ESTUDO DE CASO

Braskem utiliza acoplamento
Rocky DEM-ANSYS Fluent para reduzir
acúmulo de coque em tubulações

A indústria petroquímica produz milhões de toneladas de produtos por ano que estão amplamente
presentes na vida moderna, e com aplicações em diversos setores como vestuário, automotivo,
saúde, entre outros. Equipamentos de grande importância em plantas petroquímicas são os
fornos de pirólise, que craqueiam termicamente nafta, GLP, etano e correntes de reciclo para
produzir os principais produtos da indústria petroquímica, como etileno, propileno, hidrogênio,
gasolina e resíduos de pirólise.
Um dos principais problemas dos fornos de pirólise é a formação gradual de coque nas
paredes dos tubos do forno, que é um subproduto indesejável responsável pela interrupção da
operação do forno para sua remoção. O tempo de operação do equipamento é definido pela
máxima temperatura que os tubos na zona de radiação do forno atingem durante a operação,
a qual alcança o seu limite com a deposição de coque no interior das paredes. Normalmente, a
operação do equipamento em condições severas aumenta a produção dos principais produtos,
como o etileno, porém, também aumenta a formação de coque e reduzem o tempo de operação
do forno devido à restrições de temperatura e áreas de escoamento. Portanto, o desempenho
dos fornos de pirólise é crítico para o desempenho econômico das plantas petroquímicas.
Com o objetivo de eliminar o coque proveniente do forno, é necessário interromper a operação
e submeter os tubos do forno ao processo de retirada de coque, que consiste na sua queima
controlada usando uma mistura de vapor e ar. Entretanto, parte desse coque que não é queimado
é mecanicamente arrastado do interior do forno, acumulando a montante da principal válvula
da linha de transferência. Quando o forno é colocado novamente em operação e alinhado com
o processo, as partículas de coque são arrastadas para a seção de separação e para o sistema
de óleo de Quench, resultando na obstrução do filtro (e algumas vezes em danos), problemas
de erosão, obstrução dos trocadores de calor e até mesmo reduzindo a capacidade da planta.
Sendo assim, o caminho mais eficiente para resolver este problema é evitar a deposição do
coque, transportando-o diretamente para o pote de decoque durante a operação de retirada do
coque.
A Braskem é a maior empresa petroquímica das Américas e a líder mundial em produção
de biopolímeros. Este estudo de caso apresenta como a Braskem utilizou as ferramentas de
Fluidodinâmica Computacional (CFD) da ANSYS para avaliar numericamente a geometria das
linhas de transferência dos fornos de pirólise, avaliando o impacto das condições de operação e
geometria sobre os perfis de velocidade e pressão e, principalmente, na previsão do coque retido
na linha de transferência. O projeto teve o objetivo de avaliar o fluxo multifásico (gás e coque)
na linha de transferência dos fornos de pirólise durante o processo de decoque para melhorar a
eficiência do processo com o mínimo de mudanças na geometria existente.
SIMULATING THE FUTURE

A malha foi gerada no ANSYS Meshing com 650.000
elementos tetraédricos e prismáticos. A Braskem realizou
as simulações no ANSYS Fluent com a hipótese de estado
estacionário e escoamento isotérmico. O escoamento foi
tratado como multifásico com acoplamento de uma via (oneway coupling) usando o modelo Euler-Lagrange e o modelo de
turbulência SST. Cada simulação teve o custo computacional
aproximado de quatro horas em processamento paralelo
distribuído em 12 processadores.
As análises CFD permitiram aos engenheiros da Braskem
identificar o comportamento da deposição do coque sob
diferentes condições de operação e geometrias. Como
esperado, o aumento da vazão de gás resultou em menor
porcentagem de partículas retidas na linha de transferência.
Entretanto, para a distribuição do tamanho das partículas
considerada, um pequeno desvio padrão foi observado na
vazão retirada para as partículas com diâmetros maiores (3250
e 4000 μm), indicando que mesmo com vazões mais elevadas,
as maiores partículas tendem a permanecer no domínio. Esses
resultados sugerem que o sistema requer modificações na
geometria para a remoção eficiente das partículas da linha de
transferência, e que as condições de operação têm um impacto
limitado sobre a porcentagem de coque retida. A Figura 1 ilustra
os perfis de velocidade para duas geometrias diferentes.

