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RESUMO

O trabalho foi realizado na Braskem S.A, unidade Polímeros, site PP-4, MauáSP, onde a produção do polipropileno copolímero heterofásico, de tecnologia
spheripol, é realizada em um reator de leito fluidizado. Problemas ocasionados pelo
arraste de partículas, como o excesso de velocidade superficial do gás de fluidização,
podem trazer deficiência na troca térmica no resfriador de gases localizado na saída
do reator e até entupimento do reator, conforme relatos da equipe de operação, os
quais definiram um limite de operação de nível (60 %) por causa destes problemas.
Com base nos métodos encontrados na literatura, simulação das propriedades dos
gases no Aspen Hysys com uso da equação de estado de Peng-Robinson e nas
medições realizadas na planta industrial, foi possível identificar qual o regime de
fluidização que ocorre na reator pela classificação de Geldart, determinar a
velocidade mínima de fluidização, a velocidade terminal das partículas, o fluxo de
partículas elutriadas e fluxo das partículas na superfície do leito a fim de encontrar a
altura crítica de arraste. Inicialmente, foram comparadas diferentes métodos
empíricos para cálculo da altura crítica de arraste e do fluxo de arraste de partículas
com o intuito de melhor predizer os limites de operação do sistema, verificando que
o único método que possuía a faixa de validade para as condições encontradas na
planta era o de Wen e Chen (1982). Assim, verificou-se ser possível trabalhar com
um maior nível de operação do reator (até 75 %) e uma maior vazão de gás de
fluidização (até 600 ton/h). Foi demonstrada a influência da densidade do gás,
velocidade superficial do gás e da altura do leito no comportamento dos sólidos e,
através de um teste durante 60h em escala industrial, foi confirmado ser possível
operar com os novos valores estimados.
Palavras-chave: Polipropileno; Leito Fluidizado; Arraste de Sólidos.



ABSTRACT

Change

of

operational

limits

of

heterophasic

polypropylene

copolymerization reactor in a spheripol plant
The study was conducted at Braskem S.A., Polymer unit, PP-4 site, Mauá-SP, where
the production of the heterophasic polypropylene copolymer, using Spheripol
technology, is carried out in a fluidized bed reactor. Problems caused by the
carryover of particles, such as excess of gas velocity, can cause deficiency in the
heat exchange in the gas cooler located in the reactor output and to reactor clogging
as reported by the operating staff, which set an operational level limit (60 %). Based
on the methods in the literature, on the simulation of gas properties in Aspen Hysys
with Peng-Robinson equation of state and on the measurements in the industrial
plant, it was possible to identify the fluidization regime in the reactor according to
the Geldart classification, to determine the minimum fluidization velocity, the
terminal velocity of the particles, the total entrainment flux above TDH and the total
entrainment flux at the surface of the fluidized bed in order to find the transport
disengaging height (TDH). Initially, different empirical methodologies have been
compared for calculating the transport disengagement height and entrainment flux of
solids particles with the aim of better predicting the system's operating limits. It was
verified that the only method that had a validity range for the conditions found in the
plant was Wen and Chen (1982). Thus, it was found that it’s possible to work with
higher operating level of the reactor (up to 75 %) and a greater flow of fluidization
gas (up to 600 ton/h). It was also demonstrated the effect of the density of the gas,
the superficial gas velocity and the bed height on the solid’s behavior, through 60
hour test on industrial scale, it was confirmed that it is possible to operate with the
new estimated values.
Key Words: Polypropylene; Fluidized Bed; Entrainment Flux of Solids.
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1 INTRODUÇÃO
Desde que foi empregada inicialmente em 1954, a resina termoplástica com
matriz de polipropileno tornou-se uma das mais importantes por causa das suas
propriedades e baixo custo, apresentando uma grande importância na atualidade
devido

sua

aplicabilidade

em

embalagens,

componentes

automotivos,

eletrodomésticos, construção civil, entre outros..
O polipropileno, produto obtido através da polimerização do propeno e este,
por sua vez, é derivado do refino do petróleo nas indústrias petroquímicas básicas,
pode ser dividido em três categorias: homopolímero, formado por um único
monômero, copolímero randômico, onde a cadeia formada possui dois monômeros
distribuídos de modo aleatório na cadeia polimérica e o copolímero heterofásico, em
que dois monômeros são distribuídos em blocos ao longo da cadeia, proporcionando
uma maior resistência ao impacto mecânico, ao se comparar com o homopolímero.
Devido as grandes demandas do mercado interno e externo, as plantas
industriais têm que operar próximo ao limite máximo de produção, utilizando
diversos meios para aumentar o desempenho de cada equipamento.
A produção do polipropileno copolímero heterofásico no processo spheripol é
realizada em um reator de leito fluidizado.
Um dos principais problemas operacionais é o excesso de sólidos arrastados
para fora do reator, devido a uma alta vazão do gás de fluidização ou à elevada
altura de leito do reator, ocasionando o entupimento do trocador de calor, localizado
na saída do reator para resfriar os gases de fluidização e, consequentemente a perda
da troca térmica, conforme figura abaixo:
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Figura 1 – Trocador de calor casco-e-tubos para resfriamento dos
gases de fluidização com os tubos sujos com partículas de
polímero transportadas por arraste do reator

Fonte: Braskem (2013)

Devido a esse problema, evita-se, de maneira empírica, exceder o limite de
nível do reator, bem como o limite de vazão dos gases, condições que possibilitam
folga para controle do processo.
Este trabalho tem a finalidade de determinar a vazão máxima dos gases de
fluidização e a altura máxima do leito, além de estimar o arraste de sólidos.
Foram estudados os fenômenos que influenciam o comportamento do leito,
como a classificação da partícula, a velocidade superficial do gás, a velocidade
terminal das partícula, o fluxo de arraste e a altura crítica de arraste.
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2 OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo determinar qual a máxima vazão dos
gases de fluidização e a máxima altura do leito que o reator de copolimerização de
polipropileno heterofásico possa operar sem que ocorra entupimento do trocador de
calor, localizado na saída do reator, devido ao arraste de sólidos.
Com base nos métodos encontrados na literatura, na simulação das
propriedades dos gases e nas medições realizadas na planta industrial, será possível
identificar qual o regime de fluidização que ocorre na reator, determinar a velocidade
mínima de fluidização, a velocidade terminal das partículas, o fluxo de partículas
elutriadas e o fluxo das partículas na superfície do leito a fim de encontrar a altura
crítica de arraste.
Serão comparados diversos métodos empíricos para cálculo da altura crítica de
arraste e realizado teste em escala industrial com os novos valores propostos.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 O Polipropileno
O polipropileno (PP) é um material termoplástico, produzido a partir da
polimerização por adição de moléculas de propileno. Esta macromolécula é uma
poliolefina, ou seja, um hidrocarboneto formado a partir de compostos com pelo
menos uma dupla ligação entre carbonos.
Este polímero é muito utilizado por ser de baixo custo, de elevada resistência
química a solventes, boa estabilidade térmica, fácil moldagem e coloração, sendo
empregado em diversos ramos produtivos, tais como embalagens, tampas, lacres,
brinquedos, automóveis, entre outros.
A Figura 2 é uma ilustração da estrutura molecular do polímero:

Figura 2 – Estrutura molecular do polipropileno

Fonte: Callister (2008)

3.2 Classificação dos Polímeros
Este polímero pode ser um homopolímero ou um copolímero caso haja adição
de eteno (KARIAN, 2003). Segundo Callister (2008), o polipropileno pode ser dividido
em três categorias: homopolímero, copolímero heterofásico e copolímero randômico.
Estes são definidos da seguinte forma:
Homopolímero: É uma cadeia polimérica formada por um único tipo de
monômero, de baixa resistência mecânica e transparência acentuada. Na Figura 3,
mostra-se uma ilustração de um homopolímero, onde cada esfera amarela,
representa uma molécula de propeno ligada na cadeira.
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Figura 3 - Exemplo de homopolímero

Fonte: Callister (2008)

Copolímero randômico: é uma cadeia formada por dois monômeros
distribuídos de modo aleatório.
Copolímero heterofásico: É uma cadeia polimérica formada por dois
monômeros – no caso do polipropileno os monômeros são propeno e eteno – que
estão distribuídos em blocos ao longo da cadeia. Este produto, comparado ao
homopolímero, é mais resistente ao impacto mecânico. Além disso, ele tem sua rota
de síntese formada por duas etapas: na primeira, o homopolímero é produzido e
enviado para a segunda etapa, em que é copolimerizado com o eteno.
Uma característica relevante do processo de produção do copolímero
heterofásico é o fato de a proporção de eteno ser superior do que na produção do
copolímero randômico.
A Figura 4 apresenta o modelo de copolímeros estatístico e alternado, no qual
as moléculas de propeno são representadas pela cor vermelha e as moléculas de
eteno pela cor preta.
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Figura 4 - Ilustração de copolímero randômico e copolímero de bloco

Fonte: Callister (2008)

Cada um dos dois polímeros pode ser adaptado e utilizado de diferentes
maneiras, através das técnicas de formulação.
O polipropileno copolímero heterofásico estudado possui densidade 910 kg/m³
e índice de fluidez (230°C/2,16 kg) de 3,5 g/10 min, segundo a ficha de
especificação de matéria prima fornecida pela Braskem.

