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u ma daspicocupaçC constantes em
unia fábrica de celulose é com sua

continuidade operacional isto é sua ca
pacidade de operar sem interrupções du
rante a maior quantidade de tempo
possível sem comprometer a segurança
dos equipamentos

Neste conceito se destaca a área da

caldeira de recuperação onde se dá a
recuperação dos produtos químicos uti
1i7ados no cozimento bem como a gera
ção de energia térmica Etc equipamen
to sem igual cm outros processos da
indústria química queima um combustí
vel com carzwIcrísticas bastante especi
ais principal mente no que diz respeito ao
seu conteúdo de inorgânicos que nor
malmente varia de 35 a 45 do total

Fsta característica sui generis aliada a
detalhes construtivos procedimentos de
operação e peculiaridades do processo
contribui para um maior ou menor tem
po de operação da caldeira entre as para
das periódicas forçadas da unidade fabril
para realizar a limpeza do equipamento

0 fenômeno que leva a estas inter
rupções no processo produtivo para
limpezas é conhecido como incrustraç ão
que pode ser definida como a redução ou
a diliculdade da passagem dos gases de
LonibuIão emanados pela fornalha por
causa da acumulação maciça de depósi
tos ceei determinados pontos da caldeira

Este problema vem sendo estudado
há bastante tempo haja visto o seu im
pacto no que diz respeito à perda de

produção a Apesar destes cwi udos
não há ainda unia unanimidade com re

lação às causas deste processo sendo
que as principais já levantadas são tem
peratura alia dos gases da fornalha má
distribuição do ar deficiência de so
pragem alta taxa de queima de sólidos e
características químicas do licor quei
mado

A Riocelí desde outuhro de 1992 dei
xou de adicionar enxofre ao sistema vi

sando reduzir as emissões de TRS Total

Redued Suffiir nas suas fontes As ca
racterís 1 icas do processo de polpaçâ e a
qualidade da polpa foram mantidas inal
teradas com a utilização de antraquiriona
no digestor

Passados mais de uni ano desta prática
a sulfidez atingiu níveis de 5 e o objeti
vo foi plenamente atingido com redu
ções de até 75 na carga de TRS lançada
à atmosfera bem como reduções subs
tanciais nas emissões de díóxido de en

xofre causadas pela mudança do ó
combustível utilizado Além destes ga
nhos e outros já divulgados ocorreram
algumas modificações no processo de re
cuperação dentre as quais podese citar
o aumento da temperatura na região da
fornalha e a mudança no perfil da con
centração do carbonato de sódio nas cin
zas da caldeira de recuperação 1920

A redução da sulfidez alterou todas as
relações das misturas de sais com influên
cias marcantes nos pontos culét onde
aparecem o carbonato sulfato sulfeto e
cloreto de sódio A importância destas
relações está no fato de que elas são fun
damentais na definição da localização de
possíveis incrustrações a que temperaturas
serão forniadas e de que tipo serão isto é
de fácil ou difícil remoção
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Ilínalidade principal aprofundar o conhe
cimento do comportamento de uma cal
deira de recuperação em um ambiente de
baixa sulfidez de modo a nos permitir
estimar com bastante precisão onde es
l depósitos se formarão e possibilitar
criar padrões específicos de sopragem
para determinadas regiões mais críticas
relações de ar temperatura do licor ní
vei átimo de sulfidez além de outras va

riM vei importantes da caldeira

Origem e caracterização dos
Sitos

Os depósitos podem ser formado atra
vês de dois mecanismos arraste e con

dcnação de partículas 0 arraste é cons
tituído principalmente pela deposição
de partículas de smell elou por partículas
de licor negro parcialmente ou não quei
madas e que são arrastadas da camada e
conduzidas até as partes superiores da
caldeira pelo fluxo de gases Os depósi
tos c formam pelo impacto das partícu
las parcial ou totalmente fundidas

