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RESUMO

E-st-e—Lraüalliu apruaontaXo desenvolvimento de um modelo

experimental simplificado para investigação de técnicas nucle£

res para determinação de parâmetros da fase sólida em escoamen

to gás-sólido. Em seguida, é descrito um método para medida de

tempo de residência da fase sólida no interior de um reator quí

mico do tipo utilizado em processos de craqueamento catalítico

fluido. Uma técnica apropriada de marcação radioativa da fase

sólida e a construção de um circuito eletrônico contador de tern

po foram as etapas principais para a definição da técnica de

medida.
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ABSTRACT

T-hio work prooonts-The development of a simplified

experimental model for Investigation of nuclear techniques to

determine the. solid phase parameters in gas-solid

method for the measurement of the solid phase residence time

inside a chemical reactor of the type utilised in the cracking

process of catalylic fluids is described. An appropriate

radioactive labelling technique of the solid phase and the

construction of an eletronic timing circuit were the principal

stages in the definition of measurement technique. (.<XuCtt<-»yvJ•
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

1.1 - Reator Químico: Processo da Craqueamento Catalitico Fluido

0 processo de craqueamento catalitico fluido (FCC) é co-

nhecido desde os anos 40, e seu objetivo básico é a transforma-

ção de um óleo pesado de baixo valor comercial, chamado gasóleo

pesado ou gasóleo de vácuo, em produtos leves e nobres como a

gasolina e o gás liqüefeito de petróleo (GLP). Por este motivo,

a unidade de FCC é aquela que representa maior rentabilidade de£

tro de uma refinaria.

O processo, basicamente, consiste na mistura do óleo pe-

sado com um catalisador sólido, finamente dividido, em condições

de alta temperatura (450 a 550 C) e ã pressão quase atmosféri-

ca. O catalisador sendo um pó muito fino, é capaz de adquirir tt)

das as propriedades de um fluido, quando se faz passar uma peque

na vazão de um gás qualquer através do mesmo Cdaí o nome craque^

mento catalitico fluido).

Nos projetos mais antigos, a unidade possuia um vaso de

grande diâmetro, dentro do qual se estabelecia um leito de cata-

lisador no estado fluido e o óleo pesado, que era injetado dire-

tamente dentro desse leito. Entretanto, os modernos projetos de

unidades de FCC utilizam sistemas nos quais as reações de craquea

mento se passam totalmente em reatores tubulares verticais, cha-

mados "Risers".

Na base deste reator tubular vertical é injetado o ges£

loo , na forma de vapor, que arrasta o catalisador que ê injeta-

do lateralmente na base do reator. A mistura.assim obtida, sobe

ao longo do "riser" onde as reações químicas vão se processando.
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1.1.1 - Tipo de escoamento da mistura bifásica no "riser".

Um dado importante no processo envolvido no "riser"

se refere ao tipo de escoamento apresentado pela mistura vapores

de óleo • catalisador. De acordo com o tipo de escoamento, os rejj

tores químicos podem ser classificados em dois tipos clássicos:

a) Reator tipo PFR (Plug Flow Reactor), também chamado de

reator de escoamento "Pistão"j

b) Reator tipo CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor), tami

bém chamado de reator de mistura perfeita.

No escoamento "Plug Flow", os reagentes entram no reator

(riser)) As reações se iniciam e a mistura se desloca sempre para

a frente, como se fosse realmente um pistão se deslocando dentro

de um cilindro.

Exemplo:

Reagentes H
90%

+10%

•
1
i

ti
dereag.
de prod.

• i
• i

Itl
50% de reag.

+50% de prod.

i
i

It
10%

+90%

! d
de reag.
de prod.

Produtos _

Nos reatores tipo CSTR ou mistura perfeita,-os reagentes

se distribuem imediatamente, ocupando todo o volume do reator. A

mistura diluída assim obtida, irá ter uma velocidade de reação ,

dependendo da concentração dos reagentes que se estabelecerá den-

tro do reator.

Reagentes

produtos



Nas unidades modernas de craquearoento catalitico, des£

Ia-se que o escoamento da mistura catalisador + vapores de óleo

seja do tipo "Plug Flow". As reações de craqueamento e o "dejs_

lizamento" ou "escorregamento" da fase sólida em relação ã fa-

se gasosa (como é descrito abaixo) fazem com que o escoamento

tenda a se afastar mais do "Plug Flow" perfeito. E importante

investigar o tipo de escoamento, no sentido de se verificar a

proximidade do escoamento desejado (PFR).

1.1.2 - Tempo de residência.

0 tempo de residência de uma fase no "Riser"

(que é o reator propriamente dito) é definido como o tempo de

permanência desta fase em seu interior, e se constitui em uma

das variáveis mais importantes do processo, Já que ela é que

influencia diretamente a conversão do gasóleo em produtos desjs

jados.

0 projeto de uma unidade deve determinar um comprimen-

to do "riser", tal que os tempos de residência dos vapores de

óleo e do catalisador dentro deste mesmo "riser", permitam a

obtenção de uma conversão de pelo menos 80% da máxima conversão

possível de ser obtida. Observa-se que o tempo de residência dos

vapores de óleo é menor que o tempo de residência da fase sóli-

da, devido ao fenômeno de "deslizamento" ou "escorregamento" s£

frido pelas partículas deste catalisador em relação aos vapores

de óleo (velocidade das partículas de catalisador < velocidade

dos vapores de óleo).' Nas unidades comerciais (refinarias) o

tempo de residência dos vapores de óleo dentro do "riser" é da

ordem de 3 segundos, ao passo que o tempo de residência do cata

lisador é cerca de duas vezes maior, ou seja, 6 segundos (16).

Uma das dificuldades encontradas na medida dos parâme-

tros de escoamento para o projeto do "risiar" decorre do fato da

velocidade do vapor de óleo, bem como a velocidade das partícu-

las de catalisador, não serem constantes. A medida que o vapor

de óleo sobe ao longo do "riser", as moléculas dos hidrocarbone

tos de alto peso molecular vão se quebrando em moléculas meno -

res, aumentando a vazão volumétrica desta fase e consequentemen

te a sua velocidade.



1.1.3 - Tempo de circulação do catalisador.

A circulação do catalisador é importante para o

cálculo da relação C/0 (Catalisador/Oleo), a qual constitui com

o tempo de residência, o par d.e variáveis mais importante do si£

tema químico reaclonal (16).

Nas refinarias não existe nenhum método clássico direto

para a medida da circulação (tal como placa de orifício, e t c ) ,

já que se trata de um escoamento de sólido finamente dividido,

na taxa de aproximadamente 30 toneladas por minuto (18).