3.3 Processo Spheripol
O processo Spheripol utiliza normalmente dois reatores tipo loop para a
produção de polipropileno homopolímero e copolímeros randômicos, como o
copolímero propeno-eteno citado neste trabalho. Os reatores loop do processo
Spheripol operam cheios de propeno líquido, não apresentando fase vapor
(REGINATO, 2001).
A Figura 5 apresenta o processo Spheripol de maneira simplificada.
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Figura 5 – Fluxograma simplificado do Processo Spheripol

Fonte: Reginato (2001)

Os dois reatores de loop são constituídos de duas seções tubulares principais
conectadas de maneira a formar um loop de recirculação.
“O catalisador é injetado na corrente de propeno líquido e hidrogênio que
alimenta o primeiro dos dois reatores de loop de forma contínua. No caso de
produção de copolímero randômico, o etileno é incorporado na corrente de
alimentação dos reatores loop. A corrente de saída do primeiro reator é enviada ao
segundo reator de loop.
A corrente de saída do segundo reator loop é composta de uma suspensão de
partículas de polímero e monômero líquido. A separação do monômero e demais
componentes da fase líquida do polímero é iniciada numa tubulação encamisada com
injeção de vapor. Desta forma se dá a vaporização da fase líquida. Um filtro de alta
pressão é responsável pela separação quase total entre a fase gasosa e o polímero.
O polímero que sai pelo fundo do filtro de alta pressão pode ser, então,
enviado para um de dois equipamentos em função do tipo de produto sendo
fabricado, isto é:
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Em caso de produção de homopolímero, o polímero é enviado
diretamente para o filtro manga de baixa pressão para separar o
restante do monômero que ainda pode estar presente nas partículas de
polímero.



Em caso de produção de copolímero heterofásico, o polímero é enviado
para o reator de fase gasosa, que é um reator de leito fluidizado onde é
produzida a fase copolimérica do produto pela injeção de eteno e
propeno, e somente então o copolímero que sai pelo fundo do reator é
enviado para o filtro de baixa pressão, também para separar o restante
de monômeros que ainda pode estar presente nas partículas de
polímero.

A seguir, o polímero livre de monômeros é enviado para um vaso onde é
posto em contato com vapor d'água de baixa pressão em contracorrente para
desativar o catalisador e remover oligômeros (polímeros de baixo peso molecular,
menor que 80.000g/mol) e demais impurezas que poderiam dar cor/odor ao produto.
A etapa final é a secagem do polímero, que é feita em um vaso onde o
polímero é fluidizado com uma corrente de nitrogênio aquecido. A partir deste ponto,
o polímero está pronto para ser aditivado e extrudado para formar pellets, que é a
forma usual de comercialização do polipropileno” (BRASKEM,2015).

3.4 Fluidização de Sólidos
Fluidização é a operação na qual as partículas sólidas são transformadas em
um estado fluido, sendo suspensas através da passagem de um gás ou líquido
(KUNII e LEVENSPIEL, 1991).
Pode-se observar na Figura 6 o comportamento do leito ao se alterar a
velocidade de passagem do fluido.
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Figura 6 - Formas de interação entre sólidos-fluido em um leito fluidizado, em função da
velocidade do gás e do tipo de fluidização

Fonte: Kunii e Levenspiel (1991)

Segundo Kunii e Levenspiel (1991), a passagem de um fluido através de um
leito de partículas com baixa velocidade, faz com que o fluido apenas se infiltre
através dos espaços vazios, esse estado é chamado de leito fixo.
Porém, ao aumentar a velocidade do fluido, observa-se que as partículas
começam a se mover e a se distanciar até que ficam suspensas. Neste ponto ocorre
o equilíbrio de forças entre a força de fricção entre as partículas e o fluido,
contrabalanceando com o peso das partículas. O leito neste ponto é considerado na
velocidade mínima de fluidização. Observa-se nesse aumento de velocidade
superficial do fluido, um aumento do diferencial de pressão através do leito, porém,
após atingir a velocidade mínima de fluidização, o diferencial de pressão do leito se
mantém constante.
Existem diferentes comportamentos de leito em uma fluidização gás-sólido,
devido à formação de bolhas e canais preferenciais. Com o aumento da velocidade
do gás, ocorre a formação de bolhas maiores, o que pode levar a um problema de
arraste excessivo de sólidos, bem como a formação de slugging, onde, segundo
Yang (2003), o tamanho da bolha é próximo do diâmetro do reator, deslocando
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parte do leito para cima. Em velocidades ainda maiores, ocorre o transporte
pneumático das partículas.

3.5 Velocidade Mínima de Fluidização
Kunii e Levenspiel (1991) dizem que a fluidização incipiente ocorre quando
mediante o equilíbrio entre a força de arraste promovida pelo fluxo ascendente do
gás em movimento e o peso das partículas, representado pela Equação 1 . Nesta
situação, chama-se a velocidade superficial do gás de velocidade mínima de
fluidização, condição em que não existe arraste de partículas.

(1)

Onde


ΔP é a perda de pressão através do leito, N/m²



A é a área da secção transversal do reator, m



Hmf é altura mínima de fluidização, m



εmf é a fração de vazios do leito na condição de mínima fluidização



ρp é a densidade da partícula, kg/m³



ρg é a densidade do gás, kg/m³



g é a aceleração da gravidade, 9,81 m/s²

Rearranjando a Equação 1, tem-se a Equação 2:

(2)
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Existem muitas equações que relacionam o equilíbrio de forças para encontrar
a velocidade mínima de fluidização, porém a mais utilizada é a correlação empírica
de Ergun (1952):

(3)

Onde


Umf é a velocidade mínima de fluidização, m/s



dp é o diâmetro médio das partículas, m



µ é a viscosidade do fluido, kg/m s



é a esfericidade da partícula

Ao combinar a Equação 2 com a Equação 3, pode-se calcular a velocidade
mínima de fluidização através da Equação 4:

(4)

Fonte: Kunii e Levenspiel (1991)

Onde


Ar é o número de Arquimedes,



(Re)mf é o número de Reynolds do escoamento, na velocidade mínima
de fluidização, ao entorno da partícula,
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Uma modificação da Equação de Ergun (1952) foi sugerida por Wen e Yu
(1966), bastante utilizada em sistemas onde não se conhece o valor da fração de
vazios do leito (εmf). No experimento de Wen e Yu, foi observado que existia uma
constante entre os valores da fração de sólidos no leito e a forma das partículas:

Portanto, utilizando a relação de Wen e Yu (1966) na Equação 4, chega-se à
Equação 5:

(5)

3.6 Classificação de Partículas
Para predizer qual tipo de fluidização ocorre em um sistema, diversos estudos
foram realizados no século passado. O primeiro que se tem registro foi Wilhelm e
Kwauk (1948), considerando as forças entre as partículas, utilizando o número de
Froude na transição entre os regimes. Em 1962, Romero e Johanson estenderam o
estudo para quatro grupos e incluíram o número de Reynolds e o número de Froude.
Em 1958, Zenz apresentou um gráfico empírico da porosidade do leito pela
densidade, utilizando o tamanho das partículas como parâmetro. Porém, o estudo
mais utilizado é o de Geldart (1973), que classificou o comportamento dos sólidos
fluidizados por gases em quatro grupos, por diferenças de densidade entre o sólidos
e os gases e tamanho das partículas, conforme Figura 7:
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Figura 7 - Tipos de fluidização em função da diferença de densidades do
fluido (ρg) e do sólido (ρp) e do diâmetro médio de partículas
(dp)

Fonte: Geldart (1973)

