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RESUMO

PEREIRA, C. C. Estudo experimental e modelagem do escoamento estratificado
ondulado óleo-água. 2011.144 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de
São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos 2011.
O escoamento estratificado óleo-água é bastante comum na indústria do
petróleo, especialmente em poços direcionas offshore, oleodutos e gasodutos.
Entretanto, existem poucos trabalhos na literatura sobre a natureza da estrutura
ondulatória observada no escoamento em dutos ascendentes ou descendentes a partir da
horizontal. O objetivo deste trabalho foi estudar as propriedades geométricas e
cinemáticas da onda interfacial, i.e, forma média, comprimento, amplitude e celeridade,
e assim contribuir para a compreensão do papel da onda interfacial na dinâmica do
escoamento estratificado. Um software baseado em plataforma Labview® possibilitou a
automação para obtenção dos dados das ondas interfaciais extraídas de imagens de
vídeos de alta resolução. Além das propriedades das ondas, também se coletaram
valores de fração volumétrica in situ e de gradiente de pressão bifásico para cinco
ângulos de inclinação (-20°,-10°,0°,10° e 20°) em diferentes pares de vazões de óleo e
água. Desenvolveu-se um modelo fenomenológico considerando os termos ondulatórios
do escoamento para o cálculo da fração volumétrica in situ e do gradiente de pressão
bifásico, sendo comparado com modelos disponíveis na literatura e dados
experimentais. A concordância do modelo proposto com os dados coletados neste
trabalho se mostrou muito boa, o que sugere um avanço em comparação ao existente na
literatura. O estudo da equação da onda de perturbação interfacial para o escoamento
estratificado óleo-água indicou que a natureza da onda observada é cinemática e não
dinâmica; e baseado na equação da celeridade da onda cinemática pode-se confrontar a
celeridade experimental com a teórica, revelando boa concordância.
Palavras-Chave: Escoamento bifásico, Escoamento óleo-água, Escoamento estratificado,
Onda interfacial, Queda de pressão, Fração volumétrica.

ABSTRACT

PEREIRA, C. C. Experimental study and modeling of wavy oil-water stratified pipe
flow. 2011.144 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos,
Universidade de São Paulo, São Carlos 2011.
The oil-water stratified flow is quite common in the oil industry, especially in offshore
directional wells and pipelines. However, there are few studies on the physics of the
wavy structure observed in upward and downward stratified flow. The goal of this work
was to study the geometric and kinematic properties of interfacial waves, i.e., the
average shape, wavelength, amplitude and celerity. A homemade Labview®-based
software enabled the automatic acquisition of data extracted from frames obtained via
high resolution video recording. In situ volume fraction and two-phase pressure gradient
data for five inclination angles (-20°,-10°,0°,10° and 20°) at several pairs of oil and
water flow rates were also collected. A phenomenological model that takes into account
the wavy structure is proposed to calculate volume fractions and two-phase pressure
gradient and it was compared with available models from the literature and
experimental data. The good agreement of the proposed model with the data collected in
this study is promising and suggests that it may provide better predictions in comparison
with models from the literature. The study of the interfacial perturbation wave equation
for stratified flow indicates that the observed wave’s nature is kinematic and not
dynamic; and based on the kinematic wave velocity equation we could compare the
experimental celerity with the theoretical one, with good agreement.
Keywords: Two-phase flow, Oil-water flow, Stratified flow, Interfacial wave, Pressure
drop, Volume fraction.
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CAPITULO 1 - INTRODUÇÃO

Escoamentos multifásicos são importantes em numerosos processos naturais e
industriais, sendo compostos de duas ou mais fases arranjadas em diversas
configurações geométricas ou padrões de escoamento. Eles são comumente encontrados
na forma de misturas bifásicas: (i) gás ou líquido-sólido (alguns exemplos: leitos
fluidizados borbulhantes ou circulantes, biorreatores e transporte pneumático), com
aplicações comuns na indústria farmacêutica, metalúrgica e petroquímica (reações de
síntese, craqueamento catalítico, reações de oxidação de minérios, processos de
combustão e gaseificação, transporte de material particulado e recuperação de calor);
(ii) gás-líquido (colunas de bolhas, torres de resfriamento, escoamentos condensadores
de vapor, óleo-gás e água-gás em tubulações), com aplicações comuns na indústria
petroquímica e de refrigeração (microbiologia, refrigeração e ventilação industrial e
produção e transporte de petróleo e gás natural); e (iii) líquido-líquido (escoamento óleo
leve/pesado e água em tubulações), com aplicações comuns na indústria do petróleo
(produção e transporte de petróleo).
Na produção e transporte do petróleo, misturas imiscíveis de óleo, água e gás são
conduzidas através de dutos assumindo diversas configurações espaciais ou padrões de
escoamento. Uma das grandes preocupações da indústria são as perdas de energia e os
altos custos associados ao deslocamento dos fluidos, especialmente em condições de
produção offshore. Diante de uma característica peculiar, induzindo um tipo de padrão
de escoamento e garantindo a estabilidade do mesmo, é possível reduzir o consumo de
energia e aumentar de forma significativa a produção, além de diminuir os custos de
projeto e operacionais.
Reflexo da grande demanda de petróleo na atualidade, a indústria petroleira vem
incentivando maciçamente pesquisas na área, dentre elas o desenvolvimento de estudos
sobre escoamentos bifásicos líquido-líquido. Existem muitos estudos sobre escoamentos
gás-líquido; em contrapartida são escassos aqueles devotados aos escoamentos líquidolíquido. Mais especificamente, dentre os vários padrões de escoamento líquido-líquido,
o foco deste trabalho é compreender a fenomenologia do escoamento estratificado
ondulado óleo-água.
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O escoamento estratificado óleo-água, onde a fase oleosa escoa na parte superior
do tubo e a fase aquosa na parte inferior, é bastante comum na indústria do petróleo,
especialmente em poços direcionais offshore, oleodutos e gasodutos. Não raro, torna-se
importante preservá-lo, tendo em vista que frequentemente misturas de água em óleo e
óleo em água são de difícil separação no final da linha de transporte ou produção.
A estrutura ondulatória observada na interface do padrão de escoamento
estratificado carece de estudo. Fração volumétrica in situ das fases e queda de pressão
são variáveis globais importantes do escoamento bifásico que provavelmente dependem
das características da onda interfacial. Portanto, o objetivo principal deste trabalho foi
levantar as propriedades geométricas e cinemáticas da interface óleo-água e assim
contribuir para a compreensão do papel da onda na dinâmica do escoamento
estratificado. Nesse contexto, uma meta desta pesquisa foi levantar um banco de dados
extensivo sobre o padrão de escoamento estratificado ondulado, o que possibilitou uma
investigação dos fenômenos relacionados. Para diferentes pares de vazões e inclinações,
foram coletados dados de fração volumétrica in situ, queda de pressão bifásica,
propriedades geométricas (amplitude e comprimento de onda) e cinemáticas
(celeridade) da onda.
No âmbito teórico, são propostas novas abordagens para o cálculo de algumas
variáveis que compõem a equação baseada no modelo de dois fluidos unidimensional
capaz de prever a fração volumétrica in situ e queda de pressão do escoamento
estratificado. Além disso, um estudo baseado na equação da onda de perturbação
interfacial do escoamento estratificado ou simplesmente equação da onda também foi
desenvolvido.
Para o êxito deste trabalho, algumas metas foram propostas:
1. Realizar um estudo experimental sobre o escoamento estratificado ondulado
óleo-água em dutos inclinados a partir da horizontal.


