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RESUMO
Este estudo aborda uma análise de um sistema de absorção que é composto por
dez colunas de recheios em séries, quatro delas são concorrente e as outras seis
colunas são contracorrente, com eficiência de absorção de 95%, sendo comparada
com um cenário proposto em que todas as colunas estão contracorrente. Para isto
foi utilizado a modelagem e simulação deste processo obtendo uma eficiência de
absorção de 98,4%. O modelo termodinâmico utilizado para esta modelagem é
baseado no equilíbrio químico não ideal para as reações na fase líquida envolvendo
a transferência de massa nas fases gás, líquido e entre a película. Para simular
colunas contracorrente foi utilizado o modelo Ratebased que consegue interagir com
precisão os componentes na fase líquida e vapor em vários estágios utilizando o
software Aspen Plus. Este modelo foi validado com os dados de uma planta
comercial que obteve maior desvio padrão de 3,5 para temperatura do liquido. Na
análise de sensibilidade foi alterado pressão, temperatura, concentração de oxigênio
onde o modelo respondeu conforme o esperado. Com o modelo desenvolvido foi
possível propor melhorias e valida-las aumentando a eficiência de absorção para
99,2%.

Palavras-chave : ácido nítrico; absorção de NOx; contra corrente; concorrente;
coluna de absorção: Ratebased.

ABSTRACT
Comparison of NOx removal efficiency between column concurrent and
countercurrent

This study is an analysis of an absorption system that is composed of ten
columns of packages in series, four of them are concurrent and the other six columns
are countercurrent, with absorption efficiency of 95%, compared to a proposed
scenario in which all columns are countercurrent. For this, modeling and simulation
were used, getting an efficiency of 98.4%.The thermodynamic model used for this
modeling is based on the chemical equilibrium non ideal for the reactions in the liquid
phase involving the mass transfer in the liquid, gas phases and between the film. To
simulate countercurrent columns, the Ratebased model was used to interact
components accurately in the liquid phase and vapor in several stages using Aspen
Plus software. This model was validated with data commercial plant and the standard
deviation obtained was of 3.5 for liquid temperature. In the sensitivity analysis were
pressure, temperature, oxygen concentration changed and the model responded as
expected. With the developed model it was possible to propose improvements and
validate them increasing the efficiency of absorption to 99.2%.

Keywords: nitric acid; NOx absorption; countercurrent; concurrent; Absorption
column; Ratebased.
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1

INTRODUÇÃO
O ácido nítrico é utilizado na fabricação de fertilizantes inorgânicos

participando da cadeia como matéria prima intermediária. O nitrogênio fornecido
para as plantas tem a função de fortalecer as folhagens. O interesse pelo uso do
fertilizantes cresce quando há necessidade de aumentar a eficiência no campo sem
ter que expandir a área de plantio, com isto, suprindo a demanda de alimentos,
gerada pelo crescimento populacional com uma taxa prevista pela ONU de 1,2 % ao
ano, podendo chegar em 2050 com 9,5 bilhões de habitantes no mundo. Além dos
fertilizantes

proporcionarem

uma

resposta

rápida

na

produtividade,

reduz

indiretamente o desmatamento e a erosão do solo.
Importante ressaltar que 80% da produção mundial de ácido nítrico é
destinada para produção de fertilizantes e os outros 20% são destinados para
fabricação de produtos químicos e nitrato de amônio de baixa densidade utilizado na
mineração. A Figura 1 mostra em fluxograma de bloco a aplicação do ácido nítrico.

Figura 1 - Aplicação do ácido nítrico

Fonte: Maurer (2000)

O ácido nítrico é produzido através da oxidação da amônia que forma um
composto de nitrogênio conhecido como gás nitroso. Quando este gás é absorvido
pela água de processo na seção de absorção obtém o ácido nítrico na concentração
desejada.
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A Figura 2, mostra o reator de oxidação da amônia, a mistura amônia e ar
passa pela cúpula do reator (a), distribuído uniformemente no leito através de um
distribuidor (b), a mistura entra em contato com o catalisador platina e ródio (c), a
reação pode ser vista através de um visor de vidro (d). Neste estágio, o monóxido de
nitrogênio produzido pela reação entra em decomposição nas condições vistas,
portanto o gás é logo resfriado por serpentinas dentro do reator (e f) após o
resfriamento estabiliza o monóxido de nitrogênio, o oxigênio contido na corrente
gasosa, oxida o monóxido de nitrogênio, formando dióxido de nitrogênio e outros
compostos de nitrogênio (NOx). Depois de formado o gás nitroso sai do reator (g), e
direcionado para as colunas de absorção para a produção de ácido nítrico (Keleti,
1985).
Figura 2 - Reator de combustão

Fonte: Keleti (1985)

O catalisador utilizado para esta reação é confeccionado por vários fio de
platina e ródio formando uma malha como pode ser visto na Figura 3, para reatores
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com pressões próximas de 10 bar tem maior quantidade de telas, quando em
operação a temperatura de reação fica acima de 830ºC alterando a cor do
catalisador para laranja (Figura 4).

Figura 3 - Ativação do catalisador Pt / Rd

Fonte: Basf (2016)
Figura 4 - Reação oxidação de amônia produzindo NO

Fonte: Basf (2016)

A absorção é uma etapa fundamental para determinar a eficiência global da
planta. A otimização desta seção é um ponto chave do processo por reduzir a
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emissão de NOx e ao mesmo tempo aumenta o desempenho da planta que por sua
vez reduz os custos operacionais.
No momento da absorção do gás nitroso ocorrem várias reações
simultaneamente alcançando quarenta tipos de reações simultaneamente (Liu, 2014;
Dalaouti, 2005; Joshi, 1997). Com maior quantidade de reações envolvida, faz com
que a modelagem e a simulação fique mais complexa de realizar.
O gás nitroso que não foi absorvido pela coluna de absorção, são tratados no
sistema de abatimento NOx que pode ser: via úmida que utiliza uma solução
oxidante ou via seco através da redução seletiva catalítica (Figura 5) ou não seletiva
utilizando algum combustível como o hidrogênio ou o metano.

Figura 5 - Abatimento de NOx

Fonte: ThyssenKrupp (2016)

Não é comum encontrar colunas concorrente para absorção de gás nitroso
(NOx) em plantas de ácido nítrico. Quando encontradas, operam em pressões
próximas a atmosférica e utilizam recheios promovendo o contato do líquido com o
gás, sempre no mesmo sentido de fluxo. Como o gás nitroso entra no topo junto com
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o solvente, a velocidade de transferência de massa reduz ao longo da coluna ao
contrário das colunas contracorrente.
A seção de absorção estudada contém colunas com fluxos contra corrente e
concorrente, com uma eficiência global de 95%, utiliza como abatimento de NOx
peróxido de hidrogênio. Com a inversão do fluxo, de todas as colunas concorrentes
para contra corrente, espera-se um aumento de absorção dos gases elevando a
eficiência da planta. Devido a complexidade das propriedades físicas e químicas dos
componentes e das reações que ocorrem simultaneamente, foi utilizado um
simulador comercial Aspen Plus® com o modelo matemático Rate-based. Os
resultados da simulação foram validado através de dados de uma planta comercial.
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2

OBJETIVOS
O objetivo principal desse estudo foi comparar a eficiência

da coluna de

absorção contra corrente com coluna concorrente, a fim de propor melhorias ao
sistema de absorção de NOx em planta comercial de ácido nítrico.

2.1 Objetivos específicos

Simular uma coluna de absorção de recheio através de um pacote comercial.
Verificar as principais reações químicas que ocorrem dentro da coluna de
absorção para a modelagem.
Utilizar um modelo com algoritmos específico para sistema multicomponentes
na fase gasosa.
Validar o modelo matemático com uma planta comercial.
Melhorar o sistema de absorção utilizando o modelo criado para coluna contra
corrente.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo, será apresentado um resumo dos estudos presentes na

literatura sobre a produção de ácido nítrico, distinção entre colunas de absorção
concorrente e contra corrente, colunas de absorção com reações químicas,
mecanismo de reação que ocorrem no momento da absorção do NOx e
propriedades físico-químicas dos componentes do gás nitroso para produção de
ácido nítrico.

3.1

Produção de Ácido Nítrico
Em cada etapa deste processo ocorrem reações químicas, que inicia com a

oxidação da amônia até a produção do ácido nítrico (Figura 6). Para facilitar a
compreensão, a planta é dividida em três partes:

Seção de combustão.
Oxidação do monóxido de nitrogênio.
Sistema de absorção.
Figura 6 - Etapas das principais reações químicas para produção do ácido nítrico

Fonte: Autor (2016)

Na seção de combustão, a amônia líquida é evaporada, pré-aquecida e
misturada com ar atmosférico. Esta mistura usualmente está entre 10,5% a 12,0 %
em volume de amônia. Após realizada a mistura, é direcionada para os reatores de
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combustão (Figura 7), que em contato com catalisador composto de platina e ródio,
ocorre a reação (1), que é extremamente rápida e exotérmica.

