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S U M X R I O

Um método, adequado ã aplicações
de me<í«.da4 dt escoamento em teaío* de ttito iluidizadc, {oi
diitnvctvido. Num itgmento do ticoamento ondt a vttocidadi
de tataliiadoK icja minou que no liàei: medi* a velocidade'
mídia e vaxiaç.ão de dtniidadt dt catalisado*, no òtqmentc e£
cot hide, paia o cãícuío de vttocidadt tocai; iç.pe.tí/i aò me
didai de denò^dade no Kiòei, couxtlacionã-lai cem oi dado*
anteiicxti e então calcula* a* velocidades locais no KÍIIH.

Paxá medida da velocidade média do catalitadoi no •trecho
de ninoi velocidade, {oi utilizado tiaçadoK nadioativo in-
tiZnieco, o KadionuctZdeo "Fe e, paia medidat de deniida-
de, pel meio de atenuação gama, foi abada uma ionte paduio
de }k>Am. Sinaii pioduzidoi em tintiladonih Nal(Tl), tf o/iam
tnviadot bimultaneamente a um Ktlógio ttttKÔnico, paia %e
giitiax o tempo de tiâniito, nai medidas de velocidades mé
dia do catalisada, cuja fiepiodutibilidade ioi de 0,4%. 0
eK\o total estimado pata o método ioi de no máximo 4\;tendo
o método apiesentado importantes simplificações e vantagens
pxãticas, st r.ompaxadas às medidas convene tonais com tK&ca
dox.
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1. INTRODUÇÃO

A utilização de radioisõtopos para se obter
informações de fluxo e de processos de transferência de ma±
sa, tem sido bastante útil e, muitas vezes, a única técnica
válida para este tipo de medida em escala industrial1. Nos
últimos 25 anos, o uso de radionuclídeos em aplicações indus
trials, tern sido expandido, tanto em testes de rotina quanto
em desenvolvimento de processos. Ne estudo de parâmetros de
escoamento, a obtenção de dados que regem o comportamento do
fluxo, é necessário desde as operações de controle e testes
de escala ate nos projetos de novos processos.

A medida da velocidade do catalisador em rea-
tores de leito fluidizado, como por exemplo, nas unidades de
F C C , apresenta dificuldades devido a alta velocidade do e£
coamento. No caso de medidas com traçador radioativo, como
feitas por HULL', o equipamento possui sofisticados sistemas
eletrônicos associados, para detectar e registrar o tempo de
passagem do traçador. A técnica oferece bôa precisão, mas i
competi ti vãmente inviável para aplicações industriais. A ob
tenção de resultados, com a exatidão e a precisão requeridas,
associada ao equipamento necessário, i um compromisso que
certamente tem limitado a utilização industrial de medidas
de escoamento eir reatores de FCC.

Neste trabalho foi desenvolvida uma técnica
de medida de escoamento em reatore: de leito fluidizado, ade
quada ã aplicações industriais. Foi mantido o equipamento
mais simples como detectores Nal(Tl), acoplados a um reióoio
eletrônico.uV. lizado anteriormente na determinação da veloc^
dade de sólidos fluidizados5. Com esse instrumental, reali-
zou-se medidas indiretas nos segmentos le maior velocidade ,
utilizando-se medidas diretas feitas onde a circulação foi
mais conveniente para a detecção do traçador. As medidas d^
retas são, a velocidade e a densidade radial do catalisador,
feitas na coluna compactada por meio de traçador e da atenua
ção-Y respectivamente. Correlacionou-se estes dados com medi^
das de densidade realizadas no riser, obtendo-se então ind|
retamente a velocidade local do catalisador no riser. Este
método de medidas Indiretas de velocidade local, amplia con-



sideravelmente a capacidade de «edir fluxos CM instalações
Industriais; nio sõ pelas vantagens em simplicidade de opera
cão e economia, atas também por permitir medidas mais exatas
em circuitos complexos, onde grande quantidade de material
esta em circulação. Numa conseqüência da técnica de, medidas
desenvolvida , se obtém ainda uai perfil de velocidades no ri
ser ou em outro segmento qualquer do reator, praticamente Ir»
dependente de condições experimentais se comparado ao método
de medida direta.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Fundamentos do Método

0 modelo de reator utilizado (ver fig. 1) ,tem
como seccões de testes principais o riser e a coluna de re
generação ou coluna compactada. Nes.es dois trechos o catal|
sador passa por dois diferentes tipos de escoamentos. No ri
ser, a mistura, catalisador mais ar, escoa em sentido contr|
rio ao da gravidade, com elevada fração de vazios, isto é ,
maior percentagem de ar do qie catalisador. Na coluna de re
generação, a massa de catalisador cai eir queda livre rorman
do uma coluna compactada, com baixa fração de vazios.

Relacionando-se densidades e velocidades das
fases em circulação e, assumindo-se que: se o escoamento é
feito em circuito fechado, e a vazão da fase gasosa for man_
tida constante, a mesma massa de catalisador passa por uma
dada secção reta do escoamento, consecutivas vezes.Desta for
ma, em 2 pontos distintos ao longo da coluna de regeneração,
aplicando-se a equação da continuidade1, tem-se:

Vi Pi Ai • v f ' P t At

onde íj é a velocidade média numa secção transversal no pon-
to i e, a área de secção reta e a densidade correspondente '
são A{ e Pj respectivamente. Como a área ao longo do escoa -
mento se mantém constante, a velocidade local de sólidos na
coluna, ê Inversamente proporcional a densidade de sólidos ,
Isto é,
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1. Salda de ar
2. Filtro
3. Separador
4. Riser
5. Coluna compactada
6. Injetor Mecânico
7. Linha de Ar

FIG. 1 - Modelo Simplificado de U M Unidade Piloto de FCC