Identificar o padrão estratificado ondulado em cartas de fluxo tanto
na ascendente quanto na descendente a partir da horizontal.



Medir a fração volumétrica in situ das fases a partir da técnica das
válvulas de fechamento rápido.



Medir a queda de pressão do escoamento bifásico óleo-água.
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Coletar os dados de comprimentos, amplitudes e celeridades da
estrutura ondulatória interfacial através da análise de filmes obtidos
através de filmadora de alta definição e alta taxa de aquisição.



Tratar os dados obtidos com o auxílio de software em plataforma
Labview®.

2.

Desenvolver um modelo matemático para o escoamento estratificado

ondulado óleo-água.
O trabalho foi organizado nos seguintes capítulos:
Capítulo 2: revisão bibliográfica dos trabalhos relacionados ao escoamento
bifásico líquido-líquido, com ênfase no estratificado ondulado óleo-água e incluindo:
ocorrência, caracterização e modelagem.
Capítulo3:

descrição

do

trabalho

experimental,

circuito

experimental,

equipamentos, calibração e rotina para obtenção e tratamento dos dados.
Capítulo 4: modelagem fenomenológica.
Capítulo 5: apresentação e discussão dos resultados obtidos experimentalmente e
comparações com os modelos propostos.
Capítulo 6: conclusões e sugestões para trabalhos futuros.
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CAPITULO 2 - REVISÃO DA LITERATURA

Neste capítulo apresentamos o estado da arte dos assuntos abordados no presente
trabalho de pesquisa. Os tópicos visam mostrar ao leitor os estudos relacionados ao
escoamento bifásico, principalmente o escoamento líquido-líquido estratificado óleoágua. Precedente à revisão da literatura, alguns dos termos básicos do escoamento
bifásico devem ser definidos.
2.1 Considerações iniciais
Considerando

um

escoamento

óleo-água,

por

exemplo,

escoando

simultaneamente em uma tubulação com área de seção transversal A. As vazões
volumétricas de injeção do óleo e da água são

e

, respectivamente. As frações

volumétricas de injeção do óleo e da água são respectivamente:

2.1

As velocidades superficiais do óleo e da água são calculadas com base nas
vazões volumétricas de injeção e na área de seção transversal do tubo e são definidas,
respectivamente, como:

2.2

Combinando-se as Equações 2.1 e 2.2, é obtida a relação entre as velocidades
superficiais e as frações volumétricas de injeção:

2.3

Substituindo a Equação 2.2 em 2.1, tem-se:
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2.4

Em escoamento bifásico, assume-se que cada fase ocupa diferentes partes da
seção transversal do tubo. A velocidade média real de cada fase ou velocidade in situ é
diferente da velocidade superficial, pois é calculada da vazão volumétrica passando por
uma área menor do que a área transversal do tubo. Chamando-se

as áreas de

seção transversal ocupadas pelo óleo e pela água, respectivamente, as velocidades in
situ são dadas por:

2.5

Das Equações 2.2 e 2.5 segue-se que a velocidade in situ sempre excede a
velocidade superficial para cada fase.
O holdup ou fração volumétrica in situ da fase,

(média no tempo e no espaço

em certo trecho de tubo), freqüentemente é considerada como uma grandeza local, isto
é, num comprimento diferencial de tubo. Portanto, a fração volumétrica in situ do óleo e
da água é definida da seguinte forma:

2.6

Quando uma das fases é gasosa, sua fração volumétrica in situ é comumente
chamada de fração de vazio. As velocidades superficiais de cada fase são relacionadas à
fração volumétrica in situ da seguinte forma:

2.7

A velocidade da mistura é definida dividindo a vazão volumétrica total pela
seção transversal do tubo:
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2.8

A qual também é igual a soma das velocidades superficiais:

2.9

Quando dois fluidos escoam juntos em uma tubulação, a fração volumétrica in
situ é geralmente diferente da fração volumétrica de injeção. Diferenças de densidades
e/ou viscosidades causam uma importante característica dos escoamentos bifásicos: o
escorregamento s.
Como descrito em Oliemans (1986), o holdup ratio pode ser definido como a
razão das frações volumétricas in situ
de injeção

sobre a razão das frações volumétricas

, o que é equivalente à razão das velocidades das fases in situ, ou

seja:

