 para

que possamos entender o comportamento dos Elementar

NãoProcessáveis fazse necessária dividir a unidade em

dois ciclos sódio e cálcio

O ciclo sódio que compreende a maior parte da área

de recuperação é constituído pelos processos nos quais
esse elemento através de seus compostos participa como

reagente ativo Logo podemos considerar praticamente
toda a unidade de recuperação como ciclo sódio excetu

andose oprocesso de calcinação da carbonato de cálcio

que ocorre no forno de cal

O ciclo cálcia abrange o processo de calcinação do car

bonato de cálcio O processo de caustificação funciona

como interface entre os dois ciclos O sódio tornase NPE

quando admitido no ciclo cálcio por sua vez o cálcio tor

nase NPEs quando admitida no ciclo sódio

Segnnda Keitaanniemi e Virkola 1982 a tendência

dos NPEs de serem acumulados na ciclo sódio e furacão da

solubilidade de seus compostos e pode ser ordenada na

forma decrescente

KClAlFeSìMnMgCa

c
c
N

v

a

a
W

A tendência dos NPEs de se acumulaem no ciclo cálcio

também se apresenta na ordem decrescente como segue

MgAlFeMnSiNaKSCl

De maneira geral podemos observar que a alta ten

dência de acúmulo de um elemento em um ciclo tende a

acarretar baixa tendência de acúmulo no outro

PROBLEMAS OPERACIONAIS OCASIONADOS PELO

ACÚMULO DOS NPEs NA UNIDADE DE RECUPERAÇÁO
Os principais problemas operacionais ocasionados pelo

acúmulo dos Elementos NãoProcessáveis na unidade de

recuperação são i formação e crescimento de depósitos
em caldeiras de recuperação ü corrosão e incnstação
em equipamentos e üi diminuição da reatividade da cal

e formação de colagens no interior do fanga de cal

Formação e crescimento de depósitos em caldeiras

de recuperação

Segundo Tran 1990 um dos fatores que contribuem

para a formação e o crescimento de depósitos em caldei

eording Lo Keitaanníemi and virdola I97iirgin lirae is

resorasihle fbr incororating 2fJ to 40 of the Local

amount afaluminium silicon and iron info Lhe rocess Bv

way ofexamle rfther chemicals used Lhe folloxing rrzay

he n2entioned caustic soda used amongrtheruraoses to

eorrect Lhe alkali leveis of Lhe xhite licuor Lo he sent for
cooking mamresizcmsulfáte zrsed at ul deliaificcrtioa
and hleaching stages sodium sulfate whicla can be used to

kee Lhe white liyuor sulhidity

NDNPROCESS ELEMENTS lNPEsj TENDENCIES TD

ACCUMULATE IN THE CHEMICAL RECOVERY UNIT

According to Keilaaranierriand Virkola 192 ira order

Lo understand the noraroceas element hehaviaur the zrnit

musa he dívíded roto two cvcles as ollows sodiztnz cycle
arad caleium evcle

The sndiunz cvcle conrisrs nzrst ofthe recrwerv arca

and is constituted bvthearocesses ubere Chis element Llzrougla
its comxunds aarticiates ira as acfiive reagem Therefrr
re Lhc xbole recoiery unít can 1 racLically considered

as sadiun2 évcle excet fbr Lhe coleiam carbonate calcïna

Lion arocess occurring ira Lhe lime kilra

The secorad cycle called calciurr ccle eonsariaes the

coleiam carhanale calcinalion arocess The causíicization

arocess is Lhe ínterfaee heteen hoth cryeles Soctium heco

mes a norarocess elenaent rthen it is adrrziffed info the cal

ciurra évcle whilecalciurn óecomes a norarocess element

when it is admitted infra the sodiuna evcle

Aecording Lo Keitaannienai and hirkola I98L Lhe Len

dencv ofnonrocess elenaents Lowarcls accunaulaíing ín Lhe

sodium cvcle is a ficncfïon nf Lhe srluhility nf thir corra

aouncs arad can be ordered ira Lhe çtecreasing fórna as

KClAlFeSiNlnMgCa

As ta Lhe tendency of raonrocess elenaents Lr accumu

late ira Lhe calciuaaccle it is agro resented ira Lhe decrea

sing arder as fóllows

LIgAl FelnSiNaKSCl

In general it cara be ohserved Lhat Lhe aigh Lendenc cf
an elerraent touarrs accun2ulating ira nne évcle tencTs to re

sult ira a loi1 tendencv Lo accranzzslate ira Lhe other one

DPERATING PROBLEMS CAUSED BYNUNPRDCESS

ELEMENTS ACCUMULATION IN THE RECt1UERY UNIT

The rnain operating rohlerns caused hy noazfrocess

elernents accuaT2ulation ira tyie reco7erv unit are i Forrna

Lion aaad growth nfdexsi2s ira reconery hoilcrs ü carro

siora and iracrustation ora ecuiment and üi reduction ira

limeaeaclivity andfrmation nfgluins incide Lhe lime Iciln



ras de recuperação é o acúmulo de cloreto e potássio no

ciclo sódio

O acúmulo dos depósitos sabre os tubos que compõem
as partes de pressão da caldeira de recuperação supera

quecedores e banco de geração causa a redução de trans

feréncia de calar entre as gases de combustão e os tubas

da caldeira além de restringir a passagem dos gases de

combustão implicando a necessidade de interrupção da

operação da caldeira para a remoção de taìs depósitos
De acordo com Adams Tran et al 1997 as depósi

tos encontrados nos tubos da caldeira de recuperação ori

ginamse de dois mecanismos arraste de gotas de licor

preto parcialmente queimado ou de partículas de material

fundido srnelt pelas gases de combustão e a condensa

ção de vagares constituídas de compostas de sódio e po

tássio que são volatilizados na fornalha

Esses mecanismos não ocorrem separadamente Os de

pósitos caracterizamsepar uma mistura de material pro

veniente de arraste e condensação variando apenas o per

centual de acorréncia de um com relacão ao outro nas di

versasregiões da caldeira como superaquecedores banco

de geração e economizadores A diferença de temperatura
existente nessas regiões é ofatorchave para determinar o

mecanismo de origem dos depósitos Essa diferença de

temperatura faz que os depósitos localizadas na região das

superaquecedores sejam preponderantemente oriundos de

arrastes enquanto os depósitos encontrados na região do

banco de geração e economizadores decorrem basicamen

te da farmacão de material condensado

Sebndo Adams Tran et al 1997 os depósitos con

sistem em mais de 998lo de massa de compostos como

sulfato de sódio NaSOa e carbonato de sódio NaCO
contendo pequenas quantidades de hidróxido de sódio

NaOH cloreto de sódio NaCl e sais de potássio A exis

tência de maior quantidade de um composto em relação a

outro dependerá basicamente da localização dos depósi
tos na caldeira superaquecedores banco de geração ou

economizadores da temperatura da fornalha da sulfidez

e da concentração de componentes voláteis na licor sais
de cloreto e potássio

De acordo com Tran 1990 para que seja possível en

tender a influência do cloreto e do potássio na formação
desses depósitos fazse necessário o estabelecimento de al

guns conceitos antes de tudo o que se relaciona à primeira
temperatura de fusão dos depósitos na qual o material co

meça afundirse em seguida o da temperatura de comple
ta fusão acima da qual o depósito está totalmente fundida

