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RESUMO

4e<tempo de

circulação, tempo de trânsito, concentração e distribuição ra

dial do catalisador. Estes dados foram obtidos em um modelo sim

pi ifiçado de uma unidade piloto de Craqueamento Catalitico Flui

do (FCC). Traçador radioativo e atenuação-y foram as técnicas

empregadas. (.B.G,) -

A determinação do. tempo de circulação do catali^

sador foi feita a/traves de injeções e posterior/ monitoração

de traçador rad/oativo, sem /Causar perturbações sensíveis j ao

/ / / L
escoamento. \iw sistema de /ontagem-y detectou a passagem /da nu
vem radioatiya.

0 tempo df trânsito foi determinado com/o auxT-

lio de um relógio eletrônico. Este dispositivo foi ayòoplado em

série com dois detectores-y, possibilitando a obtenção de pi
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I

cos de forma C(t) versus t, em um osciloscópio, ficando deste

modo registrada a distribuição dos tempos de trânsito.

concentração axial do catalisador no riser foi

determinada com ajuda de ambas as técnicas. Em ambos os méto-

dos, forcam traçadas curvas de caíibração útil izando-se modelos

experimentais simulados. Com o sistema em operação^ medidas fo

/ / _ y
ram efetuadas e os valores médios interpolates nas curvas de

caíibração. ./
A distribuição radiai do catalisador no risjsr foi

investigada com traçador radioativo e 4 possibilidade^ foram

analisadas pelo úso de configurações simuladas: literal, homo
' / y

gênea, central e anelar. Pelo emprego de detentores e um espie

ciai arranjo de colimadores, o mapeamento/radial da distribui^

ção de partículas, foi obtido com grand/e precisão.
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ABSTRACT

A simplified model of a cracking unit was

construct. The gaseous phase consisted of air, the solid phase

(zeolite catalyst cracking) and both the phases circulate at

the ambiente temperature in the steady state with 500 g of

catalyst and air flow of 1600 1/h

c Measurements for the circulation time of the

solid phase (catalyst), concentration and radial distribution

of catalyst have been carried out. The reduced experimental

model of the cracking reactor (FCC) was used and radioactive

tracer and attenuation of y-radiation techniques were employed. (£,

The determinajjjofl—ei^catalyst circulation time

was carried out bŷ nrtfans of injection of radioactijfg^. traçar

without per^u^bing the circulation system^-Wnereas the

detector registered the passage of jtlreiradioactive cloud.
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The radial concentPtrtT<rn\ of solids (catalyst) in

the riser was determined by means of tracer and y-attenuation.

In both these methods, the calibration curves were plotted,

using experimental simulation models, aftewards with the system

in circulation the measurements were made and the values obtained

interpolated in the calibration curves. The solid fraction was

determined as 11% with an error of ± 1,8%. The comparison of

the results shows a good agreement between the two methods.

The radial distribution of the catalyst was

investigated with radiactivti tracer being analysed in 4

possibilities depending upon the model to be simulated: in the

form of a ring, centralized, lateral and homogeneous.

A radial mapping through the y-detectors and an
"v. - •

special collimation arrangement permited and uniquivocal

determination, with a good precision, that the flow has a

homogeneous distribution.

t



CAPITULO I

INTRODUÇÃO

QuTmicos e engenheiros facilmente descobriram

que o craqueamento catalTtico fluído (FCC) tem um campo muito

vasto e importante, de aplicações industriais. Um exemplo di£
- (28)

to e a citação de alguns autores* ' ao se referirem ãs unidji

des de FCC como o "coração das modernas refinarias", proporei^

nando um alto rendimento.
Partindo-se do principio que, partículas sólidas

de catalisador têm a capacidade de adquirir propriedades seme
•r Í23Í

lhantes a um fluído quando aeradas1 ', desta forma, se o grau

de escorregamento entre gases e sólidos é suficiente, e o si£

tema encontra-se encerrado em conduto fechado, pode-se assumir

que ocorre um comportamento dinâmico de um verdadeiro sistema

de fluxo.



O conhecimento preciso da capacidade de um reator

de leito fluído, é requerida tanto no projeto quanto na fase

de operação das unidades de FCC. 0 tempo de contato entre sol?

dos e gases através do reator vertical cilíndrico (riser) ê

freqüentemente usado para maximizar a qualidade dos produtos

obtidos. A distribuição da mistura, catalisador mais vapores

de óleo no riser, atua de forma direta no grau de conversão da

unidade. Uma mã distribuição (por exemplo, alta concentração '

localizada nas paredes do riser) evidencia o desvio de um es-

coamento tipo pistão (Plug Flow); o qual seria ideal ao proce£

so. Para se exercer controle sobre o tipo de escoamento que £

corre no riser, se faz necessário informações sobre a densida-

de radial do catalisador.

A medida de parâmetros do escoamento de leito

fluidizado em reatores do tipo FCC, apresenta dificuldades bem

características. Unidades de craqueamento possuem em geral cons

truções robustas com catalisador circulando continuamente em

circuito fechado, não permitindo acesso direto ao sistema. As

medições devem ser realizadas externamente e a aplicação de

técnicas ditas convencionais para medidas de parâmetros, por

exemplo, através de traçadores inertes, não deram bons resulta

dos neste caso. Para suprir estas dificuldades, têm sido desejn

volvido muitos processos de medidas utilizando-se traçador ra

dioativo. .

Neste trabalho procuramos desenvolver algumas

técnicas eficientes de medidas, para determinação de velocida^

de, concentração e distribuição do catalisador em unidades de

FCC. A complexidade do fluxo, mesmo em unidades de escala pi



loto, forçou-nos a adotar o modelo simplificado construído por
í 18)

Paiva1 . Utilizamos também sua técnica de marcação do catali^

sador por meio de um traçador intrínseco. As vantagens na esco

lha deste método, foram evidenciadas pela estabilidade do tra

çador ante as reações de craqueamento, além da homogeneidade'

da marcação; onde o diâmetro das partTculas do catalisador não

tem influência, não havendo portanto, marcação preferencial das

frações mais finas.

0 instrumental de medidas se caracterizou pela

simplicidade dos equipamentos e ao mesmo tempo forneceu da_

dos com a precisão requerida e bastante flexível quanto ao t2

po de arranjo. As medidas da radiação-y emitida pelo traçador'

ou por fontes, foram realizadas por meio de detectores de ciji

til ação Nal(Tl) acoplados a sistemas monocanais.

Um conversor frequência-tensão e um osciloscõpio,

foram usados em paralelo com um relógio eletrônico, para obteji

ção de medidas mais precisas do tempo de trânsito do catalisa-

dor no riser do modelo. Medidas de tempo de circulação foram

realizadas com traçador radioativo e sistema de contagem-y ,

filmando-se o sealer e obtendo-se curvas de atividade versus

tempo. Um arranjo especial de colimadores conseguiu distinguir

possíveis distribuições radiais do catalisador no leito fluid^

zado. A determinação da concentração de sólidos foi feita por

meio de dois métodos, o do traçador radioativo e o da atenua -

ção-y. Esta última, por se tratar de um mitodo bastante conhec^

do, serviu de referência; para avaliar a anterior.



CAPITULO II

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O uso de traçadores utilizados na investigação

de parâmetros de escoamento em reatores qtnmicos, teve um sig-

nificativo acréscimo nas possibilidades de aplicações, com a

inclusão dos traçadores radioativos. Quando comparados com os

inertes, esses traçadores têm as seguintes vantagens: acompji

nham a dinâmica real do sistema sem perturbação dos mesmos; a

emissão da radiação não é influenciada pelas condições físicas

e químicas do meio ambiente; fácil detecção ã distâncias consj[

deriveis, podem ser usados em quantidades despresTveis em rela,

ção ã massa do sistema; e de modo geral, dispensam a retirada

de amostras.

A necessidade de se determinar com precisão para

metros de escoamento em sistemas dos tipos gãs-sõlidos, gás-H
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quido e lTquido-sõlido, produziu uma vasta literatura sobre a

aplicação de radiolsotopos. Nesses trabalhos se encontram des

crições do emprego de ticnicas nucleares para a marcação de

ambas as fases.

Hullv ' publicou uma serie de 4 artigos sobre

medidas de velocidade de sólidos em uma unidade de craqueamen-

to. No primeiro da série, ele cita o estudo do movimento de

grãos de carvão em uma planta piloto de 9 pés de altura e 13

polegadas quadradas de secção reta. 0 traçador utilizado foi

o próprio carvão. A marcação das partículas de carvão foi feî

ta por absorção destas, de uma solução de antimõnio-154. Os

detectores utilizados para registro da passagem do traçador £

través da coluna foi do tipo Geiger Mtiller.

