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O XFilterTM em ação O efeito no

circuito da cal

Keijo Salovainen here has been a lot of discussion

about the increasing system dosure

as the next logical step in the process de

velopmeM in pulp milis However when the

basic pulping process has changed old prin

cipies are not necessarily valid anymore

Recovery of bleach plant filtrates and clos

ing of water cydes have its influence in green
liquor and its impurity loading

Another change that has taken place is

that mills tend to increase their capacity

Tradicionalmente a dissolução do smelt a extinção da cal e a Uma nova

caustificação têm sido feitas com um perfil de concentração abordagem a

uniforme ao longo de todo o sistema de processamento de licor ver
de e branco Isso é o resultado natural do equilíbrio do circuito de
filtrado fraco a ser totalmente utilizado no tanque de dissolução

Essa otimização é compatível com o equilíbrio da reação Normal
mente a concentração alvo do licor verde é de aproximadamente 120
g TTA1 como NaZO o que dá uma causticidade de 82 e grau de
sulfidez de 35 de acordo com a chamada curva de Goodwin 1

representada na figura 1 e que costuma ser utilizada para descrever
a causticidade teórica máxima atingível O balanço de água resul
tante é apresentado na figura 2

O primeiro passo no processo após o tanque de dissolução é a
separação dos dregs do licor verde que convencionalmente é feita
por sedimentação As vantagens da clarificação por sedimentação
são os baixos custos de investimento e operação fácil e confiável
Em condições estáveis de funcionamento é possível obter um teor
de dregs inferior a 100 mg11 o que é um resultado satisfatório

Entretanto o teor de sólidos no licor verde pode variar porque a
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filtração porfluxo

cruzado efilme

descendente foi
estudada com

vistas àfiltração
do licor verde D

processo é uma

which in turn to unpractically large equip

ment There have been several efforts to

replace the conventional green liquor clari
fication method with a novel less space

and volume requiring reliabie equipment

To face these challenges a new approach

falling ftlm cross flow filtration was

studied cioser for green liquor filtration The

crossflow filtration seems to be an ex

cellent way to separate fine particles from
a dilute suspension as many of its appii
cations in chemical industry have shown

sedimentação é sensível à tempera

tura densidade e às variações na va

zão do fluxo de alimentação

A função é baseada na diferença de
densidade entre as partículas de dregs
e o licor verde ambos muito constan

tes no processo kraft convencional o

primeiro devido à sua composição quí
mica e o último em razão do equilí
brio hidráulico

excelente maneira Entretanto com as alterações

de separar introduzidas no processo básico de

partículasfinas polpação os antigos princípios dei

de uma suspensão
xaram de ser necessariamente váli

dos Um exemplo disso é o estágio
diluída conforme de branqueamento por oxigênio que
jáfoidemonstra acrescenta mais hidróxido de

do por inúmeras magnésio no circuito de dregs Ele se
aplicações na faz presente em forma de partículas

indústria química muito finas tornando difícil a sua

separação por sedimentação
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Figura 1 Curva de Goodwin

Outra mudança ocorreu com a tendência no au

mento da capacidade das fábricas exigindo equipa

mentos incovenientemente grandes em especial os

clarificadores Os gigantescos clarificadores de li

cor verde de hoje atingem diâmetros de até 34 metros

com volume total superiora 10000 metros cúbicos

Um refluxo de partículas pode ocorrer causada por

gradientes horizontais de temperatura elou densida

de em tanques com diâmetro muito grande Obser

vese também que esses tanques estão cheios de

substâncias químicas ativas Esse armazenamento

representa o principal inventário de químicos de uma

fábrica e será difícil encontrar algum outro lugar para

o depósito desses químicos caso ele tenha de ser

Isso significa que a quantidade de dregs por fá

brica aumentou e que o fluxo de resíduos sólidos

enviados ao aterro pode tomarse um problema em

certos casos A quantidade de dregs é normalmen

te 4 8 kg dsadtm Vemos um exemplo de sua

composição na tabela 1

Os principais componentes dos dregs são lama

de cal que auxilia na filtração carbono nãoquei

mado presente no smelt hidróxido de magnésio

que será discutido a seguir

Simultaneamente ao aumento de capacidade das

plantas a maioria das fábricas incluiu um estágio

de deslignificação por oxigênio em seu processo

kraft Os filtrados desse estágio são utilizados na

lavagem da polpa marrom e a maior parte do

MgSO4utilizado como agente estabilizador é as
sim introduzido no sistema de recuperação A do

sagem de magnésio é de 23 kg de MgSO4adtm
em cada estágio da deslignificação por oxigênio

