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Apresentação do sistema
• Produção de ácido sulfúrico em Uberaba/MG:
Expedição
U-110
Ác. Sulfúrico
Enxofre
Sólido
U-410
Estocagem

U-620
Fusão Antiga

U-620
Fusão Nova

Enxofre
Fundido

U-310
Estocagem / Exp.

Consumo
interno

U-120
Ác. Sulfúrico

U-130
Ác. Sulfúrico

U-620
Fusão Fase III

Ácido
Sulfúrico

U-140
Ác. Sulfúrico

Vapor 40 Kgf/cm²

Água
Fria

Água Quente

U-520
Torres de Resfriamento

Água Desmi / Industrial

Água Industrial

Vapor 7 Kgf/cm²
U-510
Utilidades

Energia elétrica

Apresentação do sistema
Tecnologia Lurgi (U-110 e U-120)

Tecnologia MECS/DuPont (U-130 e U-140)

§ Início da operação em 1980 com duas plantas de
ácido sulfúrico de 1300 t/d (U-110 e U-120);

§ Em 1998, foi instalada a U-130, uma nova planta
de 1800 t/d. Em 2006, essa planta teve sua
capacidade aumentada de 1800 para 2450 t/d;

§ Em 1990, as unidades tiveram a capacidade
expandida para 1550 t/d;

§ Em 2011, a U-140 foi instalada com uma
capacidade de 2000 t/d;
§ Uberaba possui uma capacidade instalada de
produção de ácido sulfúrico de 7500 t/d;

Apresentação do sistema
• Eventos e desvios durante partidas:
•

2013: Retorno de gás SOX pela sucção do soprador devido à vazão
alta de enxofre durante processo de partida da U-120;

•

2015: Retorno de gás SOX pela sucção do soprador devido à partida
da unidade U-130 com damper de descarga do soprador fechado;

•

2016: Emissão elevada durante partida da U-140 causando
incômodo a trabalhadores;

•

Eventos de reclamação da comunidade externa.

Objetivos
•

Identificar as principais causas de emissão de SO2 durante
partidas a quente das unidades produtoras de ácido sulfúrico de
Uberaba/MG;

•

Implantar medidas administrativas e de engenharia para controle
de emissão atmosférica;

•

Reduzir emissões de SO2 durante partidas a quente das unidades
de ácido sulfúrico, comparado com o histórico de 2016;

•

Eliminar eventos de reclamação da comunidade externa e
preservar imagem da companhia.
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Emissões em partidas antes da mudança
•

Metodologia:
•

Baseado no histórico de partidas de 2016;

•

Dados historiados:

•

Identificar cenário de emissões de SO2 durante partidas a quente;

•

Teste de sensibilidade:

•
•
•
•
•
•

•

Relatórios de partidas e paradas das unidades de ácido sulfúrico;
Software de historiamento das variáveis (PIMS);
Tempo de parada;
Temperatura da fornalha no momento da partida;
Teperatura de entrada de todos os leitos no momento da partida;
Emissões de SO2 nas quatro primeiras horas após partida;

Qual variável impacta na emissão durante a partida?

Emissões em partidas antes da mudança
•

Quantidade de partidas com •
emissões acima de 1000 ppm:

45

Nº de partidas (por semester)

13
12

9

6

5
4

3

2

2

Tempo acima de 1000 ppm (h)

15

Tempo com emissões acima de
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Emissões em partidas antes da mudança

•

Realizado estudo estatístico
da influência da temperatura
da fornalha no momento da
partida com a emissão de SO2;
Baseado nos dados de todas
as partidas realizadas em
2016:
•
•
•
•

U-110: 17 partidas;
U-120: 16 partidas;
U-130: 22 partidas;
U-140: 17 partidas;

4,5
Tempo de emissão maior que 1000 ppm (h)

•
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Maiores que 550 ºC

Temperatura da fornalha na partida

Emissões em partidas antes da mudança
• Fluxo do gás frio durante a partida:
Gás para o reator

Ar seco

Gás frio

Catalisador (1º leito)

Gás frio

Catalisador (2º leito)
Catalisador (3º leito)

Enxofre

Fornalha

Caldeira
Catalisador (4º leito)

Resfriamento
dos leitos
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Mudanças realizadas
•

Novos intertravamentos e instrumentos:

•

Medidas administrativas e alterações de procedimentos:

•
•
•
•

•
•
•

•

Intertravamento com a vazão baixa de ar de processo;
Instalação de medidores de vazão de ar mais confiáveis;
Instalação de mediores de vazão de enxofre;
Revisada as condições de partidas:
•
•

Casos nos quais a unidade pode ter uma partida mais rápida ou mais lenta bem
como, quando a unidade deve ser purgada e aquecida novamente;
Horários preferenciais para partida das unidades;

Criado checklist de partida;
Teste de passagem de enxofre antes da partida;
Reciclagem dos treinamentos operacionais com todos os envolvidos;

Instalação de catalisadores com menor energia de ativação.

Novos instrumentos e intertravamentos
• Criado intertravamento para impedir a entrada de enxofre na
unidade sem que haja vazão de ar;
• Se não houver uma vazão mínima de ar, o operador é
impedido de partir a bomba de enxofre e abrir a válvula de
alimentação
• Impede partida da unidade com alinhamento errado.
Unidade

Vazão mínima de ar

U-110 e U-120

50.000 Nm³/h

U-130

58.500 Nm³/h

U-140

58.500 Nm³/h

Novos instrumentos e intertravamentos
•

Instalação de medidores de vazão
de enxofre (coriolis) em todas as
unidades de produção;

•

Nova variável para o operador
identificar falta ou excesso de
enxofre para a queima;

•

Layout de instalação permite que
todo o enxofre seja drenado durante
paradas, impedindo obstrução do
equipamento;

•

Intertravamento: vazão muito baixa
de enxofre (menor que 5 t/h) para a
planta, impedindo resfriamento da
unidade.

FT-1100 (U-110)

FT-1359 (U-130)

Revisão do procedimento de partidas
• Revisão as condições de partida:
•

Baseada no estudo estatístico da influência da temperatura da
fornalha no momento da partida com a emissão de SO2;

• Condições de partidas das unidades:
Caso

Temperatura da fornalha (ºC)

Partida

Vazão de ar inicial (Nm3/h)

1

Menor que 450

Não poderá ser
realizada

-

2

Entre 450 e 550

Mais lenta

Entre 60.000 e 70.000

3

Maior que 550

Mais rápida

Entre 70.000 e 80.000

Revisão do procedimento de partidas
• Horários preferenciais:

• Dispersão dos gases:

•

Quando a temperatura da
fornalha estiver mais baixa,
deve-se partir em horário
noturno.

Caso

Partida

Horário sugerido

1

Não poderá
ser realizada

-

2

Mais lenta

Noturno

3

Mais rápida

Noturno e diurno

Concentração no solo (μg/m³)

900
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Distância da chaminé (m)
Dispersão (dia )

Dispersão (noi te)

Ale rta

* Dispersão para uma emissão de 1200 ppm na chaminé

5000

Revisão do procedimento de partidas
•

Checklist de partida:
•

Finalidade: Evitar que alguma válvula/damper esteja em posição errada no
momento de partida. Evitar resfriamento da unidade, projeções de ácido
(rompimento de perna barométrica), danos aos turbossopradores (surge) e
má qualidade da queima de enxofre.

•

Realizado pelo operador de painel e o de campo:

•

Para válvulas com comando no painel:

•

Para válvulas com comando em campo:

•

•

O operador de painel coloca a válvula/damper na posição de partida e pede para
que o operador de campo certifique que a mesma está na posição correta;
O operador de painel solicita a manobra e aguarda a confirmação do operador de
campo.

Revisão do procedimento de partidas
• Checklist de partida:

Revisão do procedimento de partidas
• Teste de vazão de enxofre antes da partida:
•

Permite verificar se não há congelamento de enxofre no interior de
tubulações entre a bomba e a fornalha;

•

Realizado pelo operador de painel com apoio do operador de campo;

•

Evita resfriamento da unidade no início da partida devido a não
chegada de enxofre no forno;

•

Aumenta a confiabilidade da unidade durante a partida bem como, a
chance de emissões de SO2 mais altas.

Revisão do procedimento de partidas
•

Realização do teste:
•

O operador de painel inibe o
intertravamento com a vazão de ar, parte
a bomba de enxofre e abre a válvula para
a fornalha;

•

O operador de campo verfica, pelo visor
de chama, se houve queima de enxofre;

•

O botão de teste só é habilitado se a
unidade estiver parada;

•

O operador de painel deve confirmar, a
cada 30 segundos, que está realizando o
teste;

•

Após 120 segundos, independente do
comando do operador, todos os
intertravamentos da unidade retornam
automaticamente.