2.10

Quando o escorregamento, s, é maior que a unidade a água esta se acumulando
no tubo e o óleo esta escoando mais rapidamente. Quando o escorregamento é menor do
que a unidade o óleo está se acumulando no tubo e a água está escoando mais
rapidamente.
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2.2 Uma breve abordagem ao escoamento gás-líquido
Os parâmetros mais importantes que governam um escoamento são: a geometria
do tubo (ângulo de inclinação e diâmetro), condições operacionais (vazão, pressão e
temperatura), assim como propriedades físicas do gás e líquido (densidade, viscosidade
e tensão superficial) Meng et al. (2001).
Taitel e Dukler (1976) apresentaram modelos fenomenológicos para determinar
a transição de padrões de escoamento em escoamentos gás-líquido horizontal. Partindo
da análise do escoamento estratificado, geraram uma carta de fluxo para o escoamento
gás-líquido. Tal artigo é base para diversos trabalhos que propõem novas teorias para
previsão de fronteiras de transição. Os autores propuseram equações de fechamento,
para a previsão de fração volumétrica in situ e queda de pressão do escoamento
estratificado gás-líquido, baseadas numa geometria plana da interface que separa as
fases.
Li et al. (1997) relataram dois padrões encontrados em escoamentos
estratificados gás-líquido em dutos horizontais e inclinados: estratificado liso, para
velocidades superficiais do gás relativamente baixas, e o estratificado ondulado, para
velocidades superficiais do gás suficientemente altas. Os autores identificaram a
transição do padrão liso para o padrão ondulado e notaram que no padrão de
escoamento ondulado há uma grande influência das ondas na transferência de calor e
instabilidade do sistema. Foi mostrada também a existência de sub-padrões dentro do
estratificado ondulado: ondas bidimensionais e ondas de larga amplitude.
2.3 Padrões de escoamento líquido-líquido em tubulações horizontais e levemente
inclinadas
São escassos os trabalhos publicados na literatura sobre o escoamento líquidolíquido em tubulações. Pouco foi feito com o objetivo de obter dados que sirvam para
prever seguramente os padrões, as frações volumétricas in situ e as quedas de pressão
num escoamento contendo água e óleo. É esperado que as forças de equilíbrio, às quais
os fluidos estão expostos, se modifiquem ao inclinar uma tubulação contendo um
escoamento óleo-água. A força da gravidade é decomposta em suas componentes
(normal e paralela ao eixo da tubulação); a componente normal promove a segregação
do fluido, semelhante para os casos de dutos horizontais, enquanto a componente axial
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faz com que a fase mais densa desacelere ou acelere em relação à fase menos densa.
Diferentes viscosidades e densidades dos fluidos, geometrias e material do tubo também
podem alterar a configuração do escoamento. Vários questionamentos que envolvem o
estudo do escoamento líquido-líquido ainda não foram esclarecidos (Rodriguez e
Oliemans, 2006).
Podemos destacar o estudo experimental do escoamento óleo-água de Trallero et
al. (1995), com óleo de viscosidade 29 mPa.s e densidade 884 kg/m3 em tubulação
horizontal de 2” de diâmetro interno, onde foram identificados pelos autores os padrões
de escoamento na Figura 2.1: escoamento estratificado (ST), estratificado com mistura
na interface (ST&MI), dispersão de óleo em água e água (Do/w&w), dispersão de água
em óleo e óleo em água (Do/w&Dw/o), emulsão de óleo em água (o/w) e emulsão de
água em óleo(w/o), e coletados dados de razão entre fração volumétrica de injeção e
fração volumétrica in situ de água (Cw / εw) e queda de pressão em 162 diâmetros de
tubo de comprimento (Figura 2.2 (a) e (b) ), respectivamente.
Um dos primeiros trabalhos experimentais onde foram observadas ondas
interfaciais em escoamento óleo-água estratificado em tubulação inclinada foi o de
Alkaya et al. (2000). Eles realizaram os testes num tubo de acrílico de 2” polegadas
variando as inclinação a partir da horizontal em (+5°, +1°, +2°e +0,5). Dentre os
padrões de escoamento líquido-líquido observados, puderam notar que o aparecimento
de ondas interfaciais no padrão estratificado era decorrente do aumento da inclinação
em relação a horizontal, principalmente no escoamento descendente.
Elseth (2001) estudou o escoamento óleo-água em uma tubulação horizontal de
56.3 mm de diâmetro interno e com óleo combustível de viscosidade 1.64 mPa.s. Os
padrões observados pelo autor podem ser classificados em duas categorias: escoamento
estratificado e escoamento disperso, sendo que para o escoamento estratificado foram
observados os padrões: estratificado suave, estratificado ondulado, estratificado
misturado com gotas de água no óleo, estratificado misturado com gotas de óleo na água
e estratificado misturado com ambas as gotas de água no óleo e gotas de óleo na água. E
para o escoamento disperso: dispersão continua de óleo com camada densa de gotas de
água, dispersão continua de água com camada densa de gotas de óleo, dispersão
continua de óleo não homogênea, dispersão continua de água não homogênea, dispersão
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continua de óleo homogênea e dispersão continua de água homogênea . A Figura 2.3
mostra os padrões de escoamentos observados por Elseth (2001).

Figura 2.1- Padrões de escoamento observados por Trallero (2005)
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.
(a)

(b)
Figura 2.2- (a) Fração volumétrica in situ e (b) queda de pressão por Trallero (2005).
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Figura 2.3- Padrões de escoamento óleo-água observados por Elseth (2001).

Angeli e Hewitt (2000), utilizando óleo (1,6 mPa s viscosidade e 801 kg / m³
densidade) e água,