O magnésio permanece no licor verde podendo

ser separado na forma de MgOH nos dregs do licor
verde Entretanto devido às dimensões reduzidas

de suas partículas e à baixa capacidade de sedimen

tação uma quantidade considerável de hidróxido

de magnésio é arrastada ao longo do processo de

caustificação com impacto negativo no desempe

nho dos filtros de licor branco por fimjuntamse à

cal recirculada contaminando todo o ciclo da cal

Figura 2 Exemplo de

balanço de água de
um sistema de

caustificação em
fábrica de celulose

kraR

esvaziado por alguma razão Têm havido muitas discussões a respeito do crescente

Portanto têmse dispendido muitos esforços para fechamento de circuitos como a etapa lógica do desen

substituir esses grandes clarificadores por sistemas de

limpeza mais eficientes e compactos como por exem

plo o equipamento de filtração por fluxo cruzado 1

Alterações no meio ambiente

A capacidade nominal das plantas de caustificação

e o volume de licor verde a ser processado aumenta

ram bastante nos últimos 20 anos A figura 3 mostra

o aumento no tamanho das plantas de caustificação

no período de 1975 a 1995 Em 1975 o tamanho no

minal era2000 metros cúbicos por dia mas atual

mente a capacidade da maior planta de caustificação

está além de 10000 metros cúbicos por dia Confor

me apresentado na figura 4 o diâmetro dos

clarificadores quase dobrou durante esse período

lavador
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Figura 3 Dimensão
da planta de

caustificação no

período de 1975 a
1995

Figura 4 Diãmetro
do clarificador de

licor verde
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volvimento dos processos em fábricas de celulose A re
cuperação dos filtrados do branqueamento e o fechamento
dos circuitos de água terão a sua influência também no
licor verde e na sua carga de impurezas 3

A maior parte destas discussões recentes tem se
concentrado no branqueamento TCF moderno rea
lizado com químicos derivados do oxigênio apenas
No branqueamento TCF os cloretos deixaram de
ser uma preocupação como no caso dos filtrados
das plantas de branqueamento ECF

Entretanto observe se que trazer os filtrados de
volta para a recuperação retornam também os quí
micos utilizados na planta de branqueamento Em
uma fábrica onde as perdas já são bastante reduzi
das o balanço de sódio e enxofre tornase assim
perturbado e sobrecarregado Portanto para man
ter o equilíbrio quantidades correspondentes de

álcali e ácido devem ser recuperadas e recirculadas

à planta de branqueamento Essa recirculação pode
ser feita mediante a aplicação de tecnologias exis
tentes 2 Entretanto as exigências de pureza do
álcali e ácido reciclados são altas porque a maio

ria das plantas de branqueamento TCF está utili
zando ozônio ou peróxido de hidrogênio como quí
micos de branqueamento

Outro aspecto do fechamento dos circuitos de
água nas fábricas de celulose é a potencial utiliza
ção direta dos filtrados do branqueamento na plan
ta de caustificação Como apresentado na figura 2
em um sistema de caustificação tradicional o licor
fraco satisfaz a necessidade de água na dissolução
do smelt Entretanto se a filtração do licor branco
for realizada com tecnologia moderna utilizando
um filtro CD haverá lugar para aproximadamente
2 m3adtm de água externa Isso poderia ser por
exemplo o filtrado ácido residual da planta de bran
queamento TCF neutralizado e filtrado