Segundo Geldart (1973), as principais características de cada grupo são:
Grupo A: Conhecida como aeráveis, são partículas que têm pequeno diâmetro
e/ou baixa densidade (<1,4 g/cm3 ). Estes tipos de sólidos são facilmente
fluidizáveis, ocasionando uma fluidização homogênea e suave, mesmo com baixas
vazões de gás. Permitem um bom controle do crescimento e velocidade de ascensão
das bolhas. Formam bolhas pequenas e existe um tamanho máximo para as bolhas.
Grupo B: Conhecido como borbulhantes, são partículas com comportamento
similar à areia. Possuem densidades próximas ao vidro, areia e alguns metais. Essas
partículas não apresentam propriedades de coesão, portanto, quando a velocidade
mínima de fluidização é excedida, ocorre a formação de bolhas.
Grupo C : Coesivo, ou partículas muito finas – Normalmente são bastante
difíceis de fluidizar, tendo em vista as intensas forças entre as partículas que se opõe
as forças de desagregação geradas pelo fluxo gasoso.
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Grupo D: Partículas grandes e/ou muito densas. Leitos profundos com esse
grupo de partículas são bastante difíceis de fluidizar. As bolhas coalescem muito
rapidamente e crescem até grandes diâmetros. Ocorre o surgimento dos chamados
slugs radiais. As bolhas estouram facilmente. Apresenta fluidização não uniforme.
3.6.1 Diâmetro Médio das Partículas e Esfericidade
Existem muitas maneiras de se calcular o diâmetro médio das partículas,
porém o método mais comum utilizado por Pell (1990), Kuni e Levenspiel (1991) e
Geldart (1973) e sugerido por Perry e Green (2008) é o da Equação 6:

(6)

Onde




é o diâmetro médio de partícula, m
é o diâmetro da partícula i, m
é a fração mássica da partícula i na amostra

A aproximação mais precisa sobre a característica das partículas é quando
utiliza-se o conceito de esfericidade, que é definido por Wadell (1933) como a
relação entre a área superficial de uma esfera e a área superficial da partícula,
conforme Equação 7:

(7)

Como o polipropileno é uma partícula aproximadamente esférica, a
esfericidade pode ser considerada igual a 1.
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Pode-se classificar o polipropileno copolímero heterofásico estudado nesse
trabalho, de acordo com a Figura 7, como sendo do grupo B, pois possui diâmetro
médio das partículas de 1mm e diferença de densidade entre o fluido e as partículas
de aproximadamente 890 kg/m³ (0,89 g/cm³). Como o valor se aproxima do valor
de transição entre os grupos B e D, somente com o dado de diâmetro de bolha será
possível confirmar o grupo, uma vez que no grupo D, ocorre o fenômeno de

slugging.
3.7 Regiões do Leito Fluidizado
O leito fluidizado é geralmente dividido em duas regiões: a fase densa e a
altura de freeboard. A fase densa é a parte que é controlada geralmente pelo nível
do reator, onde existe interação das bolhas com o polímero, e a região de freeboard
é considerada a altura entre o topo da fase densa até a saída do reator, conforme
Figura 8.
Figura 8 - Zonas de um leito fluidizado

Fonte: Wen e Chen (1982)
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As bolhas que são formadas logo acima do distribuidor (grelha), continuam
crescendo ao atravessarem o leito até atingirem a superfície. Ao chegarem lá, essas
bolhas estouram, lançando as partículas até uma altura conhecida como altura crítica
de arraste ou TDH (transport disengaging height).
Geldart (1986) diz que dependendo da velocidade terminal das partículas e da
velocidade superficial do gás, os sólidos serão arrastadas até diferentes alturas. As
partículas maiores, que são lançadas a uma altura menor que as partículas pequenas
devido a seu peso, retornarão para o leito e as partículas menores serão arrastadas
para fora do reator, consequentemente, a quantidade de sólidos arrastados será
menor quanto maior a altura de freeboard. Kunii e Levenspiel (1991) definiram o
TDH como a altura onde o fluxo de partículas se tornará praticamente constante.
Nesse ponto, diz-se que a partícula foi elutriada (a partícula terá velocidade terminal
menor que a velocidade superficial do gás, e consequentemente será arrastada para
fora do reator, independente do TDH) . Esse fluxo constante de partículas acima do
TDH pode ser calculado pelo fluxo de total de partículas elutriadas (E∞).
3.8 Velocidade Terminal e Diâmetro Máximo Arrastável
Quando uma partícula cai através de um fluído, sob a ação de uma força
constante, sofre aceleração durante um período de tempo curto e depois se move a
velocidade constante. Essa máxima velocidade que as partículas podem chegar é
chamada velocidade terminal (Ut) e depende da densidade, do tamanho e da forma
da partícula, além das propriedades do fluido.
Esse parâmetro é muito importante em reatores de leito fluidizado para
determinar as partículas que podem ser arrastadas. Sempre que a velocidade
superficial dos gases for maior que a velocidade terminal, as partículas serão
arrastadas. Caso contrário, as partículas retornarão ao leito.
Segundo a mecânica dos fluidos, pode-se determinar a velocidade terminal
pela Equação (8, conforme Yang (2003):
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(8)

Onde


Ut é a velocidade terminal, m/s



CD é o coeficiente de arraste



ρp é a densidade da partícula, kg/m³



ρg é a densidade do gás, kg/m³



g é a aceleração da gravidade, 9,81 m/s²

Em 1986, Turton e Levenspiel propuseram a Equação 9 para o cálculo do
coeficiente de arraste, aplicável somente a partículas esféricas e válido para qualquer
números de Reynolds. A vantagem dela é o cálculo simples e direto através do
número de Reynolds.
(9)

Onde


(Re)p é o número de Reynolds do escoamento no entorno da partícula,

Ao igualar a velocidade superficial do gás com a velocidade terminal, a
partícula estaria em equilíbrio de forças, nesse ponto é possível determinar a partir
de qual diâmetro uma partícula seria arrastada, uma vez que não teriam peso
suficiente para voltar ao leito.
Yang (2003) propõe a alteração da Equação 8 pela Equação 10 isolando o
diâmetro de partícula e substituindo a velocidade terminal pela velocidade superficial.
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(10)

Onde


dpMAX é o diâmetro máximo de partícula arrastável, m



U é a velocidade superficial do gás, m/s

3.9 Estudo das Bolhas
Conforme dito anteriormente, o sistema em estudo pertence ao grupo B,
portanto ocorre formação de bolhas logo acima do distribuidor (grelha). Essas bolhas
continuam a crescer até atingirem um tamanho máximo. Ao chegarem no topo do
leito elas estouram, lançando as partículas até uma altura conhecida como altura
crítica de arraste, ou TDH (transport disengaging height).
Segundo Kunii e Levenspiel (1991), existem três possibilidades para o arraste
de sólidos quando as bolhas estouram, representados pela Figura 9:

Figura 9 - Mecanismos de ejeção de sólidos do leito para o freeboard

Fonte: Kunii e Levenspiel (1991)

(a) A pressão no interior das bolhas é maior do que da superfície do leito, as
bolhas estouram ao atingir a superfície, lançando as partículas presentes
para o freeboard;
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(b) Como as bolhas crescem rapidamente, o material sólido presente na parte
inferior da bolha (cauda), é ejetado quando essa se rompe;
(c) Quando duas bolhas se unem, no momento que atinge a superfície do
leito, ocorre uma ejeção muito energética das partículas presentes na base
da bolha em direção ao freeboard.
O propósito de se estudar o tamanho das bolhas no topo do leito é a
correlação de inúmeros trabalhos com a altura crítica de arraste, uma vez que a
bolha quando estoura lança os sólidos para o freeboard.
Diversos pesquisadores propuseram correlações objetivando a determinação
do diâmetro das bolhas, porém a correlação mais empregada é a Equação 11, de
Mori e Wen (1975):

(11)

Onde


DB é o diâmetro efetivo das bolhas, m



DBO é o diâmetro mínimo de bolha, m



DBM é o diâmetro máximo de bolha, m



H é a altura do leito, m



D é o diâmetro do leito, m



A é a área da secção transversal do reator, m²



No é o número de orifícios do distribuidor

Trabalhos realizados em polipropileno como: Choi e Ray (1985), Abasaeed e
Al-Zahrani (1998), Gambetta (2001), e Masiero (2010) sugerem o uso da equação de
Mori e Wen (1975) para estimativa do diâmetro de bolha na superfície do leito.
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3.10 Arraste de Partículas acima do TDH
Como mencionado, todas as partículas com velocidade terminal menor que a
velocidade superficial do gás serão arrastadas para fora do reator. Conforme Yang
(2003), a soma dos fluxos de todas as partículas elutriadas trará um fluxo total de
partículas arrastadas (E∞), conforme Equação 12:

(12)

Onde


E∞ é o fluxo total de partículas arrastadas, kg/m²s



é a fração mássica da partícula i na amostra

K*i∞ é definido como o fluxo da partícula i de diâmetro

elutriada, expressa

pela vazão mássica que é elutriada dessa partícula por unidade de área da secção
transversal do reator, em kg/m²s
Existem várias correlações empíricas para o cálculo do fluxo de partículas
elutriadas (K*i∞), listadas no Anexo 1.
Chew et al (2015), compararam as 28 equações do Anexo 1 para uma mesma
condição de teste, chegando à conclusão que haviam muitas discrepâncias nos
resultados.
Porém, Yang (2003), que também notou divergências nos resultados, sugere
que sejam selecionadas apenas equações que tenham a velocidade superficial do
gás, tipo de partícula e diâmetro de partículas semelhantes às condições de
interesse, com isso seria possível ter uma boa estimativa do resultado, minimizando
a diferença de resultados.
Ao revisar os trabalhos listados no anexo 1, nota-se que a Equação 13 de
Colakyan e Levenspiel (1984) é o único estudo realizado com partículas de
polietileno, polímero com características similares de densidade e tamanho de
partícula do polipropileno. Além disso, essa equação compreende as faixas de
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velocidade, tamanho de partícula, tipo de partícula e densidade da partícula aqui
estudada.