velocidades de mistura variando de 0,2 a 3,9 m/s e fração

volumétrica de injeção de água de 6% até 86%, identificaram experimentalmente vários
padrões de escoamento líquido-líquido, variando desde o estratificado ate o
completamente disperso. Os autores usaram dois métodos para a observação dos
padrões: gravação de vídeo de alta velocidade e determinação da fração de fase local
com uma sonda de impedância de alta freqüência, enquanto que a fase contínua na
dispersão dos fluxos foi reconhecida por uma sonda de condutividade. Também
analisaram as distribuições das fases água e óleo em relação a dois diferentes materiais
do tubo (acrílico e aço inoxidável). Em determinados intervalos de condições, a
distribuição das fases diferiam drasticamente entre o tubo de aço inoxidável e de
acrílico por causa da rugosidade.
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Ullmann et al. (2003) fizeram um estudo experimental e teórico dos efeitos da
inclinação no padrão estratificado laminar líquido-líquido. Os resultados experimentais
mostraram que impondo uma ligeira inclinação a partir da horizontal as fases tendem à
estratificação. Os modelos teóricos propostos pelos autores confirmam a constatação
experimental de que existem dois tipos de padrão estratificado: estratificado liso e
ondulado, dependendo das frações volumétricas das fases, velocidades superficiais e
queda de pressão.
Lum e Angeli (2004), num escoamento bifásico água e óleo com inclinação de 5
graus positivos em um tubo de aço de 38-mm ID, notaram que a transição do padrão
estratificado para o disperso foi afetada pelo aumento da injeção de óleo. Também
verificaram que a queda de pressão por fricção foi menor no escoamento bifásico óleoágua do que no escoamento monofásico de óleo ou água.
Lovick e Angeli (2004) estudaram experimentalmente o tamanho e distribuição
de gotículas em escoamento líquido-líquido disperso em tubulação. As investigações
foram feitas em uma seção de teste de aço inoxidável com 38 mm de diâmetro interno,
com água e óleo (densidade 828 kg/m3 e viscosidade 6 mPa s). As velocidades da
mistura variaram de 1.5 a 2.5 m/s e as frações volumétricas do óleo de 20% a 80%, onde
havia dispersões de água em óleo e de óleo em água. Foram detectadas pequenas
diferenças no tamanho das gotas de óleo nas mais baixas camadas da água e das gotas
de água nas camadas superiores de óleo. A velocidade da mistura não afetou
significativamente o tamanho das gotículas em ambas as fases. Velocidades maiores da
fase contínua resultaram em gotas menores.
Lum et al. (2006) analisaram experimentalmente os efeitos da inclinação nos
padrões de escoamento no escoamento bifásico água-óleo em tubulação de aço de 38
mm de diâmetro interno, para 5 e 10 graus na ascendente e 5 graus na descendente. Um
novo padrão foi destacado pelos autores, um tipo de pistonado com bolhas pouco
alongadas de óleo (oil plug flow) para as inclinações de 5 e 10 graus na ascendente. Em
5 graus na descendente o padrão estratificado ondulado desapareceu. Os autores
puderam notar que a velocidade da água em relação ao óleo na ascendente foi menor do
que na descendente e o gradiente de pressão por fricção tanto na ascendente quanto na
descendente foram menores que na horizontal.
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Rodriguez e Oliemans (2006) fizeram um trabalho experimental sobre
escoamento bifásico óleo-água em tubulação de aço inclinável de 15m de comprimento
e 8.28 cm de diâmetro, usando óleo mineral e salmoura. Os autores estudaram padrões
de escoamento, gradiente de pressão bifásico e frações volumétricas in situ para
inclinações de −5°, −2°, −1.5°, 0°, 1°, 2° e 5°. A caracterização do padrão de
escoamento e identificação de seus limites foram concebidas via observação de filmes e
comparadas com a carta de fluxo proposta por Trallero (2005). As medidas queda de
pressão bifásica e frações volumétricas in situ foram verificadas através de dupla
densimetria por raios-gama e os autores comparam os dados experimentais com o
modelo de fases separadas e o modelo homogêneo. Dados precisos são apresentados em
função das vazões e inclinações e para todos os padrões de escoamento observados. Na
Fig. 2.4 e 2.5 (a) e (b) estão em destaque as cartas de fluxo que localizam os padrões de
escoamento observados por aqueles autores para as inclinações -5° e 5°, dados de razão
entre fração volumétrica de injeção e fração volumétrica in situ de água, para as
inclinações 0°, 1°, 2° e 5°, e gradiente de pressão bifásico na horizontal,
respectivamente.

Figura 2.4- Cartas de fluxo observada por Rodriguez et al. (2006), (a) 5 graus
descendente e (b) 5 graus ascendente.

41

Figura 2.5- (a) Fração Volumétrica in situ da água e (b) queda de pressão observada por Rodriguez
et al. (2006).

2.4 Estrutura ondulatória em escoamento estratificado

2.4.1 Interface do padrão estratificado ondulado
Quanto à estrutura interfacial na seção transversal, Brauner et al. (1996) propõe
que a configuração de uma interface plana entre duas camadas estratificadas é
apropriada para sistemas bifásicos que são dominados pela gravidade, como é o caso de
sistemas ar-água. Porém, para um escoamento estratificado líquido-líquido, onde além
dos termos gravitacionais as tensões interfaciais exercem grande importância na
configuração da interface, a configuração básica apresenta uma interface curvilínea na
seção transversal. São empregadas considerações de energia para predizer a
configuração da interface. A curvatura da interface é função das propriedades físicas
dos fluidos in-situ, dimensão do tubo, adesão na parede e gravidade. Brauner et al.
(1998) propuseram um modelo baseado na geométrica curva da interface para as
equações de fechamento do modelo de dois fluidos unidimensional para prediz fração
volumétrica in situ e queda de pressão no padrão estratificado. Esse estudo mostrou que,
na pratica, a interface possui uma forma curva.
As Figuras 2.6 (a) e (b) representam o escoamento estratificado óleo-água com
geometria interfacial plana e curva, respectivamente.
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Figura 2.6- Escoamento estratificado líquido-líquido com interface plana e curva.