Entre esses extremas residem duas outras importantes
temperaturas a de aderência sticlcy temherafure na qual
o material se torra aderente uma vez que de 15 a 20

de seu conteúdo se encontra na fase líquida e a de fluidez

radical defrmatiora temperature na qual o material está

Frrrnartirr7atol grrrwth nf rleprrsits ir7 rernvery hrrilers

Accnrding to Tran 7990 one of the factrrs corafrihu

ting fo dehositformatiorr arad growth in recoery hoilers is

chloride and hntassiuns accarmulatinn in the sodium évcle
The accurrsulationcdehrrsits on the tubos comhosing

the recoiery hoiler hressure harts suherheaters and ge

neratïng bank causes a reduction in the heat transfér
bettiveen troe comhustion gases and the hoiler tuhes besi

des restricting the corrahzrstion gas haasage which irnhli
es the need to interruht the hoiler oherafiion in order fio

renznie there dehosits

Accordïng to Adarns Tran et al 1997 the dehosits

fiurrd in the recover hoiler Cubes are originated througla
fixo mechanisms entrainment of drohs of hartially hur

ned hlack liyuor or ofsn2elt materialharfiicles hy the com

hustion gases anel the corrdensationofvahours corrsistïrag
ofsodiurrr and hotassium eomhounds which are volatili

zed ira troe fúrnace
These nseclranìsms do not occur seharately The de

hosits are characterized by heing a n2ixture of rrzateríal

resulting frona entrainrraent and condensation and only
troe hercentager of occurrence of these twa processes

vary in the differenf areas of the hoiler soera as suher

heaters generating hank and economiers The temhe

rafiure difference existing in these areas is the key factor
fio determine fihe mechanisrra originating the deposits
Tlaïs temperature cTifference causes troe densits ltcated

in the suherheater região to be hrehonderantly origina

ting fronz enfirainnrents anel the dehosits found in the

generating bank and economizer região to he basically

fórmed bv eondensed material

Accordíng to Adams Tran et al 1997 Quer 998 cf
the dehosits ennsist of a rrrars rf carrshouncTs such as so

diunz sulfate 1VaSDj and sodiurrr carbonate aCO

cnntainìng srnall anzounts of sodiurn hvdroxide TaDH

sodiunz chloride7IaCl aradhofiassiurra ralls The axistence

cf a higher arnount if orne compound wïtlz regará to ano

ther nne will basically dehend ora the dehosit lncatinn in

the hoiler szrperyieaters generating harrk or eeonorTrizers
ora the fúrnace ternherature on fihe sulhhidity arad troe con

centratian of7nlatile comhorrents ira the licjuor chloride

and hotassiurn salfs

According fo Tran 1990 in order to he abre to ura

derstand the influente rf chloride and potassium on the

forrraation oftliese dehosits ifi is necssary fio establish some

concepts The first one is related to the fïrst dehosit mel

tinpoint which is fihe temherature at which the material

sfarts rnelting dowra The seconct conceht is related to the

cornplete rrelting tenzherature wyüch is filas ternherafure

abone which fihe dehosit is corrapletely rraelted down

Twofúrther imhortant temperaturas are situated hetwe

en these ttivo extremes the sticlé temperataare a1 which
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aproximadamente 70 na fase líquida e em estado tão

fluido que pode escorrer devido á ação de seu próprio peso

As temperaturas de aderência e de fluidez são as vari

áveismais importantes na predição do comportamento dos

depósitos nos tubos da caldeira Abaixo da temperatura de

aderência os depósitos estão relativamente secos e não

aderem nas superfícies dos tubos Acima da temperatura
de fluidez tambemnão há acúmulo uma vez que o mate

rial escoa facilmente É na faixa situada entre essas duas

temperaturas que os depósitos são aderentes e ocorre o

acu mulo À medida que os gases de combustão passam

através das diferentes regiões da caldeira a temperatura
dos gases e do material arrastado decresce devido á troca

de calor com os tubos Uma vez atingidas as temperaturas

de fluidez e de aderência uma região de ocorrência dos

depósitos será definida

A influência do potássio revelase menos pronunciada
do que a exercida pelo cloreto Tal fato pode ser explicado
ao considerarmos que o cloreto também exerce influência

na quantidade de fase líquida dos depósitos quando a tem

peratura ultrapassar aquela primeira de fusão resultando

na redução da de aderência e da de fluidez que são fun

ção da quantidade de fase líquida dos depósitos O potás
sio por sua vez exerce pouca influência sobre a quanti
dade de fase líquida o que acarreta apenas a redução da

primeira temperatura de fusão dos depósitos
A Figura 1 apresentada por Tran 1990 mostra a in

fluência da concentração de cloreto e potássio dadas pe

las razôesKNaK e ChNaK nas temperaturas
de aderência e de fluidez para depósitos com molar de

KINaK A região de aderéncia dos depósitos sticky

region e limitada pelas curvas de temperatura de aderên

cia sticky temzerature e de fluidez radical defrrnzation

tenzzerature
O crescimento dos

depósitos verificase

quando a temperatura
dos gases de combus

tão e maior que a de

aderéncia e menor que

a de fluidez

Corrosão e incrusta

N ção em equipamentos
ó Seglmdo Keitaatmi

emi e Virkola 1978 a

presença de cloreto so

W mente teria efeito nos

processos corrosivos

em meios ácidos tais

como os efluentes das

plantas de branquea

the material becomes stieku sinoazzroximately IS to

20 ofits cnntent is in the lirluid zlzase and tlze radical

deformation tenzzerature the tenzzerature at whith the

material isazroximately iQ in the licuid zhase and is

so fluid that it carz flnw as a fúnction of its own weight
The sticky and radical defornnation temeratures are

the azzostimzortantvariahles in zredictïng the deaosit beha

viour ora tlze boiler Cubes Below the stitky temzerature the

deaosits are relatively dry anc do not sticlc to the surfiztes

of the Cubes 4bove the radical defornaation tenzzerature

Chore is no accurzzulation either sinto the material flotivs

offeasily It is in tie range sifuated hehveeaz these twn tenz

aeratures that the deznrits are stìtlcy and their accumula

tion occurs 4s the combustion gases flotiti through the

different boiler regions the grxs temjzerature and that cf
the nzaterïal entrained by them decresse duo to the heat

exchange laithtie tubos Once the radical defrrmation and

the sticky temaeratures are reaclzed a dezosit occurrerace

region vcill he definec
The influente ofzotassiunz is less ronouncd than the

influenee exerted by chloride Thïsáct tara bexzlained
when considerirag that chloride also xertr an influente on

tlze liyuidz7iaae amount of the dezosits when the tenzzera

ture is higher than the fïrst melting oint resulting in a

reduttion in sticlév and radical defornzation temeratures

which are fúrzetiorzs of the liyuid phase anzourzt of fhe de

aosïts 14s far aa zotassiunz ïs concerned it exerts little in

fluente nn fhe liyuidzhase amount rvhich rnly results in a

reduction in fhefirst naeltingminl rf the deosifs

Figure 1 aresented by Tran 199f1 shows the influen

te of thloride andzotassium concentrations gïven by ra

bos jKNaK andfClVaKJ on the sticlc ancZ radi

cal defornzation terrazeratures fbr dezosits containing Sïb

molar offKfiaKJ
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Figura 1 Efeito do cloreto e potássio na temperatura de aderén

cia dos depósitos Tran799Q I Figure 1 Chioride and potassium

effect on the sticky temperature ofdeposits Tran999Q
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mento quando utilizados para lavagem da polpa marrom