0 outro mecanismo de formação é o
da condensação de partículas volalizadas
na parte inferior da caldeira de compos
tos principalmente de sódio cloretos e
potássio Estas partículas com dimen
sões submicricas são levadas pelos gases
e se condensam ri partes mais frias
seção convectiva

Cumpre salientar que na prática esties
mecanismos em separado não ocorrem
encontrandosesempre uma mistura dos
doi tipos de depósitos variando apenas
o porcentual de um tipo em relação ao
outro Por exemplo na região do super
aquecedor em função da alia temperatu
ra local dificilmente os depósitos origi
nados por condensação existirão em gran
de quantidade Por outro lado nas regiões
mais frias como bancada e economiza
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dor nw depósitos não conterão porcentual
elevado de partículas arrastadas pois estas
cnuoãn completamente solidificadas c
não xcagregam facilmente

k composição química dos dcpúxium
irá sofrer variações também em função
do tipo eúu proporção dos mecanismos
formadores Mo arraste a maior parte d
material 6 formada por carbonato dosódio

NuCOoque ú esperado jd que este é
o composto em maior proporção nosmeó
Buo presentes também n xuux de
uódioNaSO4oxofeto dn sódio Na2S
c n hidcõxd de sódio NaOH em
menores proporções

medida que estes compostos prin
cipalmente o NaCO reagem com odúó
xidode enxofr SÓ será 6onnuúo o

Na48Ocmmaiores quantidades cmmao
hzaodno nuxn mecanismo que 6o do
condensação dm partículas 0 material
condensado em relação úu partículas ar
moxduxtem um elevado teor de potás
sio e deoonoma e menor porcentagem
deuodmuatcm

A química do fenômeno úaconden
sação 6bumtunmo influenciada pela ou1O
dez e teor de componentes voláteis do
licor pelas temperaturas dm cmnedo o
doxnroÚoufornalha

Quanto maior tempcmmm teremos
menos enxofre o mais sódio vuleuiÍmdo

juntamente com ooreto m potássio Bxm
maior quantidade de sódio e mnnn de
enxofre irá alterar opurfi do formação
das cinzas que terá mais N COúoquu
NaDO Esta situação poderámagravar
mais na medida mo que uiunncm om
hinnnxde bünu muifiúcu u empnozmmx
altas Esta combinação resulta numa pro
dução oindamuorde NaCO composto
que entre outras reações reduz upcnu
do cúnyoa do sistema ao reagir com o
BCI existente nos gases provocando as
sim o aumento da concentração dou clo
retos que lêrn influência marcante na maior
ou menor velocidade deincruotraçDo

Mmmu se estuda acerca ducomposi
ção típica dou depósitos nou pomaúo
local izufüoe taxa uu velocidade deonu
nimcuuoUmuczquunadqpóxúommüo
formados por uma mistura departículas
arrastada o condensadas u maior ou me

nor proporção destas partículas nos de
pósitos estará relacionada com o sua io
odümçDoou caldeira com utemperatura
dos gases e temperatura dos próprios dc
pómitom Prever sua localização oemmm
pn óumu tarefa fácil um medida em que
u localização drdepósitos dependerá for
temente das condições nas quais se está

realizando u queima bem corno das o
mctecísúcoodo1icnr Um sistema con

Dúvc de indicadores de diferencial de

pressão pode ser muito mais útil dnque
tentar descobrir padrões que normal mcnuc
são bastante alcmófiou

8cdu poehu prever com nmzoóve
segurança u taxa dc formação dos depó
sitos com o uso de equipamentos como
sondas que mediriam u quantidade de
depósito por unidade dc tempo bem co
momuupnvÚvccnmpwxip8uDiuncoom
razoável segurança porque ainda existem
utomu que afetam esta taxa que não
são uompcecrididomou possíveis deserem
medidos assim uonm padrões que muitas
vezes não oe confirmam por eucmplon
fato de que dimnotem mxox de queima
dm sólidos produzem velocidades idênti
cas dcdeposição