4NH3 + 5 O2 => 4 NO + 6 H2O

(1)

Figura 7 - Reatores de combustão

Fonte: Connor (1967)

Logo abaixo, dos reatores, existem serpentinas que resfriam o gás
rapidamente para evitar a decomposição do monóxido de nitrogênio. Após o gás ser
resfriado e estabilizado, o gás nitroso é oxidado formando o dióxido de nitrogênio
com auxilio do oxigênio que está em excesso na corrente gasosa. A água utilizada
para o resfriamento do gás é transformada em vapor saturado ou superaquecido.
As reações que acontecem na coluna de absorção, são favorecidas pela
pressão e temperatura, plantas que operam próximo a pressão atmosférica precisam
de grandes equipamentos e em maiores quantidades, para manter a mesma
produção. Com a evolução dos materiais inoxidáveis, foi possível projetar
equipamentos menores e resistentes, que possibilita o aumento da pressão.
Atualmente, pode-se encontrar plantas com pressões de 4 a 6 bar absoluto e de
alta pressão, podendo alcançar até 12 bar absoluto. A alta pressão faz com que os
equipamentos diminuem de tamanho e eleve a eficiência de absorção. O capital
investido neste tipo de planta passou a ser justificado, embora o consumo de amônia
tenha aumentado (Connor, 1967).
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A introdução do processo de alta pressão, resultou em uma divergência
técnica operacional dentro da indústria devido a oxidação da amônia que é
desfavorecida em altas pressões. As empresas que constroem planta de ácido
nítrico dos Estados Unidos, optaram por sistema de alta pressão, usando pressão
única em todo o processo. Os fabricantes europeus optaram por um sistema de
dupla pressão (Figura 8) A Tabela 1 mostra alguns parâmetros típicos em diferentes
pressões de operação em plantas de ácido nítrico.
Tabela 1 - Parâmetros típicos de processo de planta de ácido nítrico

Parâmetros de Processos
Pressão
Temperatura do Catalisador
Temperatura da mistura
Número de telas
Velocidade do Gás

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

Fonte: EFMA (2000)

Figura 8 - Fluxograma fabricação de ácido nítrico de dupla pressão

Fonte: CHEM SYSTEMS (1997)

Alta
Pressão
7,0 – 12,0
890 - 930
> 210
>12
3-8
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Quanto aos detalhes de construção dos equipamentos, como; reator de
oxidação, 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 se tem visto, a pressão, é um fator importante para a
oxidação da amônia e para absorção do dióxido de nitrogênio (CHEM SYSTEMS,
1997). A Tabela 2, apresenta os principais fabricantes de plantas de ácido nítrico no
mundo.
Tabela 2 - Principais fabricantes de planta de ácido 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)

A absorção é uma operação unitária muito utilizada na indústria química, com
o intuito de remover os componentes da fase gasosa por meio de um solvente
líquido por diferença de concentração e solubilidade. Esta remoção pode ocorrer
através de um processo físico ou químico, em que o soluto reage quimicamente com
o líquido (Keleti, 1985).
O processo de absorção é fundamental para a produção do ácido nítrico. Nela
ocorre transformações dos óxidos de nitrogênio com mais de quarenta reações
envolvidas, considerado um dos mais complexos sistema de absorção. O solvente
utilizado para absorção do gás nitroso em planta de ácido nítrico, pode ser água ou
um ácido fraco.
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Para sistema de absorção de NOx com pressão próxima a atmosférica, é
comum utilizar colunas com recheios, onde a oxidação do monóxido de nitrogênio
ocorre na superfície do recheio. Já para condições de pressão maior que 1 bar,
utilizam-se colunas de absorção de pratos, onde a oxidação do monóxido de
nitrogênio ocorre entre os espaçamentos do pratos (keleti, 1985). A Figura 9 mostra
uma coluna de absorção de pratos.

Figura 9 - Coluna de absorção de NOx

Fonte: ThyssenKrupp (2016)

O ácido nítrico diluído pode alcançar concentrações até 68,4% (Liu, 2014;
Keleti, 1985) através da absorção. Por formar uma mistura azeotrópica, uma vez que
é uma barreira natural da absorção para plantas de ácido nítrico. O ponto
azeotrópico pode ser ligeiramente alterado conforme a mudança da pressão. A
Figura 10 representa o equilíbrio vapor-líquido entre o ácido nítrico e a água em
pressão atmosférica (ThyssenKrupp, 2016).
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Figura 10 - Equilíbrio líquido-vapor ácido nítrico em água

Fonte: Maurer (2000)

A Figura 11, mostra um processo de absorção de baixa pressão, em que o
gás rico em NOx (Corrente 1) entra na base da coluna de absorção contra corrente
sendo absorvido pelo ácido nítrico (corrente 2). O gás nitroso sai pelo topo da
coluna, indo para próxima coluna entrando pelo topo, tendo fluxo concorrente com o
solvente, o ácido produzido sai pela descarga da bomba (corrente 5) e o gás pobre
de NOx, sai na última coluna pela corrente 7. A água entra na última torre
absorvendo o gás nitroso logo em seguida é transferida para outra coluna.

Figura 11 - Sistema de absorção com recheio

Fonte: Adaptado Keleti (1985).

23

3.2

Colunas de absorção
De acordo com os tipos de compostos que estão contidos no soluto para

serem transferidos para o solvente, é selecionado o tipo de absorção, podendo ser:
absorção física, que depende da solubilidade para promover a transferência de
massa do gás para o líquido, tendo a influência da temperatura e da pressão; ou
absorção química, que são acrescidos de reações cinética e equilíbrio e que são
influenciadas pela temperatura e pressão do sistema, inclusive para colunas de
absorção de NOx (Kankani, 2015; Yidirim, 2012; Loutet, 2011; Joshi,2007) e por
excesso de ar (Joshi, 2007).
O gás nitroso é composto por NO, NO2, N2O3, N2O4, HNO3, HNO2, H2O, O2,
N2, N2O. Este conjunto de componentes químicos, reagem entre si de acordo com a
temperatura, pressão e quantidade de solvente utilizado. Para sistemas de absorção
de baixa pressão, são utilizadas colunas contra corrente e concorrente como visto
na Figura 11, entre as três primeira coluna de absorção, o solvente já é o produto
desejado, as demais colunas, a concentração do solvente reduz conforme o gás vai
empobrecendo.
A Figura 12, mostra dois tipos de coluna, a contra corrente (A) e a
concorrente (B), na primeira o fluxo de gás entra pela base da coluna e o líquido
entra pelo topo, neste momento ocorre reações nas áreas do recheio que oxida o
NO formando NO2. Este tipo de coluna favorece a transferência de massa do gás
para o líquido, que beneficia fluxos que tem baixa força motriz. Um dos pontos de
atenção para este tipo de coluna, é o fator de inundação que depende da taxa entre
o fluxo do gás e líquido.
Já as colunas de absorção concorrentes, não tem este tipo de preocupação,
pois neste caso o gás entra no topo da coluna junto com o solvente. Com esta
configuração, existe inicialmente uma transferência muito elevada do soluto para o
solvente, que diminui durante o trajetória pela coluna, até a saída, devido a diferença
de concentração entre o gás e o líquido. Essa coluna pode ser considerada para a
remoção do componente gasoso que tem solubilidade elevada no líquido. Contudo,
colunas concorrentes não são adequadas para remoção de componentes com baixa
solubilidade devido a baixa força motriz, uma vez que uma parte do soluto foi
dissolvida no solvente (Cheremisinoff, 2000).
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Em alguns casos, a condição de ter fluxo concorrente em coluna de absorção
no processo, torna-se mais vantajosa do ponto de vista hidrodinâmico, quando
comparado com colunas com fluxo contracorrente. Isto por causa da taxa de fluxo,
porque não há limitações na vazão do gás e do líquido por não ocorrer inundação.
Figura 12 - Coluna contra corrente (A) Coluna concorrente (B)

Fonte: Adaptado Keleti (1985)

Como o escoamento do líquido, aumento da queda de pressão, hold up,
transferência de massa e o ponto de inundação, interfere na eficiência da coluna de
absorção, as colunas concorrente é ideal para estes casos, principalmente que
necessita grandes vãzoes de gás para ser absorvido e sem limitação na taxa de
inundação (Fukushima, 1977), tambem é empregada quando há limitação de espaço
disponível para instalação podendo operar com taxas de fluxos de gás, muito
maiores, pelo fato de que a inundação do recheio não é considerada, devido o
fluídos estarem escorrendo na mesma direção, isto apresenta uma grande vantagem
operacional por causa da perda de carga é pequena, uma economia de energia.
Este sistema também é utilizado para colunas projetadas com alturas muito
elevadas, tendo que ser dividida por seções. Após uma coluna contracorrente,
coloca-se uma concorrente como medida economica, para eliminar a necessidade
de construção de tubulações, partindo do topo da primeira coluna até a base da
segunda coluna.
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A principal desvantagem da coluna concorrente, está baseada na baixa força
motriz. Esta desvantagem desaparece quando não há pressão de vapor entre o
componente a ser transferido, desta forma a força motriz tanto para o fluxo contra
corrente ou fluxo concorrente, serão as mesmas (Cha, 1954). A Figura 13 mostra a
variação de concentração entre coluna contracorrente e concorrente.