Raj et al. (2005) comprovaram experimentalmente que em escoamento
estratificado líquido-líquido a proposta de interface curva de Brauner et al. (1998),
aplicada as equações que predizem os dados de fração volumétrica in situ, dão uma
melhor aproximação do que a de Taitel e Dukler (1976), que propuseram interface
plana. Os autores chegaram à conclusão que o modelo de Taitel e Dukler (1976) seria
adequado apenas para escoamentos gás-líquido.
Kang e Kim (1992) desenvolveram uma ferramenta capaz de descrever a tensão
cisalhante interfacial e as propriedades das ondas no escoamento estratificado ondulado.
Além disso, foi medida a velocidade de ondas em um ponto fixo e foi verificado que ela
não está relacionada com a espessura da camada de líquido. Tal experimento foi
realizado em dutos com as inclinações de (4.1º) e verticais (87º), em escoamento
estratificado ar-água.
Wang et al. (2004) analisaram o fator de fricção interfacial e rugosidade
interfacial relativa em escoamento gás-líquido no padrão ar-água anular, em um tubo de
diâmetro interno pequeno (9.525 mm i.d.). Comprovaram que a amplitude da onda e a
rugosidade interfacial se alteram com o aumento do numero de Reynolds do gás, assim
indicando que a rugosidade interfacial do escoamento bifásico anular é uma propriedade
dinâmica do escoamento. Os autores realizaram seus experimentos tanto em gravidade
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normal quanto em micro gravidade, concluindo que: a amplitude da onda e a rugosidade
interfacial em micro-gravidade são inferiores a metade dos valores correspondentes em
gravidade normal e a rugosidade interfacial relativa em gravidade normal é geralmente
maior que a rugosidade da parede.
Dyment e Boudlal (2004) obtiveram soluções analíticas para escoamento em
tubos com inclinação negativa. Uma teoria é proposta para a transição de escoamento
estratificado com ondas para o escoamento pistonado gás-líquído em tubos circulares.
As equações de conservação da massa e de quantidade de movimento são utilizadas
para o desenvolvimento de um critério de estabilidade. O modelo proposto é válido para
certa gama de inclinações, o gradiente de pressão é pequeno ao longo do tubo e a tensão
superficial desprezível. O domínio de ocorrência do escoamento pistonado em
inclinações negativas é relatado.
Foram realizados por Berthelsen e Ytrehus (2005) estudos numéricos e
experimentais sobre escoamento estratificado ondulado gás-líquido completamente
desenvolvido em dutos. A interface ondulada é representada por uma rugosidade
interfacial equivalente, em conformidade com dados experimentais obtidos por esses
autores. A equação da quantidade de movimento na direção axial em regime
permanente é resolvida junto com um modelo de turbulência de duas fases, que é
modificado para responder pela rugosidade interfacial equivalente. As equações
governantes são discretizadas usando o método de diferenças finitas, com refinamento
de malha na interface e parede.

2.4.2 Geometria da onda interfacial
Bontozoglou e Hanratty (1989) estudaram um escoamento estratificado bifásico
gás - liquido em dutos horizontais. Eles mostram que o arrasto interfacial é chave
fundamental no estudo do gradiente de pressão. Relacionaram a amplitude da onda com
alguns parâmetros de escoamento para estabelecer um critério de estabilidade. Assumese que a amplitude da onda interfacial está correlacionada ao limite geométrico da
tubulação. Quando esse limite é alcançado à interface deixa de possuir uma estrutura
ondulatória estável.
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Um modelo físico para estrutura interfacial ondulatória em escoamento bifásico
anular gás-líquido foi estudado em micro gravidade e gravidade normal por Wang et al
(2004). Uma sonda capacitiva foi utilizada para a medição da topologia da onda
interfacial, espessura local do filme e velocidade. Foi detectado que a amplitude da onda
e não seu comprimento é fortemente afetada mudando o nível de gravidade. Na
realidade, a amplitude da onda em gravidade normal é duas vezes maior que em micro
gravidade. Usando uma aproximação análoga para um escoamento turbulento
monofásico em duto áspero, um modelo matemático preliminar foi proposto para
calcular a amplitude da onda. Os ajustes no modelo, bem como os dados experimentais,
mostraram que a amplitude da onda em gravidade normal é aproximadamente 1,7 vezes
maior do que espessura da subcamada viscosa.
Segundo Al-Wahaibi e Angeli (2006a), durante um escoamento óleo-água vários
padrões podem ser distinguidos. Quando vazões volumétricas são baixas é comum notar
o padrão estratificado e com o aumento da vazão aparecem ondas interfaciais
inicialmente longas se comparadas ao diâmetro da tubulação.
Esses autores, baseados na análise invíscida de Kelvin- Helmholtz, propuseram
uma equação para a amplitude e comprimento de onda. Assumindo que a onda
interfacial é monótona na direção do raio de curvatura, o movimento relativo entre as
fases provocaria uma diferença de pressão na interface em um plano normal a esta,
fazendo com que a amplitude da onda aumentasse (Figura 2.7). A equação de Bernoulli
é aplicada separadamente para ambas as fases ao longo de meio comprimento de onda e
a condição de salto, i.e., o acoplamento das equações, é feito pela pressão na interface
(equação de Laplace-Young).

Óleo

Água

Figura 2.7- Representação da topologia da interface descrita por Al-Wahaibi e Angeli (2006a).
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Em Al-Wahaibi e Angeli (2006b), a formação ou separação de gotas devido a
uma força de arrasto que origina o movimento relativo entre as fases torna o escoamento
estratificado instável e propenso a um padrão de escoamento disperso. Considerando o
balanço de forças em Al-Wahaibi e Angeli (2006a), os autores desenvolveram uma
ferramenta capaz de prever a amplitude e o comprimento da onda crítica relacionada à
transição de padrão de escoamento. Eles identificaram três regiões do escoamento
estratificado ondulado: região de ondas estáveis, região de grande arrasto interfacial,
onde a onda se deforma, e região de ondas instáveis. A figura 2.8 mostra a deformação
da onda causada pela força de arrasto e pela tensão interfacial, descrita por Al-Wahaibi
e Angeli (2006b).

Figura 2.8- Deformação da onda causada pela força de arrasto e pela tensão interfacial
descrita por Al-Wahaibi e Angeli (2006b).