(13)

Onde


K*i∞ é o fluxo de partículas elutriadas, kg/m²s



Uti é a velocidade terminal de partícula de diâmetro i, m/s



U é a velocidade superficial do gás, m/s



ρp é a densidade da partícula, kg/m³

3.11 TDH
Segundo Yang (2003), para reduzir o arraste de partículas do leito fluidizado,
a região de freeboard deverá medir pelo menos o valor da altura crítica de arraste
(TDH).
Muitos

pesquisadores

publicaram

trabalhos,

realizados

através

de

experimentos, relacionando o TDH a com velocidade superficial do gás, diâmetro do
reator ou diâmetro da partícula, e alguns relacionaram todas essas variáveis. Porém,
trabalhos recentes como o de Zhang et al (2008) e Hussain et al (2008) sugerem o
uso de fluidodinâmica computacional para modelar o comportamento dos sólidos
dentro do reator.
Chew et al (2015) publicaram um comparativo com 25 equações para
estimativa de TDH de 1958 à 2012, conforme Anexo 2.
O resultado que ele chegou foi que existem muitas discrepâncias nos
resultados, chegando a mais de cinco ordens de magnitude entre elas, e algumas
vezes os resultados foram contraditórios, sobretudo por causa das diferentes
condições (tipo de partícula segundo a classificação de Geldart, partícula, densidade
da partícula, diâmetro da partícula, velocidade superficial do gás de fluidização e
diâmetro do leito) em que cada autor realizou seu trabalho.
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Porém, ao filtrar estas 25 equações citadas no Anexo 2 com as condições do
processo deste estudo (partículas de

aproximadamente 910

kg/m³ e

de

aproximadamente 1 mm de diâmetro, grupo B de classificação de Geldart e
velocidade superficial do gás de aproximadamente 1 m/s), somente uma equação é
selecionada, a equação de Wen e Chen (1982).
A Equação 14 de Wen e Chen (1982), deriva de um estudo de fluidização de
sólidos, correlacionando o fluxo de partículas arrastadas acima do TDH (E∞) com o
fluxo de sólidos na superfície do leito (E0) a uma constante de decaimento (∝), onde
apenas uma fração de todos os sólidos elutriados na superfície do leito, são
arrastados para fora do freeboard.

(14)

Onde


TDH é a altura crítica de arraste, m



E∞ é o fluxo total de partículas arrastadas, kg/m²s



E0 é o fluxo de sólidos na superfície do leito, kg/m²s

A Figura 10 demonstra a relação entre o TDH e a constante de decaimento de
partículas. No topo do leito, existe um maior fluxo de partículas, pois além do fluxo
de partículas que seriam elutriadas, existem as partículas que foram lançadas no
freeboard devido ao estouro das bolhas. Quanto mais distante do topo do leito, ou
seja, quanto maior a altura de freeboard, menos partículas estarão presentes, uma
vez que grande parte das partículas retornou ao leito devido sua velocidade terminal
ser maior que a velocidade superficial do gás. Se o freeboard for grande suficiente
haverá um fluxo constante de partículas que serão elutriadas para fora do reator.
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Figura 10 – Relação entre o TDH e a constante de decaimento
de partículas

Fonte: Wen e Chen (1982)

Essa teoria de taxa de decaimento do arraste de partículas é também vista
nos trabalhos de Kunii e Levenspiel (1991), Zenz e Weil (1958) e George e Grace
(1978).
Large et al (1976) assumem que o fluxo de partículas em uma determinada
altura consiste de dois fluxos paralelos, um fluxo de partículas que irá ser arrastado
para fora do leito devido à velocidade superficial do gás ser maior que a velocidade
terminal das partículas, e um segundo fluxo de partículas que serão ejetadas para
fora do leito no qual diminuirá quanto maior for a altura acima do leito.
A constante de decaimento (∝) possui valores que variam de 3,5 a 6,4 m-1,
porém em sistemas sem informações, Wen e Chen (1982) recomendam utilizar o
valor de 4 m-1.
Para cálculo do fluxo de partículas na superfície do leito (Eo), Wen e Chen
(1982) desenvolveram a Equação 15 que correlaciona o diâmetro de bolha na
superfície do leito (DB), a área da secção transversal do reator (A), a diferença entre
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a velocidade superficial do gás (U) e a velocidade mínima de fluidização (Umf), a
densidade do gás (ρg) e a viscosidade do gás (µ).

(15)

Onde


E0 é o fluxo de sólidos na superfície do leito, kg/m²s



A é a área da secção transversal do reator, m



DB é o diâmetro efetivo das bolhas, m



U é a velocidade superficial do gás, m/s



Umf é a velocidade mínima de fluidização, m/s



µ é a viscosidade do fluido, kg/m s

3.12 Comparações de cálculo do TDH
Outros métodos de cálculo de TDH foram utilizados para verificar a
discrepância de valores e uma possível validação dos experimentos para a mesma
condição de teste.
Zenz e Othmer (1960), propuseram o método gráfico mostrado na Figura 11,
com base no primeiro trabalho publicado sobre o tema, de Zenz e Weil (1958), que
até hoje tem grande reconhecimento e notoriedade. O mesmo correlaciona a
diferença entre a velocidade superficial do gás e a velocidade mínima de fluidização
com o diâmetro do leito.
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Figura 11 - Gráfico de Zenz e Othmer (1960) para estimativa do
TDH

Fonte: Zenz e Othmer (1960)

Para as demais comparações foram escolhidas as equações do Anexo 2 que
mais se aproximavam das condições operacionais atuais, como por exemplo
partículas do grupo B, diâmetro de partículas ou velocidade superficial do gás. As
equações estão listadas na Tabela 1.
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Tabela 1 – Equações para comparação de cálculo do TDH
Ano

Classificação

Autores

de Geldart

Partícula

Densidade

Dp

U

(kg/m³)

(µm)

(m/s)

Correlações

Equação

Vidro,
1978

George e

A, B, D

Grace

Coque,
FCC, Sílica

1900, 2640

20-

0,4-9,3

(16)

0,2-0,5

(17)

300

0,2-0,4

(18)

200-

0,27-

427

0,54

80-

0,51-

2000

1,23

130-

0,32-

610

0,55

500

e Areia

1984

1986

1993

Chan e
Knowlton

Hamdullahpur
e MacKay

Fung e
Hamdullahpur

A, B

Areia

2595

B

Areia

2600

B

Areia

*

1991

Sciazko et al

A, B, D

Carvão

1250

1996

Kim et al

A, B, D

PVC, Areia

1400-2620

37420

(19)

(20)

(21)

*não consta o valor no artigo

Fonte: Elaborado pelo autor

George e Grace (1978) propuseram a Equação 16 para cálculo do TDH,
relacionando apenas o diâmetro de bolha na superfície do leito, assim como
Hamdullahpur e MacKay (1986) que propuseram a Equação 18 e mais tarde Fung e
Hamdullahpur (1993) propuseram a Equação 19. Porém, se diferenciam entre elas
principalmente no diâmetro de partícula e na velocidade superficial do gás. Todos os
testes foram realizados utilizando areia como partícula.
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Chan e Knowlton (1984) propuseram a Equação 17 para estimativa do TDH.
Essa equação é uma das mais simples vistas, pois considera apenas a velocidade
superficial do gás no cálculo do TDH.
Sciazko et al (1991) estimaram o TDH correlacionando a altura do leito, com o
número de Reynolds e Arquimedes, conforme Equação 20 e Kim et al (1996)
correlacionaram a mesma constante de decaimento visto no trabalho de Wen e Chen
(1982) e o arraste de sólidos na superfície do leito, conforme Equação 21.