Em seu segundo trabalho, o problema era medir

o tempo de circulação do catalisador, agora em forma de boli^

nhas de 1/8" de diâmetro. A circulação do catalisador era feĵ

ta através de uma coluna de 18' de altura. A medida do tempo

de circulação dos sólidos era um controle do estado de agrome

ração dos grãos de catalisador dentro da coluna. Para marca-

ção foi então utilizado solução de zircÕnio-niõbio-95, como S£

lução impregnadora, e o sistema de detecção da primeira experi

ência foi mantido.

Continuando seus testes de medidas de circula-

ção de sólidos, ele pode avaliar a razão ar-catalisador, nece£

sari o para conduzir a mistura, por três tubos verticais, ao

topo do reator, servindo de elevadores. 0 problema era distH *

buir convenientemente a quantidade de ar nos três sistemas.

Neste caso, as técnicas de marcação e detecção do traçador a
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companharam os mesmos processos utilizados no segundo traba-

. lho.

A quarta e última etapa era a determinação do

tempo de trânsito do catalisador nas pernas de ligação da unî

dade de craqueamento. Esses, equipamentos metálicos conduzem o

catalisador através de canais em seus interiores, transporta_n

do a massa de sólidos para o regenerador e na saída deste. Do

is arranjos de detectores Geigers, contendo 5 cada, foram di£

postos em forma de anéis na base e no topo das pernas. A majr

cação utilizada foi ainda a impregnação do catalisador com SJ>

lução zirconio-nióbio-95.

Em seus estudos de sistema de fluxo contínuo de

sólidos, Todd e Wilsonv ' optaram pelo método de tomada de jí

mostras. 0 sistema estudado por esses pesquisadores se presta

va para esse tipo de técnica; pois se tratava de avaliar a quan

tidade de catalisador perdida através de chaminés. A marcação'

da fase sólida foi feita pela adsorção de soluções de cloretos

de escãnio-46 ou césio-144, pelo catalisador.

Para medir a velocidade média do catalisador em

um riser de uma unidade piloto de FCC, Hull e Rosemberg" ' u

tilisaram sistemas mais sofisticados que simples detectores '

Geigers. Nessa unidade, o tempo de trânsito do traçador era d£

masiado curto para os tipos de registradores até então usados.

A solução encontrada por Hull e colaboradores foi fazer o re

gistro dos picos, fotografando-os na tela de um osciloscópio .
ri

Os picos eram obtidos pela passagem do traçador em frente a

detectores gama, colocados ao longo do riser da unidade. Um

circuito contador de taxas, construído especialmente para



liar os registros, possuindo uma constante de tempo 10 vezes

menor que a velocidade de trânsito do traçador em frente a um

detector. Um osciloscõpio para receber sinais ã salda do conu

dor de taxa e uma câmara Polaroid 277, modificada, fotografou

os picos obtidos. Na marcação do traçador utilizou-se solução

de zirconio-niõbio-95.

Uma outra tlcnica sofisticada de detecção de tra

çador radioativo em leito fluidizado foi usada por Huntley

at aliiv '. Desta vez, a fase marcada foi a gasosa, e o regi£

tro da passagem do traçador pelos detectores foi feito por um

gravador de fita magnética. 0 sealer não foi usado de forma

convencional, foi usado simplesmente para amplificar a altura

de pulso de tensão, vinda dos detectores, com registro direto

em fita magnética. Isto foi feito pela conexão ã sua saída, de

um discriminador Schmidt, para a entrada de um gravador. A v£

locidade de gravação, foi selecionada para permitir um regi\s

tro individual dos pulsos de cintilação. A regravação dos da_

dos foi feita em velocidade reduzida para permitir que um re

gistrador digital plotasse os dados. Kr-85 foi utilizado como

traçador no sistema.

Preocupados com a interpretação de medidas obtj[

das através de picos, Ferreira e Urban* ' realizaram uma série

de experiências com sistemas de parâmetros conhecidos. Nesse

trabalho, eles utilizaram registradores mecânicos, porém o tem

po de trânsito do traçador permitia a utilização desses equipa^

mentos.-Uma comparação entre as tomadas de centro de areas e

pontos de máximos como pontos característicos, foi o objetivo

dos pesquisadores. Observaram que: as velocidades medidas atra

vés da altura maxima e centro de massa definidos pelos picos ,
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tendem a se aproximar para distâncias >90 vezes o diâmetro do

tubo. Em distância menores que estas, as medidas atravis dos

máximos mostraram-se mais significativas. Um exemplo dado p£

los autores, foi a obtenção de um erro sistemático de 2% em

medidas feitas com um arranjo no qual o detector distou de

AO, diâmetros do ponto de injeção.

Paiva* ' construiu um modelo simplificado de

uma unidade piloto de FCC. Suas medidas da tempo de trânsito

no riser do modelo foram feitas com um relógio eletrônico, dj;

senvolvido em função de alta velocidade do catalisador; e a£

sim substituir registradores mecânicos, os quais possuem baĵ

xa constante de tempo.

A marcação utilizada por Paiva, baseou-se no £

proveitamento de elementos convenientes, existentes na compos^

ção quTmica do catalisador, e então por meio do bombardeamento

com neutrons, induzir a atividade necessária ao traçador. A

reação nuclear que produziu o traçador radioativo foi 58Fe

(n,Y)
59Fe.

As diversas técnicas mensionadas na literatura,

representam um contínuo aperfeiçoamento nas medidas de parâme

tros de escoamento, em sistemas binãrios. No já citado traba

lho de Hull e colaboradores, foi medido o tempo de trânsito do

catalisador a uma velocidade de aproximadamente 3,3 metros por

segundo. Seu trabalho trouxe ainda uma importante contribuição

ao permitir uma interpretação do significado da medida obtida.

Paiva, descreveu técnica mais simples para medidas de altas ve

locidades mas, não fornece maiores informações sobre o tipo de

escoamento que estava sendo estudado. Em ambos os trabalhos não
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í

se encontram dados sobre a precisão das medidas. Ou a repeti-

ção das experiências para uma avaliação estatística não é viã_

vel por razões práticas, ou a ausência de informações sobre a

forma de dispersão do traçador não permite se conhecer a preci_

são das medidas realizadas. 0 controle da reatividade do siste

ma num reator do tipo FCC requer informações exatas e com boa

precisão da taxa de escoamento do catalisador, a qual e relati^

vãmente alta, e do seu comportamento. 0 desenvolvimento de uma

técnica de medidas que atenda a estes requisitos respeitando o

compromisso entre a eficiência e a simplicidade do equipamento,

i ainda altamente solicitada.

A distribuição radial de sólidos em secções de

risers, tem sido bastante estudada através de técnicas que uti

lizam o emprego de radioisotopos. Bartholomeu e Casagrande* '

obtiveram o mapeamento de uma secção do riser, de uma unidade

de FCC. Em razão do grande diâmetro do reator com cerca de

20,4 polegadas, os referidos autores puderam usar um arranjo

composto por uma fonte de cobalto-60 e um detector. Não temos

conhecimento através da literatura da determinação de distri -

buição de sólidos em reatores de unidades em escala piloto ou

menores. 0 feixe de gamas emitido, pela fonte era detectado ji

pós parte dele ser atenuado pelo fluxo de sólidos em circula -

ção. Inicialmente foram executadas, medidas de calibração do meto

to.

Grohese^ ' também fez estudos sobre sistemas

&'• gãs-sõlido, usando os mesmos princípios anteriores, só que de£

ta vez foi usado raios-x em suas experiências.

Visando eliminar o processo de calibração,



1
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Schuurmansv ' desenvolveu um método que emprega uma fonte ra

dioativa de Cêsio-137, introduzida no reator, com o sistema em

circulação. A fonte move-se dentro do riser em um plano hori-

zontal e i acompanhada por um detector do lado externo do si£

tema. A desvantagem deste, sobre os métodos anterirores que

empregam a técnica de atenuação i que, a introdução da fonte

no riser exige válvulas especiais e afeta a densidade local de

sólidos.
(A)

Elias e Ben-Hainv ' estudaram a distribuição e£

pacial ao longo de um canal, por onde flui am ̂ uas fases. Nes-

te método foi utilizadas medidas de zero e primeiro momento do

espectro Compton de energia. Um detector Ge(Li) foi
cionado a 90° com o feixe de gamas incidente sobre a mesma se<c

ção reta do canal. As desvantagens deste método estão associa-

das ao alto custo do sistema de detecção empregado.

As técnicas apresentadas até agora pela literatu

ra, para determinação da distribuição radial em leitos fluidj^

zados utilizando radiação gama, parecem encontrar dificuldades

em riser de pequeno diâmetro. Dai a ausência de citação das

mesmas neste campo. Além disso, existe uma dependência, ê que

as paredes mais espessas aumentam a relação entre o fluxo zero

e.a atenuação no material em estudo, diminuindo assim, a sensj[

bilidade do método. Uma técnica que se prestaria para substi -

tuir o uso de atenuação de radiação mono energética, seria a

utilização de traçador radioativo em circulação. Desta forma,a

contribuição de uma das paredes seria evitada.