Propriedades térmicas dos depósitos
Dmu vez que u composição química

dou depósitos varia com a sua localiza
ção nu caldeira suas prnphedudcoéoni
cpn também variam

0mdopÚximxximUuznoneàmimum
dn compostos químicos inorgânicos têm
duas iempcmtmmxde yüwQuá primeira
cmpnuuru dm üuõo é uquno nu qual
aparece u primeira fase uduungon
du uompcmum corresponde compem
ümDo

Entre estam temperaturas ocorrem u
temperaturadnxüxkynoqual húúuido
suficiente para que odopÚuiw umcxo
amolecido epugpjcmnoóiky00tempe
ratura de doünnm0Dm radical acima da
qual u quantidade dc fase líquida oo de
pósitoáxuciuocpomamnó1oiúquidoe
fluído

Cuhc ressaltar que u aderência úqoi
dnmóiidnéõeramcnmumuiúumoinrdo
que u aderênciawóidosóhdw Deste mo
dn0 presença do uma fase líquida num
punúcuum arrastadas aumenta seu acú
mulo através da pegajosidade stickness

Um outro fenômeno Jo importância f
uoinuhzaçÜo dos depósitos Este meca
nismo envolve uma x6ic de processos
dc difusão que ocorrem mtemperaturas
abaixo da temperatura de fusão das par
lículas Começa em temperaturas inferio
resa30OCccmmuuvckmidadcuumen

umÍonmsrcadumcnucguundoemmpermu
myuperuomM0OCAoiourinu8ãoouou
uma dcnmiõcogüodo depósito aumen
tando sua dureza c resistência ó

As características térmicas dos dep6
mimuuBmbosouucumreduwpnuaumcn
mdeckzremoedepouásmin2soeumcn
mm mesmo em pequenas guonhúudnx

podem acelerar o processo dcformação
das in000maçõeu pela diminuição du tem
peratura de peâajoidadedas partículas
unamtodom e aumentar o velocidade de

xintchzupão dos depósitos 2lO

Principais efeitos dos componentes
dos depósitos moyxuoypnopriadaden
térmicas

ufalo o carbonato de sódio
Bnxhom o Na seja uni dos maio

res 0000óminxmdodupósimmpdod
pomcnmneregiüointbriordomuperaqm
ccdoruuuinõu8moivanhnuuproprieda
des térmicas insignificante Som upu
wcnçudc cloretos as temperaturas refe
rentes un primeiro ponto de 6mmo e Ú
üso8o completa müu haxtunc próximas
entre si nu faixa dc0Z5a87DnCcnaxide

omdosuumuvuómg0omxddoÓcordncur
honun nu seja de O o 10096 cm peso
Temoc mostrado ainda que para sistemas
sem cloretospoássioeuulKyom0tempe
ratura dn pcâujmidudc6praticamente in
dependente da relaçãoNaSO 4NaCO3

Sulfeto 6esódio
As partículas arrastadas podem comer

umpouxodn Nas particularmente nuparte
inferior dooupnmquecodo onde ainda está
queimando á temperatura mínima dcfusão
para o sistema Nu88 N CO Na8
está no faixadc720o76Cdependendo

da relação Nmz8QAN COIntooigniDcu
que um aumento dmNuzSmesmo sem u
prcxeuGo deconeuosou de potÚnoio irá
resultar num aumento dofase líquida e
portanto num depósito mais pegajoso a
temperaturas acima do ponto de hmüo
favorecendo nnincruxtruçõex

Nm região do bancada de tubos onde u
temperatura dos gases é inferiora70C
a influência do Na 8 8 menor pois seu
teor bamumoc reduzido uo efeitos dos

cloretos edn potássio são dominantes

Cúoretmupotássio
presença de cloretos odcpotássio

favorece o processo de formação de jn
cmmuuções Tanto n aumento dosunvetoo
como do potássio podem diminuir u tem
peratura dnOunãdoudcpúmitonmammcu
impacto nas propriedades térmicas scdó
de formas diferentes

