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RESUMO

O estudo se direciona na melhoria do catalisador de platina e ródio para
oxidação da amônia para monóxido de nitrogênio na primeira etapa de produção de
ácido nítrico diluído. O ácido nítrico é um importante insumo na cadeia de produção
de fertilizantes e explosivos. Devido às propriedades, que o caracterizam como
ácido forte, é um poderoso agente oxidante, no qual seu principal emprego, no
entanto, destina-se à fabricação de nitratos inorgânicos e orgânicos e nitroderivados.
A eficiência de conversão da oxidação da amônia para monóxido de nitrogênio é a
peça chave para o custo variável de produção do ácido nítrico diluído. O interesse
maior é de reduzir o fator de consumo de amônia por toneladas de ácido nítrico
produzido e a carga de catalisador empregado, através de estudos de melhorias no
catalisador de platina e ródio. As metodologias utilizadas nos estudos das melhorias
foram efetuadas com base em um período 12 meses que representa um ciclo da
campanha do catalisador as análises de microscopia eletrônica dotadas de recurso
de análise química por espectrometria de energia dispersiva, acompanhamento das
variáveis de processos e avaliação de viabilidade econômica no valor presente
líquido. A metodologia para a avaliação econômica foi calculada em um período de
10 anos com um aumento de 1,10 % de eficiência na conversão de amônia para
ácido nítrico, redução de 6 kg de catalisador empregado nos reatores e o custo de
manufatura do catalisador. A partir das alterações da liga de 92%Pt/8%Rh para
95%Pt/5%Rh e o diâmetro do fio do catalisador.
Palavras-chave : ácido nítrico; oxidação da amônia; telas de platina

ABSTRACT
Improved Catalyst for Ammonia Oxidation in Nitric Acid Production
The study is directed at improving upon the catalyst of platinum and rhodium
for oxidation of ammonia to nitrogen monoxide in the first stage production of dilute
nitric acid. Nitric acid is an important input in the production of fertilizers and
explosives. Due to the properties, which characterize it as strong acid, is a powerful
oxidizing agent, in which its principal employment, however, is for the manufacture of
organic and inorganic nitrates and nitro-derivatives. The conversion efficiency of the
oxidation of ammonia to nitrogen monoxide is the key to the variable cost of
production of dilute nitric acid. The main interest is to reduce the consumption factor
of ammonia per ton of nitric acid produced and the load of catalyst employed,
through studies of improvements in the catalyst of platinum and rhodium. The
methods used in studies of the improvements were made based on a 12 months
period representing a cycle's campaign catalyst analysis of electron microscopy
equipped with chemical analysis capability by energy dispersive spectroscopy,
monitoring of process variables and feasibility assessment the economic net present
value. The methodology for the economic evaluation was calculated in a period of 10
years with an increase of 1,10 % efficiency in converting ammonia to nitric acid, a
reduction of 6 kg of catalyst employed in the reactors and the cost of manufacture of
the catalyst. From the changes of the alloy of 92%Pt/Rh8% to 95%Pt/5%Rh wire and
the diameter of the catalyst.
Keywords: nitric acid; ammonia oxidation catalysts; platinum alloy gauzes.
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1

INTRODUÇÃO

A produção mundial de ácido nítrico alcançou em 1991 doze milhões e meio
de toneladas. Em 2006 aproximadamente cinquenta e um milhões de toneladas. A
maior parte do ácido nítrico é consumida em mercado cativo e a porção
comercializada do mercado tem participação em apenas 10 % do total. O mercado
de ácido nítrico atinge aproximadamente 67 % em fertilizantes e 33 % em aplicações
industriais.
A Europa Ocidental, ex-USSR, Europa Oriental e os Estados Unidos dominam
as estatísticas de mercado. Juntas essas regiões respondem por cerca de 75 % da
capacidade mundial da produção e do consumo em 2006.
A produção de ácido nítrico no Brasil em 2009 foi de 690 mil toneladas.
Apenas três empresas têm participação na produção: Vale Fertilizantes, Petrobras e
Rhodia. Entre as três somente Vale Fertilizantes e Petrobras disponibilizam o ácido
nítrico para mercado cativo. A Rhodia consome toda sua produção para produzir o
ácido adípico e a Petrobras disponibiliza o ácido nítrico concentrado na maior parte
do tempo para fabricação de tolueno diisocinato (TDI) (Abiquim, 2009).
O ácido nítrico fumegante é o ácido concentrado, 85,7 %, contendo óxidos de
nitrogênio livres, dissolvidos, que elevam a concentração para até mais de 98 % em
peso. Esse ácido deriva seu nome porque fumega quando exposto ao ar. Embora
seja mais instável quimicamente que o ácido concentrado normal, reage
vigorosamente com outras substâncias, devido à presença dos óxidos nitrosos
livres.
O ácido nítrico, que tem a fórmula molecular HNO3 é um líquido viscoso,
incolor, inodoro, considerado um ácido forte e também bastante corrosivo. O qual
reage com metais alcalinos, óxidos básicos, carbonatos e formado sais. Devido às
propriedades, que o caracterizam como ácido forte, é um poderoso agente oxidante.
Seu principal emprego, no entanto, destina-se à fabricação de nitratos inorgânicos e
orgânicos e nitroderivados, em todos os ramos da química orgânica. Os nitratos
inorgânicos de importância comercial são os de amônio, sódio, cobre e prata. O
nitrato de amônio é o que mais consome ácido nítrico. Muitos nitratos e
nitrocompostos são usados diretamente na indústria dos explosivos, por exemplo, o
nitrato de amônio, a nitroglicerina e nitrocelulose (respectivamente o trinitrato de
glicerina e polinitrato de celulose). Os compostos nitratos aromáticos, picrato de
amônio e o TNT, da mesma maneira que o tetril, são explosivos muito importantes.
O uso do grupamento nitro numa etapa química intermediária é bastante frequente
(CHEM SYSTEMS, 1997).
Os tipos industriais do ácido nítrico são: 53 % de HNO3, 61 % de HNO3, 68%
de HNO3 e 98 % de HNO3. É encontrado no comércio normalmente nas
concentrações aquosas de 53 % a 61%. O ácido nítrico concentrado, normalmente
usado em laboratórios e em aplicações industriais, é a solução aquosa de ponto de
ebulição constante e contendo 68 % de ácido nítrico.
O ácido nítrico especialmente concentrado (solução aquosa em teor nítrico
maior que 70 % mássico) é utilizado na indústria de explosivos apenas de forma
gasosa.
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O processo corrente na atualidade envolve a industrialização da reação de
oxidação da amônia. O processo tornou-se econômico em função da diminuição do
preço da amônia e graças as grandes economias feitas diante do antigo
procedimento ao nitrato de sódio. Não apenas o investimento inicial na fábrica é
menor, mas também ficam muito reduzidos os custos de manutenção e reparos
(Shreve, Norris, 1977).
A primeira patente sobre oxidação da amônia aconteceu em 1839, por meio
da utilização de um catalisador de platina para oxidação da amônia com ar. O
método foi utilizado em 1908 por Ostwald em escala industrial (Hunt, 1958).
O processo Ostwald como é conhecido, passa por três etapas comuns na
maioria dos casos conforme figura 1:

1ª etapa - oxidação da amônia para monóxido de nitrogênio com catalisador de
platina/ródio.