visto que em soluções alcalinas com pH maior que 11 a

presença de cloreto não apresenta efeito significativo nos

processos corrosivos

De acordo com Adams Tran et al 1997 quanto á

caldeira de recuperação dos vários mecanismos de corro

são aos quais esse equipamento está sujeito os relaciona

dos com a presença de cloreto são basicamente os de cor

rosão em fase gasosa devido á presença de ácido clorídri

co HCl nas gases de combustão

A concentração de ácido clorídrico é lnaiar na região aci

ma da fornallia próxima aos superaquecedores tendose em

vista que sua produção ocone através da reação entre Bióxido

de enxofie e cloreto de sódio como mostrado na Equação 1

2NaClr SOr 120r HOg NaSOar 2HClru 1

A presença de ácido clorídrico nos gases de combustão

geralmente aumenta o potencial de corrosão nos precipì
tadores eletrostáticos com a mistura desse ácido ao sulfi

rico HSOa Tal mistura se acentua quando as cinzas do

precipitadar apresentam concentração baixa de carbonato

de sódio e temperatura dos gases inferior ao ponto de or

valho da misturaHSOaHCI
Como vista anteriormente o acúmulo de cloreto e po

tássio tem grande influéncia na formação de depósitos na

caldeira de recuperação Esses depósitos não são corrosi

vos se permanecerem solidificados sobre a superfície das

tubos Nesse caso atuam até mesmo como proteção pois
formam uma baneira física entre os tubos e os gases cor

rosivos No entanto nos locais onde há depósitos a tem

peratura da superfície dos tubos deve ser inferior áquela

primeira de fusão dos depósitos
Já a incnstação nos equipamentos e um dos mais seve

ros efeitos do acúmulo dos ElementosNãoProcessáveis no

processo kraft As incrustações geralmente ocorrem atra

vés da deposição de sais de cálcio ou alurninossilicatos sob

a supertície dos equipamentos como evaporadores e troca

dores de calor além das tubulaçóes de maneira geral
A deposição desses sais ocorre quando se excede o li

mite desolubilidade de tais compostas Em plantas de eva

poração há dois tipos de incrustaçóes as de sais solúveis

em soluções aquosas denominadas incnastações solúveis
formadas basicamente por carbonato de sódio ou burque
íta 2NaC0NaSOa e as insolíweis formadas princi

palmente por sais que contêm cálcio sílica e alumínio

Com relação ao cálcio temos que a deposição desse ele

mento se dá principalmente pela deposição de carbonato

de cálcio de baixa solubilidade em licor preto De acordo

com Jemaa et al 1999 a taxa de deposição do carbonato

de cálcio depende fortemente da temperatura do licor po

dendo até dobrar com atra pequeno aumento de 3C

ce of eliloride would Iaave only an effect on the corro

sive brocasses in acid media such as tlze bleacüng

hlant affluents when used for hrownhulh vashing in

ce in alkalineaolutions hithhH higher than 11 the hra

sence of chloride does not hresent a signifìcant efféct
ora tha corrosiva hrocassas

tlccording to Adanzs Tran et al 1997 as frxr as the

recovary boiler is cnncernac ftonz tha variou corrosion

mechanisms xfhich thia ecluihmant is subjact to tha rzzacha

nisnzs ralatad to thahrasenca nf chlorida ara hasically tho

sa ofgasaoushhasa eorrosion duo tn thahrasance ofhydro
chloric acid HCl in the conzbustion gases

The laydroclilorìc acidconcantration is higher in tlze arca

ahova thefúrnace near tn the suherheaters cnnsidarin that

its hrortuctionrsults fiam the raactioaa hetween sulficr din

xide and sodium chlorida as shnwa in eyuation 1

NaQ S 12C FIt NaS 2HCl IJ

Tha hresenceofliydrochloric acid in tha cortzhustion

gases ganerally ïnereases the corrosioa hotantìal in the

electrostatichracihïtators when alais acid rnixes titith sul

fur acid HSO Tlais mixure is hronounced when tha

brecihitator asheshresent low sodium carbonata enncen

tration and gas tensherature lower than iha daw hoint rf
mlCt2lYeS7l

As seara abone chloride and hatassium accurnulati

nn has a great influente rara dehosit fnrmation ira tha

racovery hoiler Thesa dahosits are noa eorrosiva ifthey
rafnain solidifìad ora tha surfaca oftha tubas In Chis casa

they act avara as a tulae hrotactïon as thayfrm a hhysi
cal harriar hetwaen tlaa tuba and tha corroaïve gases

Howaver at thehoints vthere abara are dehnsits the tuge

surfaca temperatura should ha louvar than tha first depn
sit meltingboïnt

4s tn equihmant inerustatiora ït ïs one of the nzost sa

vera effects of nora rocass elemants accurnulation ira tha

krafthracess lncrustations generally oceztr hy calciunz sala

or alunzinosilicata deposition andar the surfacarfecluip
ment such as evahorators and larat exchangers bcsides

hihing ira general
Dahosïtion ríf thase salas occurr when tha linzït ofsrlu

hility rf these ennzbounds is excaeded hz avahoration

planas incrustations occur ira two ways incrustations rf
soluble salas ira aquaous solutions called snluble iracrusta

tion hasicallyfirmed hy sodium carbonate or buiIcaifa

2NaCNaSO and insolzahle incrzstations Insoluhle

incrustatíons are mainly formal hy salascontaining cal

ciur sílica and alunzinium Fíth regará to calciur it is

lazown tJzat tha dehosition of tlzis element rnairaly occurs hy

dehosition of calcium carbonate wlzich has low soluhilit

ira hlaelc licluor Acenrding to Jemaa et al 1999 the rate
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A deposição de carbonato de cálcio pode acorrer tam

bémpela formação e posterior deposição de pirsonita sal

duplo de carbonato de cálcio e carbonato de sódio diidra

tadoNaC03CaCO2H0 Depósitos desse sal geralmen
te se encontram em tubulações e equipamentos que en

tram em contato com o licor verde tais como tanques de

dissolução de caldeiras de recuperação clarificadores e

tanques de estocagem

Seglndo Jemaa et al 1999 a formação de pirsonita
se efetiva em temperaturas acima de 35C em soluções

que contenham altas concentrações de carbonato de só

diocarbonato de cálcio ou outra fonte de ions cálcio uma

vez que a solubilidade do cálcio em licor verde e extrema

mente baixa e há alta tendência de formar pirsonita
De acordo com FrederickKIishnan e Ayers 1991 a

solubilidade da pirsonita em licor verde decresce com a

diminuição da temperatura do licor e com o aumento da

concentração de hidróxido de sódio e de sais de sódio
como sulfata e sulfeto de sódio

AFigura 2 apresentada por FrederickKIishnan eAyers
1990 tem por objetivo estimar a concentração máxima

de álcali total que uma fábrica pode operar sem riscos de

deposição de pirsonita A linha em diagonal é a de opera

ção da fábrica Sua inclinação não varia de uma planta para

outra a não ser que se altere a razão entre a concentração
de carbonato de sódio e os demais sais de sódio A intersec

ção entre essa lililia e a de solubilidade da pirsonita a 95C

deteimìna o ponto de saturação do álcali total isto é valo

res de álcali acima des

se valor acarretarão 0

aumento das incnsta

ções por deposição de

pirsonita O ponta A da

Figura 2 representa a

condição de deposição
da plrSOnlta enquânt0 O

ponto B mostra o ponto
em que a deposição de

pirsonita não se efetiva

Bares nineis de

controle da temperatu
ra e da concentração
de álcali total do licor

N verde são fundamen

tais para minimizar ou

Q até mesmo evitar essas

incrustacóes
a

Outra causa de in

civstações em superfí
cies de troca térmica é

a depOSlçãO de aluml

nossilicatos Para Park

of deposition of calcium carbonate is strnngly dependem
ore tlae licluor ternperature and nzay even dortble at a small