Mello (2007), baseado no trabalhado de Al-Wahaibi e Angeli (2006a),
investigou teoricamente a onda interfacial e utilizou para comparações um banco de
dados levantado por terceiros. Entretanto, Mello (2007) utilizou a equação da energia
bifásica unidimensional, a qual foi aplicada separadamente para ambas as fases ao longo
de meio comprimento de onda, e a dissipação de energia foi modelada através do ajuste
de fatores de atrito. Foram levantados nove (9) comprimentos de onda nas inclinações (2), (-5), (5) e (2) graus para diferentes pares de vazão e foi notado de forma qualitativa
que tais alterações podem influenciar na topologia da onda. Devido à limitação do
banco de dados, não foi possível verificar as tendências previstas. Além disso, na
modelagem o autor supôs uma onda senoidal, o que não condiz com as observações
realizadas pelo próprio autor que indicaram uma onda do tipo “águas rasas” ou aquelas
de arrebentação.
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2.4.3 Instabilidade hidrodinâmica no escoamento estratificado ondulado
A transição do padrão de escoamento estratificado para outro tipo de padrão é
comumente modelada através da teoria linear da estabilidade hidrodinâmica. Essa trata
da análise de uma solução linear das equações que governam o escoamento estratificado
visando determinar as condições em que a freqüência define esta solução apresentada
em termos complexos (Trallero, 1995, Brauner e Maron 1991, 1992a e 1992b e
Rodriguez e Bannwart, 2008). Na prática, a transição de padrão de escoamento de
estratificado-liso para estratificado-ondulado é normalmente identificada através de uma
condição de estabilidade baseada no crescimento exponencial de uma onda interfacial.
Outra forma de modelar a transição baseia-se na identificação da natureza das
ondas interfaciais, cinemática ou dinâmica, e da relação de ambas com a dinâmica do
escoamento (Wallis, 1969, e Crowley et al., 1992). Na literatura existem poucos
trabalhos relacionados ao segundo enfoque. Nesse caso, é relevante que se caracterizem
as ondas cinemática e dinâmica. Tendo em vista um escoamento em regime permanente,
em equilíbrio de forças, as ondas interfaciais que podem ser descritas por meio de
balanço de massa são chamadas cinemáticas; já no caso das ondas dinâmicas, os termos
inerciais são relevantes, i.e; o escoamento é transitório ou instável, como na transição de
padrão de escoamento. A relação entre as ondas pode ter um papel primordial na
estabilidade do escoamento (Wallis, 1969).
Brauner e Maron (1992) propõem uma terceira via para a previsão da transição
do padrão de escoamento estratificado líquido-líquido. Foram propostos dois critérios
de transição, (ZNC) zero-neutral-stability e (ZRC) zero-real-characteristics, baseados,
respectivamente, na análise de estabilidade linear e numa análise algébrica do sistema
de equações hiperbólicas do modelo de dois fluidos para escoamento estratificado.
Mostrou-se que há também sub-padrões, como no padrão estratificado com dispersão na
interface.
As três abordagens descritas acima levam ao mesmo resultado quando se
considera um número de onda que tende o zero.
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CAPITULO 3 - TRABALHO EXPERIMENTAL

Neste capítulo apresenta-se o trabalho experimental realizado no Laboratório de
Engenharia Térmica e Fluídos (NETeF) da Escola de Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo, (EESC-USP). É descrito o circuito experimental, assim
como os equipamentos, instalações e softwares utilizados para a aquisição de sinais.
Além da calibração da instrumentação, levantamento das propriedades físicas e
geométricas dos fluidos e o método de tratamento dos dados das ondas interfaciais.
O circuito multifásico do NETeF dispõe em suas instalações de uma tubulação
horizontal em vidro borosilicato de sódio de 12 metros de comprimento e 26 mm de
diâmetro, projetada para gerar diversos tipos de padrão de escoamento do tipo gáslíquido, líquido-líquido ou gás-líquido-líquido, contendo água, ar e óleo. Os
componentes básicos utilizados do circuito são:


Compressor;



Separador de água e óleo com capacidade de 2200 litros;



Bombas de óleo e água;



Transdutores de pressão diferencial;



Medidores de Vazão de óleo e água;



Válvulas solenóides para corte e desvio rápido de fluxo;



Linha auxiliar de by pass;



Dispositivos de segurança para calibração e controle dos instrumentos de
medida (válvulas, sensores, etc.);

A Figura 3.1 apresenta o esquema do circuito experimental e a Figura 3.2 a
fotografia da instalação do NETeF utilizada neste trabalho.
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Figura 3.1- Esquema do circuito experimental.
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Figura 3.2 - Fotografia do circuito experimental.

Maiores detalhes das instalações podem ser vistas no Apêndice A.
3.1 Instrumentação e Aquisição de Sinais

3.1.1 Transdutores de pressão
Os sinais da variação de pressão instantânea foram coletados por um transdutor
diferencial de pressão da Validyne, modelo DP-15 (Fig. 3.3). Utilizou-se o diafragma 34
com alcance de escala de 22 KPa e incerteza de 0,5% do fundo de escala. A taxa de
aquisição utilizada foi de 5kHz e os dados foram processados e analisados em um
programa implementado em LabView®. A calibração do transdutor (Figura 3.4) foi
feita a partir de uma coluna de mercúrio e as tomadas de pressão distaram 7,5 metros
uma da outra.

Figura 3.3- Transdutor de pressão diferencial da Validyne.
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Figura 3.4- Curva de calibração do transdutor de pressão diferencial.

3.1.2 Medição do ângulo de inclinação da linha de testes
Para as inclinações propostas na pesquisa, utilizou-se um inclinômetro digital da
marca Bosh modelo DNM 60L. A Figura 3.5 mostra o instrumento.

Figura 3.5- Inclinômetro digital.

3.1.3 Estação de controle remoto
Todos os dados coletados durante os testes chegaram a uma placa de aquisição
modelo SCB-100 da National Instruments®. A mesma tem uma velocidade de 200 KHz
e uma resolução de medida de 4096 pontos ou 12 bits, podendo ser amplificada em até
50 vezes. Possui 24 portas digitais e 8 entradas diferencias e 2 saídas analógicas. As
portas digitais foram utilizadas somente para o acionamento das válvulas de corte rápido
e as entradas diferenciais analógicas foram utilizadas para ligar toda a instrumentação.
Os atuadores que controlam as vazões de água, ar e óleo são acionados via sistema CAN
de baixa freqüência. Na figura 3.6 temos a estação de trabalho remoto composta por um
microcomputador e a placa de aquisição, PXI da National Instruments®.
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Figura 3.6- Estação de trabalho remoto.

3.1.4 Aquisição de sinais
Um programa de aquisição de sinais foi implementado em plataforma Labview®
e foi utilizado para a aquisição automática dos valores mensurados pelos medidores de
vazão, pressão e temperatura (Vide Figura 3.1). O painel frontal é mostrado na Figura
3.7.

Figura 3.7- Painel frontal do programa de aquisição de sinais.

