
Resumo 

O leito em jorro é um tipo particular de leito fluidizado mais adequado para o manuseamento de 

partículas de grandes dimensões como as rolhas de cortiça. Este tipo de leito é geralmente usado na 

secagem de partículas granulares e o presente trabalho é um estudo acerca da secagem de rolhas 

de cortiça num leito em jorro a escala laboratorial.  

Numa primeira fase do trabalho faz-se um estudo aerodinâmico deste tipo de leitos. Foram usados 

dois tamanhos de rolhas de cortiça. As mais pequenas são rolhas do vinho do Porto e as restantes 

são ligeiramente maiores. A escolha de tamanhos pequenos para as rolhas foi imposta pela pequena 

dimensão da coluna. Para um conjunto de diferentes situações experimentais, incluindo a variação do 

caudal de ar e a temperatura, foi determinada a evolução da queda de pressão através do leito e 

obtida uma correlação para a velocidade mínima de jorro.  

Numa segunda fase do trabalho foram obtidas curvas características de secagem para várias 

temperaturas e velocidades do ar de secagem. Nesta fase foram apenas usadas as rolhas do vinho 

do Porto.  

Abstract 

The spouted bed is a particular type of fluidized bed well suited for the handling of large size particles 

like cork stoppers. This kind of bed is commonly used for drying granulates and the present work is a 

study concerning the drying of cork stoppers in a laboratory scale spouted bed reactor.  

In the first part of the work an aerodynamic study of spouted bed was made. The study considers two 

stoppers sizes: the smallest arc Port wine stoppers, the others arc standard stoppers of slightly larger 

dimensions. The choice for these small sizes was imposed by the modest dimensions of the reactor. 

For different experimental situations, covering several air flows and temperatures, the evolution of the 

bed pressure drop was measured and a correlation for the minimum spouting velocity was obtained.  

In the second part of the work, caracteristic drying curves were obtained for several combinations of 

air flow and temperature. At this phase only Port wine stoppers were used.  