3C increase ira the temperatura of the lattea

Calcizrm carbonate depnsition may celso occur through
the fbrnsation and lates deposition ofpirssonite a double

salaofdìlzvdrated calcium carbonate and sodiun carona

te1aCDCaCCI HO 17eposits o dais sala are gene

rallyfound irepiping and equìpment getting ire eoralact tivitla

green liquor auch ac recovery hoiler dissolution tanlcti cla

rifìers and stnrage tanks

Aecording tn Iemaa et al 199J pirssonitefornation
becomesefÉctive attemeratures aboe 35C ire snlutinns

containing Iigl concentration of sodiuna carbonate cal

cium carbonate or another source of calcium ions ince

calcium soluhilïty ire green lirluor is extrernely low and the

tendencv towards pirssnrailerrrratinn is hih
flccordìng to Frederick Krishnaa arad flyers 19901

the solubilityohirssnnite ire green liduor decreases as

the liyuor temperatura drops as the cnncenfration of so

dium lrydroxide and odiares salts such as sodium sulata
and sulïde irzcreases

Tlia purposa ríf Figura 2 praseniad by Frederick Krish

nan and 1lyars 1990 is to estimata tlae nsaxirrsuns concara

tration of total alkali at which a mill core oparatexithnut

pirsonita daposition risks Tha diagonal Zia2a is tha nsill

opcration Tine Its dope does nnt varviom nsill to nsill

unless tha rabo batwaan concantration o sorliurn carbona

te and the rarraainirag sodiztrra salte changas The intersecti

on between thiti Tine

lutruxsaïl IhJPt eomu AnO

t d
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Figura 2 Intersecção entre a linha de concentração de álcali do

licor verde com a solubilidade da pirsonita Frederick Krishnan e

Ayers7990 Figure 2 lntersection between green Iiquor alkali

concentration line and pirssonite soiubilityline Frederick Krish

nan and Ayers9990j

and tha pirssonite so

lubility line at 95C

determines tha total

allurli saturation pnint
i a alkali alues abo

ne this 7alue ivill cau

se ïncrustatioras by
pirsonita deposition
to increase Pnirat f1 ire

Figure 2 raprasants tha

plrSSOnita dapo5rtlra
condition while ponnt
B reprasants tha ponnt
ivlaere pirssonite depo
sition does not ocrzsr

A Unod control o
graen lìunr tampara

ture and total alkali
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e Englezos 2001 alumínio e silício caracterizamse pela
alta solubilidade em licores alcalinos e quando combina

dos produzem aluminossilicato de sódio NaA1SiOa1
3NaX em que Y pode ser CO3 SOA ou OH que forma

incrustaç3es extremamente insolúveis em soluçôes aquo

sas eresistentes ás contínuas lavagens das plantas de eva

poração Essas incnstações atuam como isolantes dimi

nuindo os coeficientes de transferência de calor nas eva

poradores e conseqüentemente reduzindo a capacidade
das plantas de evaporação Parle e Englezos 2001 con

cluíram que a solubilidade do alumínio e do silício nos

licores verde e branco aumenta com a elevação da con

centrarão de íons hidroxila e de sulfeto de sódio e diminui

com o aumento da concentração de carbonata o que faz

que a solubilidade desses dois elementos seja menor no

licor verde do que no branco

O aumento da solubilidade do aluminio e do silício

com a elevarão da concentrarão da sulfeto de sódio resul

ta da produção de íons hidroxila causada pela dissocia

ção do sulfeto de sódio em água conforme a Equação 2

NaS HO 2Na v HSay OH 4 2

Diminuição da reatividade da cal e formação de cola

gens uo interior do forno de cal

Para Potgieter et al 2003 os Elementos NãoProcessá

veis que causam maior únpacto no processa de calcinação do

carbonata de cálcio para a obtenção da cal CaO são os se

buintes fósforo magnésio silício sódio e potássio
De acordo com Ulmgren e Rãdestrám 1997 da quan

tidade de fósforo admitida no processo através da ma

deira aproximadamente 75 são incorporados na uni

dade de recuperação química como fosfato de cálcio Na

unidade o acúmulo desse composto se verifica no ciclo

cálcio Os mesmos autores também observaram que a

presença de fósforo em 1 em peso na cal acarreta a

diminuição de 5 da concentração de CaO disponível
devido á formação de fosfato de cálcio CaPO ou de

hidroxifosfato de cálcio CajOHPOa3 durante o pro

cesso de calcinarão

O silício também diminui a reatividade da cal uma

vez que compostos com silício como Sio na temperatu
ra de calcinação se fundem na superfície dos aglmera
dos de cal diminuindo sua porosidade

Com relação ao magnesio o efeito no processo se rela

ciona ao fato de dificultar a filtração da lama de cal Isso

acontece parque o hidróxido de magnésio apresenta ca

racterística gelatinosa o que leva ao entupimento da tela

dos filtras de lama

O impacto causada pelo aumento da concentração dos

elementos sódio e potássio relacionase á formação de

colagens na superficie interna do fanga de cal Por cola

Another soasreeofincrustations on thernaal exchan

Uesurfáces is tlaat resulting frona alunainosilieate cie

ositiora For ParTc anel Englezos 20fJ1 alaminìuna

and silicon are characterizecl hy heing very solzrlale in

allcaline liduorr anel xhen cnnahinecl they rouuce
rocliuaa alnrainosilicateUa4lSiDIi31VaYwliere

may he C9 SOA or 9H tivlaich fórn2s incruslati

ons extrenaely insoluble ìn aqueoa solutioras anel re

sistam to the continuous evaaorafion alant washings
These incrustations act as insulatiaag elernems rlecre

asing the heat transfercoeffïcients in the evaaorators

anel conscyztemlyreclzacing Elas evaoratica alam ca

acity Parc anel Englezos 2J01 coracluclecr that the

alzminiuna anel rilicon sraluhility in green anel tiahite

licuors inereases as the eoneemrationofhyclroxyl ions

aracl snciiuna sulfideraires aracl cieereases as the earbo

nate ennceatration inereases which canses the solu

bilìty of there Xwo elemerata to be lower in green liyu
or than in Khite liruor

The increase in alurniniurrs anel silícon solulaílíty tiith

the increase in sndiznasrlfide concentration is a result of

hyr7roxyl ion rocluctian causeu hy socliuna szlfiaeuissoci

ation in water as ilhastrafed hy Erluaticn 2

ltiayS HC1 1Nara HSiu OHra 2

Reductinn irr Lime Resctivity nd Furmrtirn nf Gluirrbs
Insicie the Lirne Kilra

For Potgieter et al 2CJ3 the nonrncers eleaaenls

causing higher inaaet on ihe calciun1carhonate calcinati

onarncesrfor lirrae CaO nbtention are tlaefrlloiainghos

horus nzagnesiufn silíeon socliurn anel otassiufaa

ecorcring to rlnagren anel Rciclestrrina I997 aa

aroxinaately i5 of the ahosahorus aniounf acinaittecl

finto tlae rocess through the wond is incnrorateci mato

tlae chenaical recovery ianit as calciaarra ahos7laate In

the unit the accunaulation ofthis conzanunc3 occurs in

the calcium cycle The rance authnrr Nave celso rahser

vecl that the aresenee of7ahosahorus in 1 ini4eight in

the lime caztses the concentrationofanailahle CaD to

clecrease hr 5 chie to the formationofcalciurn hor

hate CaPOr or calcittnr hyclroxyahoshate

CaCHPO cluring the calcinafion arocess

Silicon celso recluces the lnne reaetivity lince conaaouncs

containing silicon saaci as SiC7 at calcinatinn tem7aeratu

re rraelt ciowra ora tlae surfaee cf the lime agglorraerats re

r7ucing their aorosity
Tith regarcl fio naagnesiuna ifir effect on the rocess

is regateei to naking lince slucTge fïlfration cliffïctlt This

is clzte to Elas fcaet fhat the rnaaesiurn Iayclroziclearesents
a gelatinons characteristic vhicli causes the rluclgefil
ter screen tq lug
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gem em fornos de cal entendese a aderéncia da lama de