Figura 13 - Colunas contra corrente e concorrente

Fonte: Cha (1954)

Uma comparação típica entre os dois tipos de colunas é a eficiência da
transferência de massa. As colunas com fluxo contra corrente tem a vantagem de
promover o maior contato entre o gás e o líquido eleva a taxa de transferência e que
exige uma vazão menor de solvente para absorção do gás. As taxas de
transferência, também são influenciadas, quando o soluto é solúvel e quando não há
reação envolvida. No entanto, quando ocorre reações irreversíveis entre o soluto e o
solvente não há diferença de força motriz ( Shende, 1973).
O fluxo concorrente é adequado quando o soluto tem alta solubilidade e
quando o componente pode ser transferido por reações químicas aumentando a
taxa de transferência do componente gasoso, para o volume do líquido e quando a
velocidade da reação é rápida.
Os componentes internos da coluna, influencia diretamente na retenção de
líquidos

em

colunas

de

recheios

(Zakeri,

2012;

Kumar,

2012).Para

o
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dimensionamento das colunas de recheio é necessário o conhecimento dos
parâmetros hidrodinâmicos como queda de pressão, retenção de líquido, área
interfacial e coeficiente de transferência de massa (Kankani, 2015; Fukushima, 1977)
que dependem fortemente do padrão do fluxo hidrodinâmico. A Figura 14 representa
um dos tipos de recheios utilizado em colunas de absorção.

Figura 14 - Anéis de rasching

Fonte: Porcelana Rex (2016)

A queda de pressão em colunas com recheios, é um parâmetro importante
especialmente para colunas de baixa pressão. O líquido que escoa dentro da coluna
entre os recheios, aumenta o diferencial de pressão. Isto se dá devido o líquido ficar
retido na superfície do recheio (Zakeri, 2012), sendo assim, as colunas com fluxo
concorrente tem a tendência de ter menor perda de carga, comparado com as
colunas contra corrente.
O Hold-up consiste em duas partes; o estático e o dinâmico, o Hold-up
estático, está conectado diretamente na aderência e permanência do líquido no
recheio predominantemente nas paredes e lacunas do recheio, também é
influenciado pela propriedades do líquido como densidade, viscosidade e tensão
superficial. Já o Hold-up dinâmico é a quantidade de líquido que participa ativamente
do fluxo líquido. Com o aumento do Hold-up dinâmico obtém melhor resultado na
transferência de massa, é um parâmetro importante para o fluxo de gás/líquido que
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permite a determinação da queda de pressão, velocidade efetiva do fluído dentro do
recheio (Zakeri, 2012) é um dos parâmetros significativo para a eficiência da
absorção (Kumar, 2012).
A velocidade efetiva é utilizada para determinar o coeficiente de transferência
de massa do lado líquido, (Zakeri, 2012). A velocidade com que o componente é
transferido para fase líquida depende do equilíbrio do sistema. (Treybal, 1981)
Kankani, 2015 utilizou a seguinte equação (2) para determinar o Hold-up do
líquido.

0 , 75




µ
−
4
−
5
0
,
66
L
  × dp −1, 2
∈L = 1,53 ×10 + 2,9 × 10 × Re L × 

 µ w  


(2)

Onde o número de Reynolds é encontrado pela equação (3)

 dp × VL × ρ L
Re L = 
 µL × ∈





(3)

O diferencial de pressão:

2
 ∆P   fG a p 

=
 h   6 ρ G (∈ − ∈L ) 

(4)

Area de interface:

a=

28,4VL0,5 dp −1, 07
∈3

Coeficiente de transferência de massa fase gás:

(5)
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k G a = 2,29 × 10 −5 (VG )

0 , 58

(VL )0,38

(6)

Coeficiente de transferência de massa fase líquida:

k L a = 25,2 × 10 −3 (VL )

0 ,806

(7)

Para a produção de ácido nítrico esta é uma das seções mais importantes
para eficiência da planta. Nela ocorre transformações dos óxidos de nitrogênio em
ácido nítrico, por sua vez ocorrem várias interações entre os componentes,
formando reações paralelas e dessorção de alguns componentes, fazendo com que
estas colunas sejam uma das mais complexas. (Hupen, 2005).
O balanço de massa da coluna de absorção, quantifica os compostos da
corrente gasosa e líquida que irão entrar na coluna e identificando as quantidades
produzidas.
Além do balanço de energia que influencia nos cálculos de transferência de
massa, a relação de equilíbrio também tem um papel fundamental na transferência
de massa que depende da temperatura, pressão e composição da mistura. A relação
de equilíbrio é determinada experimentalmente, em alguns casos particulares usa-se
a lei de Henry, Dalton e outros.
As relações de equilíbrio, ao lado do balanço de massa, constituem a base de
cálculo para o número de estágios teóricos para realização da absorção. A eficiência
da coluna pode ser encontrada pela diferença da quantidade de soluto entre a
entrada e saída da coluna.

Y = YNO + YNO2 + YN2O4 + YN2O3 + YHNO3 + YHNO2 + YH2O + YO2 (8)

Em sistemas multicomponentes, como é o caso do gás NOx, os erros
analíticos através dos métodos convencionais, impossibilitam o fechamento
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completo do balanço material de todos os componentes, só é possível através de
método computacional.
Para determinar as relações de equilíbrio, balanço de massa e energia do gás
nitroso, terão que estar definido as propriedades de cada componente e as reações
que ocorre dentro da coluna. Sem uso de um software para auxiliar nos cálculos,
torna

se

impraticável

por

causa

da

complexidade

e

interação

do

gás

multicomponente, obrigado a repetir várias vezes até encontrar o ponto satisfatório
podendo alcançar 200.000 equações (Coulson, 1999).
Modelos simplificados que assumem o equilíbrio entre fase gasosa e a fase
liquida na interface, foram provados inadequados para descrever os estados estático
e dinâmico. Portanto as interações entre o transporte de massa e reações químicas
devem ser levada em consideração nas regiões do gás , película e líquido.

3.3

Absorção com reações químicas
Colunas de absorção que envolvem reações químicas são bastante utilizadas

em processos industriais para purificação de gases, produção de ácido sulfúrico e
produção de ácido nítrico. Este tipo de coluna tem um grau maior de dificuldade para
desenvolver os cálculos por ter reações envolvidas, dificultando ainda mais o
processo (Yildirim, 2012). Esta interação entre o solvente e o soluto, provoca
alteração na velocidade de reação que gera oscilações, tornando difícil alcançar o
ponto ótimo de operação (Kenig, 2001). Cada vez que aumentamos a quantidade de
componentes na corrente gasosa resulta numa solução mais complexa, que envolve
maior interação entre os componentes da mistura que vão desde o equilíbrio líquidovapor até o coeficiente de atividade. Ludwig, 1994 recomenda uso de um modelo
computacional com boas técnicas de convergências para alcançar resultados
satisfatórios.
A compreensão dos fenômenos que ocorrem dentro da coluna de absorção
como: reações químicas, transferência de massa e equilíbrio líquido vapor são
fundamentais para obter uma simulação representativa. E, quando se fala em
modelagem de coluna de absorção de NOx torna se muito mais difícil descreve-la
por envolver separação de fluídos com fluxos multicomponentes e sistema
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eletrolíticos, aumentando a complexidade da termodinâmica de interações entre as
fases (Kenig, 2008).
Na Figura 15, mostra os modelos com distinta complexidade em transferência
de massa e reações químicas. Modelos mais simples, adotam que ambas as fases
estão em equilíbrio.

Figura 15 - Tipos de modelos em relação a complexidade das reações

Fonte: Kenig (2001)

Para simular colunas de absorção com reação é preciso um modelo rigoroso
que atenda perfeitamente a transferência de massa e energia por envolver reações
exotérmicas e condições hidrodinâmica da coluna de absorção. Kenig, 2008
classificou os modelos em uma escala do mais rigoroso em relação à complexidade
dinâmica do fluído (Figura 16). Os modelos utilizados foram Fluid-dynamics
approach, Hydrodynamic analogic e Rate-based approach.
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Figura 16 - Classificação dos modelos em relação a dinâmica do fluído

Fonte: Kenig (2008)

Fluid-dynamics approach, utiliza equações diferenciais parciais e quando
resolvido, obtém resultados como: temperatura, concentração e velocidade. Para
convergir corretamente é necessário conhecer os limites das fases, o que raramente
acontece para este tipo de processo por ocorrer reações químicas sendo difícil
determinar o limite exato entre a interface do gás e do líquido.
Hydrodynamic anologies, baseia-se na analogia entre os padrões de fluxo
complexos

encontrados

em

processos

de

separação

industriais

e

fluxos

geometricamente simples, por exemplo: filmes, jatos cilíndricos, gotas esféricas, bem
como as suas combinações é resultado de técnicas de modelagem que são menos
rigorosas, mas mais complexas.
Rate based approach, este modelo é utilizado para fluídos mais complexos
subdividindo em segmentos menores conhecidos como estágios, relacionado com
balanço de massa e energia. Os parâmetros do modelo são resultados de
experimentos, sendo representados em funções de propriedades físico-químicas,
como por exemplo espessuras de película e tempo de residência.
Um modelo intermediário entre Hydrodynamic anologic e Rate based
approach é o Equilibrium stage model. Este modelo assume que cada fluxo de gás
que sai de um prato ou de um segmento com recheio está em equilíbrio
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termodinâmico. Com o fluxo de líquido correspondente que deixa o mesmo
segmento, como as fases de contato nunca estão em equilíbrio em uma coluna em
condições reais.
Rate based approach é um modelo que considera a transferência de massa
entre a interfaces do fluxo de gás e líquido utilizando o modelo Maxwell-Stefan, que
considera o transporte na região do filme com a difusão unidimensional quando as
moléculas estão misturadas, provocado pelo movimento aleatório distribuído no
espaço. Para simulação de multicomponentes, considera a força motriz, diferença de
concentração ao longo do filme entre o líquido e o gás. Já diferente do Equilibrium
stage model

onde se admite que as fases de contato estão em equilíbrio entre si.