3.13 Considerações
Embora uso de programas de fluidodinâmica computacional se mostrarem
cada vez mais úteis e precisos para estudos com sólidos, as equações empíricas
utilizadas neste trabalho satisfazem as condições encontradas na planta industrial
aqui estudada. Porém, uma comparação com os outros estudos será feita para
observar se existem discrepâncias entre os resultados encontrados.
A falta de dados dificultou encontrar trabalhos similares, os quais
possibilitariam verificar qual método satisfaria as condições encontradas na planta
real. Por segredo industrial e, talvez, por falta de incentivo à publicação, poucos
estudos em plantas industriais de polipropileno foram encontrados, como o de
Masiero (2010). Os que existem, abrangem não somente a altura de operação, como
a modelagem cinética do processo de polimerização no reator de fase gasosa, como
Shamiri et al (2014), o que torna o trabalho complexo.
Outra dificuldade foi a falta de histórico das variáveis do sistema de
copolimerização, pois seria possível identificar quais fatores contribuíram para
ocasionar o entupimento do trocador de calor.
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4 METODOLOGIA
Nesta seção serão apresentados com maiores detalhes o sistema do reator de
copolimerização de polipropileno heterofásico, o desenvolvimento do cálculo de
altura livre de operação e o passo-a-passo de como cada etapa de cálculo foi
realizada, além da descrição de como foi o teste em escala industrial.
4.1 O Reator de Leito Fluidizado
O reator de copolimerização em estudo fica localizado na Braskem S.A,
unidade Polímeros, site PP-4, Mauá-SP.
A Figura 12 representa o sistema do reator de fase gasosa com os principais
instrumentos, equipamentos e identificação das correntes. Nesse sistema há um
compressor de gases de recirculação que faz com que os gases entrem no reator
pela parte de baixo (corrente 3), através de uma placa distribuidora, e fluidizem o
leito de partículas de polímero. Os gases não reagidos saem pela parte superior do
reator (corrente 1) e entram em um trocador de calor casco-tubo onde são resfriados
com água e retornam ao compressor (corrente 2).
Devido ao consumo dos gases através da reação de polimerização, há uma
reposição continua dos gases propeno, etileno e hidrogênio após a descarga do
compressor (corrente 4). Um analisador (AT1) presente na linha de topo do reator
(corrente 1), controla continuamente a reposição, de forma que a composição dos
gases seja sempre a mesma, dependendo do grade produzido.
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Figura 12 – Fluxograma simplificado do sistema de copolimerização

Fonte: Elaborado pelo autor

O nível do reator é medido por diferença de pressão entre a região do fundo
do leito (L2) e o topo (L1), indicando no painel de controle do operador uma
estimativa de nível. O controle do nível é realizado por uma válvula na saída de
polímeros do reator (LV1), recebendo um sinal de acordo com o set point do
operador do painel de controle. A equipe de operação da planta definiu, por testes
empíricos, que o limite de operação de nível no reator de fluidização era de 60 %.
Com esse valor, eles se sentiam confortáveis em operar o reator sem se preocupar
com o entupimento do trocador de calor responsável pelo resfriamento dos gases de
fluidização. A altura de leito correspondente ao nível de operação de 60 % é de 5,1
metros.
A temperatura do reator, medida no topo pelo T1 é mantida constante em
82°C pela vazão de água que entra no trocador de calor (Ṁ2).
A pressão, medida pelo P1 é controlada entre 12 e 15 bar. No caso de algum
descontrole, a válvula PV1 alivia a pressão para rede do flare (corrente 8),
despressurizando o reator.

41


A vazão de gases de fluidização é controlada pela abertura e fechamento de
um sistema de palhetas localizado na sucção do compressor, podendo controlar a
vazão mássica dos gases, através do medidor tipo tubo de venturi Ṁ1 entre 350 e
600 ton/h. Atualmente o máximo valor de operação é de 450 ton/h.
O reator possui 3 metros de diâmetro e uma altura entre o fundo do leito e o
topo do reator de 12,5 metros.
A copolimerização do polipropileno não altera o diâmetro das partículas, o que
ocorre é a polimerização dentro da partícula, nos sítios ativos do catalisador.
Portanto, o efeito da reação é desprezível para este trabalho. Um teste experimental
foi realizado antes das partículas entrarem no reator e depois de saírem,
comprovando que o diâmetro não se alterava.

4.2 Altura Livre de Operação
Para evitar o arraste excessivo de sólidos e verificar a existência de folgas
operacionais ao aumentar o nível de operação ou a velocidade superficial do gás,
precisa-se conhecer o TDH, para que este somado com a altura do leito, não
ultrapasse a altura do reator, conforme demonstrado na Figura 13 e Equação 22:
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Figura 13 – Demonstração para Cálculo da Altura Livre

Fonte: Elaborado pelo autor

(22)
Fonte: Elaborado pelo autor

A altura do reator é conhecida através dos desenho de projeto (12,5 m), bem
como a altura do leito, que é indicada através do instrumento de nível do reator,
calibrado antes do início de cada campanha de copolímero.
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4.3 Propriedades dos Gases
Primeiramente, como se estuda neste trabalho os valores indicados por
instrumentos, é necessária verificação da calibração de todos instrumentos do reator,
compressor e do resfriador de gases, para possibilitar maior confiança nas medições
e cálculos.
Foi fixado um grade de polipropileno copolímero heterofásico para este
estudo. A composição dos gases é mantida constante sob a relação de
etileno/etileno+propeno igual a 0,425 molar. Os demais dados sobre a composição
não puderam ser divulgados devido a segredo industrial.
Utilizando o software Aspen Hysys com a equação de estado de PengRobinson,

foram estimados as propriedades dos gases de densidade e calor

específico à pressão constate e o método de Ely e Hanley para o cálculo de
viscosidade. Estes foram utilizados no balanço de energia no sistema do trocador de
calor casco-e-tubos, sendo possível confirmar que os instrumentos estão calibrados e
com valores aceitáveis.

4.3.1 Propriedades dos Sólidos
O ponto de amostragem de sólidos é localizado após a saída do reator de
copolimerização. Em uma peneira classificatória com oito diferentes aberturas de
furos (75, 150, 500, 1190, 1400, 2000, 2800 e 3350 µm) foram classificadas seis
amostras de diferentes campanhas do mesmo grade. Com a massa retida em cada
peneira, é possível calcular a fração mássica das partículas de diâmetro maior que o
diâmetro do furo da peneira considerada, e menor que o diâmetro do furo da peneira
anterior.
A amostra que apresentou os valores de fração mássica na média foi escolhida
como a amostra referência para este trabalho.
O diâmetro médio das partículas foi calculado através da Equação 6.
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(6)

Foi considerado em todos os cálculos que o leito é homogêneo, tendo a
mesma distribuição de partículas.
A densidade das partículas é de 910 kg/m³ segundo a folha de especificação
do produto.
4.4 Cálculo do Fluxo de Partículas Acima do TDH (E∞)
Para cálculo fluxo de partículas acima do TDH (Equação 12), utiliza-se a fração
mássica de sólidos verificada a partir dos resultados da distribuição granulométrica e
o fluxo de partículas elutriadas (Equação 13).

(12)

(13)

Para cálculo da Equação 13, é necessário conhecer a densidade da partícula,
que é obtida através da folha de dados do produto, a velocidade superficial do leito e
a velocidade terminal de cada partícula.
A velocidade superficial do gás é calculada através da Equação 23 . A vazão
volumétrica é obtida através da multiplicação da vazão mássica de gás, obtida pelo
medidor de vazão FI01 e a densidade do gás, que é obtida pela simulação das
propriedades no Aspen Hysys com a equação de estado de Peng-Robinson, conforme
citado anteriormente.

(23)
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Como a área da secção transversal do reator é conhecida, todas variáveis
estão disponíveis para cálculo.
Para calcular a velocidade terminal de cada partícula utiliza-se a Equação 8, e
para o coeficiente de arraste a Equação 9.

(8)

(9)

Para o cálculo do número de Reynolds do escoamento no entorno da partícula
(Rep) é necessário conhecer a viscosidade do gás, que foi encontrada através da
simulação das propriedades no software Aspen Hysys utilizando o método de Ely e
Hanley, conforme composição, pressão e temperatura do reator de operação.
Observou-se nas simulações que a variação era mínima para todas as faixas de
trabalho, considerando-se então um valor fixo de 0,0116 cP.

4.5 Cálculo do Fluxo de partículas na Superfície do Leito (Eo)
Com a primeira parte da equação de TDH calculada, para encontrar o valor
das variáveis da Equação 15 é necessário conhecer o diâmetro de bolha e a
velocidade mínima de fluidização.

(15)

A velocidade mínima de fluidização é calculada através da Equação 5,
utilizando o diâmetro médio de partículas (Equação 6), conforme Geldart (1986). A
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esfericidade é considerada igual a 1, pois a partícula de polipropileno é
aproximadamente esférica.

(5)

Para o cálculo do diâmetro de bolha utiliza-se a Equação 11, tendo o valor de
altura do leito extraído do instrumento de nível do reator e os dados de diâmetro e
número de furos da placa perfurada na base do reator da folha de dados do mesmo.

(11)

4.6 Cálculo da Altura Crítica de Arraste (TDH), Comparação de Equações e
Verificação de Altura Livre de Operação.
Com todas as variáveis em mãos, foi possível calcular para toda a faixa de
operação atual (pressão de 11 a 15 bar, temperatura de 82°C e vazão de gases de
fluidização de 350 a 600 ton/h e ) o TDH através da Equação 14.