cal às paredes do forno de modo a obstnir a passagem

do fluxo de lama Esse problema operacional acarreta a

necessidade de interrupção da operação do forno para a

remarão do material aderido Os carbonatos de sódio e

potássio por possuírem baixo ponto de fusão também

apresentam efeito adesivo ã cal propiciando a formação
de colagens no interior do forna Segundo Keìtaanniemi

e Virkola 1982 para que esse problema seja evitado a

concentração de álcali na lama de cal deve estar na or

dem de 12ió a 17o como IVaO

c
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TÉCNICAS DE REMOçÃO D05 ELEMENTOS

NÃDPROCESSÁVEIS
De maneira geral os NPEs são purgados no sistema

de recuperação pela remoção do material insolúvel no li

cor verde dregs e do material que não reage nos apaga

dores de cal grifs Entretanto outrastecnicas foram e

ainda estão sendo desenvolvidas com o objetivo de re

duzir aconcentração de cloreto e potássio na unidade de

recuperação fazenda que as concentraçôes resultantes se

jam tais que não velillam a causar impacto na operação
das caldeiras de recuperação

Devido à alta solubilidade desses elementos nos lico

res alcalinos todos os trabalhos desenvolvidos téin como

foco a redução da concentração de cloreto e potássio pela
sua remoção nas cinzas dos precipitadores eletrostáticos

das caldeiras de recuperação
A maneira mais simples consiste no descarte de parte

das cinzas dos precipitadores eletrostáticos para o trata

mento de efluentes Esse método embora praticamente não

envolva custos de implantação com o passar do tempo
acaba se tornando dispendioso em razão da perda de sul

fato de sódio que impõe a necessidade de reposição do

produto seja como sulfato de sódio seja como sulfeto de

sódio seja com outra maneira de recompor os níveis de

sódio e enxofre no processo

O grande desafia imposto na redução da concentração

de cloreto e potássio está em fazêlo sem acarretar perda
de sulfato de sódio

Das muitos processos propostos para superar esse de

safio dois merecem destaque a diluição da cinza e a pos

terior passagem da solução por resinas de troca fônica

proposto por Minday et al 1998 e a lixiviação da cin

za seguida de evaporação da solução resultante e posteri
or reação do material precipitado com ácido sulfúrico para

a recuperação do sulfato de sódio proposto por Jaretutn e

Aly 1998 Esse ultimo processo gerou urna série de ou

tras com pequenas variaçôes De maneira geral observa

se que do cloreto e do potássio presentes nas cinzas até

81ó são descartados com perda de sulfata de sódio geral
mente em torno de 10

The imhacf caused hy the increase in sodìunz anelo

tassium cnncentration is related fo the fórnaation of gluin

s on the lime kiln incide surface By gluirag in lime Icilns

one underatands the limealudge adhesion to the Tciln ticalls

nhsfructing the sludge flotit hassage This oherating hro

hlen makcs the lciln oeration interrution necssarv in

order fio rerraove the material adhesed to Tlae sodium anci

hotassiumcaróonates as thev Nave a low melting hoìnt

celso hresent an adheaive efféct to the lime favouring fhe

forrtzation cfgluings ínsicle lhe kiln Aeenrdíng to Keitaan

nien2i and Virkola 1982 in order to avoid fhis hrohlern
the allcali cnncenfration in the lïme sludge should range

from about J2 to 97 as1aEl

NDNFROCESS ELEMENTS REMOVAL TECHNIQUES
In general thenonrocess elerrents areIurgedftnm

the recovery syatem fiy renzoving the material insolu

ble in tlae green licluor dregsJ as ticell as the material

that does not react in the slalcers grifsÏ However other

lechnìdues have heen and are being develohed in or

der to reduce the chloride and hotassium concentrati

on in the recoverv unit causing their resulting concen

lratiorzs to he such fhaf they xìll nof cause arzv imhacl
on the recovery laniler oheration

Iiue to lhe hìgh soluhilìty of these elements in the alka

line lirluors allxorIcs develohed facas on the reductiora in

chloride arad hotassizrm concenfration hy renuwirag fhese

elenxentc fYOrrz the aches nf the electrostatic hrecihifatnrs

of the recovery1oilers

The sirnhlest way is to dishose cf a hart cf lhe aspes cf
the caecfrostatichrecihïfatnrs to the effluent treatmenf This

rnethad alfhough ithractically does not involve ïrrzhlanta
linn crrts heconxes exhensive in the long run when consi

dering the loss ofsodiur sulfate The loss impores the need

ofmaking uh frr this hroducf he if as sodìumsaxáte he it

as sodium sulfïde or hy annthcr wayofreestahlishing the

sodium arad sztlfiar leveis in the process

The eat challenge imhosed nn thereducfion in chlo

ride andhotassiunz concentration is to dn it in such a way

that it does not involve a sodium sulfáte loss

Froco lhe many hrocesseshohosed to o7ercome this

chatlenge two deserve to be highlighted ash dilufion and

suhseyuenthassage ofthe solution through fanfe xchange
resins as hrohosed hy Mindáv et al 1998 and ash lea

ching frllowed hy evahoration ofthe resulting solution

and later reaction of lhe hrecihilated naterial with sulfúr
acid for sodiurss sulfatetecovery as hrohosed hy Tarefam

and Aly 1998 This lalter hrocess generated a series cf
otlaer enes with snzall variations In general il can 1e ob

served tlaat ztp to 8l1 of chloride andhotassiumhresent ira

lhe aches is dishosed of the sndìum sulfate loss generally

amounfing to around 10



Remoção de NPEs e sólidos suspensos I
Remova of 1VPEs and suspended solíds ín percentage

Licor verde

Green liquor Fe Cu Mn Mg AI Sólidos suspensos

suspended solíds

Clarificação
Clarifrcation

48 alto 51 38 alto 42 67 alto 72 98 21 alto 28 83 alto 9fl

Filtração
Filfrafion

53 alto 94 30 alfo 54 8 afo 94 9fi alto 99 33 afo 69 98 alta 99

Tabela II Comparação da remoção de NPEs pela clarificação e pela filtração de licor verde Montanhese et at