O método utilizado nas refinarias consiste de um balan-

ço de calor no conversor (conjunto reator-regenerador), o qual,

além de trabalhoso e demorado, envolve o conhecimento de um gran

de número de variáveis. Muitas destas variáveis são de difícil

determinação, e os valores utilizados sujeitos a criticas, como

é o caso do calor de combustão do coque (BTU/LB) e as perdas de

calor da unidade para a atmosfera (IB).

1.1.4 - Distribuição radial da mistura bifâsica em uma

secção transversal do "Riser".

V Um ponto importante que também pode auxiliar no

estudo do processo FCC se refere ã distribuição radial da mistij

ra catalisador • vapores de óleo. Deseja-se que em cada sscçãore

ta do "riser" se tenha uma distribuição homogênea das partícu-

las do catalisador.

Exemplo: Seja a seguinte distribuição em uma secção

transversal do "riser".

Catalisador

Distribuição homogênea

Caso a distribuição seja irregular, ocasionará menor efi

ciência do processo.



Exemplo:

Catalisador

Distribuição irregular

1.2 - Técnicas de Medidas

A necessidade de realizar medidas em reatores químicos

do tipo utilizado nos processos de craqueamento catalitico flî i

do apresenta sérios impedimentos, conseqüentes das condições de

operação (altas pressões, altas temperaturas, etc.) presentes

nestas unidades e da dificuldade de acesso ao escoamento, em vir

tude das paredes de aço e dos espessos isolantes que revestem e£

tas paredes.

Tem sido mostrado que a técnica do traçador radioativo

pode ser aplicada com muito sucesso' na investigação de escoamen-

tos de duas fases através de condutos fechados. Para este proble^

ma, o uso de traçadores radioativos é praticamente o único recur

so eficiente disponível para estudo dos parâmetros de escoamen -

to, isto porque a aplicação de outros métodos como amostragem is£

clnética, placas de orifício, etc, introduzem muitas perturba-

ções no sistema em estudo além da necessidade de modificações na

estrutura do reator, para o uso destas técnicas.

A literatura sobre o assunto apresenta diversus traba

lhos. tratando principalmente da determinação do parâmetro tem

po de residência das fases sólida e gasosa no "riser" de unida-

des industriais e em plantas-piloto. Em ambos os casos, é neces-

sário, antes -de se partir para as medidas, a realização de um

estudo preliminar para definição da técnica de traçador radioa-

tivo mais aplicável à situação. Esta etapa preliminar pode ser

realizada em um modelo experimental simplificado. Neste traba-

lho, é desenvolvido um modelo experimental simplificado para ser

utilizado no estudo de técnicas de determinação dos parâmetros

de escoamento descritos.

Juntamente com o modelo experimental, foi desenvolvida

uma técnica de medida do tempo de residência da fase sólida no



"riser"* utilizando traçedor radioativo.

0 cálculo do tempo de residência da fase gasosa nó "riser",

baseado na vazão da bomba, nos fornece uma estimativa da ordem de

grandeza do tempo de residência da fase sólida, além de servir

como um parâmetro na avaliação da viabilidade do uso das técnicas

convencionais nestas medidas.

A partir do conhecimento da vazão do ar injetado no inte-

rior do "riser" e de suas dimensões, pode-se estimar o tempD de

residência dests fase.

Vazão do ar injetado no interior do "riser": Q« 3,240 m3/h

Area da secção transversal do "riser'

Comprimento do "riser"

•i A-2J025xl0"llm2

Temos que:

partículas de ar.

Q • V.A , onde "V" ê a velocidade média das

3.240 mVh

2,085 x Hf*
4,316 m/s

Tempo de residência do ar: t - - ~
V

1'77m

4,316m/s
0,41s

Embora a velocidade do ar tenda a empurrar as partículas

individuais do catalisador para cima, existem os efeitos opostos

de gravidade e inércia, e o resultado é que a velocidade do cata

lisador é menor que e velocidade do gás. Esta diferença ê conhe-

cida como a velocidade de escorregamento e pode ser definida co-

mo a razão entre tempo de residência do catalisador (T }/tempo
c

de residência do ar (T ), isto ê:
ar

Velocidade de escorregamento: S (16)

ar ar

V " velocidade do catalisadorc

• velocidade do ar

Supondo qua o valor da velocidade de escoamento seja

aproximadamente 2 (16), teremos um tempo de permanência' para a
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fase sólida da ordem de 1 segundo.

Usualmente,são utilizados em medidas de tempo de residên-

cia o método da amostragem e o método dos dois picos. 0 método

da amostragem aplica-se bem para medidas de tempo de residência

de no mínimo 10 segundos, uma -vez que para a retirada de uma amos_

tra o tempo necessário é de 1 a 3 segundos (15). Esta técnica é

portanto inaplicável para as nossas condições, desde que um núme_

ro apropriado de amostras não poderia ser obtido em períodos de

tempo extremamente curto.

0 método dos dois picos, que está.representado no arran-

jo experimental (Figura 1}, aplica-se a medidas de tempos de re-

sldincia mais curtos do que aqueles permitidos para o método da

amostragem. Entretanto, o seu emprego envolve a utilização de rne_

didores de taxa, com constantes de tempo bastante pequenas, pelo

menos 10 vezes menor que o tempo médio de passagem do traçador

radioativo na frente do detetor (7 1. Da estimativa do tempo de

residência da fase sólida no "riser" do mes* obtém-se que o tem-

po de passagem do traçador radioativo na frente do detetor é de

aproximadamente 10 ms, que é um valor muito menor que as constan

tes de tempo dos medidores de taxa convencionais, que são da or-

dem de 100 ms. Com isto para a aplicação desta técnica às nossas

condições é necessária a compra ou construção de um medidor de

taxa com uma constante de tempo da ordem de 1 ms. Uma outra difi

culdade que se apresenta diz respeito ao registro dos picos, pois

os registradores aqui disponíveis são de baixa v e l o c i d a d e

(V •= 32cm/min). Registradores de alta velocidade como multica-max
nais adaptados para contar na forma de multiscaller se aplicam a

esta técnica, mas o seu alto custo não se encaixa nos objetivos

deste trabalho.

0 método de medida aqui apresentado é uma alternativa pa

ra a realização de tais medidas, constituindo-se em um método bas

tante simples e econômico.