O modelo rate based approach tem resultados mais precisos comparado com outros
modelos, trazendo a modelagem próximo da realidade, este modelo não admite as
fases em equilíbrio, considera os valores interfaciais para cada reação química, que
modifica o perfil de concentração e temperatura, as equações termodinâmicas leva
em consideração estas variáveis, o rate base approach inclui reações eletrolíticas
quando necessário.
A espessura do filme faz parte do modelo rate based approach que podem
ser estimado através das correlações empíricas de coeficientes de transferência de
massa (Kenig, 2003). Um outro parâmetro importante do modelo de filme é a área
específica de contato na interface que também é estimada com base em dados
experimentais. O modelo contém os seguintes cálculos:
Balanço de massa e energia incluindo reações.
Transferência de massa e calor.
Relações de equilíbrio termodinâmico para as concentrações interfaciais e
temperatura.
Equações de continuidade para os fluxos de massa e energia na interface.
Equações para sistemas com reações cinética e em equilíbrio.
Correlações para hidrodinâmica de processo envolvendo área de contato.
Área de contato.
Neste modelo, o estado de equilíbrio é assumido apenas na interface.
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A

Figura 17 ilustra o modelo que consegue interagir com as reações químicas

envolvidas, queda de pressão e Hold up desde na fase gás, líquida e entre a
película.

Figura 17 - Modelo de filme para unidade de estágio com reações químicas

Fonte: Adaptado Kenig (2008)

Os efeitos hidrodinâmicos são levados em consideração pela aplicação de
correlações para os coeficientes de transferência de massa para as fases líquida e
de vapor, área de contato específica, retenção de líquido, queda de pressão, hold up
e arraste.
A equação de Maxwell – Stefan que conecta os fluxos de difusão dos
componentes com os gradientes do potencial químico, numa forma generalizada
pode ser descrita tanto para gás e líquido por Kenig, 2003.

Nelas são acrescidos a taxas de transferência de massa e calor, interagindo
com cada par de equilíbrio da fase. Neste cálculo, avalia-se a migração da fase
vapor para líquida. O modelo matemático utilizado no programa Rate based
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considera

balanço

material,

balanço

energético,

transferência

de

massa,

transferência de energia equilíbrio entre as fases, A Figura 18 mostra com detalhes o
funcionamento matemático do modelo.

Figura 18 - Diagrama esquemático Rate based

Fonte: Aspen plus (2016)

Balanço Material:
Fase gás:

F jV yijF + V j +1 yi y +1 − N ijV + rijV − V j yij = 0

(9)

Fase líquida:
F jL xijF + L j −1 xi j −1 + N ijL + rijL − L j xij = 0

(10)

Fase entre a película do líquido:

N ijI + rijfL − N ijL = 0

(11)
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Fase entre a pelicula do gás:

N ijV + rijfV − N ijI = 0

(12)

Balanço de Energia:
Fase Líquida:

L
L
L
L
F jL H FL
j + L j −1 H j −1 + Q j + q j − L j H j = 0

(13)

Fase gás:

F jV H FV
+ V j +1 H Vj+1 + QVj + qVj − V j H Vj = 0
j

(14)

Fase entre a pelicula do líquido:

q Ij − q Lj = 0

(15)

Fase entre a pelicula do gás:

qVj − q Ij = 0

(16)

Interface entre as fases:

yijI − K ij xijI = 0

(17)
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n

∑x
i =1

−1 = 0

(18)

ij

−1 = 0

(19)

I
ij

−1 = 0

(20)

−1 = 0

(21)

ij

n

∑y
i =1

n

∑x
i =1

n

∑y
i =1

I
ij

No caso em que o mecanismo de reação deve ser levado em consideração
na região do filme é especialmente complexo, uma vez que as equações de
equilíbrio de componentes, incluindo a transferência de massa simultânea e a
reação no filme se tornam equações diferenciais não-lineares (ordinárias) de
segunda ordem, que têm de ser resolvido em conjunto com todas as outras
equações do modelo. (Kenig, 2012).
As forças motrizes envolvidas no sistema eletrolítico são modeladas pela
equação Nernst Planck (equação 22) que faz a inclusão do potencial elétrico,
satisfazendo toda fase líquida. Em soluções aquosas de eletrólitos fortes, diferentes
difusividades dos íons carregados causam desequilíbrios de carga infinitamente
pequenos e minúsculos que influênciam as taxas de transferência de massa, uma
vez que mesmo pequenas diferenças de potencial elétrico podem dar origem a
enormes forças motrizes. ( Shineider, 2002)

cilf Dilf,eff  dxilf
F dϕ  lf lf

 + xi n m
n =−
+ xilf z i
RT dn 
 dn
lf
i

(22)
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3.4

Mecanismo das Reações
A reação global, no estado estacionário, para produção do ácido nítrico, é

representada na equação (23).

3 NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO

(23)

Ao detalhar a reação (23), depara-se na quantidade expressiva de reações
envolvidas no sistema de absorção, mais de 40 reações (Hupen, 2005; Joshi, 2007).
As principais reações para absorção estão descritas no mecanismo de Hoftyzer e
Kwanten (1972), na Figura 19, apresenta as principais reações que ocorrem na
produção do ácido nítrico. As reações em fase líquida são consideradas irreversíveis
e controladas cineticamente em concentrações abaixo de 35% de ácido nítrico.

Figura 19 - Mecanismo da reação gás nitroso em água

Gás

Filme

Película

gás
Fonte: Hoftyzer e Kwanten (1972)

Filme do líquido

Líquido
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Para a simulação ser representativa em relação a planta comercial, é
essencial saber os caminhos das reações elementares e entender a complexidade
das reações que ocorrem dentro da coluna de absorção até chegar no produto
desejado.
O gás nitroso é composto de nitrogênio com oxigênio, formado em vários
estágios de oxidação (Hupen, 2005). A absorção simultânea do gás nitroso acontece
através da água ou do próprio ácido nítrico formado, acompanhada por reação de
dessorção. Os óxidos de nitrogênio que fazem parte da composição do gás nitroso
reagem conforme as equações (24) até (33). O ácido nítrico formado na fase gás,
em contato com a névoa ácida do solvente muda de estado indo para a fase líquida.

NO2 (g) + H2O (l) → HNO3 (l) + HNO2 (g)

(24)

NO2 (g) + H2O (l) → HNO3 (l) + N2O3 (g)

(25)

2 N2O4 (g) + H2O (l) → 2 HNO3 (l) + N2O3 (g)

(26)

4NO2 (g) + H2O (l) → 2HNO3 (l) + N2O3 (g)

(27)

2 N2O4 (g) + 2 H2O (l) → 2 HNO3 (l) + 2 HNO2 (g)

(28)

3 N2O3 (g) + H2O (l) → 2 HNO3 (l) + NO (g)

(29)

6 HNO2 (g) → 2 HNO3 (l) + 4 NO (g) + 2 H2O (g)

(30)

3 NO2 (g) + H2O (g) → HNO3 (g) + NO (g)

(31)

HNO3 (g) → HNO3 (l)

(32)
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HNO2 + O2 → 2HNO3

(33)

Com maior oxidação, facilita o transporte do dióxido de nitrogênio, tetróxido
de nitrogênio e o ácido nitroso para fase líquida (Andrew, 1961). Em altas
concentrações, as reações (26) e (28) são favorecidas obtendo taxas elevadas. A
Figura 20 mostra com detalhes o mecanismo da oxidação do monóxido de
nitrogênio.