Desafios
A formação gradual de carbono e hidrogênio – conhecido
como coque – nos fornos de pirólise e dutos estavam
resultando na obstrução do filtro (e algumas vezes em
danos), problemas de erosão, obstrução dos trocadores de
calor e até mesmo reduzindo a capacidade da planta.

Solução
Braskem utilizou o acoplamento Rocky DEM-ANSYS Fluent
de uma via para avaliar numericamente o comportamento
do fluxo multifásico (gás e coque) na linha de transferência
do forno de pirólise durante o processo de decoque para
melhorar a eficiência com alterações mínimas na geometria.

Benefícios
As soluções Rocky DEM e Ansys Fluent ajudaram a prever
o comportamento do fluxo multifásico a fim de evitar
problemas operacionais indesejáveis, economizando custos
com manutenção e garantindo a segurança de operação do
equipamento com grande eficiência.

Figura 1 – Perfis de velocidade e das linhas de corrente para duas geometrias diferentes da linha de transferência: (a) tubo de saída vertical e (b) tubo de saída horizontal.

As simulações revelaram características da geometria
importantes para a melhoria do projeto inicial. A Figura
2 mostra a porcentagem de coque retido para as duas
diferentes geometrias ao alterar o desenho do tubo de
saída. Devido a algumas restrições na geometria, as
alterações na linha de transferência foram bastante sutis. As
modificações propostas consistiram na rotação do tubo de

saída para 90° e foi observado que esta simples modificação
reduziu a deposição da massa de coque em 90% em
comparação com a configuração da tubulação na vertical.
A geometria sugerida promoveu maior velocidade na
parte inferior do tubo e consequentemente removeu uma
quantidade maior de coque em função da redução da
recirculação e zonas de baixa velocidade.
SIMULATING THE FUTURE
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Figura 2 – Porcentagem de partículas retidas para duas diferentes geometrias das linhas de transferência

De forma a prever o comportamento das partículas dentro
da linha, foi realizada um acoplamento Rocky DEMANSYS Fluent de uma via, em que considera as interações
partícula-a-partícula e partículas-a-parede de um modo
determinístico, apesar do maior custo computacional devido
ao grande número de partículas (podendo levar mais de um
dia de processamento, dependendo do número de partículas
simuladas). Esta simulação acoplada mostrou que o coque
acumula na parte inferior da linha de transferência na posição
a jusante da válvula de bloqueio da linha de transferência,
confirmando o fenômeno observado na planta de processo.
A Figura 3 mostra os resultados da simulação acoplada entre
Rocky DEM-Fluent, que ilustra o local de principal deposição
das partículas.

Os modelos CFD e CFD-DEM explicaram muito bem o
impacto das condições de operação e mudanças de geometria
no acúmulo de coque dentro da linha de transferência. Além
disso, observou-se que o acoplamento CFD-DEM deve ser
realizado para verificação final quantitativa do processo, dada
a distribuição de tamanhos de partícula que melhor representa
a física envolvida.
Esta aplicação demonstrou que as simulações fluidodinâmicas
podem ser utilizadas para prever o comportamento multifásico
a fim de evitar problemas operacionais indesejáveis gerados
devidos ao acúmulo de coque na linha de transferência,
economizando custos com manutenção e assegurando a
operação segura do equipamento com grande eficiência.

Criada em 2002, hoje a Braskem é a maior empresa petroquímica das Américas
e a líder mundial em produção de biopolímeros. A empresa opera nos setores
químicos e petroquímos e desempenha um papel significativo em outras
cadeias produtivas que são essenciais para o desenvolvimento econômico.

Figura 3 – Resultado do acoplamento Rocky DEM-Fluent para o tubo
de saída vertical
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