0 sistema de medidas utilizado neste método consta de um

circuito eletrônico contador de tempo acoplado a dois detetores,

que são posicionados ao longo do "riser" (Figura 4). Para a rea-

lização da medida» uma certa quantidade de traçador radioativo é

injetada no fluxo em uma posição anterior ao primeiro detetor. 0

traçador radioativo irá percorrer o "riser" como a fase. sólida
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all si* circulação, sendo que o intervalo de tempo corresponde â

passagem das partículas marcadas entre os dois detetores e regi£

trado pelo circuito de tempo. Quando os dois detetores estiverem

posicionados nos extremos do "riser"« o intervalo de tempo medi-

do será então o tempo de residência da fase sólida no "riser".

Uma descrição geral do método de medida é feita a seguir:

- Quando as partículas marcadas tfe catalisador chegarem

â posição do 1' detetor, os pulsos ali produzidos, de-

vido à radiação detectada, são utilizados,para acionar o circui-

to contador de tempo. Após ser acionado, o circuito permanecerá

contando o. tempo até quando as partículas marcadas chegarem â p£

sição do 2* detetor. Neste caso, os pulsos produzidos são utili-

zados para parar o circuito contador de tempo, ficando registra-

do o ^empo de passagem das partículas marcadas. Para Isto, o cir-

cuito contador de tempo foi projetado de forma a ser acionado e

parado quando nas entradas I e II (l9 e 29 detetor], respectiva-

mente, for aplicada uma taxa de pulsos igual ou superior a um

determinado valor, previamente fixado no circuito.

* _ mes * modelo experimental siplificado.



Ill

OETETOR

DETETOR

u

MEDIDOR
DE

TAXA

REGISTRAOOR

MEDIDOR
DE

TAXA

Flg. 1 - Método dos Dois Picos.
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J #3 - Revisão Bibliográfica

As primeiras técnicas de traçador uBadas na investigação

dos fenômenos ligados ao escoamento em reatores químicos conti -

nuos e em outros sistemas com fluxos contínuos, empregavam somejn

te traçadores Inertes em conjunto com espectrômetros de massa ,

anelisadores condutométricos, analisadores colorimétricos, etc,

dependendo do tipo de traçador usado. 0 emprego de traçadores

inertes são eficientes nas investigações realizadas em sistemas

em escala de laboratório} entretanto, não permitem um estudo pre

ciso em escoamentos mais representativos do fenômeno real (13}.

A utilização de traçadores radioativos em conjunto com detetores

e outros equipamentos eletrônicos permite aos pesquisadores dar

maior ênfase ao estudo da dinâmica de escoamento de misturas bi-

naries [gás-sólido, gás-líquitío, líquido-sólido) em modelos de

laboratório bem como nos sistemas reais.

Um método utilizado já há bastante tempo no estudo dos

parâmetros de um escoamento com traçadoré o método de diluição,

que é baseado na determinação da razão entre a concentração do

traçador no ponto de sua injeção e a sua concentração em um pon-

to qualquer do escoamento. Esta última, é determinada através da

retirada de uma amostra da mistura em escoamento e da sua análi-

se em laboratório. Através da aplicação dessa técnica, Handles e

outros £15} realizaram medidas de tempo de residência da fase ga_

sosa no interior de um regenerador gãs-sólldo. Como traçador da

fasegasosa foi utilizado o gás Hélio, com as amostras sendo ana

Usadas em um espectrometro de massa. Em experimento similar, p_a

ra realização das mesmas medidas, estes pesquisadores utilizaram

um traçador radioativo ÍCriptônio-85}. Os autores destacam que,

neste caso, foi necessária apenas 1% do volume total de Hélio in

jetado para obter-se o mesmo intervalo de concentração.

Empregando essa mesma técnica, Todd e Wilson (24) deter-

aiinaram a quantidade de catalisador perdida através da chaminé

do regenerador de uma unidade de FCC. 0 desenvolvimento de um

adequado sistema de amostragem na chaminé e o uso de uma técnica

da Marcação radioativa adequada . são destacados pelo autor como

determinante na obtenção das medidas. A marcação -foi feita atra-

vés da impregnação de uma pequena quantidade de catalisador com

o radioisótopo Escândio-46, na forma de Cloreto de Escândlo. 0



11

r eg O desta técnica é restrita a situações onde o tempo de pa£

_em do traçador radioativo através do ponto de amostragem seja

»uficientemente longo, de tal forma a permitir a ramoção das amo£

trás.

Hull e Rosenberg 17) realizaram medidas de velocidade mé-

dia da fase sólida de uma mistura gós-sõlido em um "riser" de uma

unldade-piloto de FCC, onde as condições ali existentes impedem o

emprego da técnica acima descrita. 0 método apresentado consta da

medida da concentração do traçador no próprio "riser" através da

colocação de detetores externamente separados por uma distância

conhecida. Os sinais remetidos pelos detetores, correspondentes ã

passagem do traçador radioativo na frente dos detetores fsecçâo

d* medida), são amplificados e transferidos através de um medidor

de taxe para um osciloscópio. 0 traçador, passando na frente de

cada detetor, deixará um pico na tela do osciloscópio. Registros

fotográficos são obtidos com uma câmara Polaróide, tipo 277. A

distância em centímetros entre qualquer um dos pontos caracterís-

ticos dos picos obtidos (Figura 2), multiplicada pela escala de

tempo do osciloscópio em segundo por centímetro, dá o tempo de

trânsito da fase sólida entre as duas secções do "riser". Para a

realização destas medidas, foi necessário a construção de um me-

didor de taxa com a constante de tempo muito baixa, aproximadameji

te 10 vezes menor que o tempo médio de passagem do traçador radioa_

tlvo na frente do detetor. 0 traçador radioativo foi produzido a

partir da impregnação das partículas de catalisador com o radioisó_

topo ZircBnio-Nióbio-95.

Evans e outros'(3) investigaram a aplicação desta técnica

na medida da velocidade média da fase líquida em um escoamento de

duas fases gãs-líquido. As medidas foram realizadas numa mistura

•r/água, escoando em uma coluna vertical (Loop de Lotus). Foram

utilizados quatro detetores, posicionados ao longo da coluna, a

varias distâncias, a jusante do ponto de injeção do traçador, de

tal maneira que a medida do tempo de trânsito pudesse ser feita

••) vários pontos. Os picos foram registrados através de um regis-

trador ultra-violeta. Como traçador, foi utilizado o Sódio-24 na

forma da Bicarbonate de Sódio, dissolvido «m Ácido Acético. Para

«•> regime de escoamento anular a precisão do método foi da 15%.

