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RESUMO

A modelagem dinâmica de um combustor de gás natural em leito fluidizado foi

estudada. Simulações foram realizadas para o caso do leito de partículas inertes, através

de diferentes modelos matemáticos para o combustor. Modelos baseados na teoria das

duas  fases  e  um  modelo  baseado  na  teoria  fluidodinâmica  da  fluidização  foram

empregados na simulação do comportamento do sistema.  O sistema foi  considerado

isotérmico e os balanços de massa e momento permitiram boa predição dos perfis de

composição dos gases ao longo do leito. A resposta dinâmica do processo foi verificada

através de perturbações aplicadas à entrada do sistema. A resolução numérica do sistema

de equações diferenciais parciais não-lineares resultantes foi efetuada através do método

das diferenças finitas para os modelos unidimensionais e através do código MFIX para o

modelo fluidodinâmico. A importância do estudo desta tecnologia é justificada pelos

baixos níveis de produção de NOx em sistemas de leito fluidizado.

PALAVRAS-CHAVE: fluidização, combustor, dinâmica, simulação, gás natural



ABSTRACT

Dynamic modelling of a natural gas fluidized bed combustor was studied. Simulations

for a bed composed by inert  particles were carried out  throught different combustor

models. Two phase theory models and a fluidodinamic fluidization model were used.

The system was considered isothermal and the mass and momentum balances where

able to  make a  good prediction of gas component  compositions  along the bed.  The

dynamic response of the process was verified by the impact of input disturbances on the

behaviour.  A  finite  differences  scheme  was  used  to  solve  the  resulting  partial

differential equations system for unidimensional models and the MFIX code was used

for fluidodinamic model simulation. The importance of this study is justified by the low

NOx emissions in fluidized bed systems.

KEYWORDS: fluidization, combustor, dynamic, simulation, natural gas
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1 - INTRODUÇÃO

Com o crescente aumento da produção e disponibilidade de gás natural na região

nordeste  do  Brasil  estão  sendo criadas  condições  para  o  desenvolvimento  de  novas

tecnologias e aplicações para o seu consumo. Entre estas possíveis aplicações podemos

destacar a utilização do mesmo em combustores de leito fluidizado. Nos últimos anos,

grandes investimentos vêm sendo feitos nos países de primeiro mundo nesta tecnologia,

devido as crescentes restrições ambientais quanto a emissão de poluentes e consequente

busca por tecnologias alternativas mais limpas.

1.1  –  COMBUSTORES  DE  GÁS  NATURAL  EM  LEITO
FLUIDIZADO

Sistemas de leito fluidizado apresentam propriedades térmicas interessantes para

sua aplicação como combustores. A grande área de contato existente entre gás e sólido

particulado provoca altas taxas de geração de energia durante a queima de combustíveis

sólidos (Kuo, 1986) e eficiente troca térmica para o caso de partículas sólidas inertes.

Combustores de leito fluidizado,  Fluidized Bed Combustor (FBC), possuem diversas

aplicações: como geração de energia térmica, regeneração de catalisadores, produção de

CO2 em  larga  escala  para  alimentação  de  outros  processos,  novas  técnicas  de

processamento  de  alimentos,  tratamento  de  resíduos  sólidos  (secagem,

recondicionamento, calcinação e incineração), entre outros. O ajuste dos fluxos de ar e

gás combustível permite o controle da temperatura de trabalho em níveis relativamente
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baixos,  850-900°C  (Pre  et  al,  1998).  Nessas  temperaturas  as  emissões  de  NOx são

pequenas, o que representa uma vantagem ambiental do leito fluidizado em relação aos

combustores convencionais. 

Os combustores em leito fluidizado são equipamentos que potencialmente têm

uma  produção  bastante  reduzida  de  poluentes  como  NOx e  SO2 em  relação  aos

combustores convencionais. Eles podem operar a temperaturas baixas, em torno de 850

°C, enquanto que equipamentos convencionais trabalham a altas temperaturas, acima de

1200 °C. A literatura reporta ainda que a temperaturas abaixo de 800 °C não existe

produção térmica de NOx e em temperaturas em torno de 900 °C é possível se conseguir

alta eficiência no processo de combustão com este tipo de combustor.

O gás natural é um combustível  limpo, comparado aos combustíveis líquidos

comuns e  a escolha do mesmo para a queima contribui  ainda mais  para uma baixa

formação de poluentes, pois o metano é o hidrocarboneto de combustão mais limpa.

Desta forma, o desenvolvimento da tecnologia de combustores de gás natural em leito

fluidizado tem grande importância ambiental e econômica.

1.2 – MODELAGEM E SIMULAÇÃO DINÂMICA

A  simulação  de  processos  é  util  para  a  predição  de  seu  comportamento,

elaboração de estratégias eficientes de controle e otimização das condições de operação.

Desta  forma,  neste  trabalho,  tem-se  como  objetivo  desenvolver  um estudo  sobre  o

comportamento  de  um  combustor  em  leito  fluidizado,  através  da  sua  modelagem

dinâmica e simulação. Devido ao comportamento não linear do processo, estratégias de

controle convencionais não apresentam bons resultados, o que justifica a aplicação de

estratégias de controle modernas, baseadas na modelagem matemática fenomenológica
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do sistema. A modelagem matemática desenvolvida poderá ser utilizada em trabalhos

posteriores que enfoquem o controle preditivo não linear do sistema de leito fluidizado.

O  desenvolvimento  do  presente  trabalho  também  possibilitará  extrapolações  na

aplicação  destes  sistemas  em  processos  de  produção  de  energia,  gaseificação  de

biomassa, incineração, entre outros, dentro da vocação regional.

1.3 – CONTEXTO DO PROJETO

Este  trabalho  está  inserido  no  projeto  “Desenvolvimento  de  Estratégias  de

Controle  Avançado  para  Sistemas  de  Leito  Fluidizado”  (FINEP/CTPETRO),  que  é

realizado em parceria com universidades e empresas. Através de recursos desse projeto

está sendo construída uma unidade piloto instrumentada para a aquisição de dados e

controle. Os procedimentos aplicados deverão ser utilizados para a realização de estudos

e validação experimental de modelos desenvolvidos. 

1.4 – ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

O capítulo 2 a seguir  traz uma revisão sobre a teoria da fluidização, a teoria

fluidodinâmica  da  fluidização,  a  combustão  do  gás  natural  e  ainda  um resumo dos

principais estudos realizados sobre combustores de gás natural em leito fluidizado. No

capítulo  3,  três  modelos  são  apresentados  para  a  descrição  do  leito,  dois

unidimensionais baseados na teoria da fluidização e um terceiro bidimensional baseado

na teoria fluidodinâmica da fluidização utilizada no software MFIX. O capítulo 4 traz a

metodologia utilizada para as simulações com os três modelos e o capítulo 5 fornece os

resultados obtidos. Ainda no capítulo 5 e em conclusões e perspectivas , os resultados

são comentados e avaliados.
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2 - REVISÃO DA LITERATURA

No início deste capítulo, a teoria clássica da fluidização e a teoria fluidodinâmica

computacional da fluidização são abordadas. Estas serão utilizadas posteriormente na

modelagem  do  leito.  Em  seguida,  é  realizada  uma  revisão  sobre  o  processo  de

combustão  do  gás  natural  e  sua  cinética.  A  modelagem  cinética  do  processo  de

combustão permite a obtenção por simulação dos perfis de concentração das espécies

químicas ao longo do leito.  Após a combustão,  é apresentado um resumo de alguns

trabalhos experimentais importantes desenvolvidos sobre combustores de gás natural em

leito fluidizado. E, ao final do capítulo, são expostas as conclusões parciais, encerrando

a revisão bibliográfica.

2.1 - TEORIA DA FLUIDIZAÇÃO

Sistemas  gás-sólido  podem se  apresentar  em diferentes  regimes  de  operação

dependendo  de  parâmetros  como  velocidade  do  gás,  características  da  partícula  e

geometria  do  leito  (Kunii  e  Levenspiel,  1996).  Devido  às  diferenças  na  forma  de

contato, os seguintes modelos são necessários para predizer o comportamento do leito

em seus diferentes regimes de operação:

-  leito fixo; neste regime não existe  formação de bolhas de gás no leito;  todo o gás

alimentado na secção inferior do leito percola, através dos vazios, entre as partículas

sólidas (gás intersticial); este regime pode ser modelado utilizando um modelo plug-
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flow com ou sem dispersão (Levenspiel, 2002);

- leito fluidizado borbulhante (BFB – Bubbling Fluidized Bed); o gás, que entra no leito

em  velocidades  maiores  que  no  leito  fixo,  forma  bolhas  e  estas  modificam

completamente  o  regime  de  contato  gás-sólido  em  relação  ao  leito  fixo;  no  leito

fluidizado borbulhante a velocidade do gás ainda não é alta  o suficiente para que a

presença de sólidos  acima da superfície  do leito  seja  apreciável;  de longe,  este  é  o

regime que mais foi estudado pela teoria da fluidização;

- leito fluidizado recirculante (CFB – Circulating Fluidized Bed); a velocidade do gás é

grande o suficiente para arrastar frações de sólido do leito, sendo necessário o emprego

de ciclones para a recuperação e recirculação dos mesmos; as bolhas são quebradas e

sub-regimes de contato gás-sólido diferentes podem ser identificados de acordo com o

aumento da velocidade do gás na entrada do leito:  leito fluidizado turbulento (TB –

Turbulent  Bed),  leito  fluidizado  rápido  (FF  –  Fast  fluidized)  e  leito  de  transporte

pneumático (PC – pneumatic conveying).

As  propriedades  das  partículas  presentes  no  leito  (tamanho,  densidade,

quantidade de finos, coesividade) são fatores determinantes do regime de operação do

sistema gás-sólido. É perigoso assumir que conclusões relativas a um tipo de sólido

possam se estender a sólidos diferentes (Couderc,  1985).  Contudo,  Geldart  (1973) e

Bayes e Geldart (1973) sugeriram uma classificação das partículas sólidas, utilizada até

hoje,  que ajuda na extrapolação das  propriedades  do leito  entre  partículas.  Segundo

Geldart,  partículas  sólidas  podem  ser  classificadas  em  quatro  grupos  diferentes,

definidos  através  da diferença de densidade (ρP-ρG)  e  tamanho médio das  partículas

(Figura 1). As propriedades observadas para certas partículas poderiam ser extendidas,

sem um risco particular, para todos os sólidos do mesmo grupo. Os diferentes grupos de

5



partículas são assim classificados (Levenspiel, 1999):

-  grupo A: partículas aeráveis;  possuem pequeno tamanho médio e baixa densidade;

uma expansão do leito precede o regime de borbulhamento, umb/umf > 1; a maioria das

bolhas sobem mais rapidamente que o gás intersticial; bolhas se dividem e coalescem, e

tendem a ficar com 10cm de tamanho .

- grupo B: contém a maioria dos materiais de tamanho e densidade médios; a areia é um

exemplo; para estas partículas, o leito inicia o borbulhamento na velocidade mínima de

fluidização,  umb/umf = 1;  as  bolhas  sobem mais  rapidamente  que  o  gás  intersticial  e

crescem muito (obstáculos internos podem ajudar a manter bolhas menores);

- grupo C: formado por todas as partículas coesivas, difíceis de fluidizar; o gás tende a

formar canais preferenciais e bolhas grandes (slugs).

-  grupo D: jorrável; formado por partículas grandes e densas; o gás intersticial é mais

rápido que as bolhas; as bolhas muito grandes explodem; se o gás é admitido através de

um orifício central, obtemos um leito de jorro.

A partir da classificação Geldart da partícula sólida, Grace (1986) construiu um

diagrama (Figura 2), no qual se pode mapear os possíveis regimes de operação do leito,

através de dois parâmetros adimensionais: tamanho da partícula e velocidade do gás,

dados pelas equações 1 e 2.

d p
∗=d p[ g s−g g

2 ]
1/3

                                                                                   (1)

u ∗=u [ g
2

s−g g ]
1/3

                                                                                        (2)
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Desta  forma,  a  identificação  do  regime  atual  de  operação  do  leito  pode  ser

realizada através de sua respectiva região, característica no mapa da Figura 2. Baseado

no  regime  de  operação  do  leito  fluidizado,  pode-se  partir  para  sua  descrição  e

modelagem.

2.1.1 - Leito Fluidizado Borbulhante
(BFB – Bubbling Fluidized Bed)

Os primeiros estudos teóricos sobre transferência de massa, calor e de reações

catalíticas em leitos fluidizados borbulhantes tentaram considerar o modelo de reator

pistão para  o  equipamento,  com ou sem dispersão  axial.  No entanto,  foi  verificado

experimentalmente que o contato gás-sólido era muito inferior ao predito. Isto acontecia

devido a um problema de “by-passing” do gás no leito (Levenspiel, 2002).
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FIGURA  1 - Classificação de Geldart (Levenspiel, 1996)



Shen  e  Johnstone  (1955)  entenderam  que  a  causa  dos  desvios  dos  dados

experimentais  do  BFB em relação  ao  modelo  pistão  eram provocados  pelas  bolhas

ascendentes e propuseram uma concepção de leito fluidizado que é a base de muitos dos

modelos da fluidização ainda hoje - o modelo das duas fases (Figura 3). Neste modelo o

leito era dividido em dois compartimentos com densidades de sólidos bem diferentes,

uma fase densa e uma fase diluída.

De uma forma geral, este primeiro modelo possui 6 parâmetros ajustáveis: V1

(volume da fase diluída), v1 (vazão do gás na fase diluída), m1 (fração de sólidos na fase

diluída), m2 (fração de sólidos na fase densa), K (coeficiente de transferência de massa

entre fases), D1 (dispersão na fase diluída) e D2 (dispersão na fase densa). E dependendo
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de  como  são  assumidos  ou  ajustados  esses  parâmetros,  obtêm-se  novos  modelos

derivados.  Desta  forma,  é  possível  a  criação  de  diversos  casos  especiais,  como  é

ilustrado na Figura 4.
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FIGURA  3 - Concepção  do modelo das duas fases

FIGURA  4 - Quatro casos especiais para o modelo das duas fases



Nos  anos  posteriores  à  exposição  da  teoria  das  duas  fases,  foram realizadas

diversas  publicações  de  modelos  baseados  na  referida  teoria,  porém esses  modelos

ajustavam  apenas  um  conjunto  de  dados  experimentais  específicos  a  um  estudo

particular.