Í24)
Souza1 ' estudou a distribuição da concentração

volumétrica de bolhas e porosidade em um leito fluídízado. Eji

w&



série con dois detectores-y» possibilitando a obtenção de pî

tretanto, ele o faz empregando tanto a radiação gama de uma

fonte de amerTcio-241, quanto a utilização de traçador radioa^

tivo. Os grãos de areia do leito foram impregnados com soiu -

ção de Ag. Neste trabalho o autor define um volume de co

limação, determinado gaometricamente no leito, pela fenda do

colimador e ao qual o detector Í sensTvel a radiação.

Freitas1 ' estudou o processo de sedimentação

de uma suspensão contendo BaC03, CaCO3 e ãgua em alta porosi-

dade (e>0,95). A técnica de atenuação usada foi a 2y. Os pari

metros determinados foram a variação da concentração de cada

constituinte da mistura em função do tempo, em diferentes aĵ

turas da coluna de sedimentação e a velocidade de cada const^

tuinte.

A sedimentação em batelada de suspensões ãgua
í 12)minério de urânio, foi estudada por Hamacher* ' em faixas de

concentrações moderadas. 0 gradiente vertical de concentração

que se forma durante o processo, foi de particular interesse*

e consequentemente foi utilizado a técnica da atenuação da ra

diação-y, que permitiu a medida da concentração de sólidos oo

mo função da taxa de contagem.

Nos parece ainda que o emprego de traçador rà

dioativo compete com o uso da técnica de atenuação gama por

motivos jã expostos. Contudo, a técnica de marcação usada por

Paiva, possui maiores vantagens que as apresentadas por ou -

tros pesquisadores, com relação a utilização de impregnação .

Esta técnica necessita de rigorosos testes de resistência ã

abrasão e homogeneização da marcação. A fase marcada não pode

rã ser submetida a técnica de medidas sem que antes os testes

Cg1'
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acima, tenham sido confirmados, sob o perigo de se liberar ra

dioatividade para o meio ambiente, indo de encontro ãs normas

de segurança pessoal.



aexector registered the passag«^ofJJr§ radioactive cloud.

CAPITULO III

TRABALHOS EXPERIMENTAIS NO MODELO SIMPLIFICADO

3.1 - MODELO SIMPLIFICADO

Obedecendo uma ordem cronológica, as técnicas de

medidas de parâmetros de escoamento, antes de serem aplicadas1

a unidades em escala industrial, devem passar inicialmente nas

escalas de laboratório e piloto. Desta forma, preliminarmente1

foi construído um modelo simplificado de uma unidade piloto de

FCC.

Nas unidades piloto de FCC (fig. 3.1), o gasóleo

de vácuo entra em contato com o catalisador, a altas temperatu

ras (500 a 600°C). Com a formação dos vapores de Óleo, estes

arrastam o catalisador (sólido finamente dividido) através do

riser, onde as reações de craqueamento vão se processando. Na
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parte superior da unidade encontra-se o sistema de separação de

fases, onde os produtos obtidos (gasolina, 6LP, etc) são reti^

rados e o catalisador retorna por gravidade a parte inferior '

do sistema, . .

0 modelo simplificado construTdd(figura 3.2) tem

como finalidade básica a simulação de um leito gás-sõlido, um

sistema de separação para as fases e a recuperação por gravida_

de do catalisador; para que esta fase volte a entrar em conta-

to com a fase gasosa na base do riser, semelhante ã unidade pj[

loto. 0 termo simplificado, deve-se ao fato de que, apenas uma

parte do escoamento existente na unidade piloto, ter tido ne -

cessidade de ser simulado. Também, outra modificação básica en

tre unidade-modelo, foi a utilização de ar no modelo como ún^

ca fase gasosa existente no escoamento.

Basicamente, no modelo., o ar admitido da saída de

uma bomba de vácuo e controlado por um rotãmetro, entra na ba

se do riser, através de uma câmara denominada misturador. Ne£

te ponto do circuito, o catalisador vindo da coluna de recupe^

ração é arrastado pelo ar ao longo do riser. No separador, com

ponente de maior diâmetro do modelo, a separação das fases i

feita por gravidade e através de filtros. 0 catalisador retor-

na ã base do riser, formando uma coluna compactada ou de recu

peração da fase solida. A massa nominal de catalisador zeolito

no modelo e de 500gb podendo a vazão da fase gasosa (ar) ser

mantida constante ou variar na faixa dos 800 a 2000 l/h.

í
*



de fluxo.
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PRODUTOS

(gasolina,GLP,etc.

r " N
\

í.
dl

Q£

MISTURA

VAPOR+CATALISADOR

GASES

CAMINHO
DO CATALISADO

AR

REGENERADOR

AR

CATALISADOR
COMPACTADO

GASOLEO DE VÁCUO

FIG. 3.1 - Unidade Pi loto de Craqueamento CatalTtico

Fluido (FCC).
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AR

SEPARADOR

COLUNA DE

RECUPERAÇfiOX

INJETOR
MECÂNICO

CHAMINÉ

PROBO

FILTRO

RISER

LINHA DA FASE GASOSA

AR

FIG. 3.2 - Modelo Simplificado da Unidade Piloto de

FCC.
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3.2 - EMPREGO DE TRACADOR RADIOATIVO

3.2.1. - INJEÇÃO DO TRACADOR

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

O emprego de tracador radioativo, para medidas em

sistemas de fluxo contínuo, requer cuidados especiais para a in

trodução deste material no sistema. Perturbações causadas no re

gime do escoamento, podem acarretar na obtenção de dados irrea-

is. Para se introduzir qualquer quantidade adicional de uma das

fases a um leito fluidizado em circulação, é necessário que ha

ja uma diferença de pressão entre o recipiente que contém o ina
f 27 )terial a ser injetado e o leito* '. Equações de fluxo de fluí

(10 23 271dos compressíveisv * * ; mostram que, um impulso neste meio

propaga-se com velocidade, .

v = KRT (3.1)

Onde:

K = •*-£ razão entre os calores específicos d fluído.

R = constante universal dos gases.

T « temperatura.

Esta quantidade quando avaliada para as condi-

ções de nosso modelo de reator, forneceu-nos um valor de

346 m/s.

A realização de algumas experiências práticas le

vou-nos a perceber os seguintes fatores:



metros de escoamento em sistemas dos tipos gãs-sõlidos, gis-1?
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1. Um aumento de pressão no escoamento, causado pela introd^

ção de uma pequena quantidade de catalisador, seria muito

rapidamente propagada no sistema (eq. 3.1).

2. Se a injeção do traçador não ocorrese com um aumento da fa-

se gasosa, a velocidade do catalisador não seria afetada pe

Ia pressão, isto é, a pressão no sistema voltaria ao normal

em um tempo muito pequeno, comparado com o gasto para a che

gada do traçador ao primeiro detector, sendo absorvida pelo

sistema.

Medidas de pressão no sistema, através de manome

tros instalados no modelo, mostraram que, mesmo com injeções

em que houve aumento da vazão da fase gasosa, pelo uso de um

cilindro compressor, usado para injetor, nenhum aumento de prejs

são se fez sentir nos manômetros diferenciais instalados. Com

base nestes dados construiu-se um injetor, no qual evitou-se o

aumento da vazão de ar no sistema, no instante da injeção.

CONSTRUÇÃO DO INJETOR:

0 injetor de traçador radioativo, consta básica

mente de um tubo cilíndrico contendo um embolo que desliza no

seu interior pressionado por uma mola. Este embolo possui uma

alavanca que serve para travar o pistão pelo lado externo do

tubo. Quando o injetor está destravado, o cilindro se acha to

taimente tomado pelo pistão. Ao puxarmos a alavanca, comprimiji

do-se a mola, a folga existente dentro do injetor, permite que

se coloque aT o material (traçador) a ser injetado. Soltando-



Neste caso, as técnicas de marcação e detecção do traçador a
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se então o gatilho, a quantidade de traçador que ocupava todo1

o espaço existente é expulsa do injetor para a linha de fase

gasosa. A figura 3.3 mostra um corte transversal do dispositi-

vo.