4NH3 + 5O2

→

4NO + 6H2O

(1)

2 ª etapa - oxidação do monóxido de nitrogênio para dióxido com excesso de
oxigênio.

→ 2NO2
→ N2O4

2NO + O2
2NO2

(2)
(3)

3ª etapa - absorção do dióxido de nitrogênio em água para produzir ácido nítrico
diluído.

3NO2 + H2O

→

2HNO3 + NO

(4)
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amônia
ar atmosférico

catalisador
combustão
(NO)
1ª etapa

oxidação
(NO2)
2ª etapa

água

absorção
(HNO3)

gás residual

3ª etapa

ácido nítrico diluído
Figura 1 – Fluxograma do processo Ostwald de produção de ácido nítrico
Fonte: CHEM SYSTEMS (1997)

A eficiência da primeira etapa é favorecida por baixa pressão, enquanto as da
segunda e terceira são beneficiadas por alta pressão. Essas considerações
combinadas com razões econômicas dão origem a dois tipos de planta de ácido
nítrico, as plantas mono-pressão e dupla-pressão (Honti, 1976).
A conversão do monóxido de nitrogênio depende da pressão e temperatura
conforme tabela 1.

Tabela 1 – Eficiência em função da temperatura e pressão

Pressão [bar]
abaixo de 1,7
1,7 a 6,5
acima de 6,5
Fonte: EFMA (2000)

Temperatura [°C]
810 – 850
850 – 900
900 – 940

Eficiência em NO [%]
97
96
95
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Os fatores associados ao catalisador são:
•
•
•

Eficiência de conversão da amônia para monóxido de nitrogênio;
Capacidade de produção;
Perda de platina e ródio (afetam diretamente o custo de produção).

A eficiência na oxidação da amônia é a peça chave para o custo variável de
produção do ácido nítrico. A amônia impacta em 92 a 95 % do custo variável de
produção, seguida pelas perdas de catalisador como mostra figura 2.

Impacto do Custo Variável na Produção Ácido Nítrico
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Amônia Anidra

Catalisador Pt-Rh

Água
Resfriamento

Custo Variável

Figura 2 – Custo variável do ácido nítrico
Fonte: Honti (1976)

Água Abrandada
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2

OBJETIVOS

O objetivo maior deste trabalho é propor melhorias no catalisador para a
oxidação da amônia para monóxido de nitrogênio na primeira etapa de produção do
ácido nítrico diluído e avaliar a viabilidade econômica com a implementação das
melhorias.
Portanto este trabalho avaliará o comportamento atual do catalisador de uma
liga de 92 %Pt e 8 %Rh durante o período de um ciclo de campanha e proporá as
melhorias para aumentar a eficiência e reduzir a carga de catalisador instalado nos
reatores, com base nos resultados da análise de microscopia eletrônica e
acompanhamento de processos.
Após consolidar a proposta de melhoria no catalisador, será feita a avaliação
de viabilidade econômica por meio do valor presente liquido (VPL) para o período de
10 anos, considerando o aumento de eficiência na conversão de amônia para ácido
nítrico e a redução na carga de catalisador dos reatores de oxidação justificando, ou
não, sua implementação.
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3
O DESENVOLVIMENTO MODERNO DO PROCESSO DE OXIDAÇÃO DA
AMÔNIA
Por muitos anos, o ácido nítrico foi obtido comercialmente pela reação do
ácido sulfúrico com nitrato de potássio (salitre) ou com nitrato de sódio (salitre do
chile).
NaNO3 + H2SO4

→

NaHSO4 + HNO3

(5)

Em 1903, o forno de arco elétrico ultrapassou essa primitiva técnica. No
processo do forno o ácido nítrico foi produzido diretamente do nitrogênio e oxigênio
pela passagem de ar por meio de um arco elétrico. Embora o processo tenha-se
beneficiado de uma fonte inesgotável de matéria prima (ar), o consumo de energia
elétrica do processo de produção tornou-o inviável devido a seu custo elevado
(Shreve, Norris, 1997).
Em 1901, Wilhelm Ostwald alcançou a primeira reação de oxidação da
amônia sobre um catalisador de platina. Em 1904, a primeira instalação comercial
com capacidade de produção de 300 kg/dia de ácido nítrico, usou o novo processo
de oxidação catalítica, foi instalada em Bochum, na Alemanha. Iniciou-se em 1906, a
construção de uma planta em grande escala com capacidade nominal de 3 t/dia de
ácido nítrico a 53 % a partir de bobinas de fio de platina, mas em 1907 Karl Kaiser
depositou uma patente com telas de fios de platina com 0,06 mm de diâmetro do tipo
tecido e 1050 abertura/cm2, utilizadas atualmente (Hunt, 1958).
O processo de síntese de amônia Haber-Bosch entrou em operação em 1913,
o que levou ao desenvolvimento contínuo e garantiu o futuro da amônia no processo
de oxidação para produção de ácido nítrico.
Durante a primeira Guerra Mundial, a intensa procura por explosivos e
corantes sintéticos criaram uma expansão da indústria de ácido nítrico. Diversas
plantas que empregaram o processo de oxidação da amônia foram construídas.
Com o desenvolvimento do aço inoxidável em 1920, os fabricantes de plantas
de ácido nítrico passaram a utilizar altas pressões de operação. Por causa do
aumento da capacidade de produção, o capital investido passou a justificar o uso de
alta pressão, embora o consumo de amônia tenha aumentado, conforme a descrição
da tabela 2 (Connor, 1967).
Tabela 2 – Consumo de amônia em função da pressão

Consumo de Amônia pela Pressão de Operação
Pressão [barg]
Consumo de Amônia [kg/tHNO3-100%]
Abaixo 1,7
278
6,5
281
Acima 6,2
284
Fonte: EFMA (2000)
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A introdução de processos de alta pressão resultou em uma divergência de
técnica operacional dentro da indústria. Os produtores dos Estados Unidos optaram
por sistema de alta pressão, usando pressão única durante todo o processo. Os
fabricantes europeus optaram por um sistema de dupla pressão (figura 3). O último
sistema operacional utiliza etapa da oxidação da amônia sob pressão atmosférica,
enquanto a etapa de absorção opera sob pressão mais alta (Habord, 1974).