Uma das maiores contribuições para o desenvolvimento da teoria da fluidização

foram os estudos fluidodinâmicos realizados por Davidson e Harrison (1963) sobre o

aspecto  e  comportamento  da  bolha  em  leitos  fluidizados  (Figura  5).  Este  trabalho

induziu o surgimento de uma importante nova onda de modelos na literatura, modelos

que se caracterizam por se basear no modelo teórico da bolha, com parâmetros ajustados

ou teóricos.

Os diversos  modelos  baseados na  teoria  da bolha de Davidson podem ainda

serem identificados como casos especiais da combinação de alguns parâmetros, como

ilustrado na Figura 6. De uma maneira geral, o fator que limita a aplicação de cada

modelo são as difíceis medidas ou estimativas de dados experimentais como tamanho

das bolhas, coeficientes de transporte de massa e energia entre fases, etc.
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FIGURA  5 - Modelo da bolha de Davidson e Harrison (1963)



Kunii  e Levenspiel (1968) propuseram o famoso “Bubbling Bed Model”, que

baseado na teoria da bolha de Davidson, modela o leito fluidizado com três fases (bolha,

nuvem e emulsão). O destaque deste modelo é que todos os seus parâmetros estão em

função de apenas uma variável: o tamanho efetivo da bolha.

No ano seguinte, Kato e Wen (1969) publicaram o “Bubble Assemblage Model”,

que supõe a existência de bolhas de tamanhos diferentes ao longo do leito.  Em seu

modelo, eles subdividem o leito em várias regiões, cada qual de tamanho igual ao de

suas  respectivas  bolhas.  Este  modelo  costuma  ser  bastante  utilizado  quando  não

considera o tamanho da bolha constante ao longo do leito.

Um outro tipo de modelo, às vezes utilizado na fluidização é o “Countercurrent

Backmixing Model”. Este estende a teoria das duas fases, subdividindo a fase densa do

leito em duas fases distintas: densa ascendente e densa descendente. Tal modelo ainda

considera, como na teoria das duas fases, uma fase bolha ou diluída, que está em contato
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FIGURA  6 - Suposições para modelagem das bolhas em um
leito fluidizado



íntimo com a fase densa ascendente. Este modelo foi estudado por Van Deemter (1967),

Fryer & Potter (1972) e outros pesquisadores e incorpora o fenômeno do escoamento

contracorrente do gás na fase densa. Embora pareça bastante razoável teoricamente, na

prática este  modelo apresenta  maiores problemas  para ajuste  de parâmetros.  Poucos

dados se obtiveram a seu respeito (Van Deemter, 1985).

2.1.2 - Leito Fluidizado Recirculante
(CFB – Circulating Fluidized Bed)

Dos  modelos  desenvolvidos  nas  pesquisas  sobre  o  leito  borbulhante  todos

aqueles  baseados na teoria da bolha de Davidson falham quando aplicados a outros

regimes de fluidização (Van Deemter, 1985). Isso acontece porque em altas velocidades

não se distinguem mais bolhas no leito, e sim vórtices, regiões mais densas e outras

mais diluídas. Assim é o regime de leito fluidizado turbulento (TB – Turbulent Bed),

que  se  caracteriza  por  um  leito  agitado,  porém  mais  uniforme  em  relação  ao

borbulhante. Inicialmente o problema do transporte de sólidos pode ser resolvido com

ciclones internos e ser assim desprezado, contudo, à medida que o leito se aproxima dos

regimes de leito fluidizado rápido (FF – Fast fluidized), e posteriormente de leito de

transporte  pneumático  (PC  –  pneumatic  conveying),  a  quantidade  de  sólidos

transportada aumenta muito.

Para a descrição do leito neste regime já foram utilizados diversos modelos de

reatores na literatura: pistão, mistura, tanques em série, pistão com dispersão axial  e

modelos  baseados  na  teoria  das  duas  fases.  A  dificuldade  de  avaliação  de  alguns

parâmetros experimentais limita muito a escolha de um melhor modelo, e, basicamente,

os vários trabalhos publicados costumam apenas se ajustar a algum conjunto de dados
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experimentais, sendo geralmente ineficientes para extrapolação ou mudança de escala.

Um modelo bastante usado na descrição de leitos fluidizados turbulentos é mostrado na

Figura 7. Este simples modelo, baseado na teoria das duas fases, necessita entretanto de

ajustes em seus parâmetros hidrodinâmicos.

Quando  opera-se  em  regime  com  transporte  e  recirculação  de  sólidos  são

necessários novos dados ou estimativas, desta vez em relação aos perfis de distribuição

dos  sólidos ao longo do leito  e  modelos  de  contato gás-sólido.  Existem ainda duas

possibilidades de escoamento do sólido, no sentido ascendente e descendente. Para o

sentido descendente, o modelo pistão pode ser melhor aplicado por não haver regiões de

estagnação de sólido e gás, o que faz  com que essa configuração acabe sendo mais

eficiente que a ascendente (Levenspiel, 2002). Entretanto, a atual grande limitação na

aplicação  de  modelos  é  a  dificuldade  em  se  coletar  alguns  parâmetros

experimentalmente.

Thompson  et  al  (1999)  publicaram  um  modelo  generalizado  que  permite

simulação  tanto  do  regime  borbulhante  quanto  turbulento,  respondendo  bem  às

transições entre os mesmos. No ano seguinte Kunii e Levenspiel (2000) propuseram um
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FIGURA  7 - Exemplo comum de modelo TB baseado na 
teoria das duas fases 



modelo para leitos recirculantes, que requer uma pré-avaliação de alguns parâmetros

chaves,  porém  dispensa  o  uso  de  ferramentas  computacionais.  Neste  mesmo  ano,

Arastoopour (2000) demonstrou o uso de ferramentas de computação fluido-dinâmica

na simulação de leitos recirculantes abrindo novas perspectivas.

2.2 - TEORIA FLUIDODINÂMICA

A teoria fluidodinâmica da fluidização surgiu com os primeiros estudos sobre o

comportamento  da bolha,  realizados ainda no início da década de 60 com trabalhos

como  o  de  Davidson  e  Harrison  (1963)  e  outros.  Nestes  primeiros  estudos,  esta

perspectiva sobre a modelagem do leito foi utilizada apenas para análise do movimento

das bolhas e estabilidade do sistema (Syamlal e al, 1993). Devido à complexidade da

solução  do  conjunto  de  equações  diferenciais  parciais  existentes  num  modelo

fluidodinâmico  completo,  por  muitos  anos,  não  foi  possível  abordar  a  simulação

numérica de sistemas de leito fluidizado usando a teoria fluidodinâmica em sua íntegra.

Mesmo hoje,  esta abordagem ainda é computacionalmente cara e incompleta.  Como

consequência desta dificuldade e custo inerente a este tipo de abordagem, por muitos

anos, a teoria da fluidização vem se desenvolvendo através de seus modelos teórico-

empíricos mais simples.

O modelo fluidodinâmico de um sistema de leito fluidizado é uma abordagem

rigorosa baseada nos fenômenos de transporte (Momento, Massa e Energia), cinética

química e termodinâmica. Nesta classe de modelos os balanços referentes à conservação

do momento são considerados, o que eleva muito a dificuldade de resolução do sistema

e os custos computacionais. Nos últimos anos, com o desenvolvimento do hardware

computacional, seu crescente aumento de desempenho, redução dos custos e a facilidade
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da criação de ambientes de programação paralela e clusters de computadores, o estudo e

o desenvolvimento da teoria fluidodinâmica tornou-se praticável.

2.2.1 - Simulador de Escoamento Multifásico MFIX

No final da década de 70, quando começaram a surgir computadores paralelos de

alto desempenho, o Departamento de Energia dos Estados Unidos da América financiou

dois projetos de fluidodinâmica computacional para simulação de sistemas gás-sólido: o

CHEMFLUB  (descreve  o  movimento  de  gás  e  sólidos  em  gasificadores  em  leito

fluidizado com as  equações  do  contínuo)  e  o  FLAG  (utiliza  particle-tracking para

descrição  dos  sólidos).  Paralelamente,  Gidaspow  e  outros  no  Illinois  Insitute  of

Technology  (IIT)  desenvolviam  códigos  para  descrever  leitos  fluifizados  a  partir

técnicas númericas introduzidas por Harlow e Amsden (1975)  e do programa K-FIX

(Rivard e Torrey, 1977) que descreve o escoamento água-vapor (Syamlal et al, 1993).

Syamlal (1985) desenvolveu, no IIT, um código para leitos com partículas de

tamanho diferentes a partir do código para partícula simples de Gidaspow e Ettehadieh

(1983).  Com este  código  foi  simulada  a  segregação em leitos  fluidizados  (Syamlal,

1985),  separação de  material  em leito  eletrofluidizado  (Shi  et  al,  1987)  e  explosiva

disseminação de partículas (Gidaspow et al, 1984).

O código multi-partícula, desenvolvido no IIT, evoluiu no Morgantown Energy

Technology Center (METC) com a adição de melhores algoritmos numéricos, um termo

de pressão dos sólidos,  melhores correlações para o arraste,  e tensão granular. Uma

versão desse código com balanços de energia térmica, recebeu o nome NIMPF (Non-

Isothermal  MultiParticle  Fluidization).  Inicialmente,  o  mesmo  foi  utilizado  para  a

simulação de fenômenos fundamentais da fluidização, sempre sem reação.
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Ao longo de seus 6 anos no METC, o código do NIMPF evoluiu continuamente

para que modelasse complexas condições de fluidização. Para que muito do progresso

necessário  fosse  desenvolvido,  e  para  a  organização  e  documentação  de  todas  as

modificações  realizadas,  foi  criado  então  um projeto,  apoiado pelo  National  Energy

Technology Laboratory (NETL) do Departamento de Energia dos Estados Unidos, que

originou o MFIX (Multiphase Flow with Interphase eXchanges).

O MFIX, hoje, conta com as seguintes características:

- balanços de massa e momento para o gás e múltiplas fases sólidas;

- balanço de energia para o gás e para duas fases sólidas;

- arbitrário número de balanços de espécie em cada uma das fases;

- equações de tensões granulares (granular stress equations), baseadas na teoria cinética

e na teoria do fluxo friccionado (frictional flow theory);

- subrotina do usuário para a cinética química;

- sistema de coordenadas tridimensional cartesianas ou cilindricas;

- malha de tamanho não uniforme;

- superfícies internas permeáveis ou semi-permeáveis.

A  teoria  fluidodinâmica  utilizada  no  MFIX  é,  resumidamente,  baseada  nas

seguintes equações gerais de balanço (Syamlal et al, 1993):

- balanço de quantidade de movimento
O balanço do momento para a fase gasosa é:

∂
∂ t

g g v g∇⋅gg v g v g=∇⋅S gg g g−∑
m=1

M
I gm f g                                   (3)

e para o m sólidos é:

16



∂
∂ t

smsm v sm∇⋅smsm v sm v sm=∇⋅ S smsmsmg I gm−∑
l=1
l≠m

M
I ml                      (4)

- balanço de massa
A equação da continuidade para a fase gasosa é:

∂
∂ t

gg ∇⋅gg v g=∑
n=1

N g

Rgn                                                                             (5)

Cada uma das M equações de continuidade para as fase sólidas tem a forma:

∂
∂ t

smsm∇⋅smsm v sm=∑
n=1

N sm

Rsmn                                                                     (6)

conservação das espécies (CH4, O2, CO, CO2, H2O, N2):

∂
∂ t

g g X gn∇⋅g g X gnv g =Rgn                                                                     (7)

∂
∂ t

smsm X smn∇⋅smsm X smnv sm=Rsmn                                                           (8)

- balanço de energia

O balanço da energia interna da fase fluida, em termos da temperatura do fluido, é dada

por:

gg C pg 
∂T g

∂ t
v g⋅∇ T g=−∇⋅qg−H g1−H g2−H rgH wall T wall−T g

(9)
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E o balanço para a fase m=1 é dada por:

s1s1C ps1
∂T s1

∂ t
v s1⋅∇ T s1=−∇⋅qs1H g1−H rs1                                          (10)

e para os sólidos m=2 até M:

∑
m=2

M

smsm C psm
∂T s2

∂ t
v sm⋅∇ T s2=−∇⋅qs2H g2−H rs2                                   (11)

A solução do sistema de equações diferenciais parciais resultante é feita através

da técnica de volumes finitos. A discretização dos fluxos convectivos é realizada por

meio do método de discretização Superbee. O algorítmo iterativo utilizado para solução

é  uma extensão do SIMPLE (Spalding,  1980)  .  Uma das  modificações  introduzidas

neste é a inclusão de um algorítmo de eliminação parcial para redução do acoplamento

entre as fases, que é devido aos termos de transferência entre as mesmas.

2.3 - COMBUSTÃO DO GÁS NATURAL

O  gás  natural  é  formado,  dependendo  de  sua  reserva  de  origem,  por

aproximadamente 90% de metano, 6% de etano, 3% de propano  e outros gases como o

nitrogênio e o dióxido de carbono. Um mecanismo detalhado de combustão para este

gás pode se estender a mais de 150 reações elementares. Porém, para a simulação de

combustores,  é  comum  que  sejam adotados  mecanismos  cinéticos  simplificados.  A

escolha de um modelo depende do compromisso desejado entre custo computacional e

precisão  na  análise  dos  resultados.  Na  modelagem  de  combustores  de  gás  natural,

costumam ser  adotados  mecanismos  simplificados  com uma ou duas  etapas,  para  a
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combustão  do  metano,  pois  poucos  passos  são  suficientes  para  capturar  os  efeitos

térmicos deste sistema (Norton e Vlachos, 2003). O uso de mecanismos detalhados é

importante para a compreensão e análise da emissão de poluentes, como os NOx, e para

estudos cinéticos a baixas temperaturas. Sabe-se, por exemplo, da influência do NO na

oxidação do metano a baixas temperaturas o que leva a modificações nos modelos como

o GRI 2.11 do Gas Research Institute, em relação às altas temperaturas (G. Loeffler et

al., 2002).

Mecanismos simplificados buscam atender à necessidade de se ter uma descrição

simples  e,  ao  mesmo  tempo,  eficiente  em largas  zonas  de  operação  da  cinética  de

combustão  do  metano.  Estes  mecanismos  são  muito  empregados  na  simulação  de

combustores  de  leito  fluidizado,  seja  utilizando  a  teoria  da  fluidização  ou  a  da

computação fluidodinâmica, por serem de baixo custo computacional. Devido à grande

importância  do  metano,  estes  mecanismos  vêm  sendo  estudados  e  aprimorados  a

décadas; em 1985 já haviam mais estudos sobre a oxidação do metano do que todos os

outros hidrocarbonetos juntos. 