Utilizando ainda traçador radioativo, Jesus e Goodwin (8)
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descrevem dois métodos que permitem a medida de alguns parâmetros

•freqüentemente requeridos em vários estudos de escoamentos de flui

dos. Um deles oferece uma maneira fácil de medir-se o tempo de pra

coalescência de gotas líquidas na interfase de dois. fluidos imis-

cíveis, enquanto o outro possibilita a monitoração contínua da ve-

locidade de uma partícula'em meio líquido durante sua queda, por

meio da gravidade. Para a realização das medidas, ele utiliza um

sistema de deteção convencional acoplado a um multicanal adaptado

para contar no modo Ilultiscaller. Tempos de precoaluscincia de até

50 ms foram facilmente medidos, enquanto que as velocidades ficaram

na ordem de 200 mm/s. Como traçador radioativo, foi utilizado Ou -

ro-198 dissolvido em Agua-régia.

Recentemente, Chmieliwski e Selecki (13), investigando es-

coamento de misturas binaries e de multicomponentes através de equi_

pamentos de plantas industriais, o fez, utilizando traçador radioa-

tivo. 0 método usado,é baseado na injeção instantânea do traçador

(pulso de injeção * função delta de Oirec) na entrada do equipamento

e na obtenção de sua concentração na saída do equipamento. A conce£

tração do traçador na saída do equipamento foi obtida através da co

locação de detetores acoplados a sistema de registro nesta posição.

Entre outros parâmetros, foi investigada a forma de escoamento da

fase líquida e da fase sólida em uma planta de tratamento de água

de esgoto. Utilizando o mesmo método, estes pesquisadores estudaram

a forma de escoamento do Ácido Sulfúrico em uma planta de produção

de Ácido Fosfórico.

26
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1
f

8

Primeira seção
de medidas

"Gi

C,Ct)

Segunda seção
de medidas

t-t r -t
G2

G2 Tempo

Fít) = Ji* C(t)dt

1.

1/2

0

C2{t)

b) tS •

I\ t « t2 - 1 ,
com
a« x (a + b)

c)
* « « • § •

t * t2-ti

d)

2 - Métodos para Determinação dos Pontos Caractsristicos.
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CAPITULO II

MODELO EXPERIMENTAL SIMPLIFICADO

2.1 - Projeto do Modelo Experimental Simplificado

A filosofia básica do projeto é a obtenção de um modelo

experimental simplificado da unidade-piloto de FCC (apresentada

no esquema da Figura 3J capaz de representar as características

da planta-piloto, consideradas essenciais para a definição da

técnica de medida dos parâmetros descritos na introdução deste

trabalho. 0 modelo deve ser compacto com uma operação bastante

simples e custos mínimos tanto de construção como de operação.

A mais importante e, em geral, a mais difícil etapa do

projeto de um modelo, é a primeira delas: A determinação das c£

racterísticas significantes para a finalidade do projeto.

Como pode ser observado, três dos quatro parâmetros (tem

po de residência, tipo de escoamento, e a distribuição radial da

fase sólida no "riser") em estudo estão restritos ao escoamento

da mistura blfásica no "riser" e somente o quarto, tempo de cir

culação da fase sólida, envolve os demais componentes da unida-

de-piloto.

Tem-se, com isto, que o "riser" se constitui na princi-

pal secçâo de teste da unidade-piloto e e esta a parte onde as

análises foram concentradas para a construção do modelo experi-

mental simplificado. Fpl considerado, portanto, significativo

para o estudo dos parâmetros a obtenção de um escoamento de uma

mistura gás-sólido através d« um conduto vertical.

Na unidade-piloto a mistura gás-sólido « formada por va

por de óleo mais catalisador, além do vapor d'água qua é utili

2ado para melhorar a fluidlzação do catalisador. Uma caracteríjs

28
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tlca do escoamento no "riser" é que as fases sólida e gasosa B£

tão inteiramente contactadas possibilitando uma boa eficiência

nas reações de craqueamento.

As principais simplificações introduzidas no modelo ex-

perimental foram: em primeiro lugar a substituição de vapor de

óleo por ar, que implica em uma alteração na natureza do fluido

e a eliminação do sistema de reações químicas, mas mantém a prin̂

clpal característica exigida para o modelo. Uma outra importante

simplificação foi a determinação de trabalhar-se com o sistema

em temperatura ambiente.

Estas duas simplificações são as bases para a constru-

ção do modelo experimental simplificado que, apesar das altera-

ções, resguardará do sistema real as características essenciais

para a sua finalidade.

0 modelo construído consta, basicamente, de um único cir

culto onde uma mistura sólido-gãs. escoa através de um tubo verti.

cal de secção constante (riser], com a fase sólida sendo recircu

lada enquanto a fase gasosa é.liberada para o meio ambiente. Em

face das simplificações introduzidas, o modelo pode ser constri^í

do com algumas partes em vidro (riser e coluna de retorno], pos-

sibilitando ao operador uma observação da mistura em circulação;

as demais partes foram construídas de zinco e PVC.

2.2 - Características e Operação do Modelo Experimental Simpli -

ficado

Um desenho esquemático do modelo simplificado é mostrado

na Figura 4. A fase sólida i introduzida no sistema através do

probo (ver Figura 4) para o interior da coluna de retorno, es-

coando daí, vagarosamente, para o misturador. No interior do m^s

turador a fase sólida é arrastada através do "riser" pelo ar que

é injetado na parte inferior do misturador. Do "riser", a mistu-

ra penetra no separador, onde a fase sólida retorna, por ação da

' . gravidade, para a coluna de retorno enquanto a fase gasosa esca-

pa para o ambiente, através de uma série de filtros. Dessa forma

se atinge o objetivo principal do modelo, que é a obtenção de uma

, mistura gãs-sólido escoando através do "riser".

te I 29
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. 2.2.1 - Formação do selo na coluna de retorno.

Observando o modelo experimental, pode-se veri-

ficar que o ar Injetado na base do rnisturador, quando o sistema

está vazio, percorre o modelo experimental através de dois cami -

nhos, "riser" e coluna de retorno, escapando então para o meio-

ambiente. Quando a alimentação é iniciada, o sistema se comporta

de uma maneira totalmente desordenada, com a massa do catalisador

subindo e descendo através das duas colunas de vidro, indistinta-

mente. 0 sistema continua com este comportamento, até que, ao atin

gir uma determinada quantidade ds catalisador, um selo se forma

na curva da coluna de retorno. A quantidade de catalisador neces-

sária ã formação do selo depende da vazão de ar injetado no siste_

ma. Com a formação do selo, o ar ê impedido de penetrar na coluna

de retorno, tendo necessariamente que seguir através do "riser" ,

arrastando as partículas de catalisador que escapam da coluna de

retorno. Se após a formação do selo a alimentação continuar, for-

ma-se-á uma coluna compacta de catalisador ao longo da coluna de

retorno. A altura desta coluna é função da massa de catalisador

no sistema e da vazão de ar injetado.