Figura 3 – Fluxograma de processo de ácido nítrico de dupla pressão
Fonte: CHEM SYSTEMS (1997)

Abaixo alguns parâmetros típicos em diferentes pressões de operação em
plantas de ácido nítrico, são apresentados na tabela 3.
Tabela 3 - Parâmetros típicos de processo da planta de ácido nítrico

Parâmetros de Processos
Pressão
Temperatura do Catalisador
Temperatura da mistura
Número de telas
Velocidade do Gás
Fonte: EFMA (2000)

Unidade
[bar (abs)]
[ºC]
[ºC]
[m/s]

Pressão
Atmosférica
1,0
820 - 860
30 - 60
3-6
1,2 – 1,8

Media
Pressão
2,5 – 6,5
840 - 900
140 - 210
5 - 12
1,8 – 2,5

Alta
Pressão
7,0 – 12,0
890 - 930
> 210
>12
3-8
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Ao que concerne a detalhes da construção do reator de oxidação da caldeira
de recuperação de calor, torre de absorção e outras características menores, é
importante saber que todo o detentor da tecnologia tem suas próprias soluções.
Como temos visto, a pressão é o fator mais importante para a oxidação da amônia e
da absorção do dióxido de nitrogênio (CHEM SYSTEMS, 1997). A tabela 4
apresenta os principais fabricantes de plantas de ácido nítrico no mundo.

Tabela 4 - Principais fabricantes de planta de acido nítrico diluído

Nome
Bamag
Bamag
Chemico
C&I
Grand Paroisse
Hercules
Kuhlmann
Montecatini
Pechiney St Gobain
SBA
SBA
Stamicarbon
Uhde
Uhde
Weatherly

Pressão de Operação [bar abs]
Oxidação
Absorção
1,4 - 8
1,4 – 8
4-8
4–8
8-9
8–9
8
8
7-8
7–8
8
8
4
5
4-5
4–5
4-5
4–5
3-5
3–5
3-5
8
5-6
5–6
7-8
7–8
4-5
4–5
9,5
9,5

Concentração Amônia
%
kg/tHNO3
55 – 70
55 – 70
280
55 – 65
287
55 – 67
292
56 – 70
282
57 – 60
285
55 – 70
280
53 -62
286
60
286
58 – 70
281
50 – 70
50 – 65
285
55 – 60
285
60 – 68
283
55 – 60
284

Fonte: CHEM SYSTEMS (1997)

3.1

Oxidação da amônia

Notavelmente todos os métodos comerciais de produção de ácido nítrico
utilizados estão centrados em torno da oxidação da amônia. A química da oxidação
da amônia é simples. O elemento começa com único composto puro além do ar e da
água e termina com outro composto puro em solução aquosa, essencialmente sem
subprodutos.
O processo pode ser descrito por oito reações, como mostrado na tabela 5.
Nessa tabela a reação global do processo é a reação 1. Essa reação é obtida a
partir de três distintas etapas químicas. A primeira é a oxidação da amônia para
monóxido de nitrogênio (reação 2). A segunda é a oxidação adicional de monóxido
de nitrogênio para o dióxido de nitrogênio (reação 5), depois de dióxido de nitrogênio
para peróxido de nitrogênio (reação 6). A terceira e última etapas envolvem a
absorção desses óxidos de nitrogênio em água para formar o produto ácido nítrico
(reações 7 e 8).
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Na maioria dos processos comerciais, cada uma das três etapas é realizada
em unidades de processos distintas. O primeiro passo do processo é heterogêneo,
altamente exotérmico, reação em fase gasosa catalítica de amônia com o oxigênio
(reação 2). A oxidação primária da amônia em monóxido de nitrogênio é realizada
em um catalisador de Pt/Rh e convertida rapidamente em temperaturas entre 800 a
900 °C. Simultaneamente nitrogênio, óxido nitroso e água são formados em reações
paralelas (reação 3 e 4). Ambas reações são indesejáveis, porque diminuem a
produção de óxido nítrico. Essas reações são favorecidas por altas temperaturas e
mau estado do catalisador. O segundo passo do processo envolve as duas reações
5 e 6.
Essas são as oxidações de monóxido de nitrogênio para o dióxido na forma
de peróxido. Ambas as reações são homogêneas, moderadamente exotérmicas e de
fase gasosa catalítica. O terceiro passo no processo envolve a reação de gases com
refrigeração abaixo do seu ponto de orvalho, de modo que uma fase líquida de ácido
nítrico fraco seja formada.
A etapa efetivamente promove o estado de oxidação e dimerização (reações
5 e 6), e remove a água da fase gás. O gás aumenta a pressão parcial do
componente peróxido de nitrogênio. Finalmente ocorre a formação do ácido nítrico
formado pela reação do peróxido de nitrogênio em água (reações 7 e 8). A formação
de dois moles de ácido acompanha a formação de um mol de monóxido de
nitrogênio (Ray, Martyn, 1989).
Tabela 5 - Principais reações químicas da oxidação da amônia

1
2
3
4
5
6
7
8

Principais Reações
NH3(g) + 2O2(g) → HNO3(aq) + H2O(l)
4NH3(g) + 5O2(g) → 4NO(g) + 6H2O(l)
4 NH3(g) + 3O2(g) → 2N2(g) + 6H2O(l)
4NH3(g) + 4O2(g) → 2N2O(g) + 6H2O(l)
2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g)
2NO2(g) → N2O4(g)
3N2O4(g) + 2H2O(l) → 4HNO3(aq) + 2NO(g)
3NO2(g) + H2O(I) → 2HNO3(aq) + NO(g)

Calor de reação [ kcal/mol]
- 146,6
- 216,7
- 303,1
- 263,9
- 81,8
- 45,6
-15,7
- 64,8

Fonte: Ray, Martyn (1989)

3.2

Reações nas telas catalisadoras

A oxidação da amônia é um típico exemplo de uma reação muito rápida e
heterogênea. Com tempo de residência de 103 a 104 s-1 e velocidade espacial
horária superior a 108 s-1. Essas condições implicam consideravelmente na
velocidade linear do gás, geralmente superior a 20 m/min. O caminho médio das
moléculas de amônia, sob condições de pressão e temperatura que normalmente se
verifica em um reator, é da ordem de 0,3 µm comparado com o diâmetro do fio em
torno de 60 µm e diâmetro de abertura ainda maior, a transferência de massa de
amônia não é influenciada por limitações de difusão molecular. O transporte físico
das moléculas de amônia à superfície da platina determina a taxa de reação na
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maior parte do período. Se a amônia e o oxigênio foram admitidos a reagir em
condições de equilíbrio, o nitrogênio e água seriam os únicos produtos. Nas
condições de reação, quase todas as moléculas que atingem a superfície da tela de
platina são convertidas em monóxido de nitrogênio de acordo com a equação global
1 (Connor, 1967).