Westbrook e Dryer (1985) representam, em seu artigo, o seguinte mecanismo

simples e global para a combustão de hidrocarbonetos:

Combustíveln1O2=n2 CO2n3 H 2O                                                                   (12)

Com lei cinética para a reação global descrita na forma:

k ov=AT n exp−Ea /RT [Combustível ]a [Oxidante ]b                                              (13)

Na equação da  reação,  os  coeficientes ni são determinados  de acordo  com o
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combustível. Na expressão de velocidade a e b não estão relacionados aos coeficientes

estequiométricos  da  equação  global,  são  valores  empíricos  obtidos  de  estudos

experimentais ou de cálculos com os modelos detalhados. Estudos sobre modelagem da

propagação da chama mostram que assumir a cinética como de primeira ordem induz a

sérios erros. É comum supor n=0, e para um dado Ea ajustar o termo pre-exponencial A

e  otimizar  as  constantes  a e  b.  Esta  equação  global  é  frequentemente  uma  forma

conveniente de aproximar os efeitos das muitas reações elementares que acontecem no

processo de oxidação do metano.

A equação global de combustão do metano acima produz ainda erros no cálculo

do  calor  total  de  reação  e  da  temperatura  da  chama  adiabática  por  superestimar  a

extensão  da  reação,  desprezando  as  composições  de  monóxido  de  carbono  e  H2

formados na oxidação parcial do metano, que não são apreciadamente consumidos até

que todo o hidrocarboneto o seja. Para minimizar este erro, Dryer e Glassman (1973)

propuseram um modelo de duas etapas para a oxidação do metano em reator com fluxo

turbulento:

CH 4
3
2

O2=CO2 H 2 O                                                                                      (14)

CO1
2

O2=CO2                                                                                                     (15)

Para cada uma dessas etapas, uma velocidade de reação, baseada na Equação 13,

foi empiricamente determinada, cujos parâmetros estão relacionados na Tabela 1.

Um mecanismo mais completo bastante conhecido e utilizado na literatura é o

GRI-Mech  desenvolvido  em  The  University  of  California  at  Berkeley,  Stanford
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University,  The University of Texas at Austin e SRI International com suporte do Gas

Research  Institute.  O  GRI-Mech  é  um  mecanismo  detalhado  da  combustão  do  gás

natural com 322 reações e 53 espécies químicas. Seus parâmetros foram otimizados a

partir de dados de trabalhos experimentais da literatura e o mesmo é capaz simular a

combustão de gás natural e do metano em faixas de 1000 a 2500K, 1 Torr a 10 atm e

taxas de equivalência entre 0,1 e 5,0. Em temperaturas mais baixas, observa-se uma

modificação no mecanismo de oxidação do metano sensibilizado pela presença de NO,

modificações estas propostas na versão 2.11 do GRI-Mech por diversos autores (Amano

& Dryer e Bendtsen et Al. in Loeffer et Al, 2002). Na tabela 2 estão relacionados os

compostos químicos presentes no mecanismo de combustão do gás natural GRI-Mech 3.

TABELA 1 - Parâmetros cinéticos para o mecanismo de
combustão do metano em duas etapas de Dryer e Glassman (1973)

Mecanismo de duas etapas
Componente A Ea a b

CH4 1013 49600 0,7 0,8
CO 1014,35 45200 0,5 0,25

TABELA 2 - Elementos químicos presentes no mecanismo de
combustão do gás natural GRI-Mech 3.0

H2 H O O2 OH H2O HO2 H2O2
C CH CH2 CH2(S) CH3 CH4 CO CO2

HCO CH2O CH2OH CH3O CH3OH C2H C2H2 C2H3
C2H4 C2H5 C2H6 HCCO CH2CO HCCOH N NH
NH2 NH3 NNH NO NO2 N2O HNO CN
HCN H2CN HCNN HCNO HOCN HNCO NCO N2
AR C3H7 C3H8 CH2CHO CH3CHO - - -
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2.4 – COMBUSTORES EM LEITO FLUIDIZADO

O estudo  dos  combustores  de  leito  fluidizado  teve  origem e  foco  inicial  na

modelagem do processo de queima do carvão, bastante comum nas usinas de geração de

energia.  A  combustão  em leito  fluidizado  de  combustíveis  mais  poluentes  como  o

carvão tem grandes vantagens devido a uma emissão muito menor de poluentes, alta

eficiência energética e um investimento moderadamente mais baixo que outros sistemas

avançados de combustores (Romeo e Cortés, 1998).

Pre et  al  (1998) realizaram um estudo da combustão de gás natural  em leito

fluidizado.  O uso do gás natural em combustores se justificou pelo compromisso entre

baixo custo e baixa emissão de poluentes. O baixo teor de enxofre em relação a outros

combustíveis  fósseis  e  a  facilidade  de  ajuste  dos  fluxos  de  gases  para  controle  da

temperatura em níveis abaixo de 1000 °C são, segundo os autores, fatores determinantes

para  as  baixas  emissões  de  SOx e  NOx desta  tecnologia.  Os  experimentos  foram

conduzidos numa planta piloto constituída por um reator de aço resistente ao calor com

180 mm de diâmetro interno e 800 mm de altura (Figura 8), equipado com distribuidor

de placa perfurada com 1,8% de porosidade, refrigerado a ar através de uma camisa. Os

testes foram realizados com 12 kg de areia com 350 μm diâmetro médio. A altura do

leito  fixo  foi  de  300  mm.  Gás  natural  com  97%  de  metano  foi  utilizado  em

experimentos num leito a temperaturas de 850, 875 e 900 °C e fator de mistura de ar de

1,25 e 1,5. Um modelo estacionário, baseado no de Kato e Wen (1969), foi utilizado

para simulação e confronto com dados experimentais.
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Paralelamente, Sotudeh-Gharebaagh et al (1999) estudaram a combustão de gás

natural em um leito fluidizado de partículas inertes, levantando dados para uma análise

experimental.  Os  autores  afirmam  que  a  redução  barata  e  eficiente  da  emissão  de

poluentes,  preocupação importante das principais nações industrializadas, e crescente

disponibilidade do gás natural é incentivo para o estudo da tecnologia de combustores

em  leito  fluidizado.  Experimentos  foram  realizados  nos  regimes  borbulhante  e

turbulento em um reator com 200 mm de diâmetro e 2 m de altura de material refratário,

com  diâmetro  de  600  mm  na  zona  de  expansão  (Figura  9).  Areia  constituída

basicamente por sílica, com tamanho médio de 543 μm e densidade de 1400 kg/m3, foi

utilizada  como  sólido  nos  testes,  com  uma  altura  inicial  no  leito  de  2,5D  (20  kg

aproximadamente). O gás natural foi alimentado através do windbox (misturador) ou

através de injetores acima do distribuidor. Um cromatógrafo a gás foi utilizado para

leitura da composição dos gases, através de coletores ao longo do leito. O gás natural foi

injetado no reator operando a temperaturas de 850 e 980 °C com velocidades de 0,5 e
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FIGURA  8- Diagrama do combustor utilizado no estudo
experimental de Pre et al (1999)



1,5 m/s (regimes borbulhante e turbulento respectivamente). 

Dounit et al (2001) estudaram o comportamento da combustão do gás natural em

leito fluidizado em temperaturas abaixo da temperatura crítica, entre 600 e 850 °C. Os

autores confirmaram a existência de uma zona crítica da reação que se move ao longo

do leito em função da temperatura. A composição do gás também foi analisada ao longo

do reator e comparada a um modelo estacionário baseado no de KATO & WEN.  O

reator consistiu em um tubo de aço resistente ao calor, de 180 mm de diâmetro 1400
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FIGURA  9- Diagrama do combustor utilizado no estudo experimental de Sotudeh-
Gharebaagh et al (1999)



mm de altura, acima do qual uma zona de expansão com 360 mm de diâmetro e 1000

mm de altura foi adicionada (Figura 10). Uma distribuidor, tipo placa perfurada com

1.8% de porosidade,  foi  utilizado na base do leito,  cuja  refrigeração ocorria  com ar

através de uma camisa. Areia com 350 μm de diâmetro, densidade de 2650 kg/m3 e gás

natural com 97% de metano foram utilizados nos experimentos. A velocidade mínima

de fluidização encontrada foi de 0,08 m/s e a porosidade do leito inicial de 0,45. Nesse

estudo, foi considerada como temperatura média do leito àquela a uma altura de 150

mm acima do distribuidor.

Baron  et  al  (2002)  publicaram  um  estudo  sobre  a  combustão  em  leito

borbulhante  de  metano,  GLP  e  vapores  de  hidrocarbonetos  aromáticos.  Os  autores

observaram que, para ar em excesso, numa fração de 1,4, a temperaturas acima de 850 °
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FIGURA  10 - Diagrama do combustor utilizado no estudo experimental de Dounit et
al (2001)



C, a oxidação dos combustíveis era total e a produção de CO e NO muito baixa.  O

aparato experimental consistiu em um tubo de quartzo com 96 mm de diâmetro, 400

mm de altura e espessura de 3 mm, um distribuidor em placa perfurada em aço níquel-

cromo com furos de 0,6 mm em diâmetro, regularmente distribuídos com área livre de

1,8%. 

Um  estudo  em  computação  fluidodinâmica  sobre  as  características  e  a

estabilidade da chama em misturas ar/metano foi desenvolvido por Norton & Vlachos

(2003) em microescala. O modelo global de etapa única para combustão do metano de

Westbrook & Dryer (1981) foi utilizado para o estudo da influência de parâmetros como

condutividade e dimensões das  paredes,  perda de  calor  e condições de  operação na

estabilidade, extinção e explosão da chama em um microcombustor. Mapas delineando

estes processos foram construídos e recomendações de projeto foram propostas neste

trabalho. A cinética simplificada adotada foi considerada suficiente para a captura dos

efeitos térmicos do combustor estudados.

2.5 – CONCLUSÕES

Estudos  experimentais  realizados  demonstram  o  potencial  da  tecnologia  dos

combustores em leito fluidizado, descrevendo o comportamento em estado estacionário

dos mesmos. Sistemas avançados de controle de processos requerem contudo modelos

dinâmicos representativos.  Ferramentas de simulação em computação fluidodinâmica

podem ser aplicadas para o estudo detalhado da resposta dinâmica destes combustores,

porém com custos computacionais elevados. Soluções em tempo real podem ser obtidas

da teoria da fluidização. Nos próximos capítulos, um estudo sobre a modelagem e a

simulação dinâmica destes combustores será apresentado e discutido.
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3 - MODELAGEM DO COMBUSTOR

Um combustor  de  gás  natural  em leito  fluidizado admitindo as  dimensões  e

propriedades  publicadas  por  Pre  et  al  (1998)  foi  considerado nesse  trabalho.  Nesse

Capítulo, três modelos são apresentados para o estudo do comportamento dinâmico do

leito: pistão modificado (plug-flow), duas fases e CFD (fluidodinâmica computacional).

No modelo pistão modificado considerado foram embutidas correlações da teoria da

fluidização  para  a  avaliação  de  parâmetros  como  fração  de  vazios.  Para  todos  os

modelos foram consideradas nas simulações a cinética de combustão do metano total

com duas  etapas  de Dryer & Glassman  (1973).  A cinética  simplificada adotada  foi

considerada suficiente para a captura dos efeitos térmicos do combustor estudado.

3.1 – MODELO 1: PLUG-FLOW MODIFICADO

Em velocidades elevadas e a altas taxas de recirculação, pode ser utilizado um

simples modelo plug-flow para predição do comportamento do leito fluidizado, segundo

Mostoufi  & Cui  & Chaouki  (2001).  Neste  modelo,  os  sólidos  são  assumidos  como

uniformemente distribuídos no leito. O fluxo de gás através do leito é modelado como

pistão.

O balanço das espécies sobre o volume de um reator diferencial é dado por:
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∂C i

∂t
U 0

∂C i

∂z
−R A=0                                                                                    (16)

E os parâmetros fluidodinâmicos considerados foram:

=1−exp−
U 0−U mf

0.62
                                                                                     (17)

=1−eb                                                                                                  (18)

e=mf 0.00061exp
U 0−U mf

0.262
                                                                  (19)

b=0.784−0.139exp−
U 0−U mf

0.272
                                                              (20)

As  correlações  acima  são  consideradas  as  mesmas  do  Dynamic  Two-Phase

Structure  Model (Cui  et  al,  2001)  por  este  apresentar  uma  melhor  descrição  da

distribuição dos sólidos no leito.

3.2 – MODELO 2: DUAS FASES

O modelo de duas fases utilizado também considerou correlações do  Dynamic

Two-Phase Structure Model (Cui & Mostoufi & Chaouki, 2000).  Este modelo provê

extensões ao modelo de duas fases clássico por suportar concentrações de partículas

menores que as do mínimo de fluidização na fase densa e a presença de partículas nas

bolhas. Estas extensões são importantes numa simulação dinâmica. Ao referido modelo,

pode-se incorporar ainda um termo de dispersão axial:
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∂C ib

∂t
−D ib

∂2C ib

∂Z 2

∂C ib U b 

∂Z
K be C ib−C ie −b R ib=0                          (21)

∂C ie

∂t
−D ie

∂2C ie

∂Z 2

∂C ie U e

∂Z



1−

K be C ie−C ib −e R ie=0                    (22)

Utilizou-se os seguintes parâmetros fluidodinâmicos:

Número de Archimedes:

Ar =
d p

3 s s−g g

2
                                                                                         (23)

Velocidade mínima de fluidização (Botterill e Bessant):

U mf = 
g d p

[1135,70,0408 Ar −33,7]                                            (24)

Velocidade da bolha (Davidson e Harrison):

U b=U −U mf 0,711g d b                                                                            (25)

Coeficientes de transferência de massa (Kunii e Levenspiel):

K bc=4,50umf

d b
5,85D 1/2g 1/4

d b
5/4                                                                 (26)

K ce=6,78mf D e ub

d b
3 

1/2

                                                                                  (27)

1
K be

= 1
K bc

 1
K ce

                                                                                                 (28)

Fração de bolhas: 

=1−exp−
U 0−U mf

0,62
                                                                                     (29)
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Fração de vazios:

=1−eb                                                                                                   (30)

e=mf 0,00061exp
U 0−U mf

0,262
                                                                  (31)

b=0,784−0,139exp−
U 0−U mf

0,272
                                                               (32)

Concentração média das espécies:

C A=
U e 1−

U 0

C Ae
U b 
U 0

C Ab                                                                        (33)

3.3 – MODELO 3: FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL

Simulações  de  computação  fluidodinâmica  foram  realizadas  num  combustor

modelado através do código MFIX (http://www.mfix.org). As simulações apresentadas

admitiram o leito isotérmico com partículas inertes de areia.
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FIGURA  11 -  Geometria do combustor de gás natural



3.4 – CINÉTICA

Mecanismos reduzidos podem ser utilizados, pois poucas etapas são suficientes

para a captura dos efeitos térmicos (Norton e Vlachos, 2003). Nas simulações foram

considerados modelos simplificados para a combustão do metano.