1998 I Table Cornparison of NPEs remova by green liquor clarification and filfration Montanhese et a 1998

Quanto ao elemento fósforo de acordo com Ulmgren e

Rãdestriim 1997 a única maneira de controlar sua con

centrarão no ciclo cálcio consiste no descarte da lama de

cal Para esses autores não há como preestabelecera quan

tidade de lama a ser descartada que depende do grau de

fechamento do processo da quantidade de fósforo incor

porada atraves da madeira e da qualidade da cal virgem
utilizada no processo

Montanhese e1 al 1998 demostraram que a filtração
do licor verde se revela a maneira mais eficiente para a

remoção dos demais Elementos NãoProcessáveis como

ferro cobre manganês magnésio e alumínio na unidade

de recuperação A Tabela II ilustra a comparação da re

moção dos NPEs par duas tecnicas de separação claiifi

cacão e filtrarão do licor verde

A maioria dos demais NPEs pode ser removida por

essas duas técnicas com exceção dos elementos altamen

te solúveis em licores alcalinos como silício e alumínio

Para o caso do alumínio empregase o método da utili

zação de sulfato de magnésio Teder et al 1990 observa

ram que o magnesio reage com o alumínio formando um

sal duplo cam baixa solubilidade denominado hidrotalcita

Mg AlOHC03jnHO x 01 034tannen

macher et al 1998 concluíram que a solubilidade do alu

mínio no licor verde pode ser reduzida com a presença de

magnésio e sugerem que a adição desse último elemento

possa favorecer a precipitação do alumínio em clarificado

res de licor verde reduzindo assim a probabilidade de for

mação de aluminassilicatos Os mesmos autores observa

ram ainda a redução da concentração de silício quando da

adição de sulfato de mablésio ao licor verde

4s fár as hhosThorus is concernec7 accorclirag tn fIl

mgren anel Réclestrhm 149 fhe only wcrv to contra its

concentration in the calciurn cycle is hyaiahosing of the

lime slurlge For these authrrs there is no wav to hreesta
hlish the sluclge amount tn heaishosecl óf which i4ill cle

hencl on tlae clegree ofhroeess elosure nn thehioshhorus
arraount inroshoratecl t1a2ough the tivnocl ancr ora the qualit

of the virgin lime usecl in the hrocess

Montanhese et al 1998 clemonstraterl that green liqu
or fïltratiort is the rrwst effcient way for remnving the re

maining raonnocess elemeats such as iron colaher man

ganese magraesìum ana alurrrinium hresent in the reco

very unit Tahle II illzstrates thecomharisnn ofNPEs re

frsnval hy mearas oftn seharafion techniques one hy gre

en liquor clarifìcation anci the ofher oras hv itsfïltration
Iost renzainïng norahrocess elernenfs cara he rerno

ved hr mearas cf these two techraiques exceht for those

elements highly soluhle ira alkaline liquor as silìcon

anel a7uminiuns

The methocl ahhliecifrr aluminium is fhe use nfmagrae

siurn sulfate Tecler et al 1990 observeç3 tlaat magnesiurr
reacts ith alunziniunzfrrming acuhle salt with lnx so

luhilih called hyrlrntalcite MgrYf1lrCIHCDnHC
x fll x34 Wannenmaclier et al 1998 cnnclucled

that the soluhility ofalurainiura2 ira the green liquor can Ias

reclucecl hy the hresence rf rnagnesiurn anel suggest tlaat

aacling the latter rraay fávour alam2inium hrecïhítatinn ira

green liquor clarifïers thus reclucing the liAelihoocl of alu

rrsinosilicate fbrmatün The aros aufhors celso ohservea

the recTuction ira silicnn concentrafïon whera aclirag mag

nesizsm sulfate to the green liquor

NPEs NA UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DA RIPASA SA

CELULOSE E PAPEL

A fábrica de celulose da Ripasa SA Celulose e Papel
localizada na divisa dos municípios de Americana e Li

NDNPRDCESS ELEMENTS 1N THE RECDVERY UNIT

Of RIPASA SA CELULDSF E PAPEL

Thehulh mil of Rihasa SA Celulrse e Papel situatecr

ora the houndarv betweEn tlae municialities rfArrsericana

N

ó
n

W
W



meiga no Estado de Sãa Paulo elevou sua produção de

celulose em 34 entre 2002 e 2003

Nessa expansão a unidade de recuperação química
foi contemplada com uma nova planta de evaporação cum

capacidade para 310 toneladas de água do licor preto par

liara um novo forno de cal com capacidade para produ
zir 400 toneladas por dia uma nova caldeira de recupe

ração com capacidade para queimar 1100 toneladas de

sólidos secos por dia além de adequações na planta de

caustificação que acarretaram a instalação de urn filtro

de licor branco

A linha de fibras por sua vez foi contemplada com a

instalação de um digestor contínuo em substituição aos

digestores hatch até então existentes e uma nova linha de

branqueamento constituída de uma seqüéncia ECF que

opera em conjunto com as duas outras linha de branquea
mento staradara existentes antes da expansão Somase

ainda a instalação de uma planta química para a produção
de Bióxido de claro

Tal expansão propiciou maior fechamento da unidade

de recuperação química tendose em vista a possibilidade
de reducão do descarte de lama de cal mediante a instala

ção de um forno de cal com capacidade de calcinar toda a

lama de cal produzida na etapa de caustificação
A firo de avaliar a impacto do fechamento da unidade

de recuperação no acúmulo das ElementosNãoProcessá

veis serão mostrados e discutidos neste artigo os resulta

das obtidas na determinarão da concentrarão dos NPEs

na área de recuperaçãa química antes e agás a expansão

METODOLOGIA PARA A DETERMINAÇÁO DE NPEs NA

UNIDADE DE RECUPERAÇÃO QUÍMICA DA RIPASA SA

c
c
N

0

a

CELULOSE E PAPEL

Para a determinação das concentrações dos NPEs uti

lizaramse amostras coletadas em três pontos da unidade

de recuperação 1 entrada do sistema de evaporação que

corresponde á amostra de licor preto fraco 2 saída da

unidade representada pela amostra de licor branco farte e

3 etapa do ciclo de cálcio avaliado por urna ainastra de

lama de cal

Realizouse a coleta das amostras em quatro períodos
distintos dois antes e dois após a expansão da unidade

industrial O primeiro levantamento foi efetuado entre 23

e 25 de setembro de 2002 o segundo de 23 a 25 de no

vembro de 2002 o terceiro de 21 a 23 de janeiro de 2004
e a quarto de 23 a 25 de maio de 2004 Após as coletas as

amostras foram acondicionadas e enviadas para análise

aa Laboratório de Química Inorgânica do Instituto de Pes

quisas Tecnológicas do Estado de São Paulo IPT
A determinação das concentrações dos NPEs avaliada

neste trabalho consiste na definição experimental da com

posição química das amostras par meio da análise dos se

anel Limeira in lhe State ofSão Paulo hacl ifis pulp pro

clucfiiora raised hv ahnufi 34 hefixeen 2002 anc12003

Through Chis expansion lhe chernical recovery anil re

ceiveaz a neti4 evaporafiion plant wifh capacifiv to evapora

te 31l tcrs ofwaterjíons lhe hlaclc licjuor per hour a nevt

lirre Iciln xith eapacify to procluce t10 sons oflime per

clay a new recovery hoiler wit1 capacity to hurn IICXl

tons ofdry solicls per day hesìcles aclapfiations at lhe eaus

fiicizatign plant rvhich resulfied in lhe installation of a

tiahìtc lìyucr fìlfer
As to fhe fïber line il receivecllhe installalion ofa con

fiinuous cligesfier fn replaee lhe hatch cligesficrs exisfiing up

lo then as well as a nex hleachirag line consisting of an

ECFsecuence operafiingcnnjointly rvifih lhe two other stan

darcl óleaching unes exisling befbre fhe expansion The

expansion celso incluclecl filieirsiallafion ofa chemical plana
fór clalorìne cïioxic7e procluction