3.3

Tipos de telas catalisadoras

As telas tecido (figura 4 e 5) tem baixa porosidade. A maior parte da
conversão de amônia para o monóxido de nitrogênio ocorre nas primeiras telas,
onde a concentração de oxigênio e amônia são maiores (figura 6).
As telas tricotadas (figura 7) têm uma estrutura com uma malha mais aberta e
uma porosidade até três vezes maior que as tecidas (figura 8). A porosidade alta
assegura um perfil de temperatura mais distribuído (figura 9) pelo catalisador que
reduz a perda de metal, especialmente nas primeiras camadas, dando uma vida útil
maior (Pielaszek, 1984).

Figura 4 – Superfície da tela tecido de Pt/Rh
Fonte: UMICORE (2005)
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Figura 5 – Característica da estrutura da tela tecido de Pt/Rh
Fonte: UMICORE (2005)

Figura 6 – Perfil de temperatura na tela tecido de Pt/Rh
Fonte: UMICORE (2005)
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Figura 7 – Superfície da tela tricotada de Pt/Rh
Fonte: UMICORE (2005)

Figura 8 – Característica da estrutura da tela tricotada de Pt/Rh
Fonte: UMICORE (2005)
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Figura 9 – Perfil de temperatura na tela tricotada de Pt/Rh
Fonte: UMICORE (2005)

3.4

Formação de óxido de ródio na superfície do catalisador

O enriquecimento de óxido de ródio (figura 10) em uma tela catalítica ocorre
devido à perda de platina na superfície do catalisador que consiste na volatilização
da platina em óxido a altas temperaturas em atmosferas oxidantes. O ródio também
oxida, mas não volatiliza facilmente.
Em uma liga de 10 % de ródio a platina é perdida aproximadamente 19 vezes
mais rápido que o ródio, de modo que resulte em um enriquecimento natural de
ródio.

Figura 10 - Formação de Rh2O3 nos fios da tela do
catalisador
Fonte: UMICORE (2005)
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Quando a composição inicial da tela é de 10 % em ródio, a análise final do
material após término da campanha pode chegar a 13 % de ródio e 87 % em platina.
Um fator importante no processo catalítico é a quantidade de Rh2O3 presente na
superfície do catalisador. Embora o enriquecimento de ródio seja considerado um
fenômeno natural, outros fatores podem influenciar na sua formação. Por exemplo,
se as telas Pt/Rh forem operadas em baixas temperaturas (<800 °C) ocorre um
declínio na atividade catalítica.
A temperatura de formação de Rh2O3 é 600 °C dissocia-se acima da
temperatura que abrange o intervalo de 1.050 a 1.150 °C. O envenenamento leva a
uma perda na atividade, o que atrasa o processo relativo à cinética para a taxa de
transferência de difusão de gás, assim as telas contaminadas geralmente
permanecem com a difusão limitada (Horner, 1993).
A evidência visual que demonstra a ocorrência do processo é o aparecimento
de manchas sobre as telas. Com a temperatura baixa e posterior aumento da
pressão parcial de oxigênio se estabiliza o óxido de ródio, que se acumula
rapidamente na superfície formando uma espécie de couve-flor. Os esforços para
reduzir o Rh2O3, elevando a temperatura das telas tem sucesso limitado, pois, a
temperatura necessária para atingir essa dissociação é elevada (Sperner 1976).

3.5

Efeito da adição de ródio no catalisador

A adição de ródio à platina promove o aumento na resistência mecânica
relativamente baixo da platina. A figura 11 mostra uma comparação de resistência a
tração de uma liga de platina geralmente usadas em telas catalíticas: PtRh5,
PtRh5Pd5 e PtRh10. Pode ser visto que a força de tração aumentada pela adição de
ródio e quanto mais ródio na liga mais resistente. É interessante notar que os três
componentes na liga, PtRh5Pd5, em temperatura ambiente a tração é maior que a
liga de com 5 % de ródio. No entanto, a temperatura de funcionamento de cerca de
900 °C a resistência a tração é menor.
35

Tração [MPa]

30
25
20
15
10
5
0
Pt

PtRh5

PtRh5Pd5

PtRh10

Composição da Liga
20°C

900°C

Figura 11 – Tração em função da composição da liga do catalisador
Fonte: Heraeus (2003)
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A vantagem da adição de ródio não fica somente no aumento da resistência
da liga de platina, mas também aumenta a seletividade da oxidação da amônia para
a formação de óxido de nitrogênio e, portanto, aumenta o rendimento da reação. A
aplicação industrial mais interessante da concentração de ródio encontra-se entre 5
e 10 % de ródio.
Um acréscimo de 5 % de Pd para a liga de dois componentes diminui a
eficiência em cerca de 0,5 % (figura 12).
Esta diminuição no rendimento também é acompanhada pelo aumento das
emissões de óxido nitroso (N2O) em mais de 30 %. O óxido nitroso contribui
fortemente para o aquecimento da atmosfera de modo a que as suas emissões
desnecessárias devem ser evitadas.
100
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Eficiência NH3 %
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84
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80
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Concentração de ródio
PtRh

PtRhPd

Figura 12 – Eficiência em amônia em função da concentração
de ródio no catalisador
Fonte: Heraeus (2003)

No entanto, o ródio tem uma grande desvantagem, pode formar óxido de
ródio conforme figura 13. A sua formação conduz inevitavelmente à redução do
rendimento da reação.
O óxido de ródio é termodinamicamente muito estável, de modo que uma vez
formadas não pode praticamente ser reduzida nas condições de funcionamento de
uma fábrica de ácido nítrico.
A figura 13 mostra a situação das ligas típicas usadas na oxidação da amônia.
A região de estabilidade do óxido de ródio está no lado esquerdo das curvas
correspondentes às ligas individuais. Se as telas estão em condições de operação
que colocam no lado direito das curvas para a liga pura de platina, não há formação
de óxido de ródio.
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Figura 13 – Formação de óxido de ródio em função da pressão
e temperatura
Fonte: Heraeus (2003)

A figura 14 mostra como a platina pode aumentar as perdas com o aumento
da temperatura. Pode ser visto que as perdas aumentam exponencialmente com a
temperatura. Acima de aproximadamente 920 °C, as pe rdas tornam-se maiores.
A adição do ródio pode reduzir as perdas de platina significativamente como
pode ser visto.