Mecanismo Quasi Global

Mecanismo  de  Combustão  Quasi  Global,  descrito  por  Westbrook  e  Dryer

(1981), prevê a seguinte expressão cinética para a combustão parcial do metano:

CH 42O2=CO2 H 2O

R CH 4
=2,119x10 11[CH 4]

0,2[O 2]
1,3e−2,027x10 8/RT (kgmol/m3/s)                      (34)

Mecanismo de Duas Etapas

Dryer e Glassman publicaram uma cinética de duas etapas para a combustão do

metano:

CH 4
3
2

O2=CO2 H 2 O

CO1
2

O2=CO2

R CH 4
=1013e −49600/RT [CH 4]

0,7[O 2]
0,8                                                             (35)

R CO 2
=1014,35e −45200/RT [CO ][H 2O ]0,5[O 2]

0,25                                             (36)

Este  modelo  de  duas  etapas  permite  que  os  perfis  de  CO  e  CO2 sejam
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acompanhados ao longo do leito e que sejam realizadas melhores estimativas quanto ao

comportamento não linear do mesmo.

3.5 - CONCLUSÕES

Neste  capítulo,  foram  propostas  três  abordagens  para  a  modelagem do  leito

combustor  de  gás  natural,  bem  como  se  apresentou  modelos  para  a  cinética  da

combustão. Os dois modelos unidimensionais, baseados na teoria da fluidização, são

mais  simplificados,  porém  necessitam  de  menos  recursos  computacionais,  podendo

oferecer  respostas,  em tempo  hábil,  para  sistemas  de  controle  avançado.  O modelo

fluidodinâmico bidimensional é capaz de fornecer perfis mais detalhados de diversas

variáveis ao longo leito, oferecendo visões do processo muitas vezes difíceis de serem

obtidas experimentalmente, sendo portanto muito útil para uma avaliação detalhada do

comportamento do leito.
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4 - METODOLOGIA

Neste  capítulo,  a  metodologia  utilizada  para  simulação  dos  modelos

apresentados no capítulo 3 é apresentada seguida de algumas conclusões parciais.

4.1 - INTRODUÇÃO

Os  modelos  unidimensionais  baseados  na  teoria  das  duas  fases  constituem

sistemas de equações diferenciais parciais não lineares, que foram resolvidos através da

discretização  numérica  das  suas  equações  em  diferenças  finitas  e  da  aplicação  de

métodos de solução de sistemas não-lineares. A discretização em diferenças finitas foi

do tipo Crank-Nichoelson, por ser mais estável que o método explícito e por apresentar

melhores resultados que o método totalmente implícito. Nesse trabalho, foi adotada uma

formulação  upwind  na  discretização  para  evitar  oscilações  numéricas  comuns  em

sistemas convectivo-difusivos. O método escolhido para a solução do sistema não linear

foi  o  método  híbrido  powell  modificado,  presente  na  rotina  MINPACK  hybrid  da

Netlib.  O  código  necessário  desenvolvido  foi  feito  em  linguagens  de  scripts  .m

(Octave/Matlab)  e  linguagem  Fortran  90  (G95  /  Intel  Fortran  8.x).  Com  relação  à

cinética da combustão do metano, utilizou-se modelos reportados na literatura (Pre et al,

1998). O modelo desenvolvido foi submetido à perturbações na entrada do leito, e sua

resposta dinâmica foi analisada. A condição de contorno aplicada na saída do leito foi a

condição de Danckwerts.
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O modelo fluidodinâmico também simulado  utilizou o código fortran  MFIX.

Nesse caso, a configuração do problema foi feita através de modificações nas rotinas

Fortran 90 referentes à lei cinética e aos balanços, dentro do código, e com a edição do

arquivo de configuração externo “mfix.dat”. O modelo do combustor considerado para a

simulação fluidodinâmica com o MFIX foi do tipo bidimensional com simetria radial. O

método numérico utilizado por este pacote é o método dos volumes finitos. 

4.2 - CONCLUSÕES

O  simulador  dos  modelos  unidimensionais  desenvolvido  (Fluidization

Simulator) apresentou um desempenho bem melhor na versão Fortran que na sua versão

em  scripts  .m  (Octave/Matlab),  como  era  esperado,  uma  vez  que  aquele  pode  ser

compilado e otimizado em código de máquina, enquanto que o script é interpretado pelo

seu  respectivo  ambiente.  Contudo,  a  versão  em script  oferece  depuração  de  código

relativamente mais fácil. O desempenho do código interpretado não foi satisfatório em

termos de tempo de resposta, que precisa ser bastante baixo para que seja utilizável

como modelo  de referência num sistema de controle avançado. Já  o  código fortran,

possibilitou  uma  simulação  em  tempo  real.  A  simulação  fluidodinâmica,  como

esperado,  apresentou  alto  custo  computacional,  cada  segundo  simulado  no  MFIX

necessitou de, aproximadamente, 1000 segundos numa máquina Pentium IV 2.4MHz,

contra  1s  perdido  pelo  código  fortran  e  10s  pelo  script  interpretado  Octave  nas

simulações unidimensionais.
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÕES

Resultados  dos  experimentos  computacionais,  realizados  nessa  pesquisa,  são

apresentados a seguir,  assim como suas respectivas discussões. Alguns experimentos

publicados na literatura são utilizados para justificar aproximações e validar os pontos

obtidos. A estrutura do simulador FS é mostrada, comentada e os gráficos obtidos de

sua  resposta  dinâmica  são  também  apresentados.  Por  fim,  os  perfis  em  estado

estacionário  obtidos  dos  softwares  FS  e  MFIX  são  comparados  com  os  obtidos

experimetalmente por Pre et al (1998).

5.1 - INTRODUÇÃO

O sistema de leito fluidizado apresentado por Pre et al (1998) foi simulado no

presente trabalho para comparação e validação dos resultados numéricos obtidos. Para a

simulação  dos  dois  modelos  unidimensionais,  um  software  foi  desenvolvido,  o  FS

(Fluidization  Simulator).  A  simulação  fluidodinâmica  foi  realizada  com  o  código

Fortran MFIX.

O sólido utilizado no combustor em leito fluidizado foi areia, com 350 μm de

diâmetro  médio  e  massa  específica  de  1400  kg/m3.  Este  sólido  é  notadamente

reconhecido como elemento chave do grupo B da classificação de Geldart (1973). Isto

significa que é esperado que o gás presente nas bolhas percorra o leito mais rapidamente

que o gás da fase densa,  justificando uma modelagem baseada na teoria das duas fases.
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Nos  experimentos,  realizados  através  da  simulação  fluidodinâmica  do  sistema,  esta

característica foi constatada como mostra a figura 12. Na figura 12-a, a fração de vazios

ilustra  a  formação  de  bolhas  crescentes,  e  durante  uma  animação  é  confirmada  o

fenômeno  de  coalescência  das  mesmas.  A  figura  12-b  ilustra,  através  de  vetores

escaláveis e de um gradiente de cores, a direção, sentido e magnitude da velocidade do

gás ao longo do leito. Assim, pode se observar que o gás presente nas bolhas possuiu

maior velocidade axial, o que é revelado através da cor azul escura e vetores maiores,

enquanto que o gás ascendente da emulsão se desenvolveu a velocidades mais baixas,

em azul claro, e também em velocidade contrária, recirculando, o que pode ser visto

pelas cores que vão do vermelho ao amarelo. Esta propriedade do leito fluidizado de

intensa  mistura  através  da  recirculação  de  gases  e  sólidos  promove  uma  grande

homogenização da temperatura ao longo da fase densa do leito.
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A homogenidade da temperatura na fase densa do leito combustor é comprovada

no experimento de Pre et al (1998), como mostra a Figura 13 e nos experimentos de

Sotudeh-Gharebaah  et  al  (1999),  Figura  14.  A  fase  densa,  conforme  os  dois

experimentos,  pode  ser  considerada  isotérmica,  tanto  axial,  quanto  radialmente,  no

combustor.  Porém,  Pre  et  al  (1998)  observaram que,  para  a  fase  bolha,  existe  uma

pequena não isotermicidade, cuja intensidade é consequência da quantidade de sólidos

considerados presentes na fase bolha,  parâmetro de um modelo de duas fases.  Estas

observações  comprovam  a  atuação  dos  sólidos  do  combustor  como  reservatórios

pulmão  de  energia,  e  como  redutores  e  homogenizadores  da  temperatura  do  leito.

Características que podem ser ainda mais acentuadas com o uso de sólidos de maior
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FIGURA  12 - a) Porosidade do leito (EP_g)
b) Velocidade axial do gás (V_g)



capacidade calorífica. A importância dos sólidos é ainda mais destacada quando estes

são capazes de adsorver elementos poluentes, como o enxofre pelo calcário. 

Os modelos cinéticos simplificados para a combustão do metano apresentados na

seção 2.3 apresentam limites de validade definidos por parâmetros como: temperatura,

fator  de  mistura,  entre  outros.  Por  outro  lado,  a  temperatura  teórica  da  chama  na

combustão adiabática do metano atinge valores muito elevados (mais de 4000 °C), bem

acima  destes  limites.  O  emprego  destes  mecanismos  simplificados  na  simulação

dinâmica  de  um  combustor  deve  ser,  então,  considerado  com  cautela,  para  evitar

resultados numéricos inesperados decorrentes do modelo cinético. Porém, como já foi

observado, os sistemas de leito fluidizado são especialmente atraentes por promoverem

uma intensa troca térmica entre gases e partículas. Este comportamento não adiabático,

reduz a temperatura máxima dos gases de combustão o suficiente para aplicação da
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FIGURA  13 - Temperatura das fases bolha e emulsão ao longo do leito no
experimento de Pre et al (1998)



cinética dos modelos simplificados. 

Através do comparativo de Pre et al (1998) das conversões do metano teórica e

experimental  em  função  da  temperatura  do  leito,  observa-se  que  conversões  muito

baixas devem ser encontradas durante o rápido aquecimento da mistura de gases na

entrada  do  leito.  Desta  forma,  a  maior  conversão  obtida  durante  o  breve  pico  de

temperatura da seção inicial  do leito é atenuada. Isto justificaria uma suposição,  em

observação nas primeiras análises e simulações, de que além da fase densa, a fase bolha

possa ser considerada isotérmica. 
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FIGURA  14 - Perfil de temperaturas axial e radial para o combustor de gás
natural de Sotudeh-Gharebaagh et al (1999)



5.2 – O SIMULADOR “FS”

A discretização  dos  modelos  unidimensionais  propostos  na  seção  2.1  se  fez

numericamente através do método das diferenças finitas. Uma formulação upwind de

primeira ordem foi  adotada na discretização do termo espacial,  também de primeira

ordem, ao invés de uma formulação centrada. Esta consideração precisa ser realizada

porque o problema é fortemente convectivo, o que provoca oscilações com a abordagem

centrada (Patankar, 1980). Embora a difusão possa ser desprezada, um termo de segunda

ordem, este sim discretizado de maneira centrada, pode se apresentar no balanço através

do conceito de dispersão axial.

∂ f x 
∂x

~
f x x −f x −x 

2x
                                                                     (37)
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FIGURA  15 - Fração molar do metano a 300mm e 400mm do distribuidor em
função da temperatura do leito (Pre et al, 1998)



∂ f x 
∂x

~
f x −f x −x 

x
                                                                               (38)

∂2f x 
∂x 2

~
f x x −2f x x f x −x 

x 2
                                          (39)

A  formulação  do  método  de  diferenças  finitas  utilizada  também  permite  a

variação do parâmetro θ nos balanços (equação 40), que define o método como explícito

ou implícito.  Nas simulações realizadas, um valor de 0,5 foi utilizado para  θ,  o que

definiu  o  procedimento  adotado  como  do  tipo  Crank-Nichoelson.  Uma  abordagem

integral das equações do modelo unidimensional e estruturado, através do método dos

elementos finitos, com galerkin, resultaria em uma discretização espacial equivalente,

apenas aparecendo termos adicionais na discretização temporal, como a utilizada por

Sadaka et al (2002) em seu reator de leito fluidizado. Notadamente, uma desvantagem

da formulação upwind de primeira ordem é a difusividade artificial numérica inerente ao

método, que pode ser superada através de uma formulação exponencial ou em série de

potências, em prejuízo de desempenho principalmente no caso exponencial.

O simulador emprega uma  metodologia de resolução de sistemas não-lineares,

utilizando o método powell híbrido modificado, presente na rotina Minpack Hybrd da

NetLib (http://www.netlib.org), para a solução de um sistema do tipo da equação 40.
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∂ f
∂t

F f t t ,
∂ f tt

∂x
,
∂2f t t

∂x 2
,f tt

n g tt
m ,...1−F f t ,

∂ f t

∂x
,
∂2f t

∂x 2
, f t

n g t
m ,...=0

(40)

A formulação não-linear adotada para o simulador permite grande liberdade no

uso de correlações empíricas e/ou semi-empíricas, importante para o estudo do modelo.

O modelo não linear upwind combinado ao uso de um método implícito, apresentou boa

estabilidade, evitando oscilações numéricas. 

O algoritmo do simulador do modelo unidimensional desenvolvido (Figura 16)

foi implementado em Fortran 90 e em linguagem de scripts .m (Octave/Matlab). O custo

computacional do código compilado em fortran foi uma ordem de grandeza menor que o

do código interpretado, e ficou da ordem do tempo real simulado (1:1). Desta forma, é

possível  se estudar a dinâmica e o controle   do sistema com um tempo de resposta

razoável.  Já  a simulação fluidodinâmica bidimensional, realizada numa malha 18x40

com o MFIX, por sua vez, apresentou um tempo de simulação três ordens de grandeza

maior  que  o  simulador  unidimensional  (1:1000).  Ambas  simulações  isotérmicas

realizadas em processador x86 1.8GHz. 
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5.3 – COMPORTAMENTO FLUIDODINÂMICO

Um perfil bidimensional das composições ao longo do leito combustor pode ser

observada  na  Figura  17.  Devido  a  configuração  mecânica  do  leito,  observa-se  a

formação de uma região nuclear de escoamento reverso de sólidos na fase densa. Nestas

regiões a concentração de reagente é baixa e de produtos mais elevada, porque o gás

intersticial  possui  alto  valor  para  seu  tempo  de  residência.  Observa-se  consumo

praticamente  completo  do  metano  (  X_g(01)  )  no  interior  do  leito  de  partículas.  É

constatada a formação e consumo do monóxido de carbono na seção inferior do leito,

chegando quantidades muito  pequenas na zona de expansão do leito fluidizado e saída
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FIGURA  16 - Algoritmo geral do simulador FS
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através de bolhas rápidas.