Figura 20 - Mecanismo formação do dióxido de nitrogênio
Fase gás

Fase líquido

Fonte: Andrew (1961)

Em concentrações baixas, as reações (24) e (30) são favorecidas. Já as
reações (23) e (27) não serão favorecidas devido a rápida obtenção do equilíbrio
entre o N2O3 e do HNO2 (Andrew, 1961; Pradhan, 1997)
A reação que controla as demais, na absorção do gás NOx, é a oxidação do
monóxido de nitrogênio formando dióxido de nitrogênio por meio do oxigênio contido
na corrente gasosa, esta reação determina o desempenho do processo de absorção
para obtenção do ácido nítrico. Como o monóxido de nitrogênio é praticamente
insolúvel em água, a taxa de conversão para o dióxido de nitrogênio é a principal
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etapa da reação. Esta reação é favorecida pelo aumento da pressão e baixa
temperatura do sistema (Yiu, 2012; Joshi, 2007). O dióxido de nitrogênio formado, a
maior parte dimeriza formando N2O4 (Keleti, 1985) logo em seguida reage com a
água formando dois tipos de ácidos; o ácido nitroso e o ácido nítrico. Uma parte do
dióxido de nitrogênio reage com o monóxido de nitrogênio que não foi convertido em
dióxido de nitrogênio formando trióxido de nitrogênio, que por sua vez reage com
água formando ácido nitroso conforme demonstrado no mecanismo das reações. A
termodinâmica aplicada nestas reações fornecem duas informações importantes
para o processo, sendo a primeira a temperatura de operação conforme descrita no
capítulo anterior e outra informação é o ponto máximo de conversão da reação
(levenspiel, 2000).

3.4.1 Oxidação do monóxido de nitrogênio
O monóxido de nitrogênio é formado através da oxidação da amônia pelo
processo Oswald. Após a formação deste gás ele é resfriado em um trocador de
calor, que reduz a temperatura com a

pressão constante fazendo com que o

monóxido de nitrogênio reaja com o oxigênio contigo na corrente gasosa formando
dióxido de nitrogênio (Keleti, 1985). Esta reação é cineticamente controlada e
irreversível abaixo de 350ºC (Hupen, 2005)

2 NO + O2 → 2 NO2

(34)

Esta reação é uma parte importante do processo, tornando os óxidos de
nitrogênio solúveis, além de oxidar o monóxido de nitrogênio presente na corrente
gasosa. Ele oxida o monóxido de nitrogênio desprendido durante o processo de
formação do ácido nítrico.

A taxa de oxidação é avaliada pela seguinte equação:

r=

kp
RT

2
PNO
PO2

(35)
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Como visto na equação (35), as condições favoráveis para oxidação do
monóxido de nitrogênio são em altas pressões parciais do NO e O2 e baixa
temperatura. Sendo assim, menor temperatura torna-se melhor condição para a
produção de ácido nítrico (Pradhan, 1997).

A taxa constante da reação é descrita na equação (36)

log k p =

652,1
− 1,0366
T

(36)

3.4.2 Dimerização do dióxido de nitrogênio
A formação do tetróxido de nitrogênio é favorecida em temperaturas baixas, a
reação (37) atinge o equilíbrio rapidamente a formação completa ocorre em 1.10-4s
(Kankani, 2015).

2NO2 ↔ N2O4

(37)

A equação (38) referente a equilíbrio da reação é descrita por Hoftyzer, 1972

kp =

PN 2O4
2
PNO
2

(38)

Onde Kp é a do equilíbrio, dada por:

 6866 
k p = 0,698 × 10 −9 exp

 T 

(39)
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Abaixo de 20ºC este equilíbrio pode ser atingido praticamente por completo
mantendo 0,1% de NO2 (Chacuk, 2007). Uma vez que é evidenciado que o N3O4 é o
composto que reage com a água formando ácido nítrico torna-se uma reação
importante para produção do ácido.
O dióxido de nitrogênio na presença do monóxido de nitrogênio forma N2O3 e
HNO2 na fase gasosa, as taxas deste elemento formados são altas na presença do
NO, aumentando a taxa de absorção. (Andrew, 1961)

3.4.3 Formação Trióxido de dinitrogênio
O dióxido de nitrogênio formado, reage com monóxido de nitrogênio
produzindo trióxido de nitrogênio (40).

NO + NO2 ↔ N2O3

(40)

A constante é descrita na equação (41).

kp =

PN 2O3
PNO PNO2

 4740 
k p = 66,3 × 10 −9 exp

 T 

(41)

(42)

3.4.4 Formação Ácido Nitroso e Ácido Nítrico
Quando o dióxido de nitrogênio não atinge seu equilíbrio para dimerizar, então
reage com monóxido de nitrogênio e água contido na corrente formando o ácido
nitroso.
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NO + NO2 + H2O ↔ 2HNO2

(43)

A constante de equilíbrio para formação do ácido nitroso é descrita pela
equação (44).

kp =

2
PHNO
2

PNO PNO2 PH 2O

(44)

Onde:

 4723 
k p = 1,8501 × 10 −7 exp

 T 

(45)

Outra forma é através do N2O4 que reage com a água formando ácido nitroso.

N2O4 + H2O → HNO3 + HNO2

(46)

A constante é descrita na equação (47).

log k p = −

4139
+ 16,3415
T

(47)

Dependendo das condições, o ácido nitroso se decompõe em ácido nítrico e
monóxido de nitrogênio. A decomposição é favorecida quando existe agitação na
mistura, excesso de ar, temperatura alta e a presença do próprio ácido nítrico
(Webb, 1923).

3HNO2 → HNO3 H2O + 2NO

(48)
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A constante é descrita na equação (49).

log k p = −

6200
+ 20,1979
T

(49)

A temperatura de operação da coluna de absorção é fundamental para
manter o rendimento do processo, influencia diretamente nas reações e também na
solubilidade do ácido nítrico, utilizado como solvente podendo absorver mais ou
menos o gás nitroso. (Kankani, 2015)
O ácido nítrico e o ácido nitroso que são substancias eletrolíticas que
dissociam em água liberando íons. O ácido nítrico é um ácido forte, que dissocia
quase por completo liberando os íons H3O+ e NO3-, já o ácido nitroso é um ácido
fraco, por isso dissocia parcialmente em água liberando H3O+ e NO2-. A dissociação
tem efeitos importantes sobre o simulação do processo de absorção de NOx, pois
afeta as propriedades físicas (Spoor, 1992). A presença de íons na fase líquida
provoca comportamentos termodinâmicos não ideais.

2H2O ↔ H3O+ + OH-

(50)

HNO3 + H2O ↔ H3O+ + NO3-

(51)

HNO2 + H2O ↔ H3O+ + NO2-

(52)

As reações listadas, ocorrem simultaneamente com as demais, expressando
o balanço de massa e energia. Para que a simulação seja representativa, é
necessário um tratamento rigoroso com as reações eletrolíticas modelando o
sistema.
A eletrólise do ácido nítrico e do ácido nitroso é acompanhada pela difusão da
película do gás dióxido de nitrogênio e tetróxido de nitrogênio (Andrew, 1961).
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3.5

Propriedades do gás NOx
A escolha do método para o calculo das propriedades é fundamental para os

cálculos termodinâmicos e de transporte como; Coeficiente de fugacidade, entalpia,
entropia, energia livre de Gibbs, volume, viscosidade, condutividade térmica, tensão
superficial, etc.
Para o caso da absorção de NOx com colunas de recheio operando em baixa
pressão o método NRTL-RK é o mais adequado por conseguir calcular com precisão
as propriedades do gás de sistemas de pressão menor que 10 bar.
Por existirem reações eletrolíticas, o coeficiente de atividade é uma das
propriedades mais importantes para determinar a composição de saída. Substituindo
o modelo acima por ELECNRTL calcula o coeficiente de atividade para substancias
líquidas.
Para os cálculos da fase gasosa a equação de Redlich-Kwong utiliza
propriedades críticas da corrente, equação (51).

a 0,5
RT
T
P=
−
Vm − b Vm (Vm + b )

(53)

Onde:

a = ∑ xi ai

(54)

i

b = ∑ xibi
i

(55)
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ai =

0,42748023R 2Tci2,5

bi =

0,08664035 RTci

(56)

Pci

(57)

Pci

No banco de dados do programa não constam as propriedades do trióxido de
nitrogênio e do ácido nitroso. São poucas informações encontradas em literatura
para estes dois componentes. Para maioria dos componentes a pressão crítica,
temperatura crítica e volume crítico encontram-se em tabelas (Reid,1987). Para o
trióxido de dinitrogênio e o ácido nitroso é necessário estimar algumas propriedades.
Spoor, 1992 estimou as propriedades críticas deste dois elementos utilizando o
método de contribuição de grupos com base no sistema estrutural da molécula, com
uma lista de grupos funcionais simples. Spoor,1992 conclui que o método Joback
não é muito preciso contendo um desvio entre 2 a 5% na temperatura crítica e 20%
para pressão e volume crítico.