Perda de Pt em função da temperatura
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0,25
Perda de Pt g/t HNO3
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800
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Temperature °C
Pt

PtRh5

PtRh10

Figura 14 – Perda de platina em função da temperatura de operação
Fonte: Heraeus (2003)
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3.6

Operação do reator de oxidação da amônia

O reator é o equipamento mais importante da planta de ácido nítrico, pois é
por meio dele que a amônia é oxidada para oxido nítrico. É composto
essencialmente por um trocador de calor onde a mistura amônia-ar é pré-aquecida e
o fluxo flui verticalmente para baixo da tela que é geralmente situado no topo da
caldeira de recuperação. Um misturador localizado na parte superior do reator
garante que a mistura de amônia-ar fique homogênea ao atingir as telas e um
distribuidor mantém o fluxo em toda a superfície da tela. Isso é importante para
evitar "pontos quentes" em função dos danos que as telas podem sofrer o que
dificulta o uso de reatores de grandes diâmetros.
O aço inoxidável é utilizado como material de construção para pré-aquecer a
amônia e os dutos da mistura que a levam ao conversor. Isto garante que a amônia
quando em temperatura de pré-aquecimento (100 a 300 °C) não entre em contato
com superfícies capazes de catalisar sua decomposição em nitrogênio e hidrogênio
antes de fazer contato com as telas de platina. O óxido de ferro utilizado como um
catalisador na síntese da amônia, e igualmente capaz de catalisar a reação reversa,
e é particularmente susceptível a causar perdas de amônia por decomposição. Deve
ser cuidadosamente excluído do sistema e evitar uso de componentes de aço de
carbono que são sujeitos a formação de ferrugem (óxido de ferro).
A figura 15, ilustra o efeito marcante da temperatura sobre a decomposição
da amônia em diferentes superfícies metálicas. Em temperaturas normais de préaquecimento a amônia se decompõe cerca de 10 vezes mais rápido em aço carbono
do que no aço inoxidável. Estima-se que 1 a 3 % da amônia alimentadas na maioria
das plantas podem ser perdida por pré-decomposição antes de atingir as telas de
platina (Connor, 1967).

Figura 15 – Taxa de decomposição da amônia pelo metal
empregado
Fonte: Connor (1967)

31

3.7

A mistura amônia-ar

A amônia como matéria-prima é vaporizada, super aquecida e filtrada para
remover qualquer poeira ou partícula de óleo antes do pré-aquecimento. O ar
atmosférico é pré-filtrado antes de ser pré-aquecido em um trocador de calor.
A mistura homogênea dos gases é essencial. Para obter este resultado os
equipamentos do tipo venturi ou misturadores são normalmente empregados. Em
determinadas proporções a amônia forma uma mistura explosiva quando entra em
contato com o ar. Em 1 atm de pressão o limite de explosividade inferior acontece
em volume de 13,8% de amônia, caindo para 13,0 e 12,4 % em volume a 5 e 8
atmosferas (Keleti, 1985).
A relação estequiométrica da composição para a reação é de 14,2 % de
amônia, embora um tanto mais importante que a relação é a cinética da
estequiometria da composição, em que a troca de colisão das moléculas de oxigênio
e amônia estão na proporção 5/4:1. Essa proporção corresponde a uma
concentração de amônia de 12,7 % no volume de ar.
Na prática as concentrações de amônia operam na faixa 10,5 a 12 % em
volume, e nessa região é evidente que há pouco excesso de oxigênio fornecido ao
sistema da reação (Connor, 1967).

4
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ÁCIDO NÍTRICO
DILUÍDO
A unidade de produção de ácido nítrico de tecnologia Uhde da Vale
Fertilizantes em Cubatão, entrou em operação em 1958 com capacidade de 180 t/d
100 % HNO3. Em 1981, passou por modificações em seus equipamentos para
aumento de capacidade, atualmente opera com 220 t/d.
A primeira etapa de oxidação da amônia em monóxido de nitrogênio é
conduzida em quatro reatores sob pressão atmosférica. A segunda e terceira etapas
de oxidação e absorção dos gases são obtidas sob pressão de 1,5 bar (abs) em 10
torres de absorção, com um sistema de abatimento de gases nitrosos com peróxido
de nitrogênio.
Em seguida, o ácido nítrico passa por uma torre de branqueamento, onde os
gases dissolvidos são retirados pelo processo de stripping, sendo posteriormente
bombeado para o tanque de estocagem. As figuras 16 e 17, mostram os
fluxogramas de processo.

4.1

Preparação da mistura amônia-ar

Um evaporador de amônia (E-101) instalado nas torres de absorção T-107, T108 e T-109 fornece amônia gasosa necessária para a reação sob pressão de 5 bar
(abs) e reduzida para 1,5 bar (abs) por uma válvula auto-operada.
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A amônia líquida (25 °C 10,5 barg) é evaporada pelo ácido nítrico que circula nas T107, T-708 e T-709 retirando o calor gerado pelas reações 5 e 6 (tabela 5) da
formação de ácido nítrico.
O ar primário é aspirado por dois compressores centrífugos (C-101 A/B) por
meio de um filtro (F-101) para eliminar as impurezas. A amônia evaporada é injetada
na sucção do C-101 A/B junto ao ar na proporção de 12,0 % em volume, onde será
homogeneizada. Em seguida o fluxo da mistura (amônia-ar) divide-se entre os
quatro filtros (F-102 A/D) para eliminar óxido de ferro e óleo e garantir que a mistura
fique homogênea.

4.2

Oxidação da amônia

A mistura após a filtragem nos F-102 A/D é aquecida até 100 °C em quatro
trocadores de calor (E-102 A/D) com vapor saturado de 2,0 bar (abs) e introduzida
em quatro reatores (R-101 A/D). Cada R-101 possui um distribuidor de gás acima
das telas e um arranjo de anéis Rasching em seu interior abaixo das telas catalíticas
e sobre elas está apoiada uma tela metálica; suporte dos catalisadores de platina e
ródio.
As telas de platina-ródio são quatro em cada R-101 e ativadas na partida por
meio de um maçarico manual com chama de hidrogênio.
Essa chama é apagada tão logo a reação comece.
A velocidade da mistura gasosa é tal que assegura a necessária turbulência
para obter a mais completa difusão dos gases no catalisador, e suficiente tempo de
contato para favorecer a produção de monóxido de nitrogênio.
Como essa reação é altamente exotérmica, a massa gasosa que flui dos
reatores atinge temperaturas em torno de 820 °C e c omo para as reações seguintes
é necessário gás a baixa temperatura, o mesmo é resfriado ao sair dos reatores em
4 caldeiras (B-101 A/D), onde esse calor é recuperado, produzindo vapor
superaquecido. Após o resfriamento sofrido nas B-101 , os gases ainda escoam por
dois resfriadores a água (E-602 A/B) onde a redução da temperatura é completada.
O rendimento da reação pelo balanço de massa é de 93,34 % com baixo
consumo de platina, cerca de 60 mg/t ácido nítrico (100 %) produzido.