5.4 – RESPOSTA DINÂMICA

A resposta dinâmica do modelo de duas fases foi verificada nas figuras 18, 19 e

20. A aplicação de um degrau na fração de reagentes na entrada do leito permitiu o

acompanhamento da formação dos perfis  do estado estacionário.  Observou-se que o

tempo de resposta de alguns componentes é lenta em relação a outros. O metano atingiu

o estado estacionário em menos de 500ms e o dióxido de carbono precisou de mais de

dois segundos. Este comportamento é previsto pelo mecanismo de combustão de duas

etapas implementado no simulador.
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FIGURA  17 - Composições de CH4, O2, CO e CO2 no leito bidimensional
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FIGURA  18- Degrau de metano aplicado a entrada do leito
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FIGURA  19 - Formação de monóxido de carbono após degrau
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FIGURA  20 - Formação de dióxido de carbono após degrau



5.5 – VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL

Em seu trabalho, Pre et al (1998) publicaram dados experimentais referentes a

leituras da composição dos elementos ao longo de um combustor em leito fluidizado em

regime  estacionário  (Figura  21).  O  regime  estacionário  fluidizado  é  um  pouco

oscilatório devido à descontinuidade das bolhas e das correntes na fase emulsão. Esta

característica foi observada nas simulações fluidodinâmicas. Desta forma, uma média

temporal foi  necessária para comparação dos resultados fluidodinâmicos com os dos

outros modelos.

O gráfico da Figura 22 ilustra os perfis finais obtidos para o metano por cada um

dos modelos dinâmicos simulados para as condições do estado estacionário publicado

no  artigo  de  Pre  et  al  (1998),  confrontando  com  o  mesmo.  No  referido  gráfico,

observamos um melhor desempenho do modelo de duas fases (modelo 2) em relação ao

modelo de pistão de fase única (modelo 1), como esperado. Já o modelo fluidodinâmico
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FIGURA  21 - Pre et al (1998); T=900°C, u/umf=1,3, 
air factor=1,25



acabou oferecendo o pior desempenho. Resultados equivalentes foram obtidos para o

perfil  do consumo do oxigênio na Figura 23, desta  vez com bons resultados para a

simulação fluidodinâmica.

Os  resultados  obtidos  na  simulação  para  o  perfil  do  monóxido  de  carbono

(Figura 24) apresentou uma pequena superestimativa da concentração na entrada do

leito  em  todos  os  três  modelos.  Observa-se  também  um  desvio  em  relação  a

concentração de dióxido de carbono (Figura 25) na saída  do leito  em todos os três

modelos.  Estes  últimos  desvios  podem  ser  atribuídos  às  limitações  do  mecanismo

cinético simplificado adotado e à dependência da cinética em relação à temperatura.

Brien et al (2003) apontam a incerteza presente na lei cinética como fonte de erros em

simulações sobre a combustão do gás natural. Desta forma, melhores resultados podem

ser  obtidos  com uma melhor  lei  cinética  ou  mesmo  através  de  uma  simulação  não

isotérmica. As figuras 26, 27 e 28 comparam os perfis em estado estacionário de cada

um dos três modelo dinâmicos aos resultados experimentais de Pre et al (1998).
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FIGURA  22 - Perfil do metano ao longo do leito no estado estacionário simulado e
Pre et al (1998)
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FIGURA  23- Perfil do oxigênio ao longo do leito no estado estacionário simulado
e Pre et al (1998)
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FIGURA  24 - Perfil do monóxido de carbono ao longo do leito no estado
estacionário simulado e Pre et al (1998)
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FIGURA  25 - Perfil do dióxido de carbono ao longo do leito no estado estacionário
simulado e Pre et al (1998)
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FIGURA  26 - Perfis teóricos dos componentes obtidos na simulação MFIX e
dados experimentais de Pre et al (1998)
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FIGURA  27 -  Perfis teóricos dos componentes obtidos na simulação do modelo
pistão modificado e dados experimentais de Pre et al (1998)
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FIGURA  28 - Perfis teóricos dos componentes obtidos na simulação do modelo de
duas fases e dados experimentais de Pre et al (1998)



5.6 - CONCLUSÕES

Os pontos obtidos através de simulação nos dois softwares FS e MFIX foram

comparados com os resultados experimentais publicados por Pre et al (1998). O perfil

de  alguns  componentes  como o  metano e  o  oxigênio  apresentaram bons  resultados

enquanto que os relativos a monóxido e dióxido de carbono mostraram algum desvio,

devido  a  deficiências  do  modelo  cinético.  O  modelo  unidimensional  de  duas  fases

desenvolvido no software FS apresentou melhores resultados em relação ao pistão e ao

fluidodinâmico  computacional.  Por  também  apresentar  um  tempo  de  execução

relativamente baixo, este modelo é útil  na simulação do leito combustor em estudos

sobre malhas de controle avançado.
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6 - CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS

6.1 - CONCLUSÕES

As simulações  desenvolvidas ilustraram a importância  ainda hoje  da clássica

teoria da fluidização junto a moderna teoria da fluidodinâmica da fluidização no estudo

dos sistemas de leito  fluidizado.  Estas  teorias se complementam no sentido de que,

através de simulações mais rigorosas, que se utilizam dos princípios fundamentais dos

fenômenos de transporte, pode-se observar e avaliar alguns parâmetros e fenômenos de

difícil  aquisição  experimental  encontrados  nos  abstratos  modelos  da  fluidização.  O

modelo  de  estrutura  dinâmica  DTP,  utilizado  nas  correlações,  apresentou  bom

desempenho tanto para o modelo pistão modificado,  quanto para o  modelo  de duas

fases. Os melhores resultados foram obtidos pelo modelo de duas fases, e o desempenho

do código fortran permitiu a simulação em tempo real. Este resultado é interessante para

o emprego do modelo no estudo de controle avançado para o combustor. De qualquer

forma,  o  modelo  de  fase  única,  tipo  pistão,  com  as  correlações  DTP,  apresentou

performance interessante e pode ser executado um pouco mais rapidamente.

A combustão de gás natural, em substituição a de outros hidrocarbonetos, tem

grande importância  para a redução da emissão de  poluentes  nas  indústrias químicas

modernas.  A combustão mais limpa e eficiente em um leito fluidizado de partículas

inertes é ainda motivo maior para a sua aplicação. A areia como partícula inerte pode ser
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utilizada  como  uma  alternativa  barata  ao  calcário,  devido  ao  relativo  baixo  custo.

Contudo, o calcário apresenta uma propriedade interessante de adsorção de enxofre, que

pode ser explorada na simulação em futuros trabalhos.

O desenvolvimento da teoria da fluidização moderna é apoiado em três bases

fundamentais:  a teoria da fluidização, a teoria da fluidodinâmica da fluidização e os

estudos  experimentais.  Espera-se  que,  com  a  continuidade  deste  trabalho,  através

melhorias  no  simulador,  avanços  na  simulação  fluidodinâmica  e  experimentos  na

unidade piloto  em construção possa-se obter avanços importantes  nos estudos  sobre

combustão, emissão de poluentes, controle avançado e gaseificação, entre outros.

6.2 – PERSPECTIVAS FUTURAS

Como perspectivas futuras para o trabalho, poderiam ser aplicadas extensões aos

modelos  apresentados  para  o  uso  de  sólidos  combustíveis  na  simulação.  Estudos

similares com gases de queima alternativos, como propano ou ar propanado,  seriam

também interessantes. Por fim, o uso do modelo desenvolvido no estudo de estratégias

de controle avançado para o leito fluidizado seria um objetivo importante  para uma

continuação deste trabalho.
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SIMULADOR FORTRAN

“fs.f”

c FS - Fluidization Simulator

c   Simula leito fluidizado utilizando modelos não lineares

c

c Dependencia:  biblioteca NETLIB MINPACK HYBRD

c

c Author: Felix Farias (2004)

c Version: 0.0.1

c

      program FS

      implicit none

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c DECLARACOES

c

c    variaveis globais comuns às duas rotinas do simulador

      common m0,bc,bc0,nc,np,dt,nv

      integer nc,ni,np,i,i2,nv

      double precision dt,t,T0,P0,R,C

      double precision, dimension (8*15) :: m0,m1 !! nos int x variaveis

      double precision bc(15),bc0(15) !! variaveis

      double precision, dimension (500,10) :: ch4b,o2b,cob,co2b,h2ob,n2b

      double precision, dimension (500,10) :: ch4e,o2e,coe,co2e,h2oe,n2e

      double precision, dimension (500,10) :: Tb,Te,Ts,total

      double precision, dimension (500,10*15) :: out !! nos x variaveis

      double precision, dimension (6) :: y,MW
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c variaveis auxiliares para o metodo hybrid da minpack

      integer n,info,lwa,ival

      double precision tol

      double precision x(8*15),fvec(8*15),wa(22380)

      external fcn

      

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c INICIALIZACAO

c HYBRID: variaveis auxiliares

c       n is a positive integer input variable set to the number

c         of functions and variables.

      n=8*15

c       lwa is a positive integer input variable not less than

c         (n*(3*n+13))/2.

      lwa=22380

      tol=1.0E-6

      

c     controle das iteracoes do LOOP

      i2=500 !! numero maximo

      dt=0.01 !! passo (s)

c dados

      nc=6 !! numero de elementos quimicos

      ni=8 !! numero de nós internos

      np=1+ni+1 !! numero total de nós

      nv=2*nc+3 !! numero de variaveis por no      

c      y=(/0.091D0,0.227D0,0.0D0,0.0D0,0.0D0,0.682D0/)

      y=(/0.077D0,0.192D0,0.0D0,0.0D0,0.0D0,0.731D0/)

c      MW=(/16.042,32.00,28.01,44.01,18.016,28.02/)

  

      P0=101325

      R=8.314472
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      T0=900+273

      C=P0/R/T0

      print *,"C = ",C

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c       condicoes iniciais

c       kmol/m^3 e K

      m0=0.0D0

      do i=1,ni

         m0((i-1)*15+6) =C

         m0((i-1)*15+12)=C

         m0((i-1)*15+13)=T0 !! bolha

         m0((i-1)*15+14)=T0 !! emulsao

         m0((i-1)*15+15)=T0 !! solidos

      end do

      

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c       condicao de contorno na entrada (inicial)

c       C(kmol/m^3)

      bc=0.00D0 !! 11 variaveis

c      bc(1)=0.00D0 !!CH4b

c      bc(2)=0.00D0 !!O2b

      bc(1:nc)=C*y

c       T(K)

      bc(13)=T0       !! Tb

      bc(14)=bc(13)       !! Te

      bc(15)=bc(13)       !! Ts

      bc0=bc

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c
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c LOOP PRINCIPAL

c

      t=0

      do i=1,(i2-1)

      

         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

         !! CONDICAO DE CONTORNO em t      

         

         if (i>5) then

           !bolha

c           bc(1)=0.04 !!+0.04*sin(i*0.03)

c           bc(2)=0.08

           bc(1:nc)=C*y

           bc((nc+1):(2*nc))=C*y

           !emulsao

c           bc(7)=0.04 !!+0.04*sin(i*0.03)

c           bc(8)=0.08

         else

           bc(1)=0.00D0

           bc(2)=0.00D0

         end if

         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

         !! Armazena valores anteriores e prepara sistema

         out(i,1:nv)=bc !! armazena valor atual em t

         out(i,16:(nv+ni*nv))=m0 !! armazena valor atual em t

         out(i,(1+nv+ni*nv):(nv+nv+ni*nv))=out(i,(1+ni*nv):(nv+ni*nv)) 

         x=m0 !! armazena valor atual em t

         !! MINPACK HYBRID

         !! Procura solucao para o sistema nao linear com o hybrid

!!!!!         print *,x(1)
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         call hybrd1(fcn,n,x,fvec,tol,info,wa,lwa)

         !! MENSAGENS DE ERRO

         if (info/=1) then

            call mensagem(info)

         end if

         !! incrementa passo do tempo e atualiza m0

         bc0=bc

         m0=x

         t=t+dt

      end do

      

c

c FIM DO LOOP

c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c     atualiza ultima linha de resultados

      out(i2,1:nv)=bc !! armazena valor atual em t

      out(i2,(nv+1):(nv+ni*nv))=m0 !! armazena valor atual em t

      out(i2,(1+nv+ni*nv):(nv+nv+ni*nv))=out(i2,(1+ni*nv):(15+ni*nv))

     !! armazena valor atual em t

       

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c     POS-PROCESSAMENTO

c     extrai dados da matriz de saida

      do i=1,np

         ch4b(:,i)=out(:,(i-1)*nv+1)

         o2b(:,i) =out(:,(i-1)*nv+2)

         cob(:,i) =out(:,(i-1)*nv+3)

         co2b(:,i)=out(:,(i-1)*nv+4)
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         h2ob(:,i)=out(:,(i-1)*nv+5)

         n2b(:,i) =out(:,(i-1)*nv+6)

         ch4e(:,i)=out(:,(i-1)*nv+7)

         o2e(:,i) =out(:,(i-1)*nv+8)

         coe(:,i) =out(:,(i-1)*nv+9)

         co2e(:,i)=out(:,(i-1)*nv+10)

         h2oe(:,i)=out(:,(i-1)*nv+11)

         n2e(:,i) =out(:,(i-1)*nv+12)

         Tb(:,i)  =out(:,(i-1)*nv+13)

         Te(:,i)  =out(:,(i-1)*nv+14)