A instalação do injetor foi feita na parte infe

rior do riser, onde o próprio equipamento de conexão com o

misturador, é" a linha de ar vinda do rotâmetro. Várias tentati^

vas foram feitas no sentido de se encontrar um ponto adequado

para a injeção do traçador no sistema. A utilização de um pro

bo na parte superior do vaso de separação não atendeu às expe£

tativas; pois a pressão existente dentro do modelo quando em

funcionamento, fez com que o traçador (neste caso inerte) fo£

se expulso pelo probo. Além de que, o traçador só teria acesso

ao interior do circuito, caso fosse injetado com auxílio de ar

comprimido, podendo causar perturbações no sistema. A utilizji

ção de uma linha de ar em forma de "by pass" com a linha prin-

cipal, não surtiu resultados satisfatórios. A vazão de ar não1

teve pressão suficiente para arrastar o catalisador aT deposi-

tado, se a linha de ar principal continuasse aberta. De outra

forma, fez-se uma tentativa de fechar rapidamente a tubulação1

principal e abrir a tubulação em "by pass", o que provocou d^

saeração no leito. A colocação do injetor afastado da base do

riser, provocou dispersão acentuada no traçador.

0 material de confecção desse equipamento, foi

escolhido em função de algumas propriedades, tais como fácil

torneamento, resistência a impactos e peso específico médio ,

pois estas propriedades garanteriam um melhor deslizamento do

embolo. 0 latão preencheu estes requisitos. Para a mola usada



circuito contador de taxas, construído especialmente para aux±
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como elemento impuisor, foi requerido uma altíssima resistên-

cia ã deformação. Deste modo, uma mola construída com aço de

boa qualidade preencheu as exigências.

Nos primeiros testes com o injetor, surgiram pro

blemas com o deslizamento do embolo. 0 catalisador possui pajr

tTculas muito finas, cerca de 20 microns de diâmetro médio.Por

este fato, algumas partículas se acumulavam entre o embolo e

as paredes internas do corpo do injetor, evitando a expulsão

do traçador, de imediato. Este problema foi solucionado, usaji

do-se grafite para lubrificar as partes deslisantes.

1 A eliminação da vazão de ar vinda do injetor no

momento em que era acionado, foi assegurada pelo fato do gat^

lho poder ser calibrado para receber apenas a quantidade de

traçador necessária.

3.2.2 - DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE CIRCULAÇÃO DO CATALISA-
DOR.

COMENTÁRIOS INICIAIS:

0 tempo de circulação nominal de uma fase num rea

tor de circuito fechado, e dado àquele necessário para que

toda a massa que compõe esta fase, passe por uma secção do

reator.

MÉTODO:

Este método baseia-se no fato de que uma pequena

quantidade de massa de catalisador,marcada radioativãmentee em



escoamento que estava sendo estudado. Em ambos os trabalhos não
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circulação, pode ser acompanhado na parte externa do reator.

Um detector fixo i colocado num ponto externo do sistema e ut^

lizado para detectar a passagem da nuvem radioativa, consecut^

vas vezes.

Para escolher o ponto de colocação do detector,

fez-se uma analise das variações de velocidades da fase sólida

ao longo dos diversos estágios do modelo (misturador, riser,s_e

parador e regenerador). 0 teste foi realizado com uma pequena

esfera de giz, plastificada anteriormente, impregnada com soljj

çao radioativa de cobalto-60. Foram medidos tempos de permanin

cia de esfera no misturador e fora deste, com auxílio de um

contador de tempo eletrônico, acoplado a dois detectores. A ta

bela 3.1 mostra os tempos médios obtidos. 0 gráfico da figura

3.4, revela a distribuição dos tempos de residência da esfera

marcada?prevendo o tipo de pulso produzido pela passagem de

uma nuvem de traçador radioativo em frente a um detector coi£

cadõ no misturador.

TABELA 3.1
60,TEMPO DE CIRCULAÇÃO DA ESFERA MARCADA COM ouCo NO MODELO

PERCURSO

Através do Mistu
rador

Externo ao Mistu
rador

t médio (s)

16,5

41,9

AFASTAMENTO DO VALOR MEDH
±S ±2S +3S

25 31 2

22

S * desvio padrão



Visando eliminar o processo
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t(s)

Fig. 3.4 - Gráfico do número de saídas da esfera marcada do mi£

turador em função do tempo.

0 tempo de circulação do catalisador no modelo foi

então obtido pelo emprego do mitodo dos dois picos* .utilizajn

do-se aqueles produzidos pela passagem da nuvem radioativa em

frente ao detector, consecutivas- vezes.

ARRANJO INSTRUMENTAL:

Para registrar o aumento das taxas de contagens1

no tempo, obtido no sistema de contagem, utilizou-se uma câmara

cinematográfica CANON tipo 1014. A filmagem do painel do Sealer

e posteriormente dos filmes, forneceu dados para confecção dos

picos c(t) versus t. Urn detector Geiger foi colocado próximo ao

misturador para acusar a aproximação do traçador radioativo do

ponto dè medida. A figura 3.5, mostra o arranjo instrumental u

tilizado pelo método.
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ra ser submetida a técnica de medidas sem que antes os testes
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MEDIDAS;

Com o sistema em funcionamento, isto i, catalisja

dor e ar em ascenção no riser, fêz-se a injeção do traçador.No

mesmo instante da injeção,iniciou-se a filmagem até a taxa de

contagem mostrada pelo "Sealer" voltar ao nTvel de "background".

As filmagens eram reiniciadas logo que o rateimí

ter acusava o aumento do nTvel de radiação nas proximidades do

misturador. 0 número de tomadas pela câmara foi 5, sendo regies

trados 4 tempos de circulação para o traçador. As filmagens ft>

ram feitas a uma velocidade de 24 quadros/s.

As curvas mostradas nas figuras 3.6. a 3.10., fo

ram traçadas com auxílio dos filmes revelados e lidos com aux_T

lio de uma leitora de microfichas. No apêndice A, esta listado

o programa de ajustes de curva para os pontos obtidos, possibj^

litando-se assim a confecção dos gráficos acima mensionados.Os

valores tomados para obtenção dos tempos de circulação foram

os correspondentes pontos de máximos das curvas de concentra -

ção versus tempo, tomados por indicação de alguns altores quajrt

do as condições sao favoráveisv .

3.2.3 - DETEMINACÃO DO TF.MPO PF. TPA»'SITO DO CATALISADOR'
NO RISER

COMENTÁRIOS INICIAIS:

Se a distancia entre pontos de medidas e 1, a ve

locidade do fluxo nesse intervalo pode ser dada pela relação.

(3.2)

Consequentemente, a medida da velocidade se re-
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1400 1410 1420 1430 1440 t(s)

FI6. 3.9 - Pico obtido pela passagem do catalisador marca

do no misturador do modelo - 4? circulação.
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1860 1870 1880 1890 1900 t(s)

FIG. 3.10 - Pico obtido pela passagem do catalisador ma£

cado no misturador do modelo - 5? circulação.



vou-nos a perceber os seguintes fatores:

31

duz a uma determinação precisa do parâmetro t que aparece na

equação acima. Existe contudo, dificuldades para se obter um

valor de alta confiança de t nos leitos fluidizados, pelos ari

tígos e convencionais métodos de medidas. Técnicas especiais '

para o estudo deste parâmetro, foram então desenvolvidas pelo

uso de radioisotopos. 0 método da velocidade do traçador* , e

um dos mais adaptáveis a um leito fluidizado.

MÉTODO:

A fase marcada I instantaneamente injeta no si£

tema de modo que a mistura do traçador com o fluxo ocorra an-

tes deste ser monitorado e a emissão da radiação pelo traçador

que é medida, possa representar o máximo possTvel o comporta -

mento do catalisador. A velocidade do catalisador é então de-

terminada com a ajuda de detectores ao longo do escoamento.

Devido a dispersão e difusão que ocorre dentro
.(23)do reator1 , o traçador passa através do ponto de medida c£

mo uma nuvem de certas dimensões. Consequentemente a variação

da atividade do traçador com o tempo em uma secção de medida

pode ser representada por uma curva como ? que é mostrada abaj^

xo; onde na ordenada a atividade é substituída pela concentra-

ção do traçador.



se coloque a? o material (traçador) a ser injetado. Soltando-
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C(t)

Figura 3.11 - Curva da concentração do traçador em função do

tempo, em uma secção do escoamento.

A passagem do traçador em frente ao detector dã

origem a um aumento de freqüência, na saída do contador de puj^

sos, que pode ser vista, se a saída deste equipamento, for co

nectada através de um circuito conversor ã um osciloscõpio.Uma

maneira de transformar este aumento de freqüência em um a ume ri

to de tensão i uma forma de se obter um pulso com as caracte -

rísticas da curva C(t) versus t. Desta forma, sinais do conta

dor de pulso foram levados a um retemeter, especialmente modi-

ficado, para se obter a conversão frequencia/tensão. A saída '

deste equipamento eletrônico, foi conectada ã um osciloscõpio,

e pulsos de tensão foram obtidos. 0 processo pode ser visto na

fig. 3.12.