Oo cloretos não baixam otnmpuruum
do início da fÜoão mux provocam dimi
nuição da temperatura do dcünnoVJo
temperatura ou qual o depósito OuiPor
outro lado o potássio provoca uma dimi
nuição doprimmnopontodcuÜo
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Os teores de potássio passam a ter
maior importância quando se tem eleva
dos teores de cloretos 12 0 elevado

teor de cloretos é devido geralmente ao
processamento de madeiras com altas
quantidades de cloretos por sua maior
contaminação com água do mar ou devi
do ã inclusão no sistema de recuperação
de algum efluente do branqueamento

A influência do aumento dos teores

de cloretos e de potássio no mecanismo
de formação de depósitos pode ser assim
resumida

o potássio provoca uma dimunuição
do primeiro ponto de fusão alterando a
pegajosidade do depósito mas tendo pou
co impacto na quantidade da fase líquida
formada

cloretos influenciam na diminuição
da temperatura de deformação levando a
um aumento da fatie líquida que aumen
ta também o potencial para que ocorra a
corrosão dos tubos 11

O potássio como elemento tem uma
grande tendência de se acumular no sis
tema de recuperação Seu Iator de acu
mulação é l 16 k Kt no 1cor branco 1

kg WITAD introduzido no sistema Não
haveria maiores problemas se existisse
uma purga eficiente do sistema já que
na fonna como ele é encontrado é extre

mamente solúvel mais do que os
mesmos compostos ligados ao sódio No
passado quando os sistemas de recu
peração não eram tão fechados ou
eficientes dificilmente sentiacseus efei

tos mas em função das necessidades eco
nômicas e ambíentais os ciclos foram

ficando cada vez mais fechados concen

trando este composto em níveis preocu
pantes á operação da caldeira

A facilidade do potássio em atingir
partes altas da caldeira é devido a sua
alta pressão de vapor maior do que a do
sódio Isto significa que quanto maior a
temperatura da fornalha maior será a taxa
volatizada deKINa Esta taxa é chama

da de taxa de enriquecimento que é de
pendente da temperatura Modernamen
te empresas que têm grandes quantida
des de K e Cl fazem a purga destes íons
através da retirada de uma parte da cinja
ou lavagem da cinza aproveitandose da
sua fácil olubílidade

Figura 1 Locais de amostragem dos depósitos e perfil de
temperatura da caldeira no dia da

colet7a H

Os clretos assim como o potássio
têm cor portamento similar no que diz
respeito às suas características de enri
quecimento e comportamento frente a
temperatura A diferença é que os efeitos
dos cloretos são muito mais pronuncia
dos com relação â redução do ponto de
fusão das cinzas A presença de cloretos
pode potencializar o aumento de corro
sai principalmente na região do super
aquecedor e bancada além de aumentar
a carga morta do sistema

Em ambientes com a sulfidez baixa

temse aumento da temperatura e forma

ção em maior quantidade de Na2CO3o
que leva a uma maior retenção de
cloretos

NaC0 s 211021g2NaCI s
CO 110

uma vez que a via par onde os cloretos
são purgados do sistema é reduzida

2NaCIsSO 112011202

NaSO s 110 g

Caracterização dos depósitos do
caldeira Riocell

A caldeira de recuperação da Riocell
é de fabricação Gõtaverken ano 1970
com pressão de 64 kgflcm2e temperatu
ra de vapor superaquecido de 460 C A
produção média de vapor no último se
mestre foi de 160 tIh para uma capacidade
de projeto de 144 tlh

Neste período a caldeira queimou
1178 t de sólidos secosldia para uma
capacidade de projeto de 1100 tssdia
Atualmente o valor médio de queima
está em torna de 1250 tssldia