\
.2.2.2 - Alimentação de ar no sistema.

A alimentação de ar no sistema ê feita através de

uma bomba, com uma vazão máxima de aproximadamente 3,240 ro'/h. O i

sistema pode, entretanto, operar com vazões menores, dependendo

do tipo de escoamento desejado. 0 rotãmetro que envia ar para o .

modelo experimental pode ser ajustado para a vazão requerida.

Para vazões pequenas (Q<2,50 m s/h), teremos um escoameji

,to tipo leito fluidizado ao longo do "riser"j para valores da or-

dem de 3,0 mVh, teremos um leito arrastado.

.' 2.2.3 - Componentes do modelo simplificado.

1 - Probo; Tubo de vidro com diâmetro ds 0,7 cen- ":

, tímetros e comprimento de 140 centime- >

tros. 0 comprimento deve ser tal que o tubo •
í

atinja o interior da coluna de retorno. E

lizado para alimentação do sistema.

30
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2 - "Riser"t Tubo de vidro com diâmetro de 1.63

centímetros e comprimento de 146

centímetros. Este comprimento não é rígido,

o importante é proporcionar uma boa secção

de teste para realização das medidas.

3 - MÍBturador: Um pequeno tubo de PVC com um ta_

manho suficiente para conectar a

coluna de retorno ao "riser".

4 - Separador: Recipiente construído de zinco,

com a parte superior cilíndrica

e a base cônica. As dimensões são tais que

permitem uma separação rápida da mistura bi-

-fásica.

5 - Placa coletora de finos: Placa de aço inoxjl

davel, com furos no lado oposto

ã entrada da mistura bifásica. A sua função

é facilitar a separação das fases. Os furos

são da ordem de 1 mm.

^ 6 -' Coluna de retorno: Tubo de vidro com diâme_

tro de 2,5 centímetros.

7 - Filtros: A placa coletora de finos, na par-

te dos furos, está coberta com uma

camada de feltro que retém os finos, que não

se separam naturalmente. Uma outra camada de

feltro foi colocada na salda de ars como me

dida de segurança.

2.3 - Testes de Segurança com o Modelo Experimental Simplificado

A parte critica do modelo experimental é o sistema de s£

paração gás-sólido (Separador, ver Figura 4], por existir aí uma

saída de ar do modelo para o meio-ambiente. Como a fase sólida

em circulação i constituída de partículas muito pequenas (Tabela

1)« com diâmetro médio de 60u, existe ume tendência de arraste
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doa finos desta fase pelo ar, correndo o risco de contaminação

do ambiente, caso ae partículas marcadas escapem para o meio-am

biente. Por este motivo, foi necessário a introdução de dois fll

tros em série na linha de saída do ar, a fim de reter qualquer

partícula sólida que não se separe da fase gasosa.

Tabela 1: Análise Granulomêtrica da Fase Sólida.

DIÂMETRO

0-20 microns

20 - 40 microns

40 - 80 microns

80 microns

PERCENTAGEM EM PESO

1%

10%

68%

21%

Diâmetro médio das partículas do catalizador: 60 microns

Para análise do desempenho do sistema de separação, foi

construído um modelo experimental auxiliar. Este modelo conta com

o mesmo sistema de separação do modelo simplificadot entretanto,

possui as demais partes modificadas. As modificações introduzidas

visam permitir uma determinação da taxa de retenção do sistema de

separação, que é o parâmetro utilizado na avaliação do desempenho

do sistema de separação.

0 modelo auxiliar construído está apresentado no esquema

da Figura 5. Este modelo é mais apropriado para testes com mate-

rial inerte, e com esta finalidade ele foi usado. 0 principal ob-

jetivo das modificações introduzidas foi tornar possível a pesagem

da fase sólida antes e apôs a sua passagem através do sistema de

separação. Na Tabela 2, temos os resultados obtidos dos testes rea

lizados.

f
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Tabela 2: Resultados dos Testes de Segurança.

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

VI)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

V

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0.

'B.^J

0027

0015

009

0050

0160

0010

0000

0023

0033

«RCgJ

0"3025

0.2076

0,0804

0,0413

0,0624

0.0016

0,1453

0,0396

0,1217

9

9

9

9

10

9

10

9

10

n1Hc«)

,694B

,7909

,9187

,9537

,0464

,9974

;1453

,9581

.1184

M

M

M.

MiR

• Massa de..catalisador injetada

• Massa de catalisador recuperada

• Massa de catalisador retida pelo becker

= Massa de catalisador retida pelo modelo sikplificado

* Mi " MB
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UNIDADE PILOTO DE CRAQUEAMENTO CATALlTICO FLUIDO.

PRODUTOS **—
(gasolina, GLP.etc.)

MISTURA .VAPOR
+

CATALISADOR

GASES

CAMINHO DO
CATALISADOR

REGENERAOOR

CATALISADOR
COMPACTADO

ÓLEO VAPOR

Fig. 3
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MODELO EXPERIMENTAL SIMPLIFICADO

fl PROBO

COLUNA DE

RECUPERAÇÃO

*•:

MIETURAOOR

Fig. 4
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MODELO EXPERIMENTAL AUXILIAR N« 1

- ARRANJO EXPERIMENTAL -

VÁLVULA r

INJETORA Q

I I CILINDRO
U COMPRESSOR

É&*> CATALISADOR

P MANOMETRO

)Á
\ BOMBA
VDE •
INJEÇÃO

Fig. S
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CAPITULO III

SISTEMA DE MEDIDAS

3.1 - Circuito Eletrônico Contador de Tempo

Os requisitos básicos que o circuito contador de tempo

deve atender, são os seguintes:

a) Registrar tempos de trânsito do traçador radioativo.com

valores tão pequenos quanto 50 msj

b) Ser acionado e parado por sinal remetido pelo detetor;

c) Confiabilidade de operação;

d) Operação simples e baixo custo.

O circuito i,ainda. Idealizado de forma a se ter uma boa

flexibilidade no que diz respeito à sua utilização no acoplamen-

to com os diversos sistemas de deteção.