4.3

Recuperação de calor de reação

O calor liberado pela reação de oxidação da amônia adicionado ao calor
sensível da mistura gera uma temperatura nas telas catalíticas de aproximadamente
820 °C.
Os gases quentes vindos das telas cedem uma grande parte de suas cargas
térmicas para gerar vapor superaquecido (13 bar (abs) a 270 °C) nas serpentinas
instaladas na base de cada reator.
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4.4

Oxidação do monóxido de nitrogênio

A oxidação do monóxido de nitrogênio começa nas serpentinas na medida em
que a temperatura dos gases diminui progressivamente.
Para acelerar a oxidação, os gases são resfriados a cerca de 240 °C após o
economizador que fornece água quente ao sistema de vapor.
O resfriamento dos gases continua até cerca de 40 °C em dois resfriadores
(E-103 A/B) em contra corrente com água. Os gases nitrosos reagem nos E-103 A/B
com o condensado de água da reação 2 (tabela 5) e forma um ácido nítrico com
baixa concentração em torno de 5 % que é coletado no fundo.
Os gases nitrosos deixam os E-103 A/B e são misturados ao ar secundário
vindo da torre de branqueamento (T-111) do ácido nítrico produzido. A mistura (ar
secundário e gás nitroso) é succionada por um compressor centrifugo (C-102) que
eleva a pressão para 1,5 bar (abs) e a temperatura a 120 °C. O C-102 descarrega
no fundo da primeira torre de absorção (T-101) por onde prosseguirá oxidando o NO
para NO2.
4.5

Absorção dos gases nitrosos

A absorção dos gases nitrosos para obtenção do ácido nítrico é efetuada em
10 torres de absorção (T-101,102,103,104,405,106,107,108, 109 e 110) em série
contendo anéis Rashing, nas quais circulam os gases nitrosos, admitidos na T-101
em processo de contracorrente e concorrente à água. Cada torre de absorção está
equipada com uma bomba centrífuga (P-101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110) que recircula o ácido nítrico do fundo para o distribuidor de líquido
localizado no topo da torre.
A energia gerada pela oxidação do NO e absorção do NO2 é removido por
resfriadores (E-104, 105, 106, 107, 108 e 109) instalados nas descargas das
bombas de recirculação. O ácido nítrico de baixa concentração formado na etapa de
oxidação do monóxido é admitido juntamente à água na T-110. Então o ácido nítrico
com a especificação de 53 % em peso é retirado da T-102 e em seguida bombeado
para a T-111.

4.6

Torre de branqueamento de ácido

O ácido nítrico produzido contém gases nitrosos que lhe dão cor amarela
esverdeada. Esses gases nitrosos são eliminados por stripping por meio de uma
corrente de ar secundária. O ar proveniente da sucção do compressor de gás nitroso
e admitido no fundo da T-111 que em contra corrente com o ácido produzido carrega
os gases nitrosos presentes. O ácido sem os gases nitrosos é enviado para V-101
(Operating Manuals, 1958).
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Seção de Oxidação da Amônia

Figura 16 – Fluxograma do processo de oxidação
Fonte: Operating Manuals (1958)
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Seção de Absorção

Figura 17 – Fluxograma do processo de absorção
Fonte: Fonte: Operating Manuals (1958)
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4.7

Balanço de massa simplificado

A figura 18, apresenta as vazões atuais com o catalisador de 92%Pt/8%Rh no
processo de produção de ácido nítrico diluído. Para produção de uma tonelada de
ácido nítrico a 100 %, é necessário 289,1 kg de amônia.
As vazões de ar primário e secundário incrementadas com 10 % em excesso
soma um total de 47359 kg/h. Sendo 39071 kg/h para ar primário e 8287 kg/h para
ar secundário (Operating Manuals, 1958).

2.650 kg/h NH3
47.359 kg/h Ar

39.071 kg/h Ar

catalisador
combustão
(NO)
1ª etapa

8.287 kg/h Ar

oxidação
(NO2)
2ª etapa
5.122 kg/h H2O

absorção
(HNO3)

37.830 kg/h gás residual
(< 800 ppmV de NOx )

3ª etapa
9.167 kg/h HNO3
8.129 kg/h H2O

Figura 18 – Balanço de massa simplificado por nitrogênio
Fonte: Operating Manuals (1958)
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4.8

Detalhe do reator de oxidação de amônia

O reator de oxidação de amônia é construído em aço inox AISI 304 L no
formato cilíndrico.
Seguem abaixo nas figuras 19 e 20 o dimensional do reator e as temperaturas
em cada ponto da parede durante o caminho percorrido da mistura (amônia-ar)
passando pelo distribuidor, convertendo em monóxido de nitrogênio nas telas e após
cedendo calor para geração de vapor nas serpentinas SP1, SP2 e SP4 até a
conversão para dióxido de nitrogênio.

Figura 19 – Dimensional do reator de oxidação de amônia
Fonte: Fonte: Operating Manuals (1958)
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Figura 20 – Detalhe interno do reator de oxidação de amônia
Fonte: Operating Manuals (1958)
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4.9

Especificação do catalisador de 92%Pt/8%Rh

A composição química das telas de 92%Pt/8%Rh é determinada através do
método de analise por absorção atômica. Essa analise garante que o catalisador ao
iniciar a campanha não esteja envenenado com outros metais. Seguem abaixo os
resultados (tabela 6).
Tabela 6 – Composição química do catalisador de 92%Pt/8%Rh

Platina
Ródio
Paládio
Irídio
Ferro
Ouro
Prata
Níquel
Alumínio
Zinco
Zircônio
Cobre
Magnésio
Manganês
Molibdênio
Chumbo
Estanho
Chumbo
Estanho
Cálcio
Silício

=
=
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

91,97
8,00
500
500
30
50
30
30
30
30
30
50
50
50
50
50
50
30
30
50
50

%
%
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

Fonte: Fabricante Umicore (2008)

O dimensional dos fios das telas (tabela 7) também é conferido durante a
fabricação, com auxilio de um micrômetro eletrônico. Esse item é de grande
importância para que durante a campanha o fio não venha se romper, originando
caminho preferencial para mistura (amônia-ar).

Tabela 7 - Dimensional do catalisador de 92%Pt/8%Rh

Diâmetro da tela
Diâmetro do fio
Peso superficial
Peso da tela

mm
mm
g/cm2
g

Fonte: Fabricante Umicore (2008)

2.870
0,060
400
2.600

+/- 5
+/- 0,003
+/- 20
+/- 250
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5

METODOLOGIA

A seguir serão apresentadas as metodologias de analise das telas catalíticas
de platina e ródio para oxidação da amônia na primeira etapa da produção de ácido
nítrico diluído, a metodologia de avaliação de viabilidade econômica, através do
valor presente líquido (VPL) e a metodologia para proposta de melhoria no
catalisador.
5.1

Metodologia de analise das telas catalíticas de platina e ródio

A analise iniciou-se pela avaliação das telas de liga de 92%Pt/8%Rh após
8.155 horas de operação em condições de operação de 820 à 840 °C com
concentração de amônia na mistura de 11,9 a 12 % em volume.
Os quatro reatores de oxidação de amônia operam em paralelo com pacote
de quatro telas por unidade, diâmetro de 2.870 mm com fio de 0,06 mm e área de
abertura de 1.020 aberturas/cm2. O pacote de catalisador tem um total de 42kg
operando sempre com a substituição parcial da carga conforme demonstra tabela 8.