Levantamento realizado com dados

desde 1991 indica que enquanto se tra
balhava com sulfidez elevadas no casei

Riocell na faixa de 18 a 20 o período
médio entre paradas para limpeza da cal
deira era da ordem de 141 dias Desde

meados de 1993 período no qual se está
operando com sulfidez na faixa de 5 a
7 o intervalo entre paradas diminuiu
para cerca de 82 dias

Com a finalidade de conhecer mais

profundamente a origem dos depósitos
foram retiradas e analisadas amostras de

depósitos em diversas alturas e localiza
ções da caldeira Coletaramse amostras
a partir do 4 até o W andar isto é na
região da fornalha acima dos queimado
res de carga até a região do economi
zador

A figura 1 mostra a localização dos
pontos onde foram coletadas as amostras
dos depósitos e o perfil de temperatura
na caldeira existente na ocasião da

amostragem
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Tabela 1 Composição dos depósitos

Posição 7emp
C

Na011

08

Na S

Ri
Na CO3
k

soo CI

mol
K

moi

V LN 870 62 532 46

120

42 LS 850 46 009 025

52 LN 700 10 07 454 131 011 021

50 LS 720 41 43 425 129

W LN CP 620 74 67 371 108 012 025

V LN SA

69 LS SA

574

580

66 48

27

300

412

159

113

021 027

02859 016

62 LN EB 323 00 13 338 207

62 LS EB 315 08 109 441 209

79 LN EB 415 05 23 332 181 021 032

72 LS EB 424 53 20 410 134 032 028

8 LN 339 50 39 237 159 023 032

80 Ls 327 75 46 227 1 170 025 037

Cinza precip 36 22 316 164 026 034

smelt 80 46 567 07 007 028

Lic negra 01 1 32 302 12 011 028
LN lado morte Cf contador de partfculas EB entrada bancada
L S 13do Sul SA uperaquecedor

Tabela 2 Características dos depósitos

Posição

412 LN

Temp
0Q

870

ClNa

MOO
K1KNa

mo

113

CINaK
fia rnol

44 LS 850 44 39

6659 LN 700 75 120

59 Ls 720

64 LN CP 620 68 128 59

ó LN SA 574 159 168 132

69 LS SA 580 104 158 88

6 LN EB 323

WLS EB 315

79 LN EB 415 146 182 119

79 LS EB 424 206 153 174

84 LN 339 169 187 137

82 LS 327 175 203 139

Cinza precip 181 195 146

smelt 38 138 33

Lic negro 56 130 49

N lado morte CF contador de partículas EB entraria bancada
LS lado sul SA superaquecedor

Nas tabelas 1 e 2 são apresentados o
perfil de temperatura cia caldcüae a com
posição dos depoNilo colctacictti rias vá
rias posições Os baixos teores de sulfato
encontrados ao longo da caldeira são
reflexo da baixa sulfidez utilizada no pro
cesso

Os dados evidenciam a existência dos

dois mecanismos de formação das incrus
trações pela comparação dos valores das
posições inferior e superior

Os depósitos na parte inferior têm uma
composição que caracteriza o mecanis
mo de arraste menor teor ele sulfato de

sódio e de cloretos mas cont carbonato
de sódio elevado

Na localização inferior da caldeira
onde a temperatura dos gases é suficien
temente alta as partículas arrastadas es
lã completamente fundidas ou contém
uma grande parcela de fase líquida À
medida que as partículas colidem com
algum obstáculo tendem a se açbatar
aderir e solidificar sobre a superficie po
dendo Formar depósitos bastante duras
de baixa porosidade e alta tenacidade 5e
a temperatura do obstáculo for baixa as
partículas não se fundem entre si colnple
tamente e o depósito resultante r menos
duro e mais poroso

Nas posições mais altas da caldeira
existe uma tendência para maior relação
sulfatoicarbonato e também para um au
mento dos teores de cloretos e de potássio

