
Resumo 

A análise dos mecanismos de transferência de massa que ocorrem durante a combustão de diversas 

cargas de coque em leitos fluidizados constituíu o objectivo deste trabalho. Para cada um dos três 

temas estudados desenvolveu-se um modelo teórico que foi comprovado num laboratório através da 

realização de ensaios experimentais em leitos fluidizados, à temperatura de 1223 K e à pressão 

ambiente; nestas condições, a combustão é controlada pela difusão de oxigénio (O2) até ao carbono 

das partículas activas.  

No primeiro tema estudou-se a combustão de partículas de coque de elevado teor em cinza com 

tamanho uniforme. A resistência à transferência de O2 na matriz depende da difusividade deste 

elemento, tendo-se verificado, em geral, um aumento da difusividade com a fracção de carbono fixo, 

F.C.F. Os valores obtidos para a tortuosidade do percurso de difusão variaram entre 3 e 8, não se 

observando nenhuma relação com a F.C.F.  

O segundo tema estudado permitiu prever a taxa de combustão de cargas de partículas com diversos 

tamanhos iniciais. Os resultados do modelo teórico desenvolvido estão de acordo com os resultados 

experimentais obtidos na queima de partículas de coque de baixo teor em cinza.  

O estudo da transferência de O2 das bolhas para a fase densa de um leito fluidizado constituíu o 

terceiro tema. Concluíu-se que a transferência durante a formação das bolhas assume um papel 

importante na transferência total de massa entre as bolhas e a fase densa: o parâmetro de 

transferência durante a formação das bolhas, F, é directamente proporcional ao caudal de 

borbulhamento, 
•

jV , sendo a respectiva constante de proporcionalidade igual a 0,052. Em relação ao 

parâmetro que caracteriza a transferência durante a subida das bolhas no leito, x, verificou-se que é 

independente do caudal de borbulhamento tendo um valor aproximado de 1,1 m-1. Constatou-se que 

a taxa de transferência, durante a subida das bolhas, é normalmente sobrevalorizada na literatura, 

devido fundamentalmente aos modelos conhecidos não terem em conta a interacção entre bolhas 

consecutivas e o fenómeno da coalescência.  

Abstract 

The goal of this work was to analyse the mechanisms of mass transfer that ocurr during the fluidised 

bed combustion of different coke charges. For each of the three topics studied, a theoretical model 

was developed and validated in a laboratory, by performing experiments in fluidised beds at a 

temperature of 1223 K and at ambient pressure; for these conditions, the combustion is controlled by 

the diffusion of oxygen (O2) to the carbon of the active particles.  

The first topic studied was the combustion of coke particles with high ash content and uniform size. 

The resistance to O2 transfer in the matrix depends on the diffusivity of this element, and it was found 

that, in general, the diffusivity increases with the fixed carbon fraction, F.C.F. The values obtained for 



the tortuosity of the diffusion path ranged between 3 and 8, and no relation with the F.C.F. was 

observed.  

The second topic studied consisted in predicting the combustion rates of charges of particles with a 

wide distribution of initial particle sizes. The results of the theoretical model developed are in good 

agreement with the experimental results, obtained during the combustion of coke particles with low 

ash content in fluidised beds.  

The transfer of O2 from the bubbles to the dense phase was the third topic studied. It can be 

concluded that the mass transfer during bubbles formation has an important role in the total transfer 

from the bubbles to the dense phase: the transfer parameter during bubbles formation, F, is directly 

proportional to the bubbling flow rate, 
•

jV , being the respective proportionality constant equal to 0.052. 

Regarding to the transfer parameter that characterizes the mass transfer during bubbles rise in the 

bed, x, it was verified that it is independent of the bubbling flow rate, and has an approximate value of 

1.1 m-1. It was observed that the transfer rate during bubbles rise is normally over-estimated in the 

literature, fundamentally because the known theoretical models do not account for consecutive 

bubbles interaction and the coalescence phenomenon.  