         Ts(:,i)  =out(:,(i-1)*nv+15)

      end do

      

c ca=umf*(1-delta)/u0*cae + ub*delta/u0*cab

c umf*(1-delta)/u0 = 0.79382

c ub*delta/u0 = 0.24603

c      ch4b= 0.24603*ch4b + 0.79382*ch4e

c      o2b = 0.24603*o2b  + 0.79382*o2e

c      cob = 0.24603*cob  + 0.79382*coe

c      co2b= 0.24603*co2b + 0.79382*co2e

c      h2ob= 0.24603*h2ob + 0.79382*h2oe

c      n2b = 0.24603*n2b  + 0.79382*n2e

      

c     calculo da fracao molar

c      total = ch4b+o2b+cob+co2b+h2ob+n2b

c      ch4b=ch4b/total

c      o2b=o2b/total

c      cob=cob/total

c      co2b=co2b/total

c      h2ob=h2ob/total

c      n2b=n2b/total

      

c      total = ch4e+o2e+coe+co2e+h2oe+n2e
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c      ch4e=ch4e/total

c      o2e=o2e/total

c      coe=coe/total

c      co2e=co2e/total

c      h2oe=h2oe/total

c      n2e=n2e/total

c     salva arquivo

      call salva('ch4b',ch4b,i2)

      call salva('o2b',o2b,i2)

      call salva('cob',cob,i2)

      call salva('co2b',co2b,i2)

      call salva('h2ob',h2ob,i2)

      call salva('n2b',n2b,i2)

c      call salva('ch4e',ch4e,i2)

c      call salva('o2e',o2e,i2)

c      call salva('coe',coe,i2)

c      call salva('co2e',co2e,i2)

c      call salva('h2oe',h2oe,i2)

c      call salva('n2e',n2e,i2)

c      

c FIM DA ROTINA PRINCIPAL

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c subrotinas

      contains

      subroutine salva(nome,m,i2)

      double precision, dimension (500,10) :: m

      character(len=20) :: nome 

      integer i,i2

      open(17,FILE=nome, STATUS='REPLACE',
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     &ACCESS='SEQUENTIAL',ACTION='WRITE')

      do i=1,i2

       write (17,FMT='(88(F15.8))') m(i,:)

      end do

      close(17,IOSTAT=ival)

      end subroutine salva

      

      subroutine mensagem(i)

        integer i

        select case (i)

        case (0) 

          print *,"info = 0   improper input parameters"

c                 case (1) 

c                    print *,

c     &"info = 1   relative error between two consecutive iterates  

c     &is at most xtol"

        case (2) 

          print *,

     &"info = 2   number of calls to fcn has reached or exceeded maxfev"

        case (3) 

          print *,"info = 3   xtol is too small."

          print *,"no further improvement in

     & the approximate solution x is possible."

        case (4) 

          print *,

     &"info = 4  iteration is not making good progress,"

          print *, "as measured by the improvement from the last

     & five jacobian evaluations"

        case (5)

          print *,

     &"info = 5   iteration is not making good progress,"

          print *,

     &"as measured by the improvement from the last ten iterations."
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        end select

      end subroutine mensagem

      end program FS
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“fcn.f”

c FCN - Sistema de Equações Não Lineares para o Hybrd

c   Modelo não linear do leito fluidizado

c   parte do programa FS - Fluidization Simulator

c

c Author: Felix Farias (2004)

c Version: 0.0.1

c      

      subroutine fcn(n,x,fvec,iflag)

      implicit none

      common m0,bc,bc0,nc,np,dt,nv

c      common /cinetica/ 

c     &CH4b,O2b,COb,H2Ob,CH4e,O2e,COe,H2Oe,

c     &CH4b0,O2b0,COb0,H2Ob0,CH4e0,O2e0,COe0,H2Oe0,

c     &Tb,Te,Rb1,Rb2,Re1,Re2,

c     &Tb0,Te0,Rb10,Rb20,Re10,Re20

            

      integer n,iflag

      double precision x(n),fvec(n)       

      integer nc,np,i,n0,nv

      double precision dt,L,dz

      double precision Rb1,Re1,Rb2,Re2

      double precision Rb10,Re10,Rb20,Re20

      double precision m0(8*15)

      double precision bc(15),bc0(15)

      double precision, dimension (6) :: Re,Rb,Rb0,Re0

      double precision, dimension (6) :: Cb,Ce

      double precision, dimension (6) :: Cb0,Ce0

      double precision, dimension (6) :: CbL,CeL,Cb0L,Ce0L

      double precision, dimension (6) :: CbR,CeR,Cb0R,Ce0R

      double precision, dimension (6) :: dCbdt,dCedt

      double precision, dimension (6) :: dCbdz,dCedz,dCbdz0,dCedz0
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      double precision, dimension (6) :: d2Cbdz2,d2Cedz2

      double precision, dimension (6) :: d2Cbdz20,d2Cedz20

      double precision Tb,Te,Ts

      double precision TbR,TeR,TsR

      double precision Tb0R,Te0R,Ts0R

      double precision TbL,TeL,TsL

      double precision Tb0L,Te0L,Ts0L

      double precision Tb0,Te0,Ts0

      double precision dTbdt,dTedt,dTsdt

      double precision dTbdz,dTedz,dTsdz

      double precision dTbdz0,dTedz0,dTsdz0

     

      double precision m((np)*(2*nc+3))

      double precision f0((np)*(2*nc+3))

      double precision f((np)*(2*nc+3))

      double precision ans((np-2)*(2*nc+3))

      double precision D,Km,alpha,gamma1,Tw,R

      double precision DeltaHr(4)

      

      double precision CH4b,O2b,COb,CO2b,H2Ob,N2b

      double precision CH4b0,O2b0,COb0,CO2b0,H2Ob0,N2b0

      double precision CH4e,O2e,COe,CO2e,H2Oe,N2e

      double precision CH4e0,O2e0,COe0,CO2e0,H2Oe0,N2e0

c     fluidizacao

      double precision eps,epsmf,epse,epsb,delta,u0,umf,ub,ue,ubr

      double precision Ar,dp,db,dbm,rhog,rhos,g,mu,kbc,kce,kbe

      double precision d0,A0,Dbc,Dce,gammam

      logical pistao  

      pistao=.true.
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      pistao=.false.

c     geometria / discretização

      L=0.5

      dz=L/(np-1)

       

c     inicializacao de matrizes 

      m  = 0.00D0

      f0 = 0.00D0

      ans= 0.00D0

       

c     teoria da fluidizacao

      u0=0.5

      epsmf=0.5

      g=9.81

      dp=0.000543

      rhog=0.35

      rhos=1400

      mu=0.0001

      Ar = dp**3*rhos*(rhos-rhog)*g/mu/mu !Numero de Archimedes

      umf = (mu/rhog/dp)*(sqrt(1135.7+0.0408*Ar)-33.7) !Botterill e Bessant

      umf=umf/100 ! cm/s -> m/s

      if (pistao) then

c       modelo pistao 

        delta = 1-exp(-(u0-umf)/0.62)

        epse = epsmf+0.00061*exp((u0-umf)/0.262)

        epsb = 0.784-0.139*exp(-(u0-umf)/0.272)

        eps = (1-delta)*epse + delta*epsb

        ub = u0

        ue = 0.0D0

      else
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c       modelo duas fases

        D0 = 0.2 ! diametro do reator

        A0 = 3.14159*(D0/2)**2 ! area do reator

        Dbc = 20E-6 

        Dce = 20E-6 

        delta = 1-exp(-(u0-umf)/0.62)

        epse = epsmf +0.00061*exp((u0-umf)/0.262)

        epsb = 0.784 -0.139*exp(-(u0-umf)/0.272)

        eps = (1-delta)*epse + delta*epsb

        dbm= 2.59/g**(0.2)*((u0-ue)*A0)**0.4 ! diametro maximo da bolha

        gammam = 2.56E-2*sqrt(D0/g)/umf

        db = D0/4*(-gammam+sqrt(gammam**2+4*dbm/D0))**2

        ubr= 0.711*sqrt(g*db)

        ub = u0 -umf + ubr

        !ue = umf

        ue = u0 - delta*ub/(1-delta)

        kbc = 4.50*(umf/db) +5.85*(sqrt(Dbc)*g**0.25)/(db**1.25)

        kce = 6.78*sqrt(epsmf*Dce*ub/(db**3))

        kbe = 1/(1/kbc + 1/kce)

      end if

      

c      print *,Ar,u0,umf,ub,delta,eps

      

c     parametros do modelo 

      D=0.0D0         !! Dispersao axial m^2/s

      if (pistao) then

        Km=0.0      !! transferencia de massa entre fases

      else

        Km=kbe      !! transferencia de massa entre fases

      end if

c      alpha=-0.0  !! conveccao parede

c      gamma1=-0.0 !! conveccao entre fases

      Tw=900+273  !! Temperatura da parede
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c       termodinamica

      R=8.314472 !! J/mol K

      DeltaHr=(/-0.,0.,0.,0./)

       

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c     CONSTROI matriz m com BC e incognitas

c     entrada

      m(1:nv)=bc

c     nos internos

      m((1+nv):((np-2+1)*nv))=x

c     nos externos

      m((1+(np-2+1)*nv):((np-1+1)*nv))=

     +m((1+(np-2)*nv):((np-2+1)*nv))

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c LOOP para cada no interno

c

      do i=2,(np-1)

      

c VARIAVEIS AUXILIARES

c numero da ultima incognita no ultimo nó (posição base)

      n0=(i-1)*nv

      

c Cb=max(0,m((n+1):(n+nc)))

c Ce=max(0,m((n+nc+1):(n+2*nc)))

      Cb=m((n0+1)    :(n0+nc))

      Ce=m((n0+nc+1) :(n0+2*nc))

      Tb=m( n0+2*nc+1)
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      Te=m( n0+2*nc+2)

      Ts=m( n0+2*nc+3)

      

      Cb0=m0((n0+1     -nv):(n0+nc-nv))

      Ce0=m0((n0+nc+1  -nv):(n0+2*nc-nv))

      Tb0=m0( n0+2*nc+1 -nv)

      Te0=m0( n0+2*nc+2 -nv)

      Ts0=m0( n0+2*nc+3 -nv)

      

      CbL=m((n0+1      -nv):(n0+nc-nv))

      CeL=m((n0+nc+1   -nv):(n0+2*nc-nv))

      TbL=m( n0+2*nc+1 -nv)

      TeL=m( n0+2*nc+2 -nv)

      TsL=m( n0+2*nc+3 -nv)

      

      if (i.gt.2) then ! começaram nós internos?

        Cb0L=m0((n0+1      -2*nv):(n0+nc-2*nv))

        Ce0L=m0((n0+nc+1   -2*nv):(n0+2*nc-2*nv))

        Tb0L=m0( n0+2*nc+1 -2*nv)

        Te0L=m0( n0+2*nc+2 -2*nv)

        Ts0L=m0( n0+2*nc+3 -2*nv)

      else  

        Cb0L=bc0(1:nc)

        Ce0L=bc0((nc+1):(2*nc))

        Tb0L=bc0(2*nc+1)

        Te0L=bc0(2*nc+2)

        Ts0L=bc0(2*nc+3)

      end if

      

      CbR=m((n0+1      +nv):(n0+nc+nv))

      CeR=m((n0+nc+1   +nv):(n0+2*nc+nv))

      TbR=m( n0+2*nc+1 +nv)

      TeR=m( n0+2*nc+2 +nv)
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      TsR=m( n0+2*nc+3 +nv)

      

      if (i.lt.(np-1)) then ! ainda nó interno?

        Cb0R=m0((n0+1      ):(n0+nc))

        Ce0R=m0((n0+nc+1   ):(n0+2*nc))

        Tb0R=m0( n0+2*nc+1 )

        Te0R=m0( n0+2*nc+2 )

        Ts0R=m0( n0+2*nc+3 )

      else

        Cb0R=Cb0

        Ce0R=Ce0

        Tb0R=Tb0

        Te0R=Te0

        Ts0R=Ts0

      end if

c      discretizacao temporal

      dCbdt=(Cb-Cb0)/dt

      dCedt=(Ce-Ce0)/dt

      dTbdt=(Tb-Tb0)/dt

      dTedt=(Te-Te0)/dt

      dTsdt=(Ts-Ts0)/dt

c      discretizacao espacial

c      1a ordem (upwind)

      dCbdz=(Cb-CbL)/dz

      dCedz=(Ce-CeL)/dz

      dTbdz=(Tb-TbL)/dz

      dTedz=(Te-TeL)/dz

      dTsdz=(Ts-TsL)/dz

      

      dCbdz0=(Cb0-Cb0L)/dz

      dCedz0=(Ce0-Ce0L)/dz
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      dTbdz0=(Tb0-Tb0L)/dz

      dTedz0=(Te0-Te0L)/dz

      dTsdz0=(Ts0-Ts0L)/dz

      

c      2a ordem

      d2Cbdz2=(CbR-2*Cb+CbL)/dz/dz

      d2Cedz2=(CeR-2*Ce+CeL)/dz/dz

      

      d2Cbdz20=(Cb0R-2*Cb0+Cb0L)/dz/dz

      d2Cedz20=(Ce0R-2*Ce0+Ce0L)/dz/dz

      

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c MODELO CINETICO

c

c     componentes (auxiliar)

      CH4b= Cb(1)

      O2b = Cb(2)

      COb = Cb(3)

      CO2b= Cb(4)

      H2Ob= Cb(5)

c      N2b = Cb(6)

      CH4e= Ce(1)

      O2e = Ce(2)

      COe = Ce(3)

      CO2e= Ce(4)

      H2Oe= Ce(5)

c      N2e = Ce(6)

      CH4b0= Cb0(1)

      O2b0 = Cb0(2)

      COb0 = Cb0(3)

      CO2b0= Cb0(4)
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      H2Ob0= Cb0(5)

c      N2b0 = Cb0(6)

      CH4e0= Ce0(1)

      O2e0 = Ce0(2)

      COe0 = Ce0(3)

      CO2e0= Ce0(4)