Tabela 8 – Posição do catalisador de 92%Pt/8%Rh nos reatores

Antes da substituição

↓

Fluxo de amônia/ar
------ tela (a)
------ tela (b)
------ tela (c)
------ tela (d)

Depois da substituição

↓

Fluxo de amônia/ar
------ tela (c)
------ tela (d)
------ tela nova (e)
------ tela nova (f)

Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

As amostras das primeiras telas (a) e (b) foram analisadas por meio de
microscopia eletrônica. A análise foi dotada de recurso de análise química por
espectrometria de energia dispersiva.

5.2

Metodologia de acompanhamento das variáveis de processos

A analise também foi efetuada graficamente visando demonstrar as principais
variáveis de processo que interferem na eficiência de oxidação da amônia e o tempo
de vida útil do catalisador.
Os gráficos foram elaborados a partir das folhas de leitura das variáveis de
processos realizados pelo operador. A partir dos dados foram gerados gráficos que
demonstrarão as tendências de cada variável do início e final da campanha, que
auxiliou na analise das ocorrências das variações durante o período da campanha
do catalisador, que por sua vez tem duração de 12 meses.
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5.3

Metodologia de cálculo para aumento da eficiência de conversão da amônia

O cálculo da eficiência utilizada na metodologia foi efetuado com base na
equação de reação (7).
NH3 + 2O2

→

HNO3 + H2O

(7)

Através da reação obtêm se o fator estequiométrico de consumo de amônia
para produzir uma tonelada de ácido nítrico.
mol NH 3 17
=
= 0,2698
mol HNO3 63

Com o fator estequiométrico dividindo pelo fator consumo real obtemos a
eficiência de conversão em ácido nítrico. Os fatores de consumo real de amônia e
ácido nítrico foram contabilizados por dois instrumentos FIC-602 e o FIC-701. O FIC602 indica o consumo de amônia em Nm3/h e é um instrumento de fluxo do tipo VCone com correção de temperatura e pressão, já o FIC-701 indica a produção de
ácido nítrico em m3/h contabilizada por um instrumento de fluxo do tipo magnético.
O cálculo de eficiência requer que tanto o consumo de amônia quanto a
produção de ácido nítrico esteja em unidades t/h. Seguem abaixo a determinação
das densidades utilizadas na conversão de volume para massa.
A determinação da densidade da amônia foi utilizada o fator de
compressibilidade, porque a amônia não se comporta como gás ideal nas condições
de operação de temperatura e pressão (Himmelblau, 1984).

P ×V = Z × n × R × T
(8)
T
P
Tr = , Pr =
onde Tc = 405,5 ºC, Pc = 111,3 atm
Tc
Pc

µ=

Z × P × Mol
R ×T

(9)

Através do cálculo de Tr e Pr utilizando a figura 21 terminou o Z fator de
compressibilidade para a amônia nas condições de operação de temperatura e
pressão.
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Figura 21 – Carta de compressibilidade generalizada, temperatura muito baixas
Fonte: Himmelblau (1984)

Utilizando a tabela 9 de concentração e temperatura determinou-se a
densidade do ácido nítrico.
Tabela 9 – Densidade do ácido nítrico

%
52
53
54

20 ºC
1,3260
1,3278
1,3336

25 ºC 30 ºC
40 ºC
1,3160 1,3102 1,2978
1,3218 1,3159 1,3033
1,3275 1,3215 1,03087

50 ºC
1,2856
1,2909
1,2961

Fonte: PERRY (1980)

5.4

Metodologia para proposta de melhoria no catalisador

Com base nas figuras 11, 12, 13 e 14 e na analise de microscopia
eletrônica, foi desenvolvida a proposta de melhoria no atual catalisador de
composição de 92%Pt/8%Rh. Analisando as condições operacionais atuais de
temperatura de reação e vazão de amônia nos reatores.
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5.5

Metodologia de avaliação de viabilidade econômica

O processo de avaliação de viabilidade econômica foi analisado no valor
presente líquido VPL pela equação 6 (Nitrogen & Methanol, 2001).

Cn
n
n =1 (1 + i )

VPL = Co + ∑

(6)

A proposta de alteração no pacote do catalisador de 92%Pt/8%Rh para
95%Pt/5%Rh vai propiciar o aumento da eficiência de conversão da amônia para
ácido nítrico e a redução no peso da carga de catalisador de 42 para 36 kg.
Nesta análise de viabilidade foi considerada a proposta de melhoria em um
período dez anos sem investimento inicial por parte de aquisição de platina ou ródio
para alteração da liga das telas.
Para realizamos o cálculo do VPL para o ganho da eficiência de conversão na
amônia, foi preenchido a tabela 10.
Tabela 10 – Planilha de cálculo do VPL para aumento de eficiência

Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

A tabela 10 foi preenchida com valores retirados da empresa em estudo
orçados em 2010; fator operacional, fator capacidade, custo amônia importada e
taxa de desconto.
A redução do peso do pacote de catalisador de 42 para 36 kg e aumento do
custo de manufatura foi avaliado também através da elaboração e preenchimento
das tabelas 11 e 12.
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Tabela 11 – Planilha de cálculo do VPL para manufatura do catalisador

Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Tabela 12 – Planilha de cálculo do ganho com redução de 6 kg de catalisador

Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Através do preenchimento da equação 10 com os dados fornecidos pelas
tabelas de VPL foi calculado o ganho esperado com a implementação da melhoria.
Ganho = VPLtabela 10 + VPLtabela 1 1 + Ganhotabela 12 − VPLtabela 11

6

PROPOSTA DE 3MELHORIAS NO CATALISARDOR

6.1

Análise do catalisador instalado

(10)

As amostras das primeiras telas (a) e (b) foram analisadas por meio de
microscopia eletrônica. A análise foi dotada de recurso de análise química por
espectrometria de energia dispersiva, apresentou grande concentração de óxido de
ródio e transformou a superfície do catalisador em uma couve-flor (figura 22). A
formação da couve-flor reduz significativamente a resistência mecânica do fio e pode
romper facilmente durante a campanha. O fio da tela do catalisador com diâmetro
inicial de 0,060 mm após o termino da campanha atingiu 0,031 mm devido a
volatilização da platina.

Figura 22 – Micrografia do fio do catalisador 750x
Fonte: Fabricante Umicore (2009)
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A maior parte da reação para plantas de baixa pressão acontece na primeira
e segunda tela catalítica e alcançam níveis de temperatura maiores que as inferiores
devido a maior carga de amônia que recebe.
Uma característica de maior destaque nas telas após as análises consiste na
formação de óxido de ródio com concentração maior nas telas superiores, porque
estão mais tempo em atividade que as da posição inferior.
Na figura 23 observa-se o detalhe das duas telas instaladas nas posições
superiores dos reatores onde o Rh2O3 cobre toda superfície dos fios das telas.

Figura 23 – Micrografia do fio do catalisador 100x
Fonte: Fabricante Umicore (2009)

As amostras da terceiras e quartas posições com a metade da campanha não
apresentaram formação de óxido de ródio, entretanto há vários pontos de
contaminação (figura 24).