Para o registro fotográfico dos picos na tela do

osciloscõpio após as Injeções utilizou-se uma camera Kodak Ins
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FIG. 3.12 - Diagrama de bloco do processo de conver-

são frequêncià/tensão ou pulsos (vxt) no

osciloscópio, pela passagem do traçadór

em frente ao detector.
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tamatic 11 modificada. ConstruTu-se um gula para fazer a cone-

xão da camera com o painel do osciloscõpio. evitando assim a

entrada de luz» tornando possTvel a fotografia dos picos. A

camera fotográfica por ser bastante simples, não permitia a £

bertura de seu diafragma, por um tempo que cobrisse a passagem

do traçador pelos dois detectores. Seu diafragma foi então re

tirado e entre ela e o osciloscõpio, foi instalada uma porti -

nhola, a qual deixou a camera exposta I tela do osciloscõpio ,

pelo tempo que se fez necessário.

ARRANJO INSTRUMENTAL:

A figura 3.13 mostra o arranjo instrumental

lizado na medida do tempo de trânsito do catalisador. Entre os

dois detectores colocados ao longo do riser, um contador de

tempo, eletrônico1 ; foi instalado em paralelo com o conversor.

Esta providência foi tomada para obtenção dimultãnea dos tem

pos de trânsito fornecidos pelo osciloscõpio e relógio.

MEDIDAS:

A obtenção de picos no oSciloscopio com o auxT -

lio da camera fotográfica, foi testada inicialmente. Fez-se

passar em frente aos detectores, inferior e superior, a quantj^

dade de traçador a ser injetado para medidas de tempo , pc>

rim, neste teste inicial o catalisador estava selado em uma

cápsula de plástico. Os picos obtidos são mostrados na figura

3.14.

0 modelo simplificado foi alterado para que se
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1. Detectores

2. Equipamento Eletrônico Associado

3. Relógio Eletrônico

4. Conversor freqüência/tensão

5. OsciloscÕpio

6. Camera Fotográfica

7. Riser

FIG. 3.13 - Arranjo instrumental para medida de tempo

de trânsito do catalisador no riser.



36

(a)

(b)

FIG. 3.14 - Picos obtidos pela passagem do traçador eji

capsulado em frente aos detectores.

(a) detector superior

(b) detector inferior
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pudesse fazer um maior número de medidas de tempo de trânsito1

sem perda de traçador radioativo pela mistura do mesmo no si£

tema. Esta parte das medidas, teve o objetivo de testar a in -

fluência do tipo de injeção na forma dos picos obtidos e a re

lação entre os tempos de trânsito, fornecidos pelo osciloscõ -

pio e relógio eletrônico, simultaneamente. Estes testes foram

realizados sem a massa de catalisador em circulação; assim, o

traçador pôde ser recuperado facilmente após cada injeção (ver

apêndice 8 ) .

^ r

A serie dos picos fotografados são vistos na fi

gura 3.15.

Para medidas definitivas de tempo de trânsito do

catalisador, as injeções foram feitas com o modelo simplifica-

do em condições normais de operação. Duas injeções com l,5g de

traçador cada foram realizadas registrando-se os tempos de trân

sito entre os detectores com o arranjo instrumental da fig.

3.13. Os picos obtidos são mostrados na figura 3.16.

3.2.4 - DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO CATALISADOR NO

RISER

MÉTODO:

Faz-se a marcação de toda a fase sólida homoge-

neizada a uma quantidade suficiente de traçador. A radiação e

Mitida pela dase marcad i então detectada e as taxas de conta

gens obtidas são utilizadas para dar informações a respeito da

concentração no ponto de medida.

Para se obter as concentrações, se faz necessi
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6.

(b)

(O (d)

(e) (t)

FIG. 3.15 - Picos obtidos pela medidas de tempo de

trânsito do traçador. As injeções fo-

ram feitas sem catalisador em circula-

ção.



Consequentemente, a medida da velocidade se re-
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(a)

(b)

FIG. 3.16 - Picos obtidos na medida do tempo de

trânsito do catalisador no riser.
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rio ã calibração do sistema. Esta calibração é feita com a

construção de um leito fixo, de mesmas dimensões radiais do

leito dinâmico e fazendo-se variar a concentração de sólidos

marcados dentro deste. A certeza do sucesso da aplicação de£

se método ê o uso de colimadores apropriados

CALIBRAÇBO DO MÉTODO:

O objetivo da calibração do método e obter a re

lação entre a taxa de contagem e a concentração de sólidos no

riser. Para esta operação, construiu-se um leito fixo e neste

leito, variou-se a concentração do traçador, partindo-se dos

seguintes conceitos matemáticos:

1 C - {I - ̂ ^- equação (3.3)

onde:

C • concentração de sólidos

ms = massa de catalisador

Vs * volume de catalisador

Vt * volume total de sólidos no leito

Desta forma se soubermos a densidade de sólidos, determina-se

que,C * 1 para Vs * Vt.

Uma vez que o detector só deve ser sensTvel ã ra

diação proveniente do volume determinado pelo colimador, este

deve ser superdimensionado para produzir tal efeito. O gama de

maxima energia contido no radioisotopo Fe-59, utilizado como
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traçador, é de 1,229 MeV.

.0 leito fixo foi construTdo, possuindo altura S£

ficiente para conter o volume determinado graficamente pela fen

da do colímador (ver figura 3.77). Para cada concentração fo

ram obtidas taxas de contagem médias correspondentes. As pos_^

ções em torno do riser, ocupadas pelo detector foram alterna -

das com o objetivo de se conseguir taxas de contagens mais re

presentativas para a concentração do catalisador . A concentra

ção do leito totalmente cheio foi determinada e definida por

Re. Os dados da tabela 3.2 mostram as taxas de contagem

das.

ERROS DO MÉTODO:

A obtenção da curva de calibração foi possível,

com o ajuste dos pontos da tabela 3.2 pela equação:

C = Ao + A1 (£-) (3.4)
c

onde A e A. representam os coeficientes da reta obtida, e

R/R a taxa de contagem normalizada.

Vemos que C = f(AQ, A|, R, R c ) . A incerteza na

determinação da concentração pode ser obtida da equação:

o(c) - Z (2-Ç-)2 o2 ( A . ) ( 1 6 ) (3.5)
i«l 3A. 1

onde os A,, são os argumentos da função f.
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20 30 40 50 60 C(X)

[•

FIG. 3.18 - Método do traçador radioativo na medida de concentração
de catalisador. Curva de calibração. ;



TABELA 3.2 ~
Método do traçador radioativo para medidas de concentração de sólidos. Taxa de contagens
obtidas para calibraçao do método.

CONCENTRA-
ÇÃO DE SÓ-
LIDOS

%

9,0

10,0

15,0

20,0

40,0

60,0

80,0 •

TAXA DE CON-
TAGEM MEDIA

(R)

(cpm)

2002

2317

2444

2601

3554

4253

5252

TAXA DE CONTA
GEM NORMALIZA!

DA

R/Rc

0,337

0,397

0,412

0,439

0,600

0,718

0,8886

TAXA DE CONTAGEM
NORMALIZADA AJUS
TADAS POR REGRES^
SAO LINEAR

0,344

0,379

0,414

0,449

0,588

0,769

0,867

I—
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Derivando sucessivamente a função f em relação

a cada um dos argumentos, obtém-se a incerteza da concentração

de partículas.

(3.6)

9C R 2 / \ (3.7)

3'C (3.8)

ac
i.,R2 a ^

lc Rc
(3.9)

(R)

(3.10)

Os erros cometidos na determinação de a e a, f£

ram determinados verificando-se a variação destes coeficientes1

na equação (3.4), substituindo-se os valores de R na calibração

do método por R±o(R).

A incerteza de C quando R*R£ * 5925, e

+ 1,8.10-2
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Assim o erro máximo cometido na determinação

da concentração por este método será

o (C) - ± 1.8X

MEDIDAS:

A concentração do catalisador em circulação foi

medida fazendo-se variar a vazão de ar de 800 a 20001/h em ca

da série de medidas. Esta variação teve a finalidade de estu

dar a dependência da concentração do catalisador em função da

variação da fase gasosa.

Uma massa de sólidos marcados, misturada ao ca

talisador inerte foi posta em circulação, obtendo-se um total

de 500g. A homogeneização foi constatada pela contagem; partes

iguais e de diferentes posições da massa solida de amostras.As

constagens foram iniciadas apôs longo tempo de circulação, v^

sando sé obter melhor mistura. A atividade do catalisador em

circulação foi pequena, visando-se a segurança pessoal do ope-

rador. Desta forma, o tempo de cada contagem teve que se exteji

der a 600 segundos, para obtenção de valores consideráveis.