52
3.2 Medição da fração volumétrica in situ de óleo através da técnica das válvulas
de fechamento rápido
Frações volumétricas in situ da água e do óleo foram medidas através da técnica
das válvulas de fechamento rápido. Um sistema de by pass instalado na linha viabilizou
a aplicação da técnica. Em um escoamento indo da direita para a esquerda na seção de
teste observada na Figura 3.1, as válvulas solenóides V1 e V2 encontram-se abertas
permitindo a passagem livre de fluido pela seção de teste.
A válvula na linha auxiliar de by pass V3 deve estar totalmente fechada,
impedindo o desvio do fluido. Para isso, V3 deve ser mantida energizada, juntamente
com V2 que é normalmente fechada. Energizando V1 e desenergizando V2 e V3
simultaneamente, fechamos a linha de teste e abrimos passagem para o by pass, fazendo
com que todo o escoamento se desloque pela válvula V3. Deste modo é realizado o
aprisionamento dos fluidos na linha de teste para posterior esgotamento e medição da
fração volumétrica; as válvulas se fecham em 0,1 segundo.
A medição da fração volumétrica in situ das fases seguiu a seguinte rotina:
estabelecidas as vazões de água e óleo requeridas e após um breve transiente até a
estabilização do padrão, as válvulas de fechamento rápido V1 e V2 foram fechadas e o
escoamento aprisionado. Logo em seguida, esgotava-se a linha com um tempo de
esgotamento de aproximadamente 20 minutos em todos os testes.
No entanto, um pequeno volume de óleo ainda permanecia aderido na parede do
tubo; tal erro foi suprimido supondo que, após o período de esgotamento, a diferença
entre o volume total da linha (6400 ml) e o volume medido das fases foi devida ao óleo
não esgotado. Os volumes de água e de óleo foram medidos por 4 provetas de 2000 ml
cada uma; para cada medida esperava-se um período de 40 minutos até a decantação
ocorrer de fato. Para cada ponto coletados foram realizadas 3 replicatas e a incerteza
experimental associada está no Apêndice C.
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3.3 Propriedades físicas do óleo
Os fluídos utilizados nos experimentos foram água de torneira e óleo mineral.
Para a água, foi medida via balança de precisão e pipeta a densidade de 988

e

adotada a viscosidade de 1 mPa.s. As propriedades físicas do óleo receberam maior
atenção.

3.3.1 Densidade do óleo
A densidade foi medida com a utilização de pipeta de 5mL e balança de
precisão, com 0,0005g de precisão. Foram feitas 5 medidas para cada amostra, sendo
que os valores médios obtidos estão descritos na Tabela 3.1. Utilizando o modelo
homogêneo para previsão da densidade de mistura em função da fração volumétrica das
fases:

3.1

obtemos uma fração volumétrica de água dispersa no óleo de 3%.

Amostra

Experimento

Massa (g)

Volume (ml)

Densidade (g/ml)

Óleo limpo

001

4,127

5

0,8254

Óleo limpo

002

4,125

5

0,825

Óleo limpo

003

4,119

5

0,8238

Óleo limpo

004

4,116

5

0,8232

Óleo limpo

005

4,121

5

0,8242

Óleo usado
Óleo usado

001
002

4,157
4,11

Óleo usado

003

Óleo usado
Óleo usado

Densidade média 0,82432
óleo
5 limpo(g/ml) 0,8314
5

0,822

4,144

5

0,8288

004

4,141

5

0,8282

005

4,15

5

0,83

Densidade média 0,82808
óleo
usado(g/ml)
Diferença
(%) 0,4540
Tabela 3.1- Testes de densidade do óleo.
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3.3.2 Viscosidade dinâmica do óleo
A viscosidade dinâmica do óleo foi medida utilizando um Reômetro da marca
Brookfield, modelo LVDV-III+ com rotor SC4-18 (Figura 3.8). O aparelho é formado
por dois cilindros concêntricos, sendo um deles girantes. A partir de determinada
rotação, o torque necessário é medido e assim, a viscosidade.

Figura 3.8- Reômetro - LVDV-III+.

A viscosidade foi medida em função da temperatura do óleo (10°C - 50°C). A
temperatura foi variada com a utilização de banho termostático acoplado ao Reômetro.
A Figura 3.9 apresenta a variação da viscosidade do óleo limpo padrão (Shell Vitrea
100), o qual não foi utilizado nos testes experimentais, com sua respectiva linha de
tendência.
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Figura 3.9- Viscosidade do Óleo Padrão (Shell Vitrea 100 não utilizado em testes) em
função da Temperatura.
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A Figura 3.10 apresenta a variação da viscosidade com a temperatura do óleo
usado no testes (Shell Vitrea 100 com 3% de água), e a linha pontilhada representa a
função exponencial que ajusta os dados.
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Figura 3.10- Viscosidade do Óleo Usado (Shell Vitrea 100 utilizado em testes) em função
da Temperatura.

A Figura 3.11 apresenta os dados obtidos para viscosidade, percebe-se que até o
momento, não houve variação significativa no valor da viscosidade dinâmica do óleo
devido à presença de água.
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Figura 3.11- Viscosidade do Óleo Usado e Óleo Limpo em função da Temperatura.
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Como comparação, foi utilizada a equação proposta por Wallis (1969), equação
para viscosidade de emulsão com baixa fração volumétrica. Sendo:

3.2

A Tabela 3.2 mostra os valores médios da viscosidade e sendo a diferença
descrita como sendo o erro relativo em (%) entre o óleo usado e o óleo limpo.

Temperatura (°C)

óleo limpo (cP)

óleo usado (cP)

Eq. # (cP)

Diferença

10

673,249

644,461

723,7427

4,275981

15

451,844

450,169

485,7323

0,370703

20

304,563

309,708

327,4052

-1,68931

25

220,277

214,622

236,7978

2,567222

30

155,102

159,521

166,7347

-2,84909

35

116,257

122,341

124,9763

-5,23323

40

90,336

94,514

97,1112

-4,62496

50

55,544

60,160

59,7098

-8,31053

Diferença

-1,9366

(%).
Tabela 3.2- Valores médios de Média
viscosidade

3.3.3 Tensão interfacial Óleo-água
A tensão interfacial Óleo-Água foi medida utilizando um tensiômetro óptico
(marca KSV, modelo CAM 200, Figura 3.12, abaixo), que consiste de um sistema
formado por uma câmara onde se coloca um dos fluidos e uma gota do outro fluido é
gerada através de uma seringa e agulha. A gota é filmada e a imagem é repassada a um
programa de computador que mede as dimensões e pelo modelo de Young-Laplace
determina-se a tensão interfacial.
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Figura 3.12- Medidor de tensão interfacial e ângulo de contato, modelo CAM 200, marca KSV.