Tabela 3 - Contribuição de grupos método Joback
Grupo

∆
Tc

Pc

Vc

Tb

Tf

-N=

0,0255

-0,0099

0

74,6

0

-NO2

0,0437

0,0064

91

152,54

127,24

=O

0,0143

0,0101

36

-10,5

2,08

>NH

0,0295

0,0077

35

50,17

52,66

Fonte: Spoor (1992)

O simulador consegue estimar as constantes das propriedades a partir da
estrutura molecular de alguns átomos. Para este estudo, o nitrogênio está contido no
método de contribuição de grupos podendo estimar as propriedades críticas do N2O4
e HNO2.
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Para obter resultados precisos para transferência de massa em mistura
multicomponente na simulação utiliza-se o modelo Maxwell – Stefan, este modelo
consegue estimar os dados de difusão em misturas binárias. Como as colunas de
absorção a serem estudadas operam em pressões próxima atmosférica modelo
adequado é Wilke e o Nernst –Hartley por envolver a eletrólise. A Tabela 4 mostra
os tipos de modelo de difusividade contido no simulador comercial para cada
aplicação.
Tabela 4 - Modelo de difusividade

Modelos

Aplicação

Chapman-Enskog-Wilke-Lee (Binária)

Vapor – Baixa pressão

Chapman-Enskog-Wilke-Lee (Mistura)

Vapor – Baixa pressão

Dawson-khoury-kobayashi (Binária)

Vapor

Dawson-khoury-kobayashi (Mistura)

Vapor

Nernst-Hartley

Eletrólise

Wilke-Cang (Binária)

Líquido

Wilke-Cang (Mistura)

Líquido

Fonte: Aspen (2016)
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4

MÉTODOLOGIA

Neste capítulo é apresentado a descrição do desenvolvimento desse trabalho,
evidenciando as etapas da elaboração que contempla a preparação das
propriedades termodinâmicas para modelagem e o desenvolvimento da coluna de
absorção.
Etapa 1: Utilizando o Aspen Properties® para estimar as propriedades dos
componentes contidos no gás NOx, exceto trióxido de dinitrogênio e ácido
nitroso que foram determinados através do métodos de contribuição de
grupos. Após a preparação das propriedades dos componentes foram
estimadas as propriedades binárias.
Etapa 2: Escolhendo o modelo rigoroso para coluna de absorção utilizando o
um

simulador

comercial

para

que

possa

convergir

os

dados

de

multicomponentes levando em consideração os dados reais da coluna de
absorção a ser modelada.

4.1 Descrição do processo
Após a oxidação da amônia o gás nitroso é resfriado e comprimido a 1,5 bar
sendo direcionado para as colunas de absorção. Este sistema contém 10 colunas,
sendo que as colunas C-01, C-03, C-05, C-07, C-08 e C-10 são de fluxos contra
correntes, e as C-02, C-04, C-06 e C-09 de fluxos concorrente. Todas utilizam anéis
de rasching como recheios. Cada coluna contém uma bomba de circulação que leva
o solvente da base da coluna até o topo. As reações que ocorrem dentro da coluna
elevam a temperatura do solvente chegando na base com uma temperatura maior
do que estava quando entrou no topo. Para favorecer as reações e a própria
absorção, o solvente passa por um trocador de calor antes de retornar a coluna.
As 9 primeiras colunas de absorção tem eficiência próxima de 95%, a última
coluna é dedicada para o abatimento de NOx, conforme mostra Figura 21. A
eficiência desta seção está relacionada diretamente a pressão e temperatura do
soluto e solvente. Para este estudo, as condições de operação como temperatura,
pressão, fluxo do solvente e sentido do fluxo do soluto foram variadas.
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Figura 21 - Fluxograma sistema de absorção com colunas contra corrente e concorrente

Fonte: Planta comercial

A escolha das variáveis de entrada são primordiais para simulação para obter
resultados corretos. Para simular as colunas de absorção foram mapeadas as
seguintes variáveis de processo, mostrada na Tabela 5.

• Temperatura do gás nitroso (NOx) na entrada da coluna.
• Concentração do gás nitroso (NOx) na entrada da coluna.
• Temperatura do ácido nítrico na entrada da coluna.

Tabela 5 - Parâmetros de entrada na coluna de absorção

Dados

Coluna

Coluna

Coluna

Coluna

Coluna

C01

C03

C05

C07

C08

Temperatura NOX

120 ºC

27,0 ºC

23,0 ºC

21,0 ºC

15,0 ºC

Concentração NOx

9,42 %

3,90 %

2,58 %

0,84 %

0,38 %

Temperatura Ácido

27,0 ºC

30,0 ºC

25,0 ºC

15,0 ºC

12,0 ºC

Fonte: Planta comercial
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Para comparação do resultado da simulação foram utilizadas as variáveis da Tabela
6 que são:

• Temperatura do gás nitroso (NOx) na saída da coluna.
• Concentração do gás nitroso (NOx) na saída da coluna.
•

Temperatura do ácido nítrico na saída da coluna.

Para medição da temperatura, na planta industrial foram utilizado termopares
tipo J que consiste de dois sensores com material do termo elemento diferente. Para
este tipo de termopar, o lado positivo é feito de ferro e o lado negativo é feito de
cobre e níquel com tolerância de erro é de 2,0 ºC para mais ou para menos.

Tabela 6 - Parâmetros de saída colunas de absorção

Dados

Coluna
C01

Coluna
C03

Coluna
C05

Coluna
C07

Coluna
C08

Temp. NOx

36,0 ºC

29,68 ºC

27,3ºC

10,20 ºC

10,68 ºC

Conc. NOx

5,41 %

2,59 %

1,58 %

0,42 %

0,37 %

Temp. Ácido

50,0 ºC

32,58 ºC

29,92 ºC

13,72 ºC

16,35 ºC

Fonte: Planta comercial

4.2 Preparação das propriedades para modelagem da coluna contracorrente
Os componentes que estão presentes no gás nitroso na entrada da coluna de
absorção estão descrito na

Tabela 7. Estes componentes

interagem conforme visto no capítulo anterior, formando uma miscelânea de
compostos de nitrogênio, sendo necessário determinar as propriedades dos
componentes formado.
No banco de dados do simulador comercial, foi possível obter os parâmetros
dos componentes puros e sistemas binários, exceto os parâmetros trióxido de
nitrogênio e do ácido nitroso. Para solucionar este problema, foi necessário
determinar as principais variáveis críticas de cada componente, aproveitando a
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flexibilidade do simulador de poder inserir os dados após ter encontrado
manualmente.
Tabela 7 - Componentes contido na corrente de entrada
Componente

Nome

N2

Nitrogênio

O2

Oxigênio

H2O

Água

NO

Monóxido de Nitrogênio

NO2

Dióxido de Nitrogênio

Fonte: Autor (2016)

Tabela 8 - Componentes para reação
Componentes

Nomes

N2

Nitrogênio

O2

Oxigênio

H2O

Água

NO

Monóxido de Nitrogênio

NO2

Dióxido de Nitrogênio

N2O3

Trióxido de Dinitrogênio

N2O4

Tetróxido de Nitrogênio

HNO2

Ácido Nitroso

HNO3

Ácido Nítrico

H3O+

Ion de Hidrônio

NO3-

Ânion Nitrato

NO2-

Ânion Nitrito

OH-

Hidroxila
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Fonte: Autor 2016

Para determinar as propriedades críticas deste dois componentes, foi utilizado
a alternativa aplicada por Spoor, (1992) utilizando o método de contribuição de
grupos. Este método possibilita calcular as principais variáveis críticas que são
temperatura, pressão e volume. Embora o método de contribuição de grupo foi
concebido para componentes orgânicos (Reid,1987), os valores encontrados
tornam-se representativos (Tabela 9), mesmo tendo desvios no resultado pelo fato
dos componentes serem inorgânicos.
As equações de 59 até 63 demostra as formulas utilizadas.

Tabela 9 - Propriedades críticas estimadas
HNO2

N2O3

Referência

TB

(K)

295,7

263

Spoor, 1992

TC

(K)

444,3

400

Spoor, 1992

Vc (m³/Kmol)

0,157

0,102

Spoor, 1992

Zc

0,2774

0,2456

Spoor, 1992

Omega

0,493

0,567

Spoor, 1992

Fonte: (Spoor, 1992)

Tb

TC =

0,584 + 0,965∑ ∆ T − (∑ ∆T )

PC =

1

2

(0,113 + 0,0032n − ∑ ∆ )

2

A

(59)

(60)

P

VC = 17,5 + ∑ ∆ v

(61)

Tb = 198 + ∑ ∆ b

(62)
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(63)

Para realizar uma comparação entre os dados de referência do Spoor, 1992
com o resultado do simulador comercial em estimar as propriedades a partir da
estrutura molecular, foi inserido as propriedades do ácido nitroso Figura 22 e do
trióxido de dinitrogênio Figura 23.

Figura 22 - Estrutura molecular ácido nitroso

Fonte: Autor (2016)

54

Figura 23 - Estrutura molecular trióxido de dinitrogênio

Fonte: Autor (2016)

Para o cálculo de coeficiente de atividade do líquido foi escolhido NRTL e
para o coeficiente de fugacidade com fase vapor, foi usado a equação de estado
Redlich-Kwong.