This expansìon provìclea a greater closure of lhe che

micaltecovery zrnit consiaerin lhe porsihility nfreclu

cing lhe lime sluctge ciitiosal hyrzeans of lhe insfiallalion

ofa lime kïlra wïfih capacïfiy tn calcine lhe whole lime sluci

ge proucecl at alie causticìzalïon stage
In orcler to evaluate alie impacl of closing 11e recovery

anil on filie nonrocess element accumulalion lhe tesulta

ohtained froco rleferrnìning lhe NPEs concentralinn in lhe

cherrzical recovery arca hefóre anci afler lhe expansion tiaill

be slzown ancluiseussect in lhis arfiiele

MfTHODDLOGY FOB NPEs DfTEBMINATIDN IN THf CHfMICAL

RfCOUEIfY UN1T OfBPASA SJ CELULOSE E PAPEL

Sarraples colleclecl afi fihree pormos of lhe recovery unia

were usecl to cleterr2ine NPEs concenfralions Tlae first
collection point represenls ihe evaporation svstens inlef

whìch corresoncs lo fhe weak hlaek lícuor acople alie

seconcl orne filie unia outlefirepreserafied hy filie strong titIite

liqunr sanaple cena lhe thirclpoial ïs a coleiam évcle sfiage
eralualecl hy a lïryze slucrge sartsple

The acoples have heen callecfied in fóuraistincl peri
ocls t1o perinrs hefore anca íwo firrlher periocs afler lhe

inclustrïal unia exparzsion The first survey tinas earrieci oufi

in lhe period froco Septemher 23 to 25 2tJ2 lhe seconcr

one fxorn Novemher 23 fo 25 202 lhe llairclperioGijrorn
Ianararv 2l l0 23 204 ancÌ lhefcurfih crae fxnnz May 23 to

i5 2t04 fifíer heing eolleclecl alie samples were paekecJ
arad sentfrr analysis afi lhe Iraoranic Chemistry Lahora

lorv of troe Instilule of Technological Researches IPT of
lhe Slafie of Sào Paulo

The AIPEsconcentralion delermìnatíon evalualecl in thìs

work consista ïn experimentally clelernsining lhe chenzical

composilion of filie sarazples hv nzeans of lhe araalvsis of lhe

fillotivìng elements aluminium corriam claloride phos

phorus manesiuns potctisium silicon and sociiuns



buintes elementos alumiliio cálcio cloreto fósforo mag

nésio potássio silício e sódio

Realizouse a identificacão e a determinacão da com

posição dos elementos alumínio ferra silício e fósforo

via espectrometria de plasma Inductive Coupled Plas

ma ICP por meio da espectrômetro de emissão atômica

de plasma da marca Seiko modela SPS 1700R Os ele

mentos cálcio magnésio sódio e potássio passaram por

análise via espectrafotometria de absorção atômica no

espectrofotômetro de absorção atômica da marca Shima

dzu modelo AAC70 Efetuaramse as análises de acor

do com os procedimentos da IPT DQLAQIAA019
Análise Quantitativa em Licor Negra por Espectrome
trìa dePlasma eou Espectrofotometria deAbsorção Atô

mica e DQLAQIVCO1 Determinação da Tear de

Cloreto par Volumetria

Todas as análises foram feitas em triplicata com os

resultados indicando intervalas com 95 de confiança para

a media das três repetições

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

A Tabela III que apresenta os resultados das análises

químicas mostra as concentrações dos elementos cálcio

cloreto fósforo magnésio potá5510 silícìo e sódio nos

cicia cálcio lama de cal e sódio licor branco forte e li

corpreto fraco
Não obstante a pouca quantidade de dados disponíveis

para análise os resultadas apresentados na Tabela III mos

tram as telidências comentadas abaixo

i Aumento das concentrações de alumínio feiro fós

foro potássio e silício mas diminuição das concentrações
de cloreto magnésio e manganês no ciclo cálcio após a

expansão Quanto ao ciclo sódio observase aumento das

concentrações de alumínio magnésio e potássio
ii Aumento da concentração de alumínio na licor

branco forte e na lama de cal ligado diretamente ao fe

cllainento de circuito efetuado no ciclo cálcio caro a re

ducão de descarte de lama de cal Como citado anterior

mente atualmente há compatibilidade entre a geração
de lama de cal e a capacidade de produção do fomo fa

zendo que Haja apenas a descarte da lama através da pré
camada do filtro de dregs O fato de o licor preto fraco

apresentar concentração de alumínio menor do que o li

cor branco forte sugere certo descarte desse elemento pela
lililia de fibras

üi Aumento da cancentração de cálcio no licor preto
fraco o que sugere mudança no tipo de madeira utilizada

ou na cancentração desse elemento para o mesmo tipo de

madeira Essa 1lipátese no entanto ainda está sob análise

iv O fato de a concentração de cloreto ser maior no

licor branco forte da que no licor preto fraco sugere in

crementa da concentracão desse elemento no ciclo de re

The iclerafïcation anel cleternainafionfthe composi
fionfaluaainium ïroa silicon aaaclhhoshliorus laias car

riecl ouf leia plasma shectronetry Inclucfüe Couhlecr
Plasma ICP hy rneansofSEIiO SPS l7fIfIR morlel afo

rrsichlasnaa ensissicnshecfromefer wherearealcium rraag

neaium socliuns ancllofassirarta ivere analyzecl via atornic

ahsorption shectrohlaofomefrythoughSHlVLZlI4460
moclel afomic absorhfionsjectrohlufomefer The analy
ses were çarriecl out accorrlíng to IPT hroceclures ÚQ

LA1IAflfll J Quanfitafive Analysis in Black Liduor

hy PlasmaSecfrometryanoY2tomic 4hsorfion Shec

frohliofometry anrlDOLf1Q1bGlllb Claloricle con

feraf clefermination by volumefry
411 analyses werecarriecl out infrihlicafe wifh the re

sults indicating intervala xifh 9S of confïrlence for fhe

average of fhe three relaefïfïons

PRESENTATIDN AND ANALYSIS Df THE RESULTS

Tahle III hresents the eszalta of fhecherrsical analyses
This tahle inclicates fheconcentrafions of ealcium chlori

c hhnahhorus magnesiumIutassium silieon anci aociium

in fhe calcïuna cycle lime sluclg anel in fhe sriuna cycle

sfaong tivhite liyuor anel tiveak black liquor

Voftivithstancling the small amnunf ríf data availalalefór

analyysis thE reaulfs resenfecï in Tahle III show the fnllo

wirag feraclencïes

i increase in alurninium hora Iahoshlaorus hotas

sium anel silicon concentrafions and clecrease in chlori

cle nagnesium anel n2anganeseconcenfrationa in fhe cal

cium eycle after fhe exhaasion As to fhe socliuna cryele an

increase in alunainiuna magnesium anel hofassium con

tenfratinras is ohrerveu

ü increase in alurniniunz cnncentration in fhe sfrong
whife liyuor anel in fhe lime aluclge whieh is clirectly re

lafecl to tlae ciacuit closure effécteci in the calciaanz cycle
hy reducing fhe lime sludge clislaosal shrevioaasly rraen

fioneçl there ïs af hresenf a cornhafihility hefxeen lime

sludge generation anel kiln Iarocluction calaaeiv cazasing
to he sluclge clishosal jaasf fihrough the clreg fïlfer re

layer Thefcf that the weak hlaclc lidunrhrseaafs a lower

aluminium coracentrafion than fhe strong tivhite licuor

suggesfs fhaf fhere is a certain clishosal of fhis elenaent

fhrough fhe fìher line

üï inerease incalciuraa eoncentration in fhe weak ólaclc

lidunr wIzich suggesfs eïther achange in the fvpeofwooci
usecl or a cliange of coracenfrafion of fhis elemenffrr fhe

somethe of woorl Howeser This hyhothesis is sfill in

analyses

iv Tlae faef tlaaf fhe cliloYicle concenfrafion is hi

gher in fhe strong white liduor thaaa in fhe iceak hlaelc

licluoa suggesfs fhat there is an inczease in fhe concen

fration cifthis elemenf in fhe recoercycle4shoasihle
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Tabela III Concentração dos Elementos NãoProcessáveis alumínio cálcio cloreto fósforo magnésio potássio

silício e sódio nos ciclos cálcio e sódio da unidade de recuperação química do licor