Nas localizações mais altas a tempe
ratura dos gases ê baixa e a quantidade
de liquido nas partículas é pequena Isto
causa uma diminuição de aderência que
torna o depósito trenos duro e menos
espessa Pode entretanto haver um pro
cesso de sinterização e reações de fase
solida tornando o material mais duro e

menos poroso

Em alguns pontos foram encontrados
teores altos de Na25 e de Na011 indi
cando maior arraste de partículas O teor
elevado de NaOH tem também o poder
de reduzir o ponto de fusão das cinzas

As relações KI K Na encontradas

em todo o perfil da caldeira principal
mente nas partes roais altas podem ser
consideradas bastante elevadas 1 l a

20em comparação a depósitos de cal
deiras com teor normal de potássio re
lações da ordem de 4 a Sio Os valores
encontrados no caso da ltiocell indicam

que as temperaturas de início do processo
de fusão são bastante baixas

Adicionalmente as relações CINaK
também são bastante altas provocando
para um determinado teor de potáioa
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diminuição da temperatura inicial de fu
são e da temperatura de deformação o
que leva a um aumento da quarílidade da
fase líquida

A figura 2 extraída do trabaffio de
Tran 7 ilustra a influência dos teores
de cloretos e potássio na temperatura de
amolecimento dos depósitos

Os valores de potáio cloretos e de
suas relações encontradas no sistema de
recuperação da Riocell são elevados de
vido ao grau de fecliainento do ciclo e à
baixa sulfidez em que vem se operando
desde o final de 1992 Esta situação fa
vorece a formação e o crescimento das

incrustrações em determinados pontos da
caldeira

Além da caracterização dos depósitos
têm sido feitos o nionitoramento e a anád i

se do comportamento do diferencial de
pressão no superaquecedor

A figura 3 compara os dados coletados
para dois períodos 15nov93 a 11fev94
e 11 fév94 a 3 1 abr94 Em função dos
dados do primeiro período desenvolveu
se um modelo que pudesse antecipar in
formações acerca do comportamento
deste parâmetro A curva encontrada foi
uma polinomial do Y grau
1785 19057 X 002761 X2

Figura 2 Efeitos dos cloretos e potássio sobre a temperatura
de pegajosidade dos depósitos 7

850
1 500

800

MGd Polinomial 30 grau

750 1400

700 1300

KNaKmole
650 J1 1200

oo

600

r 20 30 40 so 60 70

1100

E5501 10 à 1000 E

5001a
20 900

10 195 20

ClNaKmole

000028686 XI onde X n de dias

Este modelo deverá ser melhorado à

medida que maiores observações forem
realizadas

Podese observar pela figura 3 que a
curva do modelo proposto leve uma boa
aderência aos dados registrados para o 2
período na maior parte do tempo Su
põese que o motivo para a curva ter
fugido ao comportamento da simulação
seja o aumento ainda maior de cloretos
no sistema

A figura 4 ilustra a variação da tem
peratura na região do superaquecedorem
função do diferencial de pressão 0 au
mento de temperatura indica claramente
o efeito negativo do acúmulo das incrus
trações na troca térmica Os depósitos
aluam como isolante impedindo a troca
de calor entre a água que está passando
nos tubos e o fluxo de gases

Principais meios para diminuir a
formação e o impacto das
incrustrações

A eficácia das medidas citadas a se

guir vai depender das parficularidades
de cada sistema de recuperação e dos
locais no interior da caldeira onde os

depósitos são formados em maior quan
tidade É recomendável estabelecer uma

programação para aumentar o conheci
Mento sobre as características e o com

portamento da instalação de modo a ado
tar as medidas mais adequadas para cada
situação e possibilitar a sua avaliação
posterior

Figura 3 Comparativo dpi superaquecador
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Au medidas para reduzirpnocnxn
dc formação das inxmutruçõeoou miui
mízarnxnmimpact000dcsenpcnhmde
caldeira dc recuperação podem ser divi
didas cmmudiduxoonvoncunuimouno