Qualidade do licor verde
A qualidade do licor verde está relacionada à con

centração das substâncias dissolvidas à quantida
de de sólidos em suspensão e à temperatura Tradi
cionalmente a concentraçãoalvo de impurezas no
licor verde tem sido 50100 mg ss1 em especial
quando os filtros pressurizados como o Ecofilter
são utilizados na filtração do licor branco A filtra

ção garante a qualidade final do licor branco de
forma que o licor de cozimento esteja isento de
matérias em suspensão embora a capacidade des
ses filtros dependa da qualidade do licor verde

O licor verde é uma matriz saturada de cálcio
Por outro lado contém uma quantidade considerá
vel de íons carbonato com pH alcalino moderado
A maioria dos metais pesados é relativamente in
solúveis nessa matriz fazendo do licor verde o meio
químico natural para a remoção de componentes
como Mg Mn Fe Cu etc do circuito do licor3
A maioria dos elementos não processuais acaba nos

dregs do licor verde Contudo alguns componen
tes álcali solúveis como Si Al e P tornamse con

centrados no ciclo da cal à medida que formam

componentes insolúveis com a mesma 4

1999



A contaminação do ciclo da cal não era motivo

de grandes preocupações para as fábricas
escandinavas até então Entretanto a quantidade de
cal virgem utilizada depende muito das impurezas
do licor verde que acabam na lama de cal na filtra

ção do licor branco se passarem pelo clarificador
Um exemplo da composição dos dregs no licor ver

de pode ser visto na tabela 1 A tabela 2 descreve a

distribuição de algumas impurezas criticas entre fra
ções solúveis e em suspensão no licor verde

Concluindo a maior porção de impurezas está pre
sente como matéria em suspensão Havendo um método

e equipamento disponíveis seu acúmulo no circuito do

licor pode ser controlado mediante remoção mecânica

Métodos alternativos de

processamento do licor verde

Várias tentativas foram feitas para substituir o
método convencional de clarificação do licor verde
sedimentação com um equipamento novo
conflável menos volumoso que exigisse menos es

paço Sedimentação com leito filtrovela filtro pré
camada filtração direta e centrífugas tudo isso já
foi sugerido como alternativa à sedimentação

A sedimentação com leito apresentou resultados pro
missores nas experiências de laboratório que mais tar
de foram confirmados em unidade piloto Os testes mos
traram que o método requer o uso de floculantes e que
o processo não é necessariamente tão estável quanto
seria desejável para aplicação industrial Além disso
as partículas finas tendem a passar através do leito de

filtração Portanto o processo jamais foi comercializado
O uso de filtrosvela na purificação do licor verde

baseiase no princípio de précamada de filtração
Devido às propriedades de filtração desfavoráveis dos

dregs é necessário que se utilize algum tipo de re
curso auxiliar como a lama de cal para se obter um
desempenho aceitável A lama de cal tem de ser des

cartada com os dregs sendo que a lama utilizada

deve ser substituída por cal virgem A concentração
de dregs também é baixa de forma que o manejo e a
lavagem dos dregs têm de ser incluídas no sistema

A quantidade de lama de cal exigida excede a quan
tidade de cal virgem necessária para controlar a con
taminação da cal e portanto a aplicação desse mé

1999

ELEMENTO EM SS

Al 02505

Fe 0612

Mn 1525

Mg 3 5

Ca 8 15

C 2 10

ELEMENTO DISSOLVIDA NOS DREGS

Mg 3 97

Mn 6 94

Fe 11 89

Al 92 8

Si 995 05

r p

todo em escala industrial implica em custos adicio
nais com químicos numa fábrica

O filtro a disco pressurizado com utilização de
précamada é uma das opções para a filtração do
licor verde O filtro oferece uma configuração com
pacta apesar da grande área de filtração evitando

Tabela 1

Composição dos
dregs do licor verde

Tabela 2 Distribui

ção dos elementos

não processuais no
licor verde 1

Figura 5 Princípio da
filtração por fluxo
cruzado na filtração
do licor verde
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Figura 6 Diagrama
esquemático de
fluxo da planta de
licor verde

também o esfriamento do licor Por outro lado a
filtração com précamada requer quantidades adi
cionais de lama de cal sendo que os problemas acar

retados por essa exigência são semelhantes aos do
filtrovela A descarga de sólidos de um vaso

pressurizado requer técnica sofisticada Embora
possa haver alguma vantagem na lavagem e na con
centração mais alta de dregs esse método também
exige mais manipulação e lavagem dos dregs

