
i - 1.̂ -1) (3.5)
'D « ^ ' • tf

(3.6)

£ possírel «aa simplificação, eonsiderando-ae o
parâaetroA da equação exponencial da condutirldade CODO

sendo o «eBBO fix da equação exponenolal da difualrldade ou
adotando-»* ua ralor médio da ji para a difueiTldada • eon-
dutlTidade | 5 | . Basse «odo, taaoat

1) (3.7)

e, portanto «

D - Do ( / « ' • D (3.8)

K . Kfl (fi(f*l) (3.9)

Hessafl condições, a equação (3.2) transforca- se
eni

9t eB-e0 ?r 0 / 9xz 9e'

(3.10)

A análise da equação (3*10) rareia usa grande ss-
•elbança COB a equação da adTeeção-dlfusão de poluentes ea
•elo contínuo Mdlsenslonal que st ao-riaenta oo» veloeldada
adreotiTa U |6|,

(3.11)

que C 4 a oenosntração do poluente • 1 a dlfusirldade
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4© melo.
Quando U • B «¡o constantes, a equação (3*11) a-

daltt aoluçio e Imple e para o eaao da font» linear lnetantâ»
nea. A partir deeea colação a solacio para aa condições do
interóseo» ou aoja» para vasêes constantoo a partir de t«0,
podo sor obtida através do método eomo o da integral de eon
rotação.

Ho problema aob análise, acredita-se eer pooaível
usa simplificação, isto é, eubetituir-«e a Tolooldad» do a-
dTOOÇÍO«

variável» pois <T é variável no intervalo 0 ^ C < C¡ t por

onde F ^ u i Talor determinado a posteriori.
Suspeita-se que esta hipótese i frágil para o ca-

so de fonte instantânea» porém, que ó «mito boa co» Q7* V»
para o caso de fonte contínua a partir de t igual a sero.

0 termo V0(fí<f+l) aparentemente não pode ser sim-
plificado at rare s da substituição de <T por j*", pois o me-
canismo de difusão canifeeta-se principalmente na tona con-
tígtia h, frente de umidade» na qual <T varia bastante. 0 me¿
mo pod» acontecer no eentro da mancha úmida producida por u
ma única injeção instantânea* o quo prejudicaria a bipoteso
alcpliflcadora no qpo tange à correta descrição da adreoção
da rancha* Entretanto» como a injeção contínua pode ser en-
carada como usa oueosaao de pulsos de Injeção instantánea «
a região centrai do bulbo permaneceria eompre com umidade
muito alta» próxima à saturação, lato é Car Oí «festas oon-
dlçSes, a utllleaçao da integral do oonroluçto a partir as
solução ootida eoa a hlpóteee oimplifioadora ao tono



deverá conduzir • bons resultados.
Una pesquiea teórica poderá eer completada atra»

•ée da solução numérica (exata) da equação (3*10), peroitln
do-ee assim obter U D controle adicionai, para a qualidade da
soluções analíticas variacionais, muito «ale práticas e ú-
teis se reveladas de boa qualidade.

Sugere-se ainda a realitação de ensaios experinen
tais em certas condições particulares. D» exemplo seria a a
nálise teórica e experimental do fenômeno em regime perma-
nente» ltesse caso, a eaixr que contém o meio poroso seria
modificada com a introdução de um sistema de drenagem no fun
do. 0 escoamento se estabeleceria com o bulbo úmido esten
dendo-ee longitudinalmente na direção t devido à advecção,
enquanto se difundiria transversalmente, à semelhança do
que ocorre com uma pluma de poluente emitida em um rio ou
na atmosfera. A equação (3.10) aerla modificada para:

eoia evidentes possibilidades para a verificação da qualida-

de das outras soluções mais complexas e gerais.
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Escoamento Com Transferência De Calor Nua Leito Fixo

CA. SASPARETTO*

RESUMO

Foram realiaados ensaio» com dois fluido» diferentes, :çua

e ar, "ecoando num leito de partículas irregulares de s'lica (sei-

90» rolado»). 0 leito matava confinado no interior àe w. tube aue

era aqueaido por uma camisa externa. 0 leito está caracterizado pe-

la poroeidade e permeabilidade.

0» ensaios mostraram um acentuado efeito de parede face ã ve_

lação diâmetro do tubo pela dimensão média das part'culas e os re-

sultados são apresentados na forma de número de Husselt ei funçãc /

de número de Peelet.