3.2.5. DETERMINAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO RADIAL DO CATALISADOR

NO RISER

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

A pequena dimensão do riser do modelo simplify
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cado, dificulta o emprego de métodos de medidas convencionais

ou não. A utilização de catalisador m&rcado em circulação, ajs

sociada a um arranjo especial de colimação torna possTvel o

estudo da distribuição do catalisador, mesmo em riseres de

pequenas dimensões.

Para distinguir a forma de distribuição do cata

lisador marcado em escoamento, um simples colimador, do tipo

utilizado para determinação da concentração, não i suficien

te. Os diferentes espaços criados dentro de um riser de pe-

quenas dimensões não são vistos pela radiação gama emitida pe

Io traçador (emissor gama). Desse modo, detectores posiciona

dos a mesma distância axial do riser, registram as mesmas

taxas de contagens, para diferentes configurações.

I MÉTODO:
is

Introduz-se uma barra de material de alto coefi

ciente de atenuação na fenda de colimador comum. No caso da '

configuração do catalisador ser central (fig. 3.19), a barra

introduzida na fenda provoca uma modificação nas contagens vi\s

tas pelo detector, em relação aquelas produzidas por uma dij>

tribuição anelar de catalisador. Assim, este efeito é esperado

para as outras configurações que podem ser vistas na figura1

3.19. Mais uma vez salientamos a importância do dimensionamen-

to da blindagem e do colimador. 0 arranjo da colimação deste

método e mostrado na figura 3.20, e a colocação da barra ate -

nuadora na figura 3.21.



O modelo simplificado foi alterado para que se
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FIG. 3.19 - Configurações simuladas.
(a) homogênea
(b) aneiar
(c) central
(d) lateral.
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AREA VISTA
PELO DETECTOR^ )

DETECTOR

VOLUME DE
COLIMAÇAO

AREA DA SEC
ÇAO RETA DO RISER

BARRA ATENUADORA

(Pb)

JLINDAGEM
(Pb)

Fig. 3.20 - Método do traçador radioativo para determine

çãõ da distribuição radial de sólidos. Arraji

jo de colimadores.
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FENDA DO
COLINAOOR

BARRA ATENUADORA

LEITO

Fig. 3.21 - Método do traçador radioativo para de

terminação da distribuição radial de

sólidos. Colocação da barra atenuado-

ra.



TABELA 3.3

Obtenção da distribuição radial de sólidos pelo método do traçador.

Calibração por melo de leitos simulados.

CONFIGURAÇÃO

RADIAL

SIMULADA

Homogêneo

Anelar

Central

Preferencial

12971

16101

9500

1500

P 0

13052

16274

8701

8902

CONTAGENS (600

S I

13272

16834

8304

15143

Ç 0 E

13030

16702

9273

8803

S

1

1

s)

2850

7023

9901

13035

16586

9136

11962

OI



52

CALIBRAÇBO DO MÉTODO;

Para a calibração deste método, as taxas de coji

tagens correspondentes ã distribuição radial do catalisador ,

foram obtidas com leitos fixos simulados de concentrações c£

nhecidas. A percentagem de sólidos marcados no leito foi man-

tida a partir de dados fornecidos pelo mitodo de determinação

de concentração com traçador radioativo. Conhecendo-se a coji

centração de sólidos para uma determinada vazão, as medidas '

com os sólidos em escoamento, serão validas quando comparadas

com a concentração obtida na calibração. Uma maneira de gene-

ral isar o mitodo para qualquer determinação da concentração '

com diferentes vazões de ar, ê se fazer a calibração varian-

do a concentração em função da mudança na vazão da fase gas£

sa. Na tabela 3.3 se vê as respectivas contagens para diferejn

tes distribuições radiais do catalisador.

Para avaliar a possível distribuição de sólidos

dentro do riser, isto i, definir taxas de contagens que cori

firmem a existência de uma certa distribuição, lançamos mão

de suposições matemáticas. 0 problema resume-se em definir um

limite de confiança na afirmação de que esta ocorrendo uma

determinada distribuição. Podemos ver na figura 3.19 que a

expansão de configurações do tipo anelar ou central poderiam1

confundir-se com a homogênea.

t razoável assumir que,

C. 2A,

Jl « _ 1 (3.11)
CT AT
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onde»

Cu - contagem obtida na calibração da distribuição homogênea de

catalisador, com a barra atenuadora.

C, - contagem total obtida sem a presença da barra atenuadora.

A, - area lateral definidas pelo sistema de colimação (figura

3.20).

A, - área da secção reta do riser.

e portanto,

ch =
2An

(3.12)

Podemos assumir que é provável a existência de uma distribui

ção homogênea de sólidos, com 97,73% de probabilidade para

Ch - C
2A,

i2 (3 .13)

onde o(C h) i o desvio padrão nas medidas de C. ,

De modo análogo

2a (Ch) (3 .14)

C c *
2A,

- 2a (Ch) (3 .15)

Valor calculado para A-| (com auxilio de um planimetro) foi

0,603 cm*, para A de 2,26981 cm2; para CT de 22.690 contagens.



maxima energia contido no radioisotopo re-ss, ui.ii •<.<»..**

Assim,
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f2l ,-2-0.603 m 0>531
AT 2,26981

Ch = 22690 . 0,531 + 2 0 (Ch)

C > 22690 . 0,531 + 2 a ( C jo n

C c < 22690 . 0,531 - 2 a (Ch)

que são as condições para á identificação da configuração ra-

dial do catalisador em escoamento.

MEDIDAS:

As medidas visando determinar a distribuição do

catalisador no riser foram feitas a uma altura h=80 cm do ri_

ser. Os dados obtidos foram interpretados apenas para a posi -

ção ocupada pelo detector. Durante essa operação, a vazão de

ar foi mantida constante e aproveitou-se a circulação da mesma

massa de catalisador marcada, usada para determinação da conceji

tração de sólido. Novamente pela baixa atividade, foi requer^

do um tempo de 600s para a obtenção de cada leitura. 0 mesmo

arranjo instrumental montado para a determinação da concentra

ção de catalisador no riser foi mantida, com excessão da barra

atenuadora.
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3.3. UTILIZAÇÃO DE ATENUAÇÃO GAMA

3.3.1. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE SÓLIDOS NO RISER

COMENTÁRIOS INICIAIS:

A utilização de raios-y é amplamente usada em mie

didas de parâmetros em processos industriais. Alguns exemplos

são: níveis de reservatório, espessura de folhas de papel e

concreto, controle de peso de objetos, concentração de sólidos

em leitos fluidizados, etc. Quando um material é colocado no

caminho de um feixe de fÓtons emitidos por uma fonte de raios-

X ou Y» a radiação é espalhada, dependendo da concentração de_s

se material. Pará um feixe monoenergetico e colimado, esta djs

pendência segundo Lambert* ' e escrita como

I = Io e"*V (3.16)

onde
i:

I - intensidade do feixe emergente do meio absorvedor.

I - intensidade do feixe, incidente.< o

y - coeficeinte de absorção linear, que depende da composição

química do absorvedor e i função da energia do fõton.

x - espessura do meio absorvedor.

MÉTODO:

0 método de atenuação gama para determinação da

concentração de sólidos em escoamento num leito fluidizado I



um emprego prático da equação (3.16). Fonte e detector são ^

cados na parte externa do leito, de modo que o feixe de gamas

emitidos pela fonte, seja interceptado pelo leito, antes de a-

tingir o detector.

As taxas de contagens, obtidas pelo detector em

lugar de medida da intensidade do feixe, são correlacionadas C£
(21)mo aconselha Schrockv . ou seja,

R = RQ e" o
xn (3.17)

onde,

R - taxa de contagem obtida para uma dada concentração do lei-

to.

R - taxa de contagem obtida para a concentração de sólidos no

leito igual a zero.

Uma maneira de se obter a correspondência entre

os valores de Re da concentração é através de uma calibração do

sistema. Esta calibração consiste na reprodução de uma situação

nas mesmas condições de geometria de medidas. Faz-se então vâ

riar a espessura de catalisador e se obter para cada faixa ou

concentração de sólidos, uma taxa de contagens. A distância õti

ma para o conjunto fonte-atenuador-detector deve ser seguida* ',

além de uma boa colimação, que são requisitos necessários para

o sucesso do emprego do método.

ESCOLHA DA FONTE RADIOATIVA:

Uma fonte radioativa tem seu emprego adequado,quan
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do sua escolha para o tipo de trabalho que lhe é imposto, obe

dece aos critérios de uma boa seleção. Desta forma, deve-se '

conhecer a geometria do sistema, a composição do material em

estudo e suas propriedades físico-químicas. 0 valor da espe£

sura de sólidos pelo método da atenuação é função apenas de

R.

x = f(R) (3.18)

A definição do desvio padrão de uma variável medida i então dji

da por:

o (x) dx (3.19)

que aplicando-se a equação 3.17, dã

9R

R

(3.20)

e como o (R) ̂ y-r para o caso onde a resposta do sistema é ob
y i —

tida através de um sealer,

*<*> - A (3.21)

Substituindo então o valor de R,

(x)

(x)

-i
uRoe"

 x

R 6-V
(3.22)

(2.23)
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Um valor estacionãrío do desvio padrão em relação ao coeficiejri

te de atenuação i obtido, estabélecendo-se que a primeira

vada seja igual a zero.