(14)

Foram comparados os valores obtidos pela Equação 14 com os demais
estudos demonstrados na revisão bibliográfica pela Tabela 1 (Equações 16, 17, 18,
19, 20 e 21) para verificar se os estudos convergiam para um determinado valor ou,
se assim como Chew et al. (2015), os valores seriam discrepantes.
Verificou-se que a equação de Wen e Chen (1982), no qual este estudo
baseou-se, possuía a melhor base de dados, com a proposta mais próxima deste
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estudo e, principalmente, era a única que compreendia o intervalor de validade. Os
valores encontrados nos demais estudos tiveram a mesma conclusão que Chew et al
(2015).
Definida a equação de TDH a ser utilizada, foi possível verificar através da
Equação 22 a existência de alguma altura livre de operação.

(22)

Foi possível verificar, para as condições atuais de operação, a existência de
uma altura livre de operação. Portanto, seria possível aumentar o nível de operação
do reator e um possível aumento na vazão de gases de fluidização.
Foram simulados valores de altura de leito e de vazão de gases de fluidização
até que o cálculo da altura livre (Equação 22) fosse igual a zero, encontrando novas
condições de operação que possibilitariam operar o reator acima das condições
atuais de operação.

4.7 Fluxograma de Cálculos
A fim de conhecer a sequência lógica de cálculos para encontrar a altura livre
de operação, foi elaborado um fluxograma simplificado conforme Figura 14:
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Figura 14 – Fluxograma de Cálculos

Fonte: Elaborado pelo autor

Para o cálculo da altura livre de operação é necessário conhecer três variáveis:
a altura do leito, proveniente da indicação do instrumento de nível, a altura do
reator, que é conhecida através do desenho de projeto e o TDH, conforme Equação
22 citada no subitem anterior.
O cálculo do TDH, através da Equação 14, foi divido em duas partes:
A primeira parte consistia em calcular o fluxo de sólidos na superfície do leito,
conforme subitem 4.5 da Metodologia, com base nas equações de velocidade mínima
de fluidização e diâmetro de bolha.
A segunda parte consistia no fluxo total de partículas arrastadas, conforme
subitem 4.4 da Metodologia, sendo o fluxo de partículas elutriadas calculado a partir
da velocidade terminal e da velocidade superficial do gás, e a fração mássica de
sólidos com os resultados vindo da distribuição granulométrica de uma amostra de
partículas.
A partir dos cálculos de velocidade terminal dos gases e velocidade superficial
do gás foi possível estimar o diâmetro máximo de partícula arrastável, determinando
a influência da velocidade superficial no arraste de sólidos.
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4.8 Teste em Escala Industrial
Através do cálculo de altura livre (Equação 22), foi estimado que o nível
poderia ser operador até 75 %, diferente dos atuais 60 %.
Foi acordado junto a coordenação de produção da planta que seria realizado
um teste em escala industrial para comprovar a estimativa do aumento de nível até o
valor calculado. O teste se daria em duas etapas, a fim de evitar distúrbios no
processo e para a equipe de operação se familiarizar com o novo valor limite. A
primeira etapa seria subir o nível gradualmente até 70 %, e se não houvessem
problemas de entupimento o teste seguiria para a segunda etapa, que seria subir o
valor até 75 % e operar por um período maior de tempo. Durante o teste a pressão
deveria ficar entre 13 e 14 bar e a vazão dos gases entre 400 e 500 ton/h, para
evitar problemas de arraste excessivo de sólidos.
Durante todo o teste, não houve entupimento do trocador de calor e o reator
operou com o nível em 75 % de forma estável.
Foram implementados na empresa as novas condições do reator.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
São exibidos nesta seção os resultados que foram obtidos através das
equações e simulações citadas na revisão bibliográfica e metodologia, além dos
resultados obtidos através dos testes práticos.

5.1 Arraste de Partículas acima do TDH
Conforme dito, para o cálculo do arraste de partículas acima do TDH é
necessário conhecer os valores de distribuição granulométrica, fração de sólidos,
densidade dos gases de fluidização e velocidade terminal da partícula até chegar ao
fluxo de partículas elutriadas. A seguir, seguem os resultados.

5.1.1 Distribuição Granulométrica
Utilizando uma peneira classificatória, pôde-se classificar seis amostras de
diferentes campanhas do mesmo grade.
As amostras foram coletadas no mesmo ponto, logo após a saída de polímero
do reator.
A distribuição granulométrica encontrada na peneira é mostrada na Figura 15:
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Figura 15 - Porcentagem mássica retida em função do diâmetro de partícula (da peneira)
para seis amostras de um mesmo produto de polipropileno heterofásico

Fonte: Elaborado pelo autor

Nota-se que todas as amostras seguem uma tendência de distribuição
granulométrica, com dois picos nas regiões de 500 e 1400 µm.
Essa uniformidade é positiva, visto que para o produto em estudo o diâmetro
médio da partícula não se alteraria em campanhas diferentes, podendo ser utilizado
como padrão no restante dos cálculos.
A amostra 3, que é a mais próxima da média da distribuição de partículas, foi
utilizada como referência. Sua classificação por peneira é mostrada na Tabela 2:
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Tabela 2 – Distribuição Granulométrica da amostra de referência

Abertura da Peneira (µm)

% da amostra
retida

75

0,21

150

0,32

500

17,15

1190

13,90

1400

52,50

2000

14,10

2800

1,82

3350

0

Fonte: Elaborado pelo autor

Utilizando-se a os dados da Tabela 2, foi possível determinar o diâmetro
médio das partículas no valor de 1040 µm.
5.1.2 Densidade dos Gases de Fluidização e Velocidade Superficial do Gás
O estudo da densidade dos gases de fluidização é importante para determinar
a velocidade superficial do gás, conforme dito na metodologia.
As propriedades dos gases foram simuladas pelo software Aspen Hysys
utilizando a equação de estado de Peng-Robinson. O resultado é observado na
Figura 16:
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Figura 16 - Densidade do Gás em função da pressão e da temperatura de descarga do
compressor

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme apresentado, ao se alterar a pressão e temperatura do sistema,
ocorre variação na densidade do gás.
Na faixa de operação de pressão do reator (12 a 15 bar) e temperatura (46 a
60°C), o sistema variou de 17 a 23 kg/m³.
Nota-se que quanto mais alta a pressão de descarga do reator, mais alta será
a densidade do gás. Porém, o inverso acontece em relação a temperatura, quanto
mais alta, menor será a densidade.
É visto que a variação da densidade é mais significativa com a variação
pressão do que com a variação da temperatura. Por exemplo, ao aumentar a pressão
do gás de 12 para 13 bar isotermicamente, a densidade tem uma variação de mais
de 1,5 kg/m³, enquanto ao alterar a temperatura de 46 para 60°C isobáricamente, a
densidade variou em aproximadamente 1 kg/m³.
Além disso, é visto que nas quatro pressões de operação existem relações
lineares, que puderam ser equacionadas e utilizadas nos próximos cálculos.
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Conforte dito, o compressor do sistema de copolimerização do polipropileno
em fase gasosa possui um sistema de paletas na entrada do gás que é modulável,
onde o operador de painel controla sua abertura e fechamento, influenciando na
vazão mássica de gás e consequentemente na velocidade superficial do gás, fator
fundamental na fluidização. A vazão mássica dos gases varia de 350 a 600 ton/h.
Calculou-se a velocidade superficial do gás utilizando os valores de densidade
de gás obtidos na Figura 16, a vazão mássica através da faixa de operação do
sistema e a área da secção transversal a partir do diâmetro do reator (3 metros).
A Figura 17 traz os valores da velocidade superficial do gás para a faixa de
operação da vazão mássica de gás e a densidade.
Figura 17 - Influência da Vazão e da Densidade do Gás na Velocidade Superficial do Gás

Fonte: Elaborado pelo autor

É possível verificar que existe uma grande influência da densidade do gás na
velocidade superficial, variando em aproximadamente 33 % o valor da velocidade
superficial quando aumenta-se a pressão de 17 para 23 kg/m³. É visto também que
quando aumenta-se a densidade, a velocidade superficial do gás diminui, uma vez
que são inversamente proporcionais no cálculo.

55


Para todas as condições operacionais mostradas, a velocidade superficial do
gás ficou entre 0,6 até 1,45 m/s.
5.1.3 Velocidade Terminal e Diâmetro Máximo de Partícula Arrastável
Utilizando-se o cálculo do coeficiente de arraste foi possível determinar a
velocidade terminal das partículas.
O cálculo do coeficiente de arraste levou em consideração a faixa de
velocidade superficial do gás descrito no subitem 5.1.2.
A Figura 18 traz a relação da velocidade terminal, utilizando a faixa de
partículas retidas nos diferentes tamanhos de furo da peneira classificatória,
conforme Tabela 2, com a variação vista da velocidade superficial do gás (0,6 a 1,45
m/s). A pressão utilizada para cálculo foi de 13 bar, que é uma pressão intermediária
de operação do reator.