3.2 - Funcionamento do Circuito

O funcionamento do circuito é explicado através do diagra

ma de blocos da Figura 6. O padronizador 1, correspondente no ar-

ranjo experimental ao detetor inferior (Figura 7), dá uma forma

padrão a todos os pulsos que recebe, colocando em sua salda pul-

BOS de amplitude e largura uniformes. A cada 1 ms, o discrimina-

dor 1 verifica o número de pulsos que chegam do padronizador. Se

o discrlminador não tiver ainda sido acionado • o número de pul-

sos, neste intervalo de tempo, supera um nivel prê-fixado, o con-

tador ê acionado.numa freqüência de 1 KHZ proveniente da base de
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tempo* 0 contador só pára quando o discrlmlnador 2 receber uma

taxa de pulsos que supere o seu nível de referência, em procejs

so Idêntico ao descrito para o discriminador 1.

3.2.1 - Partes principais do circuito.

1) Base de tempo: Cristal de quartzo (1MHZ).

2) Divisores de freqüência: 10:1.

3) Contador principal com "display" digital.

4) Discriminação e controle "Start-Stop", cir-

cuitos integrados.

Outras características:

- Contador com "Reset" automático de 10s.

- "Reset" manual. •.

- Parada e partida do contador manual.

- Retificação e regulação de 220 AC para

. 5 V D-C, 1 A.

3.3 - Arranjo Experimental

0 arranjo experimental utilizado neste trabalho está re

presentado na Figura 7. Os contadores 1 e 2 registram as radia-

ções detectadas devido à passagem do traçadar-radioativo, e re-

metem» independentemente, para o contador de tempo os pulsos

correspondentes.

0 contador de tempo é acionado e parado quando nas entradas X

e II, respectivamente, for aplicada uma taxa de pulsos superior

ao nível de referência pré-fixado no circuito. O nível de refe-

rência do circuito é fixado.antes da experiência e são os seguir*

tes:

D ' 1 pulso/ms

2) 2 pulsos/ms

3) 4 pulsos/ms
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4) fl pulsos/ms

0 traçador radioativo» após ser injetado, irá percorrer

o "riser" na forma indicada pelo diagrama. Quando a amostra ra-

dioativa se aproxima do primeira detetor, a taxa de radiação d£

tectada aumenta, aumentando, portanto, o número de pulsos que

são remetidos ao contador de tempo. Durante a variação da taxa

de pulso, o nível de referência deve ser superado e o contador

de tempo é acionado e assim continua até que o material radioa^i

vo,ao chegar no segundo detetor, possibilite a produção de uma

taxa de pulsos que pare o contador ficando o tempo entre a che-

gada destas duas taxas de pulso registrado no visor do contador

de tempo. A Figura abaixo exemplifica uma medida:

Taxa de

pulsos

l9 Detetor

n
2» Detetor

t (s)

t - tempo de trânsito indicado pelo contador de tempo
c

T - taxa de pulsos pré-fixada

39



DIAGRAMA DÊ BLOCOS DAS ETAPAS DO CIRCUITO

DETETOR 1

CO
CM

DETETOR 2

CONTADOR
1

CONTADOR
2

PADRDNIZAOOR

PADRONIZAOOR
2

DISCRIMINADOR

•' ATIVAÇÃO
• DO

DISCRIMINADOR

DISCRIMINADOR
2

PARTIDA

.MEMÓRIA

PARADA

BASE OE TEMPO
1 Ms

RESET

CONTADOR

Fig.' 6,
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ARRANJO EXPERIMENTAL

TRAÇADOR RADIOATIVO

1

DETETOR 2

•

CONTADOR

2

ENTRADA 2

CONT.
TJE

1E1

n •
Lr

DETETOR 1

ipq

ENTRADA 1

CONTAOOR

1

AR

Fig. 7
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CAPÍTULO IV

TRAÇADOR RADIOATIVO

Os requisitos básicos para um traçador radioativo ser

satisfatório para o nosso tipo de experimento, são:

1) Não deve ser normalmente encontrado no sistemaj

2) Deve permanecer identificado com a fase com a qual

foi introduzido;

3) Deve ser detectável com precisão em pequenas conceji

trações, tal que a introdução do traçador não afete

apreciavelmente o sistema em operação.

4.1 - Marcação do Catalisador Tipo Sílica-Alumínio

Um tipo de marcação clássica para este catalisador ê

descrito pela literatura. Consta da impregnação de um radieis^

topo sobre as superfícies das partículas de catalisador. Um res

dioisótopo particularmente usado nesta impregnação ê o Escãn-

dio-46 (14).. Outros radioisótapos também impregnados são o Cé-

rio-144 e o Zircõnio-Nióbio-95 (7 ). Em qualquer um dos casos,

as partículas de catalisador são embebidas em solução ácida do

Tadioisõtopo escolhido e agitadas com aquecimento. Para que o

catalisador assim marcado seja utilizado como traçador em uma

planta..piloto ou comercial, • necessário a realização de tes-

tas bastantes severos para verificar s» a impregnação foi real

«ente eficiente, e assim prevenir-se eventuais liberações de

material radioativo.

Estes testes consistem em submeter o material marcado
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a condições Idênticas âs que ele estará submetido quando de sua

aplicação* e em seguida verificar se HOUVB liberação do material

impregnado. No caso do processo de FCC além das altas temperatu-

ras (t-400°C), o catalisador é submetido ainda ã abrasão e à in

tensa reatlvidade química do sistema, com a absorção e desabsor-

ção de partículas de hidrocarboneto,durante o craquesmento. Além

da necessidade de efetuar os testes com o catalisador marcado ,

como foi descrito, para o emprego desta técnica,existe ainda a

possibilidade da impregnação ser perfeitamente confiável, mas

não ser homogênea, ou seja, a ocorrência de uma marcação prefe-

rencial sobre, por exemplo, os finos, acarretando imprecisões nas

medidas dos parâmetros da fase sólida por meio de traçador radio^

tlvo.

Finalmente, temos que o procedimento de marcação não deve

afetar as propriedades do catalisador.

4.2 - Escolha do Traçador Radioativo

Em vista das dificuldades descritas para o emprego desta

técnica, foi feita a opção da marcação do catalisador induzindo

atividade por meio de reação nuclear em um elemento componente do

catalisador. Assim, com mais razão estagiam satisfeitos os requi-

sitos para a produção de um traçador eficiente e seriam eliminados

todos os Inconvenientas com o trabalho de impregnação e com os te£

tes de controle mencionados.