•Fâc. Eng. dt Aliaento* • Agrícola - UNXCAHP
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1. INTRODUÇÃO

Muitos trabalhos ten tido publicados sobre transferência de

calor en leitos fixos e Barker (1) apresentou uma extensa revisão

do assunto onde mostra que há ainda grandes lacunas a serem preen-

chidas do ponto de vista experimental sendo muito difícil a compara

çâo dos resultados existentes devido a profundas diferenças entre /

os diversos arranjos experimentais e na forma de apresentação dos

resultados. Uma tentativa de incluir o efeito da porosidade para

se conseguir alguna uniformidade entre os trabalhos publicados foi

feita r-cr Guota et. ai. (?) e as suas correlações mostram a influên

ria desse irrortante parâmetro do leito. Li e Finlayson (3) reapre

sentar, dados da literatura procurando detectar a possível influên-

cia do efeito de entrada e tentando obter um valor assintôtico para

e coeficiente de transferencia de calor que seria atingido se o lei

to íesse suficientemente lonpo. Martin (U) procura avaliar o efeito

de sisíenas COTI baixo número de Peclet e procura coir.parar o resulta

<lc de transferencia de calor para una esfera e para um leito de e£
rens. Mori e Tanimoto (S) analisam um trocador de calor semelhante

a-) deste trabalho mas a sua relação entre diâmetro do tubo que con-

t"-n o leito e dinensío das partículas é muito maior que aquela apre

-er.taíã acui, alén de que seu leito era de esferas e este é de par

t'cilas irrerulares. Ilun trabalho interessante Gnielinski (6) tenta

correlacionar o n".-«ero de Nusselt com o número de Peclet para uaa

séri» extensa de trabalhos coletados na literatura, conseguindo mo£

trar rue todos apresentam o mesmo tipo de dependência entre esses

parâmetros nas não ° possível agrupar esses resultados numa única

ccrrela-ão. Finalnente, convém lembrar que o grande número de parâ-

metros que afetan o escoamento e a transferência de calor num lei-

to *ixo " o principal fator que dificulta uma anSlis*-: unificada de£

-.es fcn^-»nos e do ponto de vista prático é muito difícil detectar,

-eiir e a.-rupar esses parâmetros como mostran diversos trabalhos na

literatura, ara citar arenas um desses como exemple, reporte-se a

SreV.ely e Poveromo (7) que apresentam um estudo sobre o escoamento

en leitos fixos.

-n face da dificuldade em comparar e extrair informações dos

resultados da literatura, este trabalho foi desenvolvido con o obje

tivo específico de obter os parâmetros de transferência de calor pa

ra uri trocador constituído de \m leito fixo da partículas irregula-

res de sílica (seixos rolados) e uma camisa da aquecimento. As dia«)

??es escolhidas do tubo a das partículas tinham por objetivo

baixa perda de carga no trocador.

• t*0 •



2. MATERIAIS E MÉTODOS

A figura 1 mostra o trocador utilizado neste trabalho.

Os parâmetros que caracterizara o leito são a poros idade c e a

permeabilidade k. A porosidade foi determinada medindo-se o volume

do tubo vazio e recheado e o resultado foi c = 0,525. A permeabili

dade foi obtida através da determinação da perda de carga no leito

(Ap/â) e o resultado foi k = 2,3 x IO"" m2.

0 tubo do trocador tinha diâmetro interno igual a 20 mm e com

primento de 300 mm. As partículas eram irregulares e feran separa-

das com peneiras construídas com telas comerciais e depois selecio

nadas manualmente para se ter formas mais próximas possíveis de ura

esfera e sua dimensão média era de 11 nun, portanto a relação entre

o diâmetro do leito e a dimensão das partículas era de 1,8.

Foram realizados ensaios com ar e água sendo determinadas as

vazões, as temperaturas de entrada e de saída e a tenperatura da

camisa. De posse desses dados foram feitos os balanços térmicos pa

ra a determinação do coeficiente de transferência de calor para o

fluído. As propriedades físicas do fluido foram tomadas na tenpera

tura média entre a entrada e a saída.

Os resultados estão apresentados nas figuras 2 e 3 e os parâ-

metros que aparecem nessas figuras são:

q s velocidade superficial - vazão/área de secçlo transver

sal do tubo vazio

p = massa específica do fluido

M - viscosidade dinâmica do fluido

h = coeficiente de transferência de calor para o fluido

kf s condutividade térmica do fluido

NNu = número de Nusselt « —
kf

Np - número de Peclet s N B N Bre Re "r

N- i número de Reynolds * Pi

Npr * número de Prandtl

3. CONCLUSÕES

0» resultados obtidos dos ensaios com água apresentaram uma

pequena diferença de comportamento para duas temperaturas diferen



tes da camisa de aquecimento e estão mostradas na figura 2.
Para ambos os casos foi possível estabelecer uma correlação

entre o número de Nusselt e o número de Peclet e que são:

a) para temperatura da camisa de 105°C

ti - 7 it u 0,363
Mu " * P»

b) para temperatura da camisa de 120°C

N * 25 9 N °» 2 B S

Nu ' Pe

Supõe-se que essa pequena diferença se deve principalmente ao
efeito de parede que é muito pronunciado para um sistema como este.

Os resultados-obtidos com ar estão mostrados na figura 3 e
como foram obtidos com apenas uma temperatura da camisa de 75°C não
foi possível detectar re também este caso apresentaria alguma sensi-
bilidade à temperatura da camisa de aquecimento. Do comportamento a
presentado com ar e dos resultados obtidos com água é possível supor
que maiores vazões de ar conduziriam a resultados próximos daqueles
obtidos com igua para a mesma faixa de valores do número de Peclet.

Sevido is características peculiares do leito utilizado nes-
te trabalho, é muito difícil encontrar referências na literatura que
permitam uma comparação de resultados.
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