Table Concentratíon ofnonprocess elements aluminium calcium chloride phosphorus magnesium potas

sium silicon and sodium ln the calcium and sodium cycles of the chemical liquor recovery uni
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cuperação Como possí
veis fontes há a solução
de sesquissulfato de rá

dio oriundo da produção
de dióxido de cloro uti

lizado para a manuten

cão da sulfìdez do licor

branco e a soda cáusti

ca utilizada para acor

recão do álcali efetivo na

área da caustificacão

Alem disso com aadi

cão de uma nova caldei

ra de recuperação pro
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c
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ú
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Q
0

Trmpa da operaçAa do Fomo d Cai

vavelinente a acúmulo

desse elemento deve ser

modificado em relacão á

configuração anterior

v A baixa concentração verificada dos elementos co

bre eferro em todos as pontas analisadas está de acordo

com o que foi afirmada por Paleogoulo et al 1999 de

que esses elementos são consideradas micraelementos ten

dose em vista sua baixa concentração no processa me
nor que 50 ppm

vi Podese observar na figura 3 que a aumento da

concenhacão de fósforo acarretou a diminuicão da con

centração CaO útil produzida no forno de cal Esta figura
mostra a média mensal de CaO útil da cal produzida no

forno de cal da Ripasa ao longo do tempo a partir de maio

de 2003 até outubro de 2005

vir Observandose os resultados referentes ao mag

nesio notase que sua concentração no licor preto fraco é

maior do que no licor branco farte Esse fato pode estar

relacionado á aplicação de sulfato de magnésio antes da

etapa de deslignìticação da polpa com oxigénio e a poste
rior eliminação desse elemento atraves dos clregs

Não se observa aumento significativo da concentra

ção de magnésio nos pontas analisadas após a expan

são da fábrica Tal fato pode estar relacionado á diini

nuição da quantidade de cal virgem incorporada ao sis

tema de recuperação
viii Não se constata nenhuma alteração no perfil de

concentração de silício nas licores branco e preto No en

tanto verificase aumento de sua concentração na lama

de cal Como mencionado anteriormente a cal virgem uti

lizada na planta de caustificação caracterizase coma fon

tedesse elemento Os resultados sugerem aumento da con

centração desse elemento na cicia cálcio

ix Observase que os resultados estão coerentes com

o que foi proposto por Keitaanniemi e Virkola 1982 no

que diz respeito ao acúmulo dos Elementos Não Processá

veis nos ciclos cálcio e sódio

sources there is the

srlutinn cif socliurn

sescluisilfaterrigi

natïng fiom the

chlrrine crïoxicle

hrochetion isecl to

inainfain the xhïte

lirlirr silhhidity
anci tlae caustic

rocia areeifor cffec
tive alkali eorreeti

on ïn the caustïciza

tìrra area Besicles

wïth the acldïtinn rf
a new recoverv hoi

ler the accurrulatï

on n this eleuerzf

shrulcl he hrobably

rnrclifïecl wïtla regara to thehrelirus configuration
v the low conceniration of cnher anci iron fóuna

out at ali analvzeclhoints agrees wïfh fhaf rtated hy Pa

lergoulo ef al 1999 naTSely that these elernents are

consiclerecl to óe nzicroelenzents havïng in view their lrx

crncentratinn in thelrncess lower than Sllnz

vi in filie figure 3 it can lie oóserved that the in

crease ïn hhnshhnrus concentratian resultecl in a de

crease ïn alieconcentratïrra of usefil Cai hrocrueecl
in alie lïme kiln This fïgure showr the mrnthly avera

gerfusefúl CcrC of fhe linzeroclicecl ïn alie lime kiln

of Rïhasa ali along filie heríocl frorn Ma 203 to Oc

tnher 20f15

vïiolser7ïng the residis cnracernïng rnagnesïirn one

renzarks that ïtscrncentratirnïn alie weak hlaek líyunr ïs

higher than in the strong whïte liyior Tlais faca rnay be

relatec7 tn magnesiun sulfate ahhlïcatïnn hefr3re alie hulh
oxvgera delïgnifìeatinra sfage anci alie latcr elirnination of
alais elerneraf through alie dregs

Nn sio ifìcant inereare in rraagnesiuncrncentratirnïs

ohservecl at alie hoints analyzecl after alie nailleansirn
This faca may fie relatecl to the recateticn ïn tlae virgia lime

aruount incrrhoratect finto alie recovery svstent

vïü roo alferafïrm ïs nhservecl in thehrnfïle ofsilicon

crncenfratinn in alie xhïte ancT hlack liyuors ffotitever an

increase is nhservecl in ias eoneentratïon in alie lirte slucl

Uc As rnenfioaecl ahnve alie virgin linae areei at alie caarsfi

cization hlant is characterized as srirce cf this element

The results suggest an increase in thecrnccntration nf this

elefsent in alie calciuns çvcle

ix it isrlaserved thaf fhe results are ccnsistenf witla

1ti1atuaslrolrasecl hy Keìtaannierni aad irrkola 1982 witla

regará trnrrahrocess elerrzerazs acciTZUlation in tle cal

cium anelsrrlium cvcles

Figura 3 Valor médio mensal de CaO útil da cal produzida no

forno de cal da Ripara Figure 3 Monthly average value of use

fu CaO of the lime produced in the lime kiln ofRipasa



CONCLUSÁO
A unidade industrial Ripara tem operado com níveis

aceitáveis de concentração dos NPEs É importante res

saltar que mudanças das condições operacionais e de pro

jeto da unidade industrial ocasionam modificaçes nas con

centraçôes dos NPEs em todo o processo Controlar os

níveis desses elementos e manter um histórico das con

centraçôes dos NPEs são de extrema importância O acom

panhamento desses valores permitirá que alterações no

processo sejam realizadas de forma a minimizar au evitar

o surgimento de diversos problemas operacionais

CDNCLUSON

The industrial unia Riasa has oherated tivith aeceta

ble leveis rf nonrocess eletnents concentration It is im

hnrtant to stresa that alterations in thenerating and de

sfio conditions of the industrial unit leal to nzodificationti
in the NPEs concentrazions in the wholePrncess A cvnfrol

of the leveis of these elernents and the achievernent f a

historv of14PEs concentrations are extremely imxrtant

Thefbllowzrof these valises will allow changes ín thehro
cess to he carried out so as to n2inin2ie ortorevent seve

raloeratingTrnhlenzs frnnzaiTearing
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