Se a área de filtração for suficientemente grande tam
bém é possível a filtração superficial sem pré camada
Entretanto o tamanho das partículas e as propriedades
de desaguamento dos dregs dificultam a aplicação prá
tica desse método É difícil remover continuamente do
disco a torta fina formada no meio filtrante Devido às
baixas características de penetração da torta o único
método de lavagem razoável desenvolvido até agora
para esse fim foi a lavagem por diluição Isso leva no
vamente à lama diluída exigindo uma segunda filtra
ção antes que os dregs possam ser removidos do pro
cesso para serem enviados ao aterro

Também já foram feitas tentativas no passado
de utilizar centrífugas na limpeza do licor verde
Entretanto elas não se popularizaram para a apli
cação em escala industrial

Filtragem por fluxocruzado
Como pôde ser observado o problema básico com

a filtração direta do licor verde é a diminuição bas
tante rápida da capacidade de filtração devida à
decomposição da torta de dregs

Para superar esse problema uma nova abordagem

a filtração por fluxo cruzado e filme descendente foi
estudada com mais cuidado para a filtração do licor
verde A meta era encontrar um método de filtração

que não necessitasse qualquer componente adicional
para auxiliar na filtração mas com área de filtração
satisfatória O filtro de fluxo cruzado dispensa o uso de

qualquer componente auxiliar de filtragem e possui área
de filtragem satisfatória garantindo a remoção eficien
te dos dregs de grandes volumes de licor verde em
equipamentos compactos

A idéia fundamental na filtração por fluxocru

zado é o método pelo qual a formação de camada
pode ser evitada durante a filtração Portanto a fil
tração por fluxo cruzado é uma excelente maneira
de separar partículas finas de uma suspensão dilu
ída conforme já foi demonstrado por inúmeras apli
cações na indústria química

O princípio da filtração por fluxo cruzado aplica
do à filtração do licor verde é demonstrado na figura
50líquido a ser filtrado flui para baixo ao longo da
superfície de um elemento filtrante A diferença de
pressão através dos elementos força a passagem de
uma parte do líquido pelo elemento sendo que a
porção principal do líquido flui para baixo causan
do um fluxo turbulento que mantém o meio filtrante

limpo Em outras palavras este fluxo descendente
turbulento evita a formação da camada

Algumas partículas menores entram nos poros
ficando presas Contudo se o filtro for limpo oca
sionalmente mediante a redução da diferença de

pressão para zero por algum tempo o fluxo des
cendente libera estas partículas

O conceito de filme descendente assegura boa turbu
lência com filme bastante fino na superfície dos ele
mentos filtrantes Isso é importante para manter a quan

tidade de licor recirculado dentro de limites razoáveis

O diagrama esquemático de fluxo da planta de
licor verde é apresentado na figura 6

O sistema consiste de um filtro bomba de

recirculação tanque de dregs e tanque de
bombeamento A capacidade de filtragem é contro

lada pela diferença de pressão através dos elemen
tos Os elementos são instalados dentro de um vaso

pressurizado e a diferença de pressão através do
elemento filtrante é formada por ar pressurizado

1999
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Os dregs são removidos do sistema sendo depois
filtrados e lavados no filtro de dregs

Experiências de fábricas utilizando o XFilterTM em

escala comercial

Após testes piloto intensivos em 1994 a primeiraplan
ta em escala comercial com XFilterTM partiu no início
de 1995 nafábrica da Wisaforest Oy Ab em Pietarsaari
Finlândia A capacidade da planta é de3500 m3dia

Depois disso diversas outras unidades entraram

em funcionamento e algumas estão sendo negocia
das Entre as mais recentes referências está a da

Louisiana Pacific em Samoa LP Samoa na
Califórnia Estados Unidos

A qualidade do produto foi tão boa quanto o es
perado e o processo apresentou bom desempenho