(x)
jç L) e

 yx/Z

2V Ji*
(3.24)

da qual

.* L = o (3.25)

(3.26)

uma vez que a segunda derivada é positiva em yx=2, o desvio

drão será mínimo para x=2.

Seguindo-se ainda os mesmos critérios mostrados

(24)por Souza**""" em seus trabalhos, onde, chega-se a conclusão de

que a flutuação estatística das taxas de contagens é a fonte

de erro predominante, yx«2; quando o erro instrumental predonr[

na e não 5 função de uma melhor exatidão, é na vizinhança de

Vx=l. Podendo-de em alguns casos usar o valor de x entre 1 e

2, com uma perda na precisão.

valor de Vm
Xm

ção do leito.

A utilização de uma fonte de amerTcio deu para

* 1 > 4 2 o n d e e s t e ® obtidü com a maxima compacta-
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CALIBRAÇfiO DO MÉTODO;

Uma Interpretação correta dos dados experimentais

sõ i possível se o sistema de medidas-mantiver alta precisão e

boa reprodutibilidade. Para a obtenção deste comportamento,faz-

se necessário recorrer a uma calibração do mesmo.

No método da atenuação, a calibração do sistema '

significa basicamente, a obtenção do valor da constante de pro-

porcionalidade K, mostrada na equação abaixo:

K in (3.27)

0 valor de K representa a inclinação da reta

da por um grafico, onde a taxa de contagem i posta na ordenada1

contra a concentração do catalisador, em papel monolog.

Antes de se fazer medidas de calibração foi nece_s

sario se preparar um bom sistema de colimação. Este arranjo t£

ve o objetivo de orientar as radiações provenientes da fonte ,

em forma de feixe, para serem captadas pelo sistema de detecção.

Ao interpormos entre fonte e detector um meio absorvedor, o co

limador evita que a radiação espalhada chegue ao detector.

0 chumbo foi usado para confecção do colimador '

mostrado pela figura 3.22. A espessura dos colimadores, seguj^
(241ram as normas que devem ser propostas e sugeridas por Souzax \

tendo-se superdimensionado a espessura do colimador para a ene£

gía do gama do radioisõtopo escolhido como fonte.

De posse do leito fixo fez-se variar a espessura

do catalisador e com a detecção do feixe de gama, colimado, que



A pequena dimensão do riser do modelo simplify

eo

SISTEMA DECONTAGEH

COLINAOOR

CATALISADOR

RECIPIENTE EM

FORMA DE CUNHA

FONTE GAMA

COLIMADOR DA
FONTE

I"
FI6. 3.22 - Método da atenuação para determinação da coin

centração de sólidos. Arranjo utilizado para

para calibração do Método.



% •

61

passava através deste, obteve-se os dados da tabela 3.4. Estes

dados foram postos em forma de gráfico (Ver figura 3.23), onde

foi determinado o valor de K .

ERROS DO MÉTODO:

A discurssão desta fase também foi exaustivamen-
Í24Í

te discutida por Souza* , restando-nos apenas a sua aplica_

ção, em particular para o nosso leito composto de catalisador1

zeolito e ar.

Na determinação do desvio padrão de C, aplica-se

a equação:

o(C)
pabs

1/2

Pa' Pabs
(3.28)

onde

p9 - media das densidades aparentes do catalisador medido na

calibração.

pabs " d e n s i d a d e absoluta determinada experimentalmente.

então:

p, - (0,354 í 0,00354) g/cm3

pabs " í 0 » 8 6 i °»°086) 9/cn>3

í

COM estes dados na equação

a(c) °»354
0,86 (0,354) (0,86)



TABELA 3.4 - Método da atenuação para determinação da concentração de sólidos

Taxa de contagens para a calibração do método.

CONCENTRAÇÃO VO
LUMETRICA DE SO

LIDOS í ~

0,0

10,0

20.0

30.0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

TAXA DE

1

445035

375205

331000

268540

241135

198105

180680

159540

121435

113991

CONTAGEM (cpm)

2

447225

381301

329517

269718

242815

198816

181217

159920

122510

113417

3

432510

379083

330882

270915

248517

199217

181312

158930

121535

112051

EM 5 MEDIDAS

4

434151

374514

331219

270413

242910

197810

180114

158731

122030

113457

5

439918

375518

330101

267123

241618

196114

180510

158799

121604

113512

MEDIA

442048

377124

330483

265341

242299

197952

180266

158054

121832

113086

R
K

1,

o,

o,

0,

0,

0,

0,

o,

0,

0,

0

000

853

748

609

548

448

409

359

276

256

ro
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a(C) * ± 0,412 (2,825.10""+ 1,163.10" V 7 2

a(C) - ± 0,412 . 0,01997 = t 0,00823

Assim o erro médio cometido no valor da conceji

tração durante a calibraçao foi de 2,00%, logo

U + a (C) = 0,412 ± 0,00823

Assim a incerteza na determinação do valor de K

pode ser obtido:

r = 0,412

R = 197228

R = 440242o

logo

or (C) = ± 0,00823

a(R) = í 3944

o(R0) = t 8804

°» 4 1 2 2 (3944)* + °'4122 (8804)2
197288a 4402422 197288

.0,00823'

a2(K) = 2,48.10-5

-2
a (K) = t 0,5.10

com K apresentando um erro no seu valor de 0,8%, isto é:

K - 0,65 + 0,005
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MEDIDAS;

A.determinação da concentração de sólidos no r±

ser do modelo por melo da atenuação gama foi feita com o mo die

Io em operação. As medidas foram executadas a 80 cm de altura

no riser para se poder comparar com os resultados apresentados

pelo método do traçador radioativo. 0 arranjo instrumental do

método é semelhante ao arranjo mostrado na figura 3.22.
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CAPITULO IV

TRATAMENTO ESTATISTIVO DOS DADOS

4.1. CONCEITOS ESTATÍSTICOS

Sabemos que a emissão e detecção de radiações nu

cleares são fenômenos estatísticos e por este motivo cada gru-

po de medidas deste trabalho sofreu um tratamento deste tipo.

Para este fim foi necessário aplicar alguns conceitos básicos

de estatística tais como: media, desvio padrão, etc.

MEDIA ARITMÉTICA:

1 ' 2' *

A media aritmética de um conjunto de N valores

xR i definida como:

(4.1)
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DESVIO PADRÃO:

Para caracterizar a dispersão dos dados experi -

mentais em torno da média, utiliza-se o desvio padrão (s) de

um conjunto de valores.

s =
N-l

(4.2)

onde x i a média de n valores e x. são esses valores.

No caso da distribuição de Poison, o valor pre-

visto de s é

s « (a2)1/2 (4.3)

Quando o sistema está funcionando a contento, v£

rifica-se que esta previsão teórica é verdadeira. Entretanto ,

se os resultados não se ajustam a uma distribuição de Poison ,

isto indica que hã imperfeições no sistema de detecção (ou no

detector ou na parte eletrônica).

VARIÃNCIA:

A variãncia é definida como sendo o quadrado do

desvio padrão (s2).

DESVIO PADRÃO RELATIVO:

Também chamado de coeficiente de variação é dado

como:
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DR « ^ ou em percentage!»,
x

DR(%) * £ . 100 (4.4)
x

LIMITES DE CONFIANÇA:
s — — — — — — — — — — — —

l

O limite de confiança para uma série de dados é

dado por

y - x í t ̂ y (4.5)

onde:

V = média populacional.

3c = média aritmética,

s = desvio padrão.

N = número de amostras.

t = é um valor tabelado da distribuição de estudent, e depejn

de do nível de confiança desejado.

CRITÉRIO DE CHAUVENET:

Quando se faz uma série de N medidas e necessário

se fazer um refinamento dos dados, para rejeitar valores consi-

derados não representativos da grandeza medida. Essa rejeição é

feita através de critérios estatísticos.

0 critério de Chauvenet é aplicado, escolhendo-se

um nTvel de confiança desejado e se fazendo a verificação atra-

vés da fórmula:
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H - 7 + KS (4.6)

onde:

K é um valor tabelado que sepende de N e do nível de confiança

desejado. A obtenção de qualquer valor fora do intervalo

x - KS < xi < x * KS

sera rejeitado.