      H2Oe0= Ce0(5)

c      N2e0 = Ce(6)

      if (.false.) then !pistao) then

c        call westbrook

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc      

c      Westbrook and Dryer (1984)

c      DRYER quasi-global (1 etapa)

c      cm^3 mol sec kcal

       CH4b=CH4b/1E6

       O2b=O2b/1E6

       CH4e=CH4e/1E6

       O2e=O2e/1E6

       CH4b0=CH4b0/1E6

       O2b0=O2b0/1E6

       CH4e0=CH4e0/1E6

       O2e0=O2e0/1E6

       if (CH4b.gt.0.0001) then

        Rb1=6.9D5*exp(-30/(R/4.1868/1000)/Tb)/CH4b**0.3*O2b**1.3

c        Rb1 = 5.74*10E10*exp(-60000*4.1868/R/Tb)*CH4b**(-0.5)*O2b**1.5

       else

        Rb1=0.0

       end if

       if (CH4e.gt.0.0001) then

        Re1=6.9D5*exp(-30/(R/4.1868/1000)/Te)/CH4e**0.3*O2e**1.3
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c        Re1 = 5.74*10E10*exp(-60000*4.1868/R/Te)*CH4e**(-0.5)*O2e**1.5

       else

        Re1=0.0

       end if

       if (CH4b0.gt.0.0001) then

        Rb10=6.9D5*exp(-30/(R/4.1868/1000)/Tb0)/CH4b0**0.3*O2b0**1.3 

c       Rb10=5.74*10E10*exp(-60000*4.1868/R/Tb0)*CH4b0**(-0.5)*O2e0**1.5

       else

        Rb10=0.0

       end if

       if (CH4e0.gt.0.0001) then

        Re10=6.9D5*exp(-30/(R/4.1868/1000)/Te0)/CH4e0**0.3*O2e0**1.3

c       Re10=5.74*10E10*exp(-60000*4.1868/R/Te0)*CH4e0**(-0.5)*O2e0**1.5

       else

        Re10=0.0

       end if

       Rb1=Rb1*1E6

       Re1=Re1*1E6

       Rb10=Rb10*1E6

       Re10=Re10*1E6

c      end subroutine westbrook

c

cc     CH4 + 1.5 O2 -> CO2 + 2 H2O

cc           / ch4,    o2   ,   co  , co2,  h2o ,  n2  /

       Rb=(/-Rb1, -1.5*Rb1, 0.0D0 , Rb1, 2*Rb1, 0.0D0/)

       Re=(/-Re1, -1.5*Re1, 0.0D0 , Re1, 2*Re1, 0.0D0/)

       Rb0=(/-Rb10, -1.5*Rb10, 0.0D0 , Rb10, 2*Rb10, 0.0D0/)

       Re0=(/-Re10, -1.5*Re10, 0.0D0 , Re10, 2*Re10, 0.0D0/)

      else

c        call dryer

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
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c     Dryer-Glassman (1975) in Pre et Al (1999)      

c      subroutine dryer

c       implicit none

c       double precision R

c       R=8.314472 !! J/mol K

c     conversao de unidades

c     mol/m3 -> mol/cm3

       CH4b = CH4b/1E6

       O2b  = O2b/1E6

       COb  = COb/1E6

       CO2b = CO2b/1E6

       H2Ob = H2Ob/1E6

       CH4e = CH4e/1E6

       O2e  = O2e/1E6

       COe  = COe/1E6

       CO2e = CO2e/1E6

       H2Oe = H2Oe/1E6

       CH4b0 = CH4b0/1E6

       O2b0  = O2b0/1E6

       COb0  = COb0/1E6

       CO2b0 = CO2b0/1E6

       H2Ob0 = H2Ob0/1E6

       CH4e0 = CH4e0/1E6

       O2e0  = O2e0/1E6

       COe0  = COe0/1E6

       CO2e0 = CO2e0/1E6

       H2Oe0 = H2Oe0/1E6

      if (CH4b.LE.0.0) then

       Rb1=0.0

      else

       Rb1=(10.0**13.0)*exp(-49600*4.1868/R/Tb)*CH4b**0.7*O2b**0.8
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      end if

      if ((H2Ob.LE.0.0).OR.(O2b.LE.0.0)) then

       Rb2=0.0

      else

       Rb2=(10.0**14.35)*exp(-45200*4.1868/R/Tb)*COb*H2Ob**0.5*O2b**0.25

      end if

      if (CH4e.LE.0.0) then

       Re1=0.0

      else

       Re1=(10.0**13.0)*exp(-49600*4.1868/R/Te)*CH4e**0.7*O2e**0.8

      end if

      if ((H2Oe.LE.0.0).OR.(O2e.LE.0.0)) then

       Re2=0.0

      else

       Re2=(10.0**14.35)*exp(-45200*4.1868/R/Te)*COe*H2Oe**0.5*O2e**0.25

      end if

       !

      if (CH4b0.LE.0.0) then

       Rb10=0.0

      else

       Rb10=(10.0**13.0)*exp(-49600*4.1868/R/Tb0)*CH4b0**0.7*O2b0**0.8

      end if

      if ((H2Ob0.LE.0.0).OR.(O2b0.LE.0.0)) then

       Rb20=0.0

      else

       Rb20=

     &(10.0**14.35)*exp(-45200*4.1868/R/Tb0)*COb0*H2Ob0**0.5*O2b0**0.25

      end if

      if (CH4e0.LE.0.0) then

       Re10=0.0

      else
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       Re10=(10.0**13.0)*exp(-49600*4.1868/R/Te0)*CH4e0**0.7*O2e0**0.8

      end if

      if ((H2Oe0.LE.0.0).OR.(O2e0.LE.0.0)) then

       Re20=0.0

      else

       Re20=

     &(10.0**14.35)*exp(-45200*4.1868/R/Te0)*COe0*H2Oe0**0.5*O2e0**0.25

      end if

      

c   conversao de unidades

c   mol/cm^3/s -> mol/m^3/s

      Rb1=Rb1*1E6 

      Re1=Re1*1E6

      Rb2=Rb2*1E6

      Re2=Re2*1E6

    

      Rb10=Rb10*1E6

      Re10=Re10*1E6

      Rb20=Rb20*1E6

      Re20=Re20*1E6

c      end subroutine dryer

c     CH4 + 1.5 O2 -> CO + 2 H2O

c     CO + 0.5 O2  -> CO2

c           / ch4,        o2      ,    co  , co2,  h2o ,  n2  /

      Rb=(/-Rb1,-1.5*Rb1-0.5*Rb2, Rb1-Rb2, Rb2, 2*Rb1, 0.0D0/)

      Re=(/-Re1,-1.5*Re1-0.5*Re2, Re1-Re2, Re2, 2*Re1, 0.0D0/)

      Rb0=(/-Rb10,-1.5*Rb10-0.5*Rb20, Rb10-Rb20, Rb20, 2*Rb10, 0.0D0/)

      Re0=(/-Re10,-1.5*Re10-0.5*Re20, Re10-Re20, Re20, 2*Re10, 0.0D0/)

      end if

      

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
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c     BALANÇO DE MASSA

c      balancos de massa para cada um dos j componentes na fase bolha

      if (pistao) then

c       pistao

        f0((n0+1):(n0+nc))= dCbdt +

     &0.5*(ub*dCbdz - D*d2Cbdz2 + Km*(Cb-Ce) - eps*Rb)+

     &0.5*(ub*dCbdz0 - D*d2Cbdz20 + Km*(Cb0-Ce0) - eps*Rb0)

     

        f0((n0+1+nc):(n0+2*nc))=dCedt +

     &0.0*(ue*dCedz - D*d2Cedz2 + Km*(Ce-Cb) - eps*Re)+

     &0.0*(ue*dCedz0 - D*d2Cedz20 + Km*(Ce0-Cb0) - eps*Re0)

      else

c       duas fases

        f0((n0+1):(n0+nc)) = dCbdt +

     &0.5*(ub*dCbdz - D*d2Cbdz2 + Km*(Cb-Ce) - 1.0*Rb)+ !!!epsb=1

     &0.5*(ub*dCbdz0 - D*d2Cbdz20 + Km*(Cb0-Ce0) - 1.0*Rb0) !!!epsb=1

     

        f0((n0+1+nc):(n0+2*nc)) = dCedt +

     &0.5*(ue*dCedz - D*d2Cedz2 +

     &Km*delta*(Ce-Cb)/(1-delta) - epse*Re) +

     &0.5*(ue*dCedz0 - D*d2Cedz20 + 

     &Km*delta*(Ce0-Cb0)/(1-delta) - epse*Re0)

      end if

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c     BALANÇO DE ENERGIA

c      balancos de energia para as fases bolha e emulsao e para os solidos

      f0(n0+1+2*nc) = dTbdt 

c      + ub*Cpb*rhob*dTbdz + hbe*(Te-Tb) + sum(Rb*DeltaHr)

      f0(n0+2+2*nc) = dTedt 

      f0(n0+3+2*nc) = dTsdt 
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      end do

c      

c FIM DO LOOP

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c     fcn, HYBRID

c     calculate the functions at x and return this vector in fvec.

      fvec=f0((1+(2*nc+3)):((np-1)*nv))

      return

      end 
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ARQUIVOS DO MFIX

“rrates.f”

!vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
C

!                                                                      C

!  Module name: RRATES(IER)                                            C

!  Purpose: Calculate reaction rates for various reactions in cell ijk C

!                                                                      C

!  Author:                                            Date:            C

!  Reviewer:                                          Date:            C

!                                                                      C

!  Revision Number:                                                    C

!  Purpose:                                                            C

!  Author:                                            Date: dd-mmm-yy  C

!  Reviewer:                                          Date: dd-mmm-yy  C

!                                                                      C

!  Literature/Document References:                                     C

!                                                                      C

!  Variables referenced: MMAX, IJK, T_g, T_s1, D_p, X_g, X_s, EP_g,    C

!            P_g, HOR_g, HOR_s                                         C

!                                                                      C

!                                                                      C

!  Variables modified: M, N, R_gp, R_sp, RoX_gc, RoX_sc, SUM_R_g,      C

!                      SUM_R_s                                         C

!                                                                      C

!  Local variables:                                                    C

!                                                                      C

!^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^C

!

!

      SUBROUTINE RRATES(IER) 

!...Translated by Pacific-Sierra Research VAST-90 2.06G5  12:17:31  12/09/98  
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!...Switches: -xf

!-----------------------------------------------

!   M o d u l e s 

!-----------------------------------------------

      USE param 

      USE param1 

      USE parallel 

      USE fldvar

      USE rxns

      USE energy

      USE geometry

      USE run

      USE indices

      USE physprop

      USE constant

      USE funits 

      USE compar        !//d

      USE sendrecv      !// 400

      IMPLICIT NONE

!-----------------------------------------------

!   G l o b a l   P a r a m e t e r s

!-----------------------------------------------

!-----------------------------------------------

!   D u m m y   A r g u m e n t s

!-----------------------------------------------

!

!                      Error index

      INTEGER          IER

!

!                      Local phase and species indices

      INTEGER          L, LM, M, N

!                      cell index
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      INTEGER          IJK

      

      DOUBLE PRECISION R_tmp(0:MMAX, 0:MMAX)!!, RXNA

      !!felix

      DOUBLE PRECISION CH4,O2,CO,CO2,H2O,N2,RXN1,RXN2

!C

!-----------------------------------------------

      INCLUDE 'function.inc'

      

      R_tmp = UNDEFINED

!

!  ---  Remember to include all the local variables here for parallel

!  ---- processing

!$omp  parallel do private(ijk, R_tmp, L, LM, M, N, Rxna)

      DO IJK = IJKSTART3, IJKEND3 

      

         R_gp(IJK, :) = ZERO

         RoX_gc(IJK, :) = ZERO

         R_sp(IJK, :, :) = ZERO

         RoX_sc(IJK, :, :) = ZERO

         SUM_R_G(IJK) = ZERO 

         HOR_G(IJK) = ZERO

         SUM_R_S(IJK, :) = ZERO 

         HOR_S(IJK, :) = ZERO 

         R_PHASE(IJK, :) = ZERO

      

         IF (FLUID_AT(IJK)) THEN 

!

!

!  User input is required in sections 1 through 4.

!
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!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111

!

! 1. Write the rates of various reactions:

!    Write the reaction rates for each of the reactions as RXNxF and RXNxB (both

!    quantities >= 0), where x identifies the reaction, F stands for forward

!    rate, and B stands for the backward rate.  The rates can be in

!    g-mole/(cm^3.s) or g/(cm^3.s).  For the sake of clarity, give the reaction

!    scheme and the units in a comment statement above the rate expression.

!    The volume (cm^3) is that of the computational cell.  Therefore, for

!    example, the rate term of a gas phase reaction will have a multiplicative

!    factor of epsilon. Note that X_g and X_s are mass fractions

!

!

!   ##           No   1   2    3

!   ##  GAS Species   O3,  O2, N2

!

!              No    1   2   3   4

!     GAS Species   CH4 O2  CO2  H2O

!   a)  O3 -> 1.5 O2

!     CH4 + 3/2 O2 -> CO + 2 H2O

!     CO  + 0.5 O2 -> CO2

!!      Rxna = (1. - EP_g(IJK)) * C(1) * (RO_g(IJK)*X_g(IJK,1)/MW_g(1))

      CH4 = (RO_g(IJK)*X_g(IJK,1)/MW_g(1))  ! mol/cm3

      O2 =  (RO_g(IJK)*X_g(IJK,2)/MW_g(2))  ! mol/cm3

      CO =  (RO_g(IJK)*X_g(IJK,3)/MW_g(3))  ! mol/cm3

      CO2 = (RO_g(IJK)*X_g(IJK,4)/MW_g(4))  ! mol/cm3

      H2O = (RO_g(IJK)*X_g(IJK,5)/MW_g(5))  ! mol/cm3

      N2 =  (RO_g(IJK)*X_g(IJK,6)/MW_g(6))  ! mol/cm3
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! %westbrook and dryer 1981 in D.G Norton & D.G. Vlachos Chem Eng Science 2003

! %R(kgmol/m^3/s)=2.119E11*exp(-2.027E8 J/kgmol/RT)*CH4^0.2*O2^1.3

! CH4=CH4/1000; % mol->kmol

! O2=O2/1000;   % mol->kmol

! Rg=Rg*1000;   % J/mol/K -> J/kmol/K

! R=2.119E11*exp(-2.027E8/Rg/T)*CH4^0.2*O2^1.3; % kgmol/m^3/s

! R=R*1000; % kgmol -> gmol

! % R(mol/m^3/s)

!      CH4 = CH4/1000*1E6 ! mol/cm3 -> kmol/m3

!      O2  = O2/1000*1E6   ! mol/cm3 -> kmol/m3

!      CO  = CO/1000*1E6   ! mol/cm3 -> kmol/m3

!      H2O = H2O/1000*1E6   ! mol/cm3 -> kmol/m3

!!      Rxna = 1*CH4**0.2*O2**1.3

!      Rxna =EP_g(IJK)*1.1E9*EXP(-48400/1.987/T_g(IJK))*CH4**(-0.3)*O2**1.3

!      IF (CH4.GT.ZERO) THEN

       RXN1 = EP_g(IJK)*(10.0**13.0)*exp(-49600*4.1868/8.314472/T_g(IJK))
*CH4**0.7*O2**0.8

!       Rxn1 = Rxn1*1000/1E6 ! kmol/m3/s -> mol/cm3/s

!      ELSE

!       Rxna = 1E-9

!      END IF

!      IF (CH4.GT.ZERO) THEN

       RXN2 =EP_g(IJK)*(10.0**14.35)*exp(-45200*4.1868/8.314472/T_g(IJK))
*CO*H2O**0.5*O2**0.25

!       Rxn2 = Rxn2*1000/1E6 ! kmol/m3/s -> mol/cm3/s

!      ELSE

!       Rxna = 1E-9

!      END IF

!