4.3 Desenvolvimento da Coluna
Para simular as colunas contra corrente, um modelo rigoroso RadFrac que
consegue interagir com os componentes líquido-vapor em vários estágios, reações
químicas com taxas de conversão fixa, equilíbrio, reações eletrolíticas para o ácido
nítrico e ácido nitroso e por ter opção de modelar colunas com recheios. Dentro
deste modelo foi selecionado o tipo de modelo matemático a ser usado. O escolhido
foi o Ratebased. Como o equilíbrio é raramente alcançado foi e selecionado Strongly
– non ideal liquid atendendo os critérios estudados na revisão bibliográfica. Para que
o modelo fique mais realista, foi selecionado para o cálculo eletrolítico True
componet e selecionado o tipo de coluna que neste caso utiliza recheio conforme a
Tabela 10.
No início da investigação foi utilizado o software Hysys para simulação, após
a inserção das reações químicas na fase gasosa, o programa convergiu
corretamente, mas não atendendo as expectativas quando inserido as reações
eletrolíticas. Com isto foi utilizado o software Aspen Plus.

Tabela 10 - Dados da coluna de absorção
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Dados

Dimensões

Altura da Coluna

22 m

Diâmetro da Coluna

6m

Recheios cerâmicos

50 mm

Fonte: Planta Comercial

O modelo RadFrac contém cálculos baseados no balanço de massa e
energia, transferência de massa e energia e equilíbrio entre fases, assumindo que o
equilíbrio termodinâmico prevalece na interface do líquido-vapor que separa as fases
de contato. Quando as correlações são conhecidas, calcula-se os coeficiente de
transferência de massa binária para fase vapor e líquido, áreas interfaciais,
coeficientes de transferência de calor e retenção de líquido. A Tabela 11 mostra as
constante das reações utilizada na simulação.

Tabela 11 - Constante das reações
Reação

2NO + O2 → 2NO2

Fase

Constante

Tipo de reação

Referência

Gás

K= 5594,16

Cinética

Spoor, 1992

Equilíbrio

Spoor, 1992

Equilíbrio

Spoor, 1992

Equilíbrio

Spoor, 1992

Equilíbrio

Spoor, 1992

E = 2284,3
2NO2 ↔ N2O4

Gás

A = -33
B = 6891

NO + NO2 ↔ N2O3

Gás

A = -28,183
B = 4771,0

NO + NO2 + H2O ↔ 2HNO2

Gás

A = -27,029
B = 4723

HNO3 + H2O ↔ H3O+ + NO3-

Líquido

-
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HNO2 + H2O↔ H3O+ + NO2-

Líquido

-

Equilíbrio

Spoor, 1992

N2O4 + H2O → HNO3 + HNO2

Líquido

K = 18938,8

Cinética

Spoor, 1992

Cinética

Spoor, 1992

E = 5,23 e+12
3HNO2 → HNO3 + H2O + 2NO

Líquido

K = 28369,3
E = 35826,9

Fonte: Spoor, 1992

O modelo escolhido considera o equilíbrio na interface do líquido – vapor por
sua vez alcança as interações necessárias entre os multicomponentes para calcular
sistemas eletrolíticos. O Rate-based também considera retenção de líquidos,
tamanho e diâmetro da coluna e tipo do material do recheio.

4.4 Análise química dos componentes das colunas
Para determinar a concentração de NOx na corrente gasosa de cada coluna
foi utilizado três balões volumétricos conectado em séries previamente purgados e
conectado no ponto de amostragem conforme mostra a Figura 24. O gás passa
pelos balões por 10 minutos, em seguida são fechados mantendo o gás dentro dos
balões. Para cada coluna foi coletado em triplicata para reduzir o erro de
amostragem.

57

Figura 24 - Coleta de amostra gás nitroso

Fonte: Autor (2017)

No laboratório, os balões ficaram de repouso até estabilizar a temperatura,
em seguida é adicionado peroxido de hidrogênio com concentração de 3% em cada
balão mantendo em repouso por 30 minutos para que as reações mostrada a seguir
ocorram em sua totalidade.

2NO + 3H2O2 → 2HNO3 + 2H2O

(58)

2NO2 + H2O2 ↔ HNO3

(59)

N2O4 + H2O2 ↔ 2HNO3

(60)

N2O3 + 2H2O2 ↔ 2HNO3 + H2O

(61)

Após todo gás nitroso ser convertido em ácido nítrico, esta solução é titulada
com soda cáustica 0,1N usando o indicador vermelho de metila até a viragem para
amarelo.
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A Tabela 12, mostra os resultado das análises obtido em laboratório, a coluna que
mostrou um desvio maior que as demais foi a coluna C-02 com desvio padrão de
1,31.

Tabela 12 - Resultado da análise de NOx
% NOx
Entrada C 01 Entrada C 02 Entrada C 03 Entrada C 04 Entrada C 05 Entrada C 06 Entrada C 07 Entrada C 08 Entrada C 09 Entrada C 10

1° Coleta
2° Coleta
3° Coleta
4° Coleta
Média
Desvio
Padrao
Variança

10,65

4,52

3,77

2,06

2,68

0,88

0,94

0,25

0,42

0,58

9,43

7,26

5,13

3,95

3,21

1,34

0,86

0,45

0,39

0,40

8,56

5,44

2,35

2,05

1,73

1,21

0,77

0,48

0,36

0,36

9,04

4,44

4,36

2,30

2,70

1,28

0,81

0,50

0,34

0,30

9,42

5,42

3,90

2,59

2,58

1,18

0,85

0,42

0,38

0,41

0,89

1,31

1,18

0,91

0,62

0,21

0,07

0,12

0,04

0,12

0,799

1,719

1,381

0,835

0,381

0,042

0,005

0,013

0,001

0,015

Fonte: Autor (2016)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo são apresentado os resultados obtido pela simulação, bem
como comparado com os dados da planta comercial, tendo subsidio para validação
do modelo. Posteriormente foram alteradas as principais variáveis que influenciam
diretamente na eficiência de conversão do gás nitrosos em ácido nítrico, para
verificar a possibilidade de melhoria no processo.

5.1 Comparação entre os resultado da simulação com a planta industrial
Para obter resultados satisfatório, foi preciso estimar propriedades críticas do
ácido nitroso e o trióxido de dinitrogênio. Spoor, 1992 estimou estas propriedades
através do método de contribuição conforme o resultado da Tabela 13. O simulador
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comercial consegue estimar estas propriedades através da inserção da estrutura
molecular, a Tabela 13 expressa os dados encontrado por Spoor, 1992 e o dados
encontrado na simulação.

Tabela 13 - Propriedades críticas estimado por meio software
Propriedades

Resultado estimado por
Spoor,1992

Resultado obtido na simulação

HNO2

N2O3

HNO2

N2O3

TB

(K)

295,7

263

272,6

275,15

TC

(K)

444,3

400

448,4

425

Vc (m³/Kmol)

0,157

0,102

0,157

0,102

Zc

0,2774

0,2456

0,1577

0,195

Ômega

0,493

0,567

0,4830

0,5397

Fonte: Autor (2016)

Os dados da Tabela 13, mostra pequenas variações entre os dados estimado
por Spoor, 1992 e os resultados obtido pela simulação inserindo a estrutura
molecular. |Sendo assim para o estudo foi utilizado o resultado obtido pelo
simulador comercial por não ter discrepância nos valores comparado.
A Figura 25 mostra o atual fluxo do gás nitroso no sistema de absorção, tendo
a ultima coluna que está destacada, destinada para o abatimento do gás nitroso
antes do gás ir para atmosfera.
Figura 25 - Colunas contra corrente e concorrente conversão de NOx

Fonte: Planta comercial
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A Tabela 14 mostra os resultados da simulação para colunas contra corrente.

Tabela 14 - Resultados obtido na simulação

Dados

Saída C-

Saída C-

Saída C-

Saída C-

Saída C-

01

03

05

07

08

Temperatura NOx

32,86 ºC

31,07 ºC

25,06 ºC

15,19 ºC

12,10 ºC

Concentração

5,33 %

2,51 %

0,95 %

0,45 %

0,39 %

45,23 ºC

31,85 ºC

24,54 ºC

15,97 ºC

14,49 ºC

NOx
Temperatura
Ácido
Fonte: Autor 2016

Estes dados foram confrontados com os dados de saída da planta comercial
mostrados nas Figura 26, Figura 27 e Figura 28. Já a Tabela 15, mostra os desvio
padrão entre os dados da planta comercial com os dados obtidos na simulação. Os
valores obtido ficaram muito próximo com o resultado de análise química.
Tabela 15 - Desvio padrão entre análise química concentração com dados de simulação
Colunas

Análise Química

Resultado da simulação

Desvio padrão

Saída da C-01

5,42%

5,33%

0,00064

Saída da C-03

2,59%

2,51%

0,00046

Saída da C-05

1,18%

0,95%

0,00133

Saída da C-07

0,42%

0,45%

0,00017

Saída da C-08

0,38%

0,39%

0,0005

Fonte Autor (2016)
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Figura 26 - Perfil da concentração de NOx

Fonte: Autor (2016)

É possível verificar que o perfil de concentração ficaram bem próximos com
os dados da planta comercial. Os desvios foram pequenos para todas as colunas
contra corrente e o maior desvio foi na coluna C-05, de 0,0013. Isto indica que o
pacote escolhido Redlich-Kwong para estado gasoso é ideal para este tipo de
composto.