TABELA 4.1

DESVIO MÁXIMO ACEITÁVEL DE ACORDO COM 0 CRITÉRIO DE CHAUVENET

N(número de leituras)2 3 4 5 7 15 25

K 1,15 1,38 1,54 1,65 1,8 2,13 2,33

4.2. TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS RESULTADOS E DADOS

Os dados obtidos receberam um tratamento estatvs

|r tico adequado para se ter uma melhor apresentação e interpreta
í
| ção de cada tabela, desde a calibração dos métodos até os re-
| sultados, no Capítulo 5. Portanto apenas os valores que perma
•A

'£ neceram apÕs a aplicação do critério de Chauvenet figuraram em

\: cada tabela. A media, o desvio padrão, o coeficeinte de vari£

i:'; ção e o limite de confiança de cada resultado obtido foram cal

p- culados pelas fõnulas apresentadas no início deste capítulo.

I
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CAPITULO V

RESULTADOS

TABELA 5.1

Tempo de circulação do catalisador no modelo simplificado

Número de circulações

02

03

04

05

Tempo (s)

460

457

451

450

Tempo médio de circulação:

454,5 (s)
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desvio padrão da média

Desvio relativo (%)

D.R. =
454,5

TABELA 5.2

Tempo de trânsito medido, com traçador sem catalisador em cir-

culação

FIGURA
«o 15

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Tempo obtido"no _'"
osciloscõpio(ms)

980

1040

990

1060

1020

963

TR
Tempo obtidos no
relógio (ms)

981

995

918

992

992

898

RELAÇÃO

VTR

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

Para o registro fornecido pelas fotografias:

Tempo médio: 1008

Desvio padrão: 37,43

Desvio relativo: 37»43-l°°
1008

5,1%
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Para o registro fornecido pelo contador de tempo:

Tempo médio: TD • = 960 ms
K 7

Desvio padrão: s = i ^ * 39,87
6

Desvio relativo D.R. - 3 9» 8 7 • 1 0 0= 4,15
960

TABELA 5.3

Determinação do tempo de trânsito

FIGURA
N9 16

(a)

(b)

'0 «R
Tempo obtido no Tempo obtido no
osciloscõpio(ms) relógio (ms)

1030

998

= 968,5

975

962

RELAÇÃO

VTR

1,1

1,0

S - 84,5 = 9,1

ií-St
hú.

D.R.
968,5 !,o

Velocidade média do catalisador

V = ̂  = 1 » 2 1 8 m « l,2 m/s
c z 0,9685 s
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TABELA 5.4

Variação da concentração de sólidos em um ponto do riser em fun

ção da vazão

VAZÃO MEDIA
DE AR

l/h

800.
1000
1200
1400
1600

. 1800
2000

1

2063
2076
2062
2188
2248
2158
2130

2

2073
2075
2138
2198
2269
2173
2105

TAXAS DE CONTAGEM
POSIÇÕES

3

2099
2098
2158
2209
2273
2154
2080

4

2085
2071
2142
2205
2286
2155
2081

(cpm)

MEDIA

2080
2080
2150
2200
2269
2160
2099

í&

TABELA 5.5

Determinação da concentração de catalisador pelo método de tra-

çador radioativo

VAZÃO MEDIA
DE AR

l/h

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000

TAXA DE CONTAGEM
NORMALIZADA

(R/Rc)

0,351
0,351
0,363
0,371
0,383
0,364
0,354

CONCENTRAÇÃO
DE SÓLIDOS

%

7,0
7,0
8,5
9,0

11,0
8,0
7,5

OBS: Os dados da concentração foram obtidos pela interpolação

no grafico dado pela figura 3.18.
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TABELA 5.6

Determinação do tipo de distribuição radial da fase sólida pe-

lo método do traçador radioativo

PROBABILIDADE/^

^^DISTRIBUIÇÃO

97,73 yS

/ / HOMOGÊNEA

01

12090

02

12190

CONTAGEM

POSIÇÕES

03 04

12310 12150

05

12170

MEDIA

12182

OBS: A determinação desta distribuição foi feita aplicando-se

o critério dado por (3.13) ao valor da média (12182).

TABELA 5.7

Medida da concentração de catalisador no riser pelo método da

atenuação

VAZÃO MEDIA DE AR

l/h

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000

TAXA DE CONTAGEM

MEDIA (cpm)

391054
383010
382547
374206
369803
375438
389411

CONCENTRAÇÃO DE

CATALISADOR (%)

7,7
9,1
9,1

10,6
11,3
10,3
8,0
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CAPITULO VI

CONCLUSÕES

Utilizando os resultados obtidos neste trabalho, fez-

se as seguintes conclusões:

1. A técnica do traçador radioativo para determinação da velo-

cidade do catalisador no escoamento de reatores de leito fljj

idizado, baseado no modelo, tem as seguintes caracterTsti -

cas:

a) para determinação do tempo de circulação do catalisador

este método pode também ser aplicado em circuitos possu-

indo condutos não ideais, ou de expansão brusca; sendo

portanto, um valioso instrumento de auxílio no estudo do

inventário do reator.

b) para medidas de tempo de trânsito em riser onde apenas

o valor numérico deste parâmetro seja importante, o uso

do relógio eletrônico e satisfatório; provado que

: |
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o processo de injeção do traçador, não provoca perturba-

ções e que a forma do pico é bem caracterizada pela pas-

sagem do catalisador marcado em frente aos detectores.

c) no caso de se desejar outras informações, tais como for;

ma dos picos e consequentemente tipo de escoamento no ri

ser da unidade, um duplo sistema de medida de tempo de

trânsito, igual ao usado neste trabalho, se faz necessji

rio.

2. 0 método do traçador radioativo para determinação da conceri

tração axial de sólidos no riser, mostrou ser efeciente quart

do:comparável ao já bastante conhecido método da atenuação.

3. 0 uso de traçador radioativo para estudo da distribuição ra

dial do catalisador em reatores à leito fluidizado, tem a

seu favor, quando comparados com os métodos existentes na

literadura, a simplicidade da instrumentação utilizada, bem

• como a sensibilidade de ser empregãvel em risers de unida -

des menores que as de scala piloto.

1

$
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APÊNDICE A
PROGRAMA FORTRAN PARA AJUSTES DE CURVAS PELO MÉTODO DOS

MÍNIMOS QUADRADOS

SUBROUTINE SOLVEIN,H»TI
REAL HATM.MItTENP») .

DO I» R'ltN •
P1VOT-MATIK«K)
00 20 l-i,N

20 TEMPI1I*HATII,KI
00 25 J*K,NA
MATIK.,J)'HATIK,JI/PIVOT
00 2 IM,N
IFII-Kll.2,1

1 MTCttJt -MAT1l .J I -TENPI l lMATIK.JI
2 CONTINUE

2» CONTINUE
15 CONTINUE

RETURN
END

INTEGER r,PP,PONE
PROGRAH leSFITIJNPUT,OUTPUT, TAPES-1NPUT,TAPE6«OUTPUTI
OIMENSIOH XXIIll.AI6.13l,BU»,X<100),rllO0>
LEITURA DO NUMERO DE PARES OE DAOOS E GRAU 00 POLIHOMIO
REAOI2.100IN.P

100 FORMATI2I3I
LEITURA OE PARES DE DAOOS
REAOI2.tOlllX(ll.V<II.I-ltNt

101 FORNATI2F10.0I
IMPRESSÃO OOS DADOS
WRITEI5«10*)IXII>. T U 1,1-1, NI

10* FORHATI'OPAR DADOS •/!'O'F5.1,F1O.*Í»
DEFINIÇÃO OE VALORES AUXIIIARES
PP«P»P
PONE-P+1
CALCULO DOS TERNOS NECESSÁRIOS PARA AS EOUACOES NORMAIS
XXUt-N
00 5J-Í.PP
XX(J»ll>0
00 S I-t.N

5 XX(J*1I>XXIJ«1|«XI||**J
CALCULO 00 VETOR •

00 11 I»l,N
' l

io

II)
00 10 J-2.P0NE
BIJ»-0
DO SO !•!,*
BtjiBi

°*S ÉQÜ*C0ES
i??f?o£?í4ft
00 19 J«1,PONE
EXPANSÃO DA NATRI2
JE'J*PONE»I
âll,JEi-0
CALCULO DOS TERMOS NORHAIS
| J I J 1J 1

IS AII,JI>XX|]J|

WL^SOLVEIÍONUSIÍ
IMPRESSÃO OOS RESULTADOS

• MRITEIS.102»
102 SSfK*?Ç?ff$Ll)0 "*" M*l»0M0 OE MAU

^ O
CALL MIT
END-



APÊNDICE B
MODELO SIMPLIFICADO MODIFICADO DA UNIDADE PILOTO

DE FCC

II

Recipiente -
para recupe
ração d
traçador

Linha

de Ar

Riser

Injetor

Mecânico