Detalhes sobre estas medidas estão apre
sentados uu bibliografia citada partíou
lunoentnuummerênriuo2457
8

Medidas convencionais

aumento du eficiência cemopragom
w redução dn ponto do maior tempera

tura duünnuho

m redução du temperatura dos gases
que chegam uomupeoxloecedor

m controle do temperatura dom âouea
de combustão

o evitar u queima de sólidos omho
além da capacidade dcprojeto

w boa administração da distribuição
dnordrcombustão

m adequação du temperatura úo licor c
do seu sistema dequeima

o adequação do uzoc de núdom do
licor de seu teor de inertes nooço
innqúnnnxorâ8oicos

Medidas não convencionais

m aumento do yolõdcz No caso da

Kioccda faixa dcÁ 9 para cerca do
896 sem aumentar emissões do7R9má

o abertura do sistema com drenagem
dc parte du cinza para n efluente Drena
se2umcuJuvpmJiuoqucconrupnmdn
w urna hora dc geração dccinzue

w lavagem das cinzas visando u remo
çãoduyeCopnnveioodouaoubiü
dudciromnuompomtoa

Conclusões

Om depósitos que ocorrem oninterior
dom caldeiras de recuperação provocam
redução da troca térmica redução duvida
Úói da tubulação obstrução da passa
gem dos gases dc combustão resultando
num problema bastante sério para u con
únuiúudcuperncionu da unidade indus
trial Estes depósitos são constituídos por
uma mistura dc partículas que são leva
das pela corrente de gases de combustão
conowcepor poeiras noountemda
conúeoxmÜode substânciasvomuzaduo
A proporção composição destes cons
tituintes variam de acordo com u sua

localização nofornalha
Sua formação depende não mÚúntipo

c projeto da caldeira ma também das
matériasprimas vegetais empgadaa e
dos parâmetros operacionais da caldeira
cdum áreas que têm influência ria com
posiçãodoiourOotenmomÁeclonunmc
de potássio são altamente influentes noa
propriedades térmicas do licor podendo

aumentar uformação e crescimento das
ücrustruçÜrs

O acúmulo dc depósitos leva úncoco
idadc Ác paradas cumnmdinúriuo oén
da parada anual paru manutenção geral
ocasionando perdas do produção Deste
modo u pnubcmo deve ser conhecido
para possibilitar sua análise c medido
para seu 8cnznoiumenoc prrven0Oo
Ultimamente a freqüência dc parada para
limpeza du caldeira da iocnl pumxnu u
ser trimestral Considerando que cada pa
rada rem a duração de 36 u48 horamo
empresa deixa dc faturar o equivalente a
OS2530milhões por ano

Neste rmhuho são apresentados os
primeiros resultados dn estudo emde
senvolvimento nuRinuci com o objeti
vo Jc identificar os perfis térmico cda
composição doo depósitos uo longo do
caldeira

On valores do potássio cloretos cdas
noçÜuu NJK Na e ClNa en
contrados no sistema dc recuperação du
RioceU são elevados devido uograu de
fechamento do ciclo o6 baixa uuiõdmz5
u 796 em que vem mr operando desde o
final de l092 Esta situação favorece a
formação ro crescimento das inccumra
çõemcodctcnnioadospuammducudcimm

São apresentadas mndidmu para ndu

Figura 4 Diferencial pressão x temperatura saída SAQ

mu

mm

wm

mrn H0

w

oo q

o

40 50 m

0 PapelMaio 1995



zir o processo de formação das
incrustrações ou minimizar o seu i mpac
o no desempenho da caldeira É reco
mendável estabelecer uma programação
com a finalidade de conhecer as caracte

rísticas do licor processado a natureza e
localização dos depósitos formados e o
comportamento da instalação de modo a
escolher a medida corretiva ou preventi
va mais adequada
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