
Resumo 

Com o crescente interesse dos leitos fluidizados circulantes como sistemas capazes de um eficiente 

aproveitamento térmico da energia libertada na combustão de resíduos e combustíveis de baixo 

poder calorífico, tornou-se de sobremodo importante tentar prever e compreender o comportamento 

de tais sistemas como um todo. Para os projectistas e construtores de tais equipamentos tornou-se 

necessário fazer estudos intensivos de como se processa a transferência de calor, e de 

desenvolverem, em consequência, ferramentas de dimensionamento com grande capacidade de 

processamento. Fazê-Io de uma forma sistemática e generalista torna-se um objectivo claro e é neste 

contexto que o trabalho desenvolvido e aqui apresentado, se insere. A ferramenta numérica agora 

desenvolvida é um componente de um programa mais geral, que abarca vários aspectos do 

comportamento de um leito fluidizado circulante. Pretende-se que o seu objectivo seja duplo, por um 

lado que seja utilizada como ferramenta de projecto, e como tal está baseada em resultados de 

trabalhos de investigação e desenvolvimento, e por outro que tenha a capacidade de complementar e 

orientar o trabalho experimental a efectuar futuramente e nunca a substituí-Io. É nestas circunstâncias 

que surge a proposta do trabalho que se apresenta, um trabalho de cariz matemático-numérico que 

pretende modelar as características térmicas do sistema a partir do conhecimento prévio da 

hidrodinâmica e da combustão. Perfis de temperatura e transferência de calor, assim como valores 

totais de energia transferida para as paredes não refractárias da fornalha, são valores de grande 

importância que são modelados e calculados.  

Abstract 

With the growing interest of the circulating fluidised beds as appliances able to guarantee an efficient 

heat recovery ratio from the combustion of wastes and low calorific value fuels, it has become an 

important issue the capacity of understanding and forecasting the overall behaviour of such devices. 

For the designers and builders of these equipments it was very important to carry out intensive studies 

on the heat transfer mechanisms and develop, as a consequence, high capacity design and 

calculation tools. Such tools must be developed in a systematic and general way and such was the 

main objective of the present work. The now presented numeric tool is a small part of an overall 

computer model, covering all aspects of a circulating fluidised bed furnace, as it deals simply with heat 

transfer. The final goal of this work was twofold, a numeric tool based on research data obtained so far 

and simultaneously a research instrument to be used in parallel with future experimental 

measurements. It is in such circumstances that the present work comes forth, a work with both 

mathematical and numerical characteristics, that aims to model the thermal features of the system, 

based on a previous knowledge of hydrodynamics and combustion. Temperature and heat transfer 

coefficient evolution profiles, as well as total values of heat transferred to the bounding non-refractory 

walls of the system, are important values that are modelled and calculated.  


