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Análise  quanto  a  possibilidade  técnica  de  produção  de
oxigênio medicinal na Unidade de Destilação de Ar (PSAr)
instalada  na  fábrica  de  fertilizantes  da  ANSA  (Araucária
Nitrogenados  S.A.)  /  FAFEN  (Fábrica  de  Fertilizantes
Nitrogenados) em Araucária - Paraná. 

Abordagem da análise

Esta  avaliação  preliminar  abordará  exclusivamente  a  possibilidade
técnica do projeto da PSAr da ANSA / FAFEN produzir  oxigênio medicinal,  sem
considerar qualquer aspecto econômico da operação isolada da unidade criogênica,
qualquer consideração quanto às condições de preservação dos equipamentos da
planta em questão nem das unidades auxiliares necessárias à sua operação, bem
como quanto aos prazos requeridos às adequações necessárias e a partida das
unidades. Ou seja, estes dados não fazem parte deste escopo.

 Características de projeto da PSAr

A PSAR é uma unidade criogênica de destilação do ar projetada pela
LINDE-Alemanha e faz parte da Unidade de Amônia, a qual utiliza a tecnologia de
oxidação parcial  de  resíduo  asfáltico  no seu  processo de produção.  A  PSAr  da
ANSA  /  FAFEN tem  como  características  a  utilização  de  ar  atmosférico  como
matéria prima e tem como produtos frações gasosas de oxigênio e de nitrogênio, e
também uma quantidade de N2 líquido necessária a operação de uma seção de
purificação criogênica de gases, pertencente à Unidade de Amônia. 

O  projeto  original  da  PSAr  não  considera  a  produção  de  oxigênio
líquido, somente a produção de oxigênio gasoso à baixa pressão.

Dados de Projeto:

Oxigênio gasoso: Vazão: 27.067 Nm3/h

Pressão: 1,67 atm (Unidade de Pressão Atmosférica)

Temperatura: 7C

Pureza: 99,5%

Como se observa, a composição de projeto do O2 gasoso produzido
pela PSAr está adequada à característica de pureza do oxigênio medicinal, a qual é
a mesma do O2 líquido que se pretende avaliar a possibilidade de ser produzido. 
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Produção de O2 liquido

Embora o projeto original da PSAr não considere a produção de O2

líquido, uma análise preliminar identifica a possibilidade de produzí-lo com mínimas
alterações na planta.  A  quantidade de O2 líquido  a ser  disponibilizada pode ser
avaliada pelo equivalente à máxima quantidade de N2 líquido produzido pela planta
em seu projeto original.

Produção de N2 Líquido (projeto)

Normal: 525 kg/h

Máximo: 1.250 kg/h 

Como  a  produção  de  líquido  criogênico  pela  PSAr  depende
diretamente da capacidade de retirada de energia da planta, o que é realizado pelas
turbinas  de  expansão  instaladas,  não  havendo  neste  caso  a  necessidade  de
produção  de  N2 líquido.  Esta,  então,  será  substituída  por  O2 líquido  na  mesma
quantidade máxima prevista no projeto para o N2 líquido, ou seja, de 1250 kg/h, o
qual será obtido por drenagem do equipamento Condensador Secundário 10-2107. 

Ao fazer a escolha de retirar o O2 líquido no condensador secundário,
isto permitirá eliminar a purga contínua de O2 líquido previsto para segurança da
planta e feita neste equipamento, a qual tem o valor de projeto em 1% do total de O2,
o que aumentaria o potencial de produção de O2 líquido em aproximadamente 30%,
ou 386 kg/h, elevando ao total para 1.636 kg/h, ou 39,3 t/d. Este O2 líquido produzido
poderia ser enviado para um reservatório estacionário ou diretamente para o tanque
de uma carreta. Avalia-se que esta operação de transferência seja possível com um
mínimo de modificações na planta. 

Para fins de entendimento da ordem de grandeza que esta quantidade
de O2 líquido  representaria,  além da facilidade do transporte,  os  39,3  t/d  de  O2

líquido equivalem a aproximadamente 30.000 m3/d de O2 gás, que é, por sua vez,
equivalente  a  carga  de  oxigênio  gás  contida  em  3.750  cilindros  de  8  m3 de
capacidade, produzidos diariamente.

Produção de O  2   gas em cilindros  

A PSAr produz uma grande quantidade de O2 gasoso à baixa pressão,
o  qual  é  depois  comprimido a  aproximadamente  0,7  atm e  enviado a  seção de
gaseificação na Unidade de Amônia. A ANSA / FAFEN não dispõe de estrutura de
compressão para o valor requerido de 200 atm,  somente até 70 atm, e também
nenhuma estrutura de envase para cilindros, o que, a princípio,  inviabiliza a sua
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utilização  para  a  finalidade  pretendida.  Necessário  estudos  para  buscar
alternativas.

Observação final:

Não foi  considerada  neste  estudo a  produção de  O2 líquido  com a
fábrica de amônia e ureia em operação, e  sim, somente a operação da PSAr e
unidades auxiliares necessárias ao seu funcionamento.  No caso da operação da
Unidade de Amônia, se espera uma redução na produção possível de O2 líquido
bastante significativa.

Curitiba-PR, 26 de março de 2021.
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