Figura 27 - Perfis de Temperatura do gás nitroso NOx

Fonte: Autor (2016)
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Em relação à temperatura é possível verificar pequenos desvios nos
resultados quando comparado com os dados da planta comercial, mas mantendo a
mesma tendência.

Tabela 16 - Desvio padrão entre temperatura da planta com os dados de simulação
Colunas

Temperatura planta comercial

Resultado da Simulação

Desvio padrão

Saída C-01

36 ºC

32,9 ºC

2,220

Saída C-03

29,7 ºC

31,1 ºC

0,983

Saída C-05

27,0 ºC

25,1ºC

1,371

Saída C-07

10,2 ºC

15,2 ºC

3,528

Saída C-08

10,7 ºC

12,1ºC

1,000

Fonte Autor (2016)

Sendo assim, o pacote termodinâmico NTRL atende os requisitos para
mistura de multicomponente em coluna de absorção.

Figura 28 - Perfis de temperatura do ácido nítrico

Fonte: Autor (2016)
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Em relação aos dados de temperatura do solvente encontrados na simulação
tem o mesmo perfil comparado com a planta comercial, demonstrando que o pacote
termodinâmico para liquido envolvendo eletrólise, é satisfatório.

5.2 Análise de Sensibilidade
Neste capítulo são apresentado

a influência da temperatura, pressão e

excesso de oxigênio no desempenho do processo.

5.2.1 Influência da temperatura
A temperatura é um parâmetro importante para absorção do gás nitroso
principalmente para a reação de oxidação do monóxido de nitrogênio e a formação
do N2O4 (Joshi, 2007; Yidirim, 2012; Kankani, 2015). Foram simuladas uma
condições em que a temperatura do solvente altera de 20 °C até 60 °C.
Os resultados das simulação foram plotados na Figura 29, observa que o
aumento de temperatura do solvente reduz a eficiência da coluna de absorção como
era esperado. Isto se dá devido ao equilíbrio de formação do N2O4 e N2O3 serem
favorecido em baixa temperatura (Joshi, 2007), além de reduzir o grau de oxidação
do monóxido de nitrogênio, reduzindo a solubilidade do NO e O2 (Yiu, 2012).
A temperatura também interfere na passagem do gás nitroso entre a película
do gás e líquido alterando a solubilidade do líquido (Kankani, 2015).
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Figura 29 - Influência da temperatura na conversão de NOx

Fonte: Autor (2016)

5.2.2 Influência da pressão
Como a oxidação do monóxido de nitrogênio é uma reação de terceira ordem,
isso torna a pressão um parâmetro importante para o desempenho da coluna. A
Figura 30 mostra o resultado da influência da pressão na eficiência de absorção de
NOx na coluna.

Figura 30 - Influência da pressão na composição do gás nitroso

Fonte: Autor (2016)

A eficiência de absorção aumenta conforme a elevação da pressão do sistema,
favorecendo as reações para formação do NO2 e N2O4.
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5.2.3 Influência do excesso de ar
Uma das condições favoráveis para oxidação do monóxido de nitrogênio é o
aumento da pressão parcial do oxigênio (Kankani, 2015) obtendo como resultado a
produção do NO2 e logo em seguida N2O4. Figura 31 mostra através da análise de
sensibilidade realizada no simulador comercial, o efeito da pressão parcial do
oxigênio.
Figura 31 - Produção N2O4 em relação ao oxigênio

Fonte: Autor (2016)

Esta análise de sensibilidade foi realizada com a condição em que na saída da
coluna de absorção tivesse alteração de concentração de oxigênio residual.
Percebe-se na Figura 32 o efeito do aumento da concentração de oxigênio na saída
da coluna de absorção, aumenta a conversão de NOx para ácido nítrico, reduzindo a
concentração do gás nitroso na corrente gasosa. O aumento de conversão do gás
nitroso em função do excesso de oxigênio na saída da coluna causa melhor
eficiência, oxidando o monóxido de nitrogênio que forma o ácido nítrico, além de
evitar a decomposição do HNO2 que seu efeito produz do NO ( Chacuk, 2007).
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Figura 32 - Influência do oxigênio na absorção

Fonte: Autor (2016)

Como o excesso de ar tem um grande potencial de reduzir a capacidade da
planta devido ao desvio de ar da reação de combustão para a absorção, o uso tem
que ser ponderado de uma forma que consiga converter o NO em NO2 sem
comprometer a capacidade da planta. Na mesma figura percebesse que com uma
concentração de oxigênio residual acima de 2,4% a conversão já não fica mais
atrativa pela quantidade de oxigênio inserida na absorção.

5.3 Comparação entre cenários
A comparação entre o cenário atual e o cenário proposto na Figura 33,
baseia-se na eficiência de transferência de massa.

Os

resultados

obtidos

na

simulação que mostra que o fluxo em contra corrente tem a melhor eficiência em
comparação com a concorrente, aumentando a transferência de massa entre as
fases.
A
Tabela 17 apresenta a comparação entre a eficiência do sistema atual obtido através
de análise química de NOx dos gases encontrado na coluna da planta industrial e
dados obtidos na simulação baseado no cenário da Figura 33 .
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Tabela 17 - Comparação de eficiência entre planta industrial com a simulação
Conversão

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Análise

5,41% 3,90% 2,59% 2,28% 1,18% 0,84% 0,42% 0,38% 0,41%

-

Simulação

5,33% 2,76% 0,86% 0,45% 0,30% 0,22% 0,17% 0,14% 0,11%

-

Fonte: Autor (2016)

O resultado da simulação, mostra que o fluxo do soluto em contra corrente
com o solvente leva a coluna de absorção a ter melhor desempenho comparado com
a coluna concorrente. O aumento da eficiência de absorção foi de 98,4%, tendo um
ganho em 3,40% na eficiência da absorção em relação ao cenário atual.

Figura 33 - Colunas contra corrente conversão de NOx

Fonte: Autor 2016

Figura 34 - Perfis de concentração de NOx

Fonte: Autor (2016)
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5.4

Melhorias
Através do modelo validado, foi simulado um aumento de 20% na vazão

volumétrica do solvente, para melhorar a transferência de massa e aumentar a
eficiência de absorção. Foram simulados as três principais colunas de absorção C01, C-03 e C-05 que, atualmente, são contra corrente. A Tabela 18 mostra o
resultado da melhoria.
Tabela 18 - Resultado da melhoria

Concentração

Saída C-01

Saída C-03

Saída C-05

Conc. NOx

5,41 %

2,59 %

1,18 %

Aumento

5,19 %

2,29 %

1,13%

NOx

Solvente
Fonte: Autor (2016)

A

Figura 35 mostra um aumento na eficiência de 0,8% elevando a

eficiência do sistema de absorção para 96,4%.

Figura 35 - Conversão de NOx

C-01

Fonte: Autor (2016)

C-03

C-05
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Com o resultado apresentado Tabela 18, e os resultados da análise de
sensibilidade, foi simulado uma condição em que as colunas de absorção estão em
contra corrente, com aumento da vazão do solvente em 20% e com residual de
oxigênio 5,0%.
Figura 36 - Comparação de cenários coluna de absorção

Fonte: Autor (2017)

Analisando os dados da Figura 36, percebe-se que com as colunas com fluxo
contra corrente, maior injeção de oxigênio e um aumento do solvente em 20%,
aumenta a eficiência da absorção aumentado para 99,2%, reduzindo drasticamente
o insumo utilizado para o abatimento de NOx.
Como oxigênio é inserido através do ar, o compressor não conseguirá suprir a
vazão necessária para manter a mesma produção, sendo necessário analisar a
viabilidade econômica de injeção de oxigênio puro.
Também pode ser avaliado a condição de desativar as 3 ultimas coluna de
absorção sendo a ultima coluna C-06 ficando com uma eficiência de 98,51%.
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6

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Este trabalho teve o objetivo de comparar e avaliar a viabilidade técnica entre
colunas de absorção contra corrente e concorrente absorvendo gás nitroso NOx
para produção de ácido nítrico, passando pelo estudo de hidráulica, mecanismo das
reações e sobre modelos matemáticos para multicomponentes.
O modelo criado para simular uma planta comercial de ácido nítrico, obteve
resultados satisfatórios mostrada nas figuras apresentadas neste trabalho,
conseguindo perfeitamente estimar as propriedades dos componentes puros e de
mistura prevendo o comportamento da planta.
A variação de alguns parâmetros foi realizada com objetivo de encontrar o
ponto ótimo de desempenho da coluna. Neste caso, foi verificado que a coluna
apresenta maior eficiência, quando operada com maior pressão, maior vazão do
solvente e menor temperatura do líquido. Além de que, para este sistema
multicomponente, a coluna de absorção contra corrente tem maior eficiência
comparada com a coluna concorrente.
O desenvolvimento do modelo para cálculos de multicomponentes envolvendo
várias reações químicas, mostrou-se uma importante ferramenta de trabalho,
possibilitando a rápida tomada de decisões durante as simulações.
A recomendação, é modelar uma coluna concorrente para absorção de NOx,
para avaliar o aumento de vazão do solvente e verificar o aumento da eficiência da
absorção.
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