!
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!2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222

!

! 2. Write the formation and consumption rates of various species:

!    Obtain the rates of formation and consumption of various species

!    in g/(cm^3.s) from the rate expressions RXNxF and RXNxB obtained in the

!    previous section.  Pay attention to the units of RXNxF and RXNxB.

!    the formation rates for gas species n are added to get R_gp (IJK, n).

!    All the consumption rates are added and then divided by X_g(IJK, n) to

!    get RoX_gc(IJK, n).  If X_g(IJK, n) is zero and species n is likely

!    to be consumed in a reaction then it is recommended that RoX_gc (IJK, n)

!    be initialized to the derivative of the consumption rate with respect to

!    X_g at X_g=0.

!    If the slope is not known analytically a small value such as 1.0e-9 may

!    instead be used.  A similar procedure is used for all the species in the

!    solids phases also.

!

!  GAS SPECIES

!

!    (1) O3

!      IF(X_g(IJK, 1) .GT. ZERO) THEN

!        RoX_gc(IJK, 1) = RXNA  * MW_g(1) / X_g(IJK, 1)

!      ELSE

!        RoX_gc(IJK, 1) = 1.0e-9

!      ENDIF

!     (2) O2

!      R_gp(IJK, 2) = RXNA * MW_g(2) * 1.5

! CH4

      IF(X_g(IJK,1).GT.ZERO) THEN

       RoX_gc(IJK,1)= 1* RXN1 * MW_g(1) / X_g(IJK,1)

      ELSE
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!       RoX_gc(IJK,1)= ZERO

       RoX_gc(IJK,1)= 1.0E-9

      ENDIF

      

      R_gp(IJK,1) = ZERO

! O2

      IF(X_g(IJK,2).GT.ZERO) THEN

       RoX_gc(IJK,2)= ( 1.5 * RXN1 * MW_g(2) + 0.5 * RXN2 * MW_g(2) ) / X_g
(IJK,2)

!       RoX_gc(IJK,2)= RXN1 * MW_g(2) / X_g(IJK,2) * 1.5 + RXN2 * MW_g(2) / X_g
(IJK,2) * 0.5

      ELSE

!       RoX_gc(IJK,2)= ZERO

       RoX_gc(IJK,2)= 1.0E-9

      ENDIF

      

      R_gp(IJK,2) = ZERO

      

! CO

      IF(X_g(IJK,3).GT.ZERO) THEN

       RoX_gc(IJK,3)= 1 * RXN2 * MW_g(3) / X_g(IJK,3)

!       RoX_gc(IJK,3)=RXN2*MW_g(3)/X_g(IJK,3) * 1

      ELSE

!       RoX_gc(IJK,3)= ZERO

       RoX_gc(IJK,3)= 1.0E-9

      ENDIF

      R_gp(IJK,3) = 1 * RXN1 * MW_g(3)

      

! CO2      

      RoX_gc(IJK,4) = ZERO

      R_gp(IJK,4) = 1 * RXN2 * MW_g(4)

! H2O
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      RoX_gc(IJK,5) = ZERO

      R_gp(IJK,5) = 2 * RXN1 * MW_g(5)

! N2

      RoX_gc(IJK,6) = ZERO

      R_gp(IJK,6) = ZERO

      

!

!  SOLIDS SPECIES

!

!

!3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333

!

! 3.  Determine the g/(cm^3.s) transferred from one phase to the other.

!          R_tmp(To phase #, From phase #)

!     e.g. R_tmp(0,1) -  mass generation of gas phase from solids-1,

!          R_tmp(0,2) -  mass generation of gas phase from solids-2,

!          R_tmp(1,0) -  mass generation of solid-1 from gas = -R_tmp(0,1)

!          R_tmp(1,2) -  mass generation of solid-1 from solids-2.

!     Note, for example, that if gas is generated from solids-1 then

!     R_tmp(0,1) > 0.

!     The R-phase matrix is skew-symmetric and diagonal elements are not needed.

!     Only one of the two skew-symmetric elements -- e.g., R_tmp(0,1) or

!     R_tmp(1,0) -- needs to be specified.

!

!

      if(MMAX > 0) R_tmp(0,1) =  ZERO

!

!4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444

!

! 4.  Determine the heat of reactions in cal/(cm^3.s) at the

!     temperature T_g or T_s1.  Note that for exothermic reactions
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!     HOR_g (or HOR_s) will be negative. The assignment of heat of reaction

!     is user defined as it depends upon the microphysics near the interface,

!     which is averaged out in the multiphase flow equations.  For example,

!     heat of Reaction for the C + O2 reaction is split into parts;

!     CO formation is assigned to the solid phase and CO2 formation from CO to

!     the gas phase.

!

!

!==============================================================
================

!

!     No user input is required below this line

!-----------------------------------------------------------------------------

!   Determine g/(cm^3.s) of mass generation for each of the phases by adding

!   the reaction rates of all the individual species.

            SUM_R_G(IJK) = ZERO 

            IF (SPECIES_EQ(0)) THEN 

               IF (NMAX(0) > 0) THEN 

                  SUM_R_G(IJK) = SUM_R_G(IJK) + SUM(R_GP(IJK,:NMAX(0))-
ROX_GC(&

                     IJK,:NMAX(0))*X_G(IJK,:NMAX(0))) 

               ENDIF 

            ENDIF 

!

            DO M = 1, MMAX 

               SUM_R_S(IJK,M) = ZERO 

               IF (SPECIES_EQ(M)) THEN 

                  IF (NMAX(M) > 0) THEN 

                     SUM_R_S(IJK,M) = SUM_R_S(IJK,M) + SUM(R_SP(IJK,M,:NMAX
(M))&

                        -ROX_SC(IJK,M,:NMAX(M))*X_S(IJK,M,:NMAX(M))) 

                  ENDIF 

               ENDIF 
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            END DO 

    

!

!

!     Store R_tmp values in an array.  Only store the upper triangle without

!     the diagonal of R_tmp array.

!

            DO L = 0, MMAX 

               DO M = L + 1, MMAX 

                  LM = L + 1 + (M - 1)*M/2 

                  IF (R_TMP(L,M) /= UNDEFINED) THEN 

                     R_PHASE(IJK,LM) = R_TMP(L,M) 

                  ELSE IF (R_TMP(M,L) /= UNDEFINED) THEN 

                     R_PHASE(IJK,LM) = -R_TMP(M,L) 

                  ELSE 

                     CALL START_LOG 

                     WRITE (UNIT_LOG, 1000) L, M 

                     CALL END_LOG 

                     call mfix_exit(myPE)  

                  ENDIF 

               END DO 

            END DO 

   

         ENDIF 

      END DO 

      

 1000 FORMAT(/1X,70('*')//' From: RRATES',/&

         ' Message: Mass transfer between phases ',I2,' and ',I2,&

         ' (R_tmp) not specified',/1X,70('*')/) 

      RETURN  

      END SUBROUTINE RRATES 

!// Comments on the modifications for DMP version implementation
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!// 001 Include header file and common declarations for parallelization

!// 350 Changed do loop limits: 1,ijkmax2-> ijkstart3, ijkend3
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“mfix.dat”

#

# Felix Farias (2004)

#

# Simulacao de um combustor de gas natural em leito fluidizado

#

# Run-control section

#

  RUN_NAME = 'CFB'

  DESCRIPTION = 'Combustor GN - 8 cm/s, fine, 3d'

#  RUN_TYPE = 'new'

  RUN_TYPE = 'restart_1'

  UNITS = 'cgs'

##  TIME  = 0.0    TSTOP = 0.20e-2     DT = 0.2E-3    

  TIME  = 0.0    TSTOP = 10.0     DT = 0.2E-3    

##ENERGY_EQ = .FALSE.

  ENERGY_EQ = .FALSE.

  SPECIES_EQ = .TRUE.    .FALSE.

#  DISCRETIZE = 7*2

  UR_FAC(2) = 0.4

  C(1) = 1.57 !rxn rate constant

  

  C(2) = 0.765   !constants for drag expression

  C(3) = 2.92761 !  to adjust umf to 1.7 cm/s

#

# Geometry Section

#
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  COORDINATES = 'Cylindrical'

##  XLENGTH  =  11.45     IMAX = 76

##  YLENGTH  =  30.00     JMAX = 112

##  ZLENGTH  =  @(2.*PI)  KMAX = 16

  XLENGTH  =  9.00     IMAX = 18

  YLENGTH  =  80.00     JMAX = 40

  NO_K = .TRUE.

#

# Gas-phase Section

#

##  SPECIES_NAME = 'O3'  'O2'  'N2'

##  MW_g         =  48.   32.  28.0

  SPECIES_NAME = 'CH4'  'O2'  'CO'  'CO2' 'H2O' 'N2'

  MW_g         =  16.0  32.0  28.0  44.0  18.0  28.0

#  MW_g         =  16.042  32.00  28.01  44.01   18.016   28.02

  

##  NMAX(0)= 3

  NMAX(0)= 6 

  MU_g0 = 1.8E-4

##  MW_avg = 29.

#  MW_avg = 27.

##teste energia

#MMAX = 1

#MW_s(1,1)=12

#C_f = 0.1

#RO_g0 = 0.001

#K_g0 = 0.2

#C_pg0 = 1000.

#IC_T_s = 1000.0 1000.0
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#IC_X_s(1,1,1) = 1.0

##

#

# Solids-phase Section

#

#  RO_s    = 2.65

  #D_p     = @(0.0117*0.75)

#  D_p     = 0.01

  RO_s    = 1.4

  D_p     = 0.0350

#  D_p     = 0.0543

  e       = 0.8

  Phi     = 30.0

#  EP_star = 0.48

  EP_star = 0.50

#

# Initial Conditions Section

#

       !              Bed       Freeboard

  IC_X_w           =  0.0             0.0

  IC_X_e           =  9.0             9.0

  IC_Y_s           =  0.0            50.0

  IC_Y_n           = 50.0            80.0

#  IC_X_w           =  0.0             0.0

#  IC_X_e           = 11.45           11.45

#  IC_Y_s           =  0.0            11.5

#  IC_Y_n           = 11.5            30.0

  IC_Z_b           =  0.0             0.0

  IC_Z_t           =  @(2.*PI)        @(2.*PI)

 

#  IC_EP_g          =  0.48            1.0
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  IC_EP_g          =  0.50            1.0

 

  IC_U_g           =  0.0             0.0

#  IC_V_g           =@(50.0/0.48)       50.0

  IC_V_g           =@(50.0/0.50)       50.0

  IC_W_g           =  0.0             0.0

  IC_U_s(1,1)      =  0.0             0.0

  IC_V_s(1,1)      =  0.0             0.0

  IC_W_s(1,1)      =  0.0             0.0

  IC_P_star        =  0.0             0.0

##  IC_T_g           =  297.           297.

  IC_T_g           =  1173.           1173.

##  IC_X_g(1,2)      =  .233           .233

##  IC_X_g(1,3)      =  .767           .767 

  IC_X_g(1,1)      =  0.0           0.0

  IC_X_g(1,2)      =  0.0           0.0

  IC_X_g(1,3)      =  0.0           0.0 

  IC_X_g(1,4)      =  0.0           0.0 

  IC_X_g(1,5)      =  0.0           0.0

  IC_X_g(1,6)      =  1.0           1.0 

##  IC_X_g(1,5)      =  0.8           0.8 

# ar = 75% N2 25% O2

#

#  Boundary Conditions Section

#

       !             Grid       Exit

  BC_X_w           =  0.0        0.0

  BC_X_e           =  9.0        9.0
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#  BC_X_w           =  0.0        0.0

#  BC_X_e           = 11.45      11.45

  BC_Y_s           =  0.0       80.0

  BC_Y_n           =  0.0       80.0

  BC_Z_b           =  0.0             0.0

  BC_Z_t           =  @(2.*PI)        @(2.*PI)

 

  BC_TYPE          = 'MI'      'PO'

  BC_EP_g          =  1.0   

  BC_U_g           =  0.0  

#  BC_V_g           =  8.0   

  BC_V_g           =  50.0   

  BC_W_g           =  0.0   

  BC_P_g           = 2*1.01E6

##  BC_T_g           = 2*297.

  BC_T_g           = 2*1173.

##  BC_X_g(1,1)      = 0.1

##  BC_X_g(1,2)      = 0.2097

##  BC_X_g(1,3)      = 0.6903

# fracao massica!!!!

  BC_X_g(1,1)      = 0.04425

  BC_X_g(1,2)      = 0.22066

  BC_X_g(1,3)      = 0.00000

  BC_X_g(1,4)      = 0.00000

  BC_X_g(1,5)      = 0.00000

  BC_X_g(1,6)      = 0.73509

#  BC_X_g(1,1)      = 0.04492

#  BC_X_g(1,2)      = 0.22285

#  BC_X_g(1,3)      = 0.00000
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#  BC_X_g(1,4)      = 0.00000

#  BC_X_g(1,5)      = 0.00000

#  BC_X_g(1,6)      = 0.73223

#  BC_X_g(1,6)      = 0.73224

#

#  Output Control

#

  RES_DT = 0.05 

  OUT_DT = 0.5e-2 

        !

        ! EP_g P_g       U_g  U_s  ROP_s     T_g  X_g     Theta_m  S

        !      P_star    V_g  V_s            T_s1 X_s

        !                W_g  W_s            T_s2

  SPX_DT = 0.01 0.01     0.01 0.01 0.01      0.01 0.01     0.01   0.01

#  SPX_DT = 0.01 0.1      0.1  0.1  100.      100. 0.01     100.   100. 

# TOL_DIVERGE = 500

  NLOG   = 5

  

  FULL_LOG = .TRUE.

##  RESID_STRING = 'P0' 'P1' 'X001' 'X002' 'X003'

  RESID_STRING = 'P0' 'P1' 'X001' 'X002' 'X003' 'X004'

# DMP control

  

NODESI = 1 NODESJ = 1 NODESK = 1

104