Após a experiência adquirida com a operação co
mercial da filtragem do licor verde por mais de um
ano já é possível tirar algumas conclusões sobre o

desempenho do filtro e seu impacto na operação da
planta de caustificação

Foi observado algum acúmulo de partículas de
CaCO3 na malha do filtro mas a capacidade dos
filtros se manteve constante por mais de2000 ho
ras em operação O contaminante foi removido fa

cilmente com lavagem ácida

Normalmente o licor verde após a filtração con
tém aproximadamente 1020mg1 de partículas em
suspensão dependendo do procedimento utilizado

para a determinação O nível de pureza obtido não

tem se mostrado sensível às alterações de fluxo de

alimentação ou à qualidade do licor verde

A tabela 3 apresenta uma análise típica das impu
rezas no licor verde antes e depois da filtração As
concentrações de manganês ferro e cobre são bai

xas menos de 1 mg1e aproximamse de suas solu

bilidades teóricas O silício fósforo e alumínio não

são tão afetados porque encontramse em forma dis

solvida no licor verde Posteriormente eles são pre
cipitados e concentramse na lama de cal recirculada

Nenhum indício de oxidação do sulfeto de sódio

foi observado durante a filtração apesar do contro

le de pressão ser baseado no uso de ar comprimido
O consumo de ar é insignificante

A remoção mais eficaz dos dregs também repre

ltatt o 1999

sentou um aperfeiçoamento na operação de filtragem
do licor branco A capacidade dos filtros de licor bran

co e os sólidos secos da lama de cal aumentaram de

vido à redução na quantidade de partículas finas pre
sentes na lama Houve também indicações semelhan
tes de operação mais fácil dos filtros de lama de cal

O teor maior de sólidos secos resulta finalmente em
maior economia de calor no forno com menor consu

mo de combustível Em alguns casos obtémse uma

economia de até015 GJt CaO 5

Houve também indicações de menor consumo

de químicos no branqueamento devido ao menor

teor de metais na polpa marrom

Os dregs pré lavados do filtro são bombeados

tipicamente a uma consistência de 3 4 em peso

para o filtro de dregs onde são lavados e desagua
dos Devido à pré lavagem no filtro de licor verde

o teor de sódio solúvel na alimentação do filtro de
dregs é menos da metade do que costumava ser

A operação seqüencial dos filtros é controlada por
um sistema de controle distribuído padrão SDCD

não havendo a necessidade de controle manual pe
los operadores durante a produção normal
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Tabela 3 Impurezas
no licor verde antes

e depois da filtração
Licor verde da

fábrica filtrado com o

filtro Whatman GFA
e o XFilterTM

Analisadas com ICP

AES
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Zn Fe Mn Mg Cu Ca Al Si P
AMOSTRA mg1 mg1 mg1 mg1 mgA mgA mgA mg1 mgA

AlimentaçãoLV 754 294 508 184 074 176 133 115 386

Filtrado Labor 012 04 028 005 004 63 17 998 382

XFilterTM 004 04 066 005 003 62 14 945 368
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O teor maior de sólidos secos resulta finalmente em
maior economia de calor no forno com menor consu

mo de combustível Em alguns casos obtémse uma

economia de até015 GJt CaO 5

Houve também indicações de menor consumo

de químicos no branqueamento devido ao menor

teor de metais na polpa marrom

Os dregs pré lavados do filtro são bombeados

tipicamente a uma consistência de 3 4 em peso

para o filtro de dregs onde são lavados e desagua
dos Devido à pré lavagem no filtro de licor verde

o teor de sódio solúvel na alimentação do filtro de
dregs é menos da metade do que costumava ser

A operação seqüencial dos filtros é controlada por
um sistema de controle distribuído padrão SDCD

não havendo a necessidade de controle manual pe
los operadores durante a produção normal
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Tabela 3 Impurezas
no licor verde antes

e depois da filtração
Licor verde da

fábrica filtrado com o

filtro Whatman GFA
e o XFilterTM

Analisadas com ICP

AES
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