Figura 18 - Velocidade Terminal para determinada faixa de partículas em relação a
velocidade superficial do gás. Pressão de 13 bar.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Observa-se que a variação da velocidade terminal para um mesmo tamanho
de partículas é muito pequena quando variada a velocidade superficial do gás. Além
disso, para um mesmo valor de velocidade superficial do gás, quanto maior o
diâmetro da partícula, maior a velocidade terminal.
Conforme dito na revisão bibliográfica, todas as partículas com velocidade
terminal menor que a velocidade superficial do gás serão arrastadas para fora do
leito. Para uma melhor visualização, utiliza-se o cálculo do diâmetro máximo
arrastável, derivado da equação da velocidade terminal.
Ao igualar o valor da velocidade superficial do gás, com a velocidade terminal,
pode-se ter uma melhor ideia do máximo diâmetro de partícula que será arrastada
com as condições de operação existentes.
A Figura 19 traz o diâmetro máximo de partícula arrastável em função da pressão de
operação do sistema e vazão mássica de gás que fluidizará o leito.

Figura 19 - Diâmetro Máximo Arrastável em função da pressão e da velocidade do gás

Fonte: Elaborado pelo autor

57


Observa-se que para a mínima condição de velocidade do gás (0,6 m/s), todas
as partículas menores que 300 µm serão arrastadas para fora do leito por terem a
velocidade terminal menor que a velocidade superficial do gás. Nessa condição,
todas as partículas retidas nas peneiras de 75 e 150 µm seriam arrastadas.
Conforme o aumento da vazão mássica de gás, maiores partículas seriam
arrastadas.
Para um mesmo valor de vazão mássica de gás, nota-se que quanto maior a
pressão do sistema, menor seria o diâmetro de partícula arrastada. Isso se dá por
causa da densidade do gás. Quanto maior a pressão, maior a densidade do gás e
consequentemente, menor a velocidade superficial, fenômeno observado na Figura
17.
Observa-se que na maior condição de arraste de partículas (aproximadamente
1,4 m/s e 12 bar de pressão), o diâmetro máximo arrastável é próximo de 1100 µm.
O que faria com que as partículas retidas nas peneiras de 75 e 150 seriam
completamente arrastadas. Além disso, uma parte da peneira de 500 µm seriam
arrastadas, uma vez que esta compreende a faixa de partículas com diâmetros entre
500 e 1189 µm. Essa quantidade total que seria arrastada, segundo Tabela 2, é de
aproximadamente 17,68 % das partículas do leito.

5.1.4 Fluxo Total de Partículas Acima do TDH (E∞)
O fluxo de partículas elutriadas, foi obtido através das equações de velocidade
terminal e velocidade superficial do gás. Somente os resultados maiores que zero
foram utilizados no cálculo, uma vez que o resultado menor ou igual a zero
significava que a partícula não seria elutriada. Esses resultados positivos foram os
obtidos somente nas partículas que foram retidas nas peneiras de 75, 150 e 500 µm.
Correlacionando o fluxo de partículas elutriadas com a fração mássica de
sólidos da Tabela 2, foi possível calcular o fluxo total de partículas acima do TDH
(E∞), apresentado na Figura 20. Como o fluxo de partículas é dado em kg/(m²s), o
resultado foi multiplicado pela área da secção transversal do reator e convertido de
segundo para hora.
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Figura 20 - Vazão total de sólidos arrastados em função da vazão e da pressão de gás

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se que quanto maior a vazão mássica de gás, maior a quantidade de
sólidos arrastados. Porém, para uma mesma vazão mássica de gás, quanto maior a
pressão, menor a vazão mássica de sólidos arrastados. Isso deve-se a velocidade
superficial do gás, que diminui ao aumentar a pressão e consequentemente a
densidade do gás.
A condição de maior arraste é quando a vazão mássica está em 600 ton/h e a
pressão do sistema em 11 bar, arrastando mais de 7 ton/h de partículas.

5.2 Cálculo do Fluxo de partículas na Superfície do Leito (Eo)
Para o cálculo do fluxo de partículas na superfície do leito (Eo) foram
utilizados os parâmetros da densidade do gás, velocidade superficial do gás e
viscosidade do gás já mencionados.
A velocidade mínima de fluidização e o diâmetro de bolha foram calculadas
das seguintes formas:
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5.2.1 Velocidade Mínima de Fluidização
Foi possível determinar a velocidade mínima de fluidização do sistema
utilizando o diâmetro médio das partículas e a viscosidade do gás de fluidização,
obtido através da simulação das propriedades do gás. Durante a simulação, foi
observado que a viscosidade não se alterava significativamente para toda a faixa de
trabalho, sendo seu valor então fixado em 0,0116 cP. O valor encontrado da
velocidade mínima de fluidização é igual a 0,12 m/s.

5.2.2 Diâmetro de Bolha
Utilizou-se os dados da Tabela 3 para cálculo do diâmetro de bolha.
Para o parâmetro de nível do reator, foi verificado a faixa de trabalho do
instrumento, além dos certificados de calibração do mesmo para possibilitar uma
maior confiabilidade nos dados transmitidos.

Tabela 3 - Parâmetros para cálculo do diâmetro de bolha

Parâmetros

Valores

Diâmetro do Reator

3 metros

N° de furos do distribuidor

378

Vazão mássica do gás

350-600 ton/h

Nível de operação

0-100 % (corresponde a uma altura de
leito de 0 a 8,5 metros)

Velocidade mínima de fluidização

0,12 m/s. Conforme Equação 5

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 21 é possível observar a relação do diâmetro de bolha com a
pressão de trabalho do reator, simulada numa condição com nível do reator em 60
% (correspondente a uma altura de leito de 5,1 metros), que é a atual condição de
operação, conforme citado anteriormente.
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Figura 21 - Diâmetro de bolha em relação à vazão mássica e à pressão do gás. Nível do
reator em 60%

Fonte: Elaborado pelo autor

É possível observar a relação entre a vazão mássica de gás e o diâmetro de
bolha. Quanto maior a vazão mássica do gás, maior o diâmetro. Porém, para uma
mesma vazão mássica de gás, quanto maior a pressão, menor o diâmetro de bolha.
Esse fenômeno se dá devido a densidade do gás. Quanto mais denso for o gás,
menor será sua velocidade superficial, e consequentemente, menor será o diâmetro
de bolha.
A Figura 22, apresenta o tamanho de bolha em relação a vazão mássica de
gás, alterando-se o nível de operação do reator, de 10 a 100 % (0,12 a 8,5 metros
de leito). Para uma pressão de trabalho mediana de 13 bar.
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Figura 22 – Diâmetro de bolha em relação à vazão de gás e ao nível do reator (altura do
leito). Pressão 13 bar

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se que quanto maior o nível de operação do reator, maior será o
diâmetro de bolha. E que essa variação do nível de operação, para a máxima vazão
de gás (600 ton/h), pode chegar a mais de 100 cm no diâmetro de bolha, o que
certamente afetará o arraste de sólidos, uma vez que com o leito mais alto, a bolha
crescerá ainda mais.

5.3 Cálculo da Altura Crítica de Arraste (TDH), Comparação de Equações e
Verificação de Altura Livre de Operação.
Com os dados do fluxo total de partículas arrastadas acima do TDH (E∞), e
quantidade de sólidos arrastados na superfície do leito (Eo), foi possível calcular a
altura crítica de arraste.
Os Parâmetros utilizados para o cálculo do TDH estão apresentados na Tabela
4 e os valores obtidos, na Figura 23.