• Interface para teste:

Substituição parcial dos catalisadores
• Instalação de catalisadores com menor energia de ativação
nos reatores das unidades produtoras de ácido sulfúrico;
• Finalidade:
•
•
•

Iniciar reação do catalisador em uma temperatura menor durante as
partidas a quente das unidades produtoras de ácido sulfúrico;
Realizar aquecimento do leito catalítico de maneira mais rápida
durante partida;
Reduzir emissão de SO2 durante partidas a quente das unidades;

• Desenvolvimento:
•

Realizado com apoio de empresas fornecedoras de catalisador.

Substituição parcial dos catalisadores
•

•

A camada de catalisador de césio inicia a conversão de SO2 em SO3 em
uma temperatura menor que o catalisador comum;
Tipo de catalisador

Temperatura mínima de operação

Catalisador comum

415 ºC

Catalisador com césio

380 ºC

Durante a partida, essa camada reage primeiramente, auxiliando no
aquecimento do catalisador e reduzindo a emissão durante essa etapa.

Tambores de catalisadores com césio

Catalisador no reator

Substituição parcial dos catalisadores
• Substituição parcial dos catalisadores:
•

Instalação de uma camada de ignição com catalisadores com menor
energia de ativação;

•

Instalação durante as paradas bienais da unidade:
•
•

U-110 e U-130: Camada de césio instalada em 2017 (total de 67 m³);
U-120 e U-140: Camada de césio instalada em 2018 (74 m³).

Substituição parcial dos catalisadores
• Substituição parcial dos catalisadores:
Gás de entrada do leito
(rico em SO2)

Catalisador com menor temperatura de ativação.
Aquece mais rapidamente, por iniciar a reação a
uma temperatura menor
O catalisador comum recebe o gás a uma
temperatura maior, favorecendo a conversão no
momento da partida

Gás de saída do leito
(rico em SO3)

Sumário
•

Introdução e objetivo;

•

Emissões em partidas antes da
mudança;

•

Mudanças realizadas;

•

Resultados obtidos;

•

Conclusão;

•

•
•
•

Apresentação do sistema;

Novos instrumentos e intertravamentos;
Revisão do procedimento de partidas;
Instalação de catalisadores com menor
energia de ativação;

Resultados obtidos
• Aumento da confiabilidade operacional durante a partida das
unidades;
• Redução do tempo de aquecimento dos leitos catalíticos após
partidas a quente devido à instalação dos novos
catalisadores;
• Redução do número de partidas críticas;
• Redução da emissão de SO2 durante partidas a quente.

Resultados obtidos
• Melhor aquecimento dos leitos catalíticos:
500
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Entrada do 3º leito

Temperatura (ºC)

Tempratura (ºC)

Entrada do 2º leito

Aquecimento
mais rápido
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* Comparação de partidas da U-120
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Resultados obtidos

•

Redução do número de
partidas nas quais a emissão
de SO2 permanece acima de
1000 ppm por mais de uma
hora;
Redução
de 70 %

•

Quantidade de partidas com
emissões acima de 1000 ppm:
15

Nº de partidas (por semester)

• Resultados:

13
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Total

Resultados obtidos

•

Redução
do
tempo
de
emissão acima de 1000 ppm
de SO2 durante partidas das
unidades;

Redução
de 66 %

•

Tempo com emissões acima de
1000 ppm durante partidas:
45

Tempo acima de 1000 ppm (h)

• Resultados:

40
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Conclusão
•

Observada grande influência da temperatura da fornalha no
momento da partida na emissão das unidades;

•

Observada redução significativa nas emissões de dióxido de
enxofre (SO2) durante partidas em todas as unidades produtoras
de ácido sulfúrico de Uberaba/MG:
•
•

Redução de 70% no número de partidas críticas;
Redução de 66% no tempo de emissão acima de 1000 ppm de SO2;

•

Após a realização do trabalho não houve eventos com reclamação
da comunidade externa;

•

Preservação da imagem da companhia junto à comunidade;

•

Trabalho com abrangência em outras unidades da Mosaic.
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