Para a obtenção da tal traçador, é necessário, inicialmen-

te, estudar a possibilidade de produzir um radionuclídeo no cata -

lisador com as características nucleares desejadas (meia-vida, ener

gia do gama, e t c ) , ou seja, comparáveis com aqueles radioisóto -

po» utilizados no processo de impregnação (7,14). 0 primeiro passo

-foi estudar a composição química do catalisador (TAELA-3). Pela

-observação dassa composição, -foram eliminados os elementos que

•ram capazas da produzir radionuclídeo por reação nuclear (n,t),

«as qua possuam jneia-vida extremamente curta, para a realização

desta tipo da madlda* Basaado nisto, foram prontamente elimina.-

dos o Al» Si a 0. qua.são «lamentos qua existem em maior concen-

tração no composto. Entra os elemento» restantes, foi escolhido o

Fa qua tarn uma concentração da 0,3%. 0 radionuclídeo a ser medido'
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seria o 5*Fe, que tem uma meia-vida de 44,6 dias e gamas- com

energias de 1099 e 1290 KeV. Através da reação nuclear seguinte,

foi produzido o radlonuclídeo desejado:

5tFe + n 'Fe +

Para obtenção tie atividade suficiente para alguns meses

de trabalho, uma amostra de 5 gramas foi irradiada com um fluxo
,1"!de neutrons de 10 n/s cm , durante poucas horas.

Tabela 3: Composição da Fase Sólida.

A12O3

SiO2

Fe

Na

Cu .

N i

V

46% em peso

50% em peso

Cr,3% em peso

0,4% em peso

10 ppm (partes por milhão)

400 ppm (partes por milhão)

600 ppm (partes por milhão)

4.3 - Determinação da AtividadB Mínima do Traçádòr Radioativo

Como foi dito anteriormente, o traçador radioativo é

-produzido a partir da marcação do próprio catalisador.

Temos ainda, que observações experimentais indicam in-

tensamente que o traçador radioativo não passa através do "riser"

mais do que uma única vez, em uma concentração suficiente para

»ua detcção, devido à dispersão no homogenizador e no separador.

A implicação disto é que para cada medida de tampo da

trânsito ser Realizada á necessário a preparação de um novo tra

çador radioativo a a alimentação do sistema com uma nova massa
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em circulação é constituída de partículas muito pequenas (Tabela
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de catalisador, descontaminada. Com base nas considerações aci-

ma, tem-se que é preciso uma estimativa prévia da atividade ne-

cessária para a realização de uma medida, para não se perder ma

terlal radioativo com uma injeção insuficiente ou excessiva. T£

mos ainda que. por motivo de segurança, é desejado trabalhar-se

com a menor atividade possível.

4.3.1 - Modelo experimental auxiliar n* 2.

Com a finalidade de se estimar a atividade mír̂ i

ma do traçador radioativo, foi construído um segundo modelo ex-

perimental, cujo esquema está indicado na Figura 0. 0 sistema

de separação gãs-sólido deste modelo é o mesmo já utilizado nos

outros dois modelos, e as modificações efetuadas visam possibi-

litar a recuperação dei traçador radioativo.

A atividade mínima do traçador radioativo, em Curie, de_

penderá dos seguintes parâmetros:

1) Atividade específica do traçadorj

2) Condições de medida: geometria de contagem (que é

função.do modelo do "riser"), tipo de escoamento e

arranjo dos detetores;

3) Tempo de contagem em cada detetor, que é função da

velocidade da fase solida no "riser"

Nos experimentos aqui realizados fixou-se uma vazão de

.1400 i/h, que é um valor intermediário da capacidade máxima da

bomba de alimentação.

Foi realizada uma série de testes, onde a atividade do

•traçador radioativo injetada no sistema foi aumentada gradativa^

mente até atihgir-se um valor limite, a partir do qual o.siste-

ma é acionado. Evidentemente, em virtude da dispersão aqui ser

menor que no modelo principal, a atividade real a ser injetada

deve ser multiplicada por um fator obtido da relação entre as

dispersões.
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FILTRO

SEPARADOR

AR

MODELO EXPERIMENTAL AUXILIAR N* 2

*r ARRANJO EXPERIMENTAL -

•INJETOR

DETETOR 2

DETETOR 1

CONTADOR

2

CONT.
DE

TEMPO.

CONTADOR

1

TRAÇADOR RADIOATIVO

Fig. 8
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CAPITULO V

RESULTADOS

5.1 - Testes Preliminares - Testes para Identificar as Fontes

de Erro

Um traçador ideal seria aquele constituído de uma única

partículas de catalisador, de tal forma que ela contivesse toda

a atividade necessária para a realização das medidas. Com este

tipo de marcação, todos os erros na medida do tempo de residên-

cia, devido aos fenômenos da dispersão do traçador, estariam

eliminados.

Um traçador com esta característica teria aplicação ai£

da na determinação das demais fontes de erro, como aquelas devi

das ã variação na taxa de escoamento da fase sólida e ao com-

portamento do sistema de deteção. Entretanto, tal traçador não

existe uma vez que, devido áo pequeno tamanho das partículas

de catalisador (diâmetro médio - 60 y), a atividade que possa ser

produzida ou introduzida na partícula certamente não i suficie^

•te para a.s nossas medidas. A solução encontrada foi utilizar uma

esfera que acompanhasse a fase sólida em circulação e contives-

s« suficiente atividade para os nossos propósitos. Isto foi ob-

tido marcando-se uma pequena esfera de giz (diâmetro = 0,7 cm)

com uma solução de Cobalto-60, sendo a asfera em seguida plasti

•ficada. Este procedimento evitou qua a solução radioativa fossa

llbvrada * tornou o material perfeitamente astável e rasistanta

•os choquas ao qual ara submetido duranta o sau escoamento no

modelo experimental simplificado. Uma vaz Introduzida no siste-

ma através do probo (Veja Figura 3* a asfara antra em circula-
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çao acompanhando a fasa sólida ali presente, sem* contudo, é cia

ro« possuir o mesmo comportamento. Entretanto, o importante é

que o problema da dispersão é eliminado e o emprego da esfera

permite uma avaliação do erro nas medidas, dBvido à variação na

taxa de escoamento da fase sólida. Para isto, foi introduzido

na linha de alimentação de ar um rotâmetro, que permitiu o con-

trole da vazão. ^

Os resultados de tris experiências com 25 medidas de tern

po de trânsito da esfera de giz entre duas secções do "riser" se

encontram nas Tabelas 4, 5 e 6. Estas experiências foram realiza_

das utilizando-se o arranjo experimental da Figura . £

5.2 - Discussão dos Resultados

Da confrontação dos resultados das experiências nç 1 e

n* 2, podemos observar o efeito da vazão de ar sobre as medidas.

