
Resumo 

O objectivo desta tese é estudar os factores que condicionam a queima de bolhas de hidrocarbonetos 

junto à superfície livre de um leito fluidizado de areia. Para isso usaram-se quatro granulometrias de 

areia diferentes, e dois gases. A areia usada foi classificada por Geldart (1986), como do tipo B. Os 

gases referidos são o propano comercial e o metano, com grau de pureza de 99,9%.  

Verificou-se que para um determinado leito (areia e altura do leito definidas) existe uma temperatura 

acima da qual a combustão das bolhas de mistura reagente ocorre dentro do leito, sem emissão de 

ruído e sem explosões visíveis na superfície livre do leito; abaixo dessa temperatura, a combustão 

das bolhas de mistura reagente ocorre imediatamente acima da superfície livre do leito, é ruidosa e 

visível (explosões com cor violeta). A essa temperatura limite deu-se o nome de temperatura crítica.  

Determinaram-se, a partir de uma equação para o cálculo de diâmetros equivalentes de bolhas 

gasosas em leitos fluidizados, duas equações alternativas para estimar o tempo de subida de uma 

porção de gás através desses leitos. Seguidamente, propôs-se uma teoria em que se admite que o 

atraso de ignição das bolhas de mistura reagente num leito fluidizado é igual ao tempo de subida das 

bolhas através do leito, quando a combustão dessa mistura ocorre nas bolhas, imediatamente abaixo 

da superfície livre do leito. Aplicou-se a teoria de Semenov para a ignição espontânea, e foi possível 

determinar a energia de activação bem como o factor pré-exponencial das reacções de combustão 

nas bolhas.  

Verificou-se a maior importância do factor pré-exponencial relativamente à energia de activação, na 

determinação do início da queima do gás dentro das bolhas. De facto, parece que se as bolhas não 

queimam pouco depois do distribuidor, não é por falta de energia para activar a reacção, mas porque 

os radicais que se formam no interior da bolha são removidos pelo atravessamento da bolha por gás 

oriundo da fase densa. Notou-se isso mesmo em gráficos que mostram o decréscimo do factor pré-

exponencial (e por isso do número de radicais) com o factor adimensional de atravessamento das 

bolhas, X.   

Determinaram-se posteriormente, números adimensionais característicos do processo de auto-

inflamação e inibição simultâneas no seio das bolhas, e também das condições hidrodinâmicas do 

leito. Obteve-se uma relação entre esses números adimensionais. Um dos números adimensionais, 

designado por número de incubação, compara a taxa de formação de radicais dentro das bolhas com 

o caudal de gás transportado nessas bolhas.  

A tese divide-se essencialmente em três partes. A primeira parte, designada por Revisão 

Bibliográfica, trata de teorias usadas na elaboração deste trabalho.  

Na segunda parte, descreve-se num capítulo a instalação laboratorial usada e a preparação a que se 

submeteu a areia. Noutro capítulo, trata-se da determinação experimental das velocidades de 

fluidização incipientes para as diferentes granulometrias de areia. Preferiu-se a determinação 

experimental dessas velocidades de modo a diminuir os erros. De facto, os erros no cálculo das 



velocidades de fluidização incipiente podem ser grosseiros, sobretudo se não se conhecem a fracção 

de vazios do leito e/ou a esfericidade das partículas constituintes desse leito.  

Finalmente, a terceira parte trata concretamente do objectivo do trabalho.  

Abstract 

The purpose of this thesis is to study the factors which stipulate the burning of hydrocarbons bubbles 

at the free surface of a fluidized bed composed by sand. We used four different sizes of sand and two 

gases. The sand used was classified by Geldart (1986) as belonging to group B. The gases used were 

propane (commercial) and methane, this one with purity of 99,9%.  

It was noticed that for a certain fluidized bed (sand size and bed height defined) there is a temperature 

above which the combustion of reagent mixture bubbles occurs inside the bed, without emitting noise, 

and the explosions are not visible at the free surface of the fluidized bed; below that temperature, the 

combustion of reagent mixture bubbles occurs immediately above the bed's free surface and is visible 

(violet explosions). This temperature was named Critical Temperature.  

It was determined, from one of the equations available to evaluate the equivalent diameter of gaseous 

bubbles in fluidized beds, two alternative equations to estimate the rising time of a portion of gas 

through a fluidized bed. Subsequently, it was proposed a theory which admits that the ignition delay of 

the reagent mixture bubbles in a fluidized bed is equal to the rising time of those bubbles through the 

bed, when the combustion of that mixture occurs in the bubbles, immediately below the fluidized bed 

free surface. Then, it was applied Semenov's theory of spontaneous ignition, and it was obtained the 

activation energy as well as the pre-exponential factor for the combustion reaction in the bubbles.  

It was noted the greater importance of the pre-exponential factor compared with the importance of the 

activation energy, in determining the beginning of bubble gas combustion. Indeed, it seems that if 

bubbles don't burn just after the distributor, the reason is not lack of energy to activate the combustion, 

but instead because radicals formed inside the bubbles are removed by the gas that from the 

particulate phase cross-over the bubbles. This fact was noticed with graphs that show the decrease of 

the pre-exponential factor (consequently the decrease of the quantity of radicals inside bubbles) with 

the cross-flow factor, X . 

Subsequently we determined dimensionless numbers related with the process of spontaneous ignition 

and its inhibition inside bubbles, as well with hydrodynamic conditions of the fluidized beds. An 

equation relating those dimensionless numbers was obtained for each combustible (propane and 

methane). One of those numbers, designated as incubation number, compares the rate of radicals 

formation inside the bubbles with the flowrate of gas combustible transported within the bubbles.  

This thesis is divided in three parts. The first part, designated as Bibliographic Revision, refers theories 

used in this work.  



In the second part, it is described in one chapter the laboratorial equipment and the sand preparation. 

In another chapter it is treated the experimental determination of incipient fluidization velocities for all 

sand sizes. It was preferred the experimental determination of those velocities in order to diminish 

errors. Indeed, errors in estimating incipient fluidization velocities can be very large, mainly if the bed 

void fraction and particles sphericity are unknown.  

At last, the third part treats the objectives of this work.  