Figura 24 – Micrografia fio do catalisador 250x
Fonte: Fabricante Umicore (2009)
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A espectrometria ( figura 25 ) analisa os pontos de contaminação sinalizados
como “ponto um” indicados na figura 24. A análise detectou a presença de ferro,
alumínio e magnésio.

Figura 25 – Análise química por espectrometria
Fonte: Fabricante Umicore (2009)

A partir da figura 26 verificou-se que o catalisador operava os seis primeiros
meses com temperatura flutuando em 820 °C após subs tituição das telas. Operando
nessa condição as perdas de platina serão menores conforme figura 14, porém
nessa condição a formação de oxido de ródio aumenta como é mostrado na figura
13.

890

870

850

°C

830

810

790

770

750
jan

fev

mar

abr

mai
R-101A

jun
R-101B

jul
R-101C

ago

set

out

R-101D

Figura 26 – Temperatura de reação nos reatores de oxidação de NH3 para NO
Fonte: Elaborado pelo autor (2009)
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Analisando a figura 13 podemos verificar para a temperatura de 820 °C e
pressão de operação 1,1 bar abs, a melhor composição de liga para estes reatores
são a de 95%Pt/5%Rh para atual condição de operação de pressão e temperatura.
A proposta foi alterar a liga para 95%Pt/5%Rh, reduzir a carga de catalisador
de 42 para 36 kg com substituição total do catalisador e para compensar a
resistência mecânica pela redução do metal ródio na liga foi aumentar a espessura
do fio da primeira tela de 0,06 para 0,076 mm de um total de 12 telas para os
quatros reatores. Nas tabelas 13, 14 e 15 a especificação da proposta do novo
pacote telas catalíticas.

6.2

Especificação do novo catalisador de 95%Pt/5%Rh

Tabela 13 - Composição química do catalisador de 95%Pt/5%Rh

Platina
Ródio
Paládio
Irídio
Ferro
Ouro
Prata
Níquel
Alumínio
Zinco
Zircônio
Cobre
Magnésio
Manganês
Molibdênio
Chumbo
Estanho
Chumbo
Estanho
Cálcio
Silício

=
=
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

94,97
5,00
500
500
30
50
30
30
30
30
30
50
50
50
50
50
50
30
30
50
50

%
%
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

Fonte: Fabricante Umicore (2009)

Tabela 14 - Dimensional catalisador de 95%Pt/5%Rh

Diâmetro da tela
Diâmetro do fio
Peso superficial
Peso da tela

mm
mm
g/cm2
g

Fonte: Fabricante Umicore (2009)

2.870
0,060
400
2.600

+/- 5
+/- 0,003
+/- 20
+/- 250
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Tabela 15 - Dimensional catalisador de 95%Pt/5%Rh

Diâmetro da tela
Diâmetro do fio
Peso superficial
Peso da tela

mm
mm
g/cm2
g

2.870
0,076
615
4.000

+/- 5
+/- 0,003
+/- 20
+/- 250

Fonte: Fabricante Umicore (2009)

7

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Seguem os resultados obtidos das análises, assim como a avaliação de
viabilidade econômica dos mesmos.

7.1

Aumento de eficiência em amônia

Por meio da instalação da nova carga de catalisador no inicio do mês de
janeiro, após termino da campanha com catalisador de 92%Pt/8%Rh, obtivemos o
resultado de 92,90 % em eficiência em amônia valor este menor se comparamos
com o catalisador antigo ( tabela 16 ). A eficiência acumulada no mês de janeiro foi
menor devido à parada de um dos reatores de oxidação para manutenção, que
resultou em uma menor produção de ácido nítrico. No mês de fevereiro a abril a
unidade operou sem paradas e evidenciou aumento de 1,10 % na eficiência
acumulada.

Tabela 16 – Eficiência com catalisador de 95%Pt/5%Rh

meses
Dez/2009
Jan/2010
Fev/2010
Mar/2010
Abr/2010

FIC-602 [t/h]

FIC-701 [t/h]

Fator de Consumo
[tNH3/tHNO3-100%]

1.943,7
1.793,6
1.692,0
1.886,4
1.902,6

6.702,3
6.176,2
5.899,9
6.581,9
6.637,4

0,2900
0,2904
0,2867
0,2867
0,2866

Eficiência em
amônia [%]
93,03*
92,90
94,10
94,11
94,13

* Eficiência com catalisador de 92%Pt/8%Rh
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

7.2

Avaliação de viabilidade econômica

Através das informações levantadas com fabricante e com os custos
específicos de cada item conseguiu-se completar as tabelas de VPL ( tabela 17, 18,
19 e 20 ).
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Tabela 17 – Planilha de cálculo do VPL para aumento de eficiência

Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Tabela 18 – Planilha de cálculo do VPL para manufatura do catalisador de 92%Pt/8%Rh

Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Tabela 19 – Planilha de cálculo do VPL para manufatura do catalisador de 95%Pt/5%Rh

Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Tabela 20 – Planilha de cálculo do ganho com redução de 6 kg de catalisador

Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Considerando-se os resultados obtidos através do preenchimento das tabelas
e utilizando a equação 10 resultou em um ganho total de R$ 1.026.547 no valor
presente. Justificando a viabilidade da implementação das melhorias propostas no
catalisador atual.
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8

CONCLUSÃO

O estudo foi estruturado tomando como subsídio literaturas de catalisadores
para produção de ácido nítrico.
O estudo para implementação das melhorias no catalisador atual, resultou em
uma redução significativa no custo variável de produção. A analise de micrografia
eletrônica apresentou grande formação de oxido de ródio na superfície dos fios do
catalisador das oito primeiras telas, este fato é decorrente da substituição parcial da
carga de catalisador e o emprego da liga de 92%Pt/8%Rh em condições
operacionais dentro da zona de formação de oxido de ródio.
A alteração da liga para 95%Pt/5%Rh e substituição total da carga irá reduzir
a formação de oxido de ródio, porém não será comprovado está redução devido a o
ciclo de campanha finalizar em 2011.
No entanto foi evidenciado através da instalação do novo catalisador que a
superfície sem oxido de ródio proporcionou um aumento significativo na eficiência de
conversão de amônia para ácido nítrico e que o ródio não apenas aumenta a
resistência mecânica, mas também contribui na oxidação da amônia.
A analise de viabilidade econômica contribuiu para justificar a implementação
das melhorias no catalisador e provisionar os futuros ganhos em um período de 10
anos.
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9

RECOMENDAÇÕES

Deve-se avaliar as possibilidades levantadas pelos resultados atingidos e
fazer abrangência da metodologia em plantas de produção de ácido nítrico que
operem com a pressão do reator acima de 1,0 bar abs. No estudo não foi avaliado o
impacto da temperatura da mistura ( amônia e ar ) visando o incremento da
eficiência de oxidação da amônia para monóxido de nitrogênio.
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