62


Tabela 4 - Parâmetros para cálculo do TDH

Parâmetros

Valores

Diâmetro do Reator

3 metros

Diâmetro de bolha

Conforme Equação(11

Vazão mássica do gás

350-600 ton/h

Densidade do gás

Conforme Figura 16

Velocidade mínima de fluidização

0,12 m/s. Conforme Equação 5

Viscosidade do gás

0,0116 cP

Constante de decaimento

4 m-1

Nível do reator

A partir de 60 % (aproximadamente 5,1
metros de leito) até 90 % (7,65m) (valor de
atuação do intertravamento de segurança
do processo)

Fonte: Elaborado pelo autor

Foram utilizados no cálculo toda a faixa de operação de vazão mássica do gás
e pressão do gás que podem ser utilizados no sistema. O nível utilizado para calcular
o TDH é o limite de operação atual, 60 % (5,1 metros), como dito anteriormente.
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Figura 23 - Estimativa TDH em função da vazão e da pressão de gás. Nível de operação
60% (altura de leito 5,1 metros)

Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com a Figura 23, o valor máximo de TDH para o atual nível máximo
de operação (60 %) é de 6,16 metros, condição encontrada com 15 bar de pressão e
600 ton/h de vazão de gás.
Observa-se que quanto menor a vazão, menor o valor de TDH. Além disso,
observa-se que quanto menor a pressão, menor também será o valor de TDH para
uma mesma vazão de gás.
Outros métodos de cálculo de TDH citados na revisão bibliográfica foram
utilizados para verificar a discrepância de valores e uma possível validação dos
experimentos para a mesma condição de teste.
Utilizando o gráfico proposto por Zenz e Othmer (1960), demonstrado pela
Figura 11, para o diâmetro de 3 metros do reator e diferença entre as velocidades
superficial do gás e velocidade mínima de fluidização igual a 1 m/s (o que
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corresponderia a uma vazão mássica aproximada de 500 ton/h e 13 bar), teria-se um
TDH aproximado de 6 metros, valor que é bem próximo ao valor visto na Figura 23.
Na Figura 24, é representado pelo tracejado vermelho o valor estimado do
TDH pelo método gráfico de Zens e Othmer (1960).

Figura 24 - Gráfico de Zenz e Othmer (1960) com a estimativa
do TDH

Fonte: Zenz e Othmer (1960)

Para as outras estimas de cálculo de TDH, foram utilizados os parâmetros
contidos na Tabela 5. A Figura 25 apresenta os resultados da comparação.
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Tabela 5 - Parâmetros para comparação do TDH

Parâmetros

Valores

Diâmetro do Reator

3 metros

Vazão mássica do gás

350 - 600 ton/h

Densidade do gás

Conforme Figura 16

Velocidade mínima de fluidização

0,12 m/s. Conforme Equação 5

Viscosidade do gás

0,0116 cP

Pressão do Reator

13 bar

Diâmetro de Bolha

Conforme Equação 11

Arraste de partículas na superfície do leito

Conforme Equação 15

Nível do reator

60 % (aproximadamente 5,1 metros de
leito)

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 25 - Comparativo entre as equações de TDH

Fonte: Elaborado pelo autor
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Conforme observado na Figura 25, existem muitas discrepâncias entre os
valores obtidos para estimativa de TDH. Possivelmente devido às diferentes
condições que foram feitos os testes e os diferentes materiais.
Devido à faixa de operação do cálculo de TDH feito por Wen e Chen (1982)
ser a única dentro dos parâmetros operacionais deste estudo, esta foi a equação
escolhida como parâmetro de cálculo da altura crítica de arraste. A mesma se
encontra circulada de vermelho na Figura 25.
A altura livre de operação foi obtida através do cálculo de TDH, pela altura do
reator (12,5 metros) e pela altura do leito, valor obtido através do instrumento de
nível. Para o cálculo da altura livre foram utilizados os parâmetros contidos na Tabela
5. O resultado pode ser observado pela Figura 26:

Figura 26 - Altura Livre do Reator em Função da Pressão e Vazão Mássica de Gás. Nível em
60% (altura de leito de 5,1 metros)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Nota-se que em todas as condições operacionais, com o nível fixo em 60 %,
existe altura livre. Além disso, quanto menor a pressão do sistema, maior será a
altura livre para uma mesma vazão mássica de gás.
Observa-se também que quanto maior a vazão mássica de gás, menor é a
altura livre.
Portanto, é possível aumentar o nível do reator de copolimerização de
polipropileno.

5.4 Nível Máximo de Operação
Ao aumentar a altura do leito do reator, aumenta-se o valor do diâmetro de
bolha e consequentemente do TDH, uma vez que esses são relacionados. Para saber
ao certo qual seria a altura de leito máxima que se pode atingir, sem que haja
sólidos em excesso para evitar o entupimento do trocador de calor, a altura livre de
operação deve ser igual ou maior que zero. Valores negativos indicariam a existência
de partículas que possuem o TDH maior que a altura do reator.
Foi então calculado qual seria o nível máximo de operação e qual a altura de
leito correspondente quando a altura livre fosse igual a zero, variando a pressão do
sistema e a vazão de gás. A Figura 27 traz os resultados relacionados com nível
máximo de operação e a Figura 28 com os resultados correspondentes com a altura
máxima do leito.
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Figura 27 - Nível máximo de operação em função da pressão e da vazão de

gás

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 28 - Altura Máxima do Leito em função da pressão e vazão de gás

Fonte: Elaborado pelo autor
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Nota-se que, tanto na Figura 27, quanto na Figura 28, quanto maior a vazão
mássica, menor será o nível máximo de operação e consequentemente a altura
máxima do leito. Porém, o menor valor de nível encontrado na Figura 27, 74 %, na
condição de 600 ton/h e 15 bar de pressão, é maior que o valor atual de limite de
operação (60 %).
Outro fato observado é que ao variar-se a pressão do reator entre 11 e 15
bar, dentro de uma mesma vazão mássica, a diferença é aproximadamente 1 % no
valor da altura máxima do leito, conforme Figura 28. Sendo a vazão mássica a maior
responsável pela variação no nível máximo de operação.
Portanto, estima-se (uma vez que a indicação de nível do reator é uma
aproximação da altura do leito) que exista uma folga no limite de operação de nível
do reator, sendo possível um aumento da condição atual de operação (60 %) para
pelo menos 75 %.

5.5 Teste na planta da nova condição de limite de operação
Conforme calculado acima, estima-se que é possível aumentar o nível de
operação do reator, portanto, para o teste em escala industrial, ficou acordado com
a coordenação da planta que seria em duas etapas, sendo a primeira até 70 % de
nível, e se não houvesse problemas na troca térmica do resfriador de gases, seria
possível realizar a segunda etapa, até 75 %, para manter o sistema seguro e que os
operadores da planta se sentissem confortáveis com esse novo limite de operação.
Com os parâmetros contidos na Tabela 6, foi realizado o teste de subida de
nível. O teste se deu após operação estável no início do grade estudado.
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Tabela 6 - Parâmetros de teste na planta

Parâmetros

Valores

Diâmetro do Reator

3 metros

Vazão mássica do gás

400 - 500 ton/h

Densidade do gás

Figura 16, Conforme simulação no Aspen

Hysys utilizando equação de estado de
Peng-Robinson

Velocidade mínima de fluidização

0,12 m/s. Conforme Equação 5

Viscosidade do gás

0,0116 cP

Nível do reator

Até 75 %

Pressão do Reator

13 – 14 bar

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 29, pode-se observar o nível de operação do reator durante o teste
e na Figura 30, a vazão mássica de gás. O teste foi realizado por quase 200 horas de
operação.
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Figura 29 - Nível do reator durante o teste em escala industrial

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se pela Figura 29 que o critério de subida de nível foi respeitado. O
teste se iniciou com o nível do reator abaixo de 60 %, com o processo estável, foi
subido o nível até próximo de 70 %, onde o sistema operou por mais de 10 horas
estável. Na sequência, o nível foi reduzido para adequação das condições
operacionais e em seguida reiniciou-se um novo aumento de nível, atingindo a marca
de 75 %, onde operou por mais de 60 horas. Com o teste concluído, optou-se por ir
lentamente abaixando o nível, uma vez que o teste havia sido concluído com
sucesso.
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Figura 30 - Vazão mássica do gás de fluidização durante teste

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme Figura 30, a vazão mássica de gás foi respeitada dentro dos limites
propostos para o teste, com pequenos desvios para próximo de 350 ton/h, condição
simulada e que não traria problemas para o teste de nível, conforme Figura 27.
Não foram observadas anomalias durante a operação do sistema, nem sinais
de obstrução do trocador de calor, fator que seria notado na perda de troca térmica,
indicando obstrução do mesmo.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Baseado nos estudos de fluidização foi possível estimar uma novo valor limite
para operação do nível do reator de copolimerização de polipropileno acima do usado
atualmente, verificando a influência da densidade dos gases e da velocidade
superficial no arraste de sólidos.
Este valor foi determinado por meio de um teste em escala industrial,
operando por mais de 60 horas sem problemas de entupimento do reator e do
trocador de calor.
Foram comparados diferentes metodologias para estimar a altura crítica de
arraste (TDH), e embora tenha sido possível observar as discrepância entre os
valores dos estudos, o que se viu foi que mesmo sendo empíricas, algumas das
equações utilizadas podem trazer uma boa avaliação do sistema. Porém, sugere-se o
uso apenas em condições similares de operação e com partículas de densidades
próximas às estudadas.
Recomenda-se, para estudos futuros, verificar a influência do aumento de
nível na capacidade de produção do reator. Além disso, sugere-se um estudo que
relacione a velocidade superficial do gás com a capacidade de produção, uma vez
que o aumento da velocidade superficial do gás diminuirá o tempo de residência da
partícula dentro do reator.
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