Uma redução na vazão de ar (3240 Z/h - 2500 A/h) não elimina as

variações na taxa de escoamento da'fase sólida (e também da esfe

ra), mas produz um escoamento mais ordenado, reduzindo assim es-

tas variações.

A atividade contida na esfera era suficiente para acio-

nar o sistema de medidas (sistema de deteção+ contador de tempo)

e os erros, devidos à deteção da radioatividade e ao funcionameri

to do contador de tempo, são desprezíveis, comparados com aque-

les devidos ã variação na taxa de escoamento.

Na experiência n9 3, foram utilizados colimadores em cada

um dos detetores. Os colimadores foram projetados com o objetivo

de que os detetores fossem sensíveis à radiação emitida pelas pa£

tlculas marcadas num certo volume do "riser". Os resultados obtji

dos indicaram a necessidade do emprego de colimadores.
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Tabela 4: Medidas de Tempo de TrânBlto da Esfera entre

duaB Secçôes do "Riser".

Experiência n* 1 - Nesta experiência foi u ü

lizado o modelo sxperimen_

tal principal com o catalisador em circulação.

MEDIDA
N»

1
2
3
4
5
6
7
8
g

20
11
12
13
14
15
16
17
28
19
20

TEMPO
(ms)

110
116
118
120
121
128
12B
128
130
132
132
134
134 '
137
138
140
141
143
166

. .167

11

Análise Estatística:

20
Tempo Médio - t - I ti/20 - 133,15

1-1

Desvio-Padrão:

2 tt - t) Fit) - 14,40

Desvio Relativo:

_ _ S x 100 , _ _ ..
D.R. - » 20.84%

CondicBes Experimentai»:

Vazão de ar « 3240 X/h

flas»a da fase sólida * 500 g

Distância entre detetores» 45,2 cm
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Tabela 5: Medidas de Tempo de Trânsitp da Esfera entre

duas Secções.

Experiência n9 2.
r

MEDIDA
. . M*

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10 .

Análise Estatística:

Tempo Médio:

TEMPO
(ms)

173

. 16B

187

170

156

1B4

179

164

158

167

-_ It
t * Z ti/10 * 170,6

1-1

Desvio-Padrão:

S -

Desvio Relativo:

A/Ê C t - t ) *
yt-o

Ftt) - 10,33

D.R. . S x l 0 D - 6.05%

Condições Experimentais:

Vazão de ar - 2500 A/h

Massa da fase sólida * 500g

Distância entre os detetores * 45,2 cm



sos, naste intarvalo de tampo* supera um n ve pro- x ,

tador a acionado.numa freqüência de I KHZ proveniente da base de

Tabela 61 Medidas do Tempo de Trânsito da Esfera entre

duas Sscções do "Riser".

Experiência n* 3 - Estas medidas foram reali.

zadas usando-se colimado-

res.

MEDIDA
N«

1

2

3

4

5

6

7

• 8

9

10

TEMPO
(ms)

201

185

199

210

194

198

194

201

205

192

Análise Estatística:

Tempo Médio:

t - Z ti/10 » 198,2 ms

Desvio-Padrão:

t-o
Desvio Relativo:

- t) 2 Fit) - 6.84

3,45%

Condic5es Experimentais:

Vazão de ar « 2200 l/h

Massa da fase sólida - 500g

Distância entre os detetores • -45,2cm



2) 2 pulsos/ms

3) 4 pulsos/ms
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5.3 - Determinação da Atividade Mínima

Utilizando o modelo experimental auxiliar n* 2 (veja Fi-

gura 6), foram executados testes para a determinação da ativida-

de minima requerida para disparar o sistema de contagens (Capítu_

Io 4). Oeste modo, com injeções sucessivas com crescentes quantjl

dades de traçador radioativo foi atingido o valor mínimo da ati-

vidade necessária para realização das medidas. A taxa de conta -

gem específica, para as nossas condições de medida, f o i de

1.100.000 cpm/g. No quadro abaixo, estão as condições em que a

experiência foi realizada B O seu resultado:

Vazão da Bomba '. 1400 l/h

Pressão.de injeção 5 Kgf/cm2

Quantidade minima de traçador ra-
dioativo 1,0. g .

5.4 - Determinação do Tempo de Trânsito da Fase Sólida

Com o modelo experimental simplificado nas condições

Idealizadas, foi então realizada a medida final. Antes da injeção

do traçador radioativo, o sistema foi deixado em operação por um

certo período de tempo necessário para que as perturbações carac-

terísticas do Inicio de operação fossem eliminadas. 0 mesmo pro-

cesso de Injeção do traçador foi utilizado, e os números desta eje

periincia estão listados abaixo:

Tempo de trânsito medido

Condições experimentais:

B3 ms

Vazão de ar • 1400 A/h
Massa da fase sól ida * 500 g
Pressão ds injeção * 5 Kgf/cm2

Quantidade de traçador radioativo Injetada l . O g



CAPITULO VI

CONCLUSÕES

A adoção do modelo experimental simplificado na lnvestji

gação de técnicas nucleares para medida dos parâmetros descri -

tos na Introdução deste trabalho, foi plenamente justificada no

que diz respeito ao desenvolvimento da técnica de medida do tern

po de residência,ou tempo de trânsito,da fase sólida no "riser",

utilizando traçador radioativo. As principais vantagens do tra-

balho com esta unidade são as seguintes:

1) As condições de operação podem ser alteradas livre-

mente e arbitrariamentej

2) As dimensões e formas do modelo podem ser modificadas

com uma menor rigidez.

Quanto ã técnica de marcação da fase sólida, utilizada

neste trabalho em substituição a uma outra classicamente empre-

gada para marcação de catalisador deste tipo, representa uma .

-maneira bem mais prática, e eficiente de produção do traçador ra

dioativo, haja vista que com sua aplicação são eliminados todos

os inconvenientes com o trabalho de impregnação e com os testes

de controle, mencionados no Capítulo IV.

Com respeito ao sistema de medidas, o seu desanvolvimen_

to visou,principalmente, ã possibilidade d» sua aplicação am uni

dadas industriais ou piloto, de craqusamento catalítico fluido. .*•

A simplicidade dos equipamentos empregados a o baixo custo do

sistema de registro dos resultados ampliam as suas possibilida-

des de aplicação. . ' .
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