A Figura 3.13 abaixo apresenta os valores médios de tensão interfacial, obtidos
entre 10°C e 40°C. A curva representa uma função exponencial que ajusta os valores.
Foram feitas cerca de quatro medidas de tensão interfacial em cada temperatura, sendo
que cada medida corresponde a uma média de 5 fotos tiradas pelo computador.
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Figura 3.13- Tensão Interfacial do Óleo Usado em função da Temperatura.

3.3.4 Ângulo de contato
O ângulo de contato foi medido utilizando o mesmo aparelho das medidas de
tensão interfacial. Foram feitos 15 experimentos (Tabela 3.3), sendo que o valor médio
do ângulo de contato foi 151,24°. O ângulo de contato óleo-parede é o suplementar do
medido, portanto aproximadamente

. Foi utilizando uma caixa de vidro com a água

do processo, uma placa de vidro (borosilicato), mesmo da tubulação, e o óleo usado nos
testes. A Figura 3.14 mostra uma foto da gota aderida à placa de vidro borosilicato.
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Figura 3.14 - Gota aderida à superfície do vidro de borosilicato.

Ângulo de contato
esquerdo [AC(L)]

Ângulo de contato
direito [AC(R)]

Ângulo de contato
[Médio]

1

114,414

154,425

134,420

2

162,685

165,983

164,334

3

148,685

149,720

149,202

4

153,562

166,126

159,844

5

147,173

160,761

153,967

6

135,140

141,643

138,391

7

148,320

159,097

153,708

8

147,982

167,619

157,800

9

143,623

165,897

154,760

10

144,772

168,335

156,554

11

137,643

158,919

148,281

12

143,849

160,056

151,952

13

150,799

155,712

153,255

14

143,768

145,491

144,629

15

143,287

151,744

147,515

144,380

158,102

151,241

Teste

Média

Tabela 3.3- Valores medidos de ângulo de contato.

3.4 Organização do trabalho experimental
O principal objetivo desta pesquisa é o estudo da fenomenologia da onda
interfacial no escoamento estratificado ondulado óleo-água inclinado; portanto, a malha
de pontos situa-se na região do padrão estratificado ondulado. A fim de verificar a
região de interesse, foram levantadas experimentalmente cartas de fluxo de forma
subjetiva, por visualização, para inclinações a partir da horizontal em (-20°, -10°, 10° e
20°). Na Figura 3.15 os pontos representados por SW* foram os escolhidos para a
análise das propriedades da onda, fração volumétrica e queda de pressão.
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Figura 3.15- Cartas de fluxo das velocidades superficiais de água e óleo nas inclinações (a) horizontal,
(b) 10° descendente, (c) 20° descendente, (d) 10° ascendente e (e) 20° ascendente; sendo: STestratificado liso, SW- estratificado ondulado, Do/w&w- Dispersão de óleo em água e água,
Do/w&Dw/o- Dispersão de óleo em água e dispersão de água em óleo; SW* indica os pontos analisados
neste trabalho.
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3.5 Aparato experimental para aquisição dos dados da onda
A medição das propriedades geométricas e celeridade da onda interfacial foram
feitas com o auxílio de uma câmera de alta definição e velocidade (100.000
imagens/segundo) modelo Optronis Camrecord-600. A câmera foi instalada em um
suporte projetado para ficar fixo na estrutura da “gangorra”, mantendo assim sempre a
mesma posição indiferente da angulação. Para a iluminação foram utilizadas duas
lâmpadas xênonio posicionadas atrás da seção de visualização. Dessa maneira,
poderíamos, com o uso delas, reduzir a interferência do óleo que se adere à tubulação e
obter maior detalhe do escoamento. Para diminuir o efeito de refração, um caixa de
vidro com água foi colocado em volta do tubo. A Figura 3.16 mostra o aparato
experimental.

Figura 3.16- Aparato experimental para aquisição dos dados da onda.

3.6 Tratamento da Imagem
Para a obtenção dos dados através das imagens dos filmes foi desenvolvido um
software em plataforma Labview® capaz de identificar a onda correspondente a
interface água-óleo e predizer sua amplitude, comprimento e celeridade.

3.6.1 Localização da imagem
As imagens obtidas pela câmera de alta velocidade são vetorizadas e a estrutura
ondulatória contida em cada imagem é identificada através de técnica de contraste e
gradiente de cores, sendo que a fração de água encontra-se abaixo dessa estrutura,
enquanto a de óleo encontra-se acima dessa. A Figura 3.17 mostra a imagem original.
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Figura 3.17- Imagem obtida pela câmera.

3.6.2 Binarização da imagem
O primeiro passo utilizado na localização da onda é a segmentação da imagem,
através da binarização. Na binarização cada pixel da imagem é comparado a um valor
denominado limiar. Se o brilho do pixel for superior ao limiar é atribuído a ele um
valor, se for inferior outro valor é atribuído. Como a imagem encontra-se em gray-scale,
escolhemos uma tonalidade de preto e vermelho afim de que o contraste seja suficiente
para não perdermos detalhes da onda. Com base nesse critério, todo pixel que apresenta
um brilho superior ao limiar é considerado vermelho e todo pixel que apresenta um
brilho inferior é considerado preto; a região preta é onde se encontra o óleo e a vermelha
a água. A Figura 3.18 mostra a imagem da Figura 3.17 binarizada.

Figura 3.18- Imagem binarizada.

3.6.3 Eliminação de bolhas e ruídos através de morfologia
Morfologia é uma operação muito utilizada no processamento de imagens. Ela
utiliza a teoria de conjuntos para extrair informações da imagem. Para ela, a imagem
binária é composta por objetos e um plano de fundo. Objetos são pontos com valor 1,
enquanto que pontos com valor 0 compõe o plano de fundo.
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Duas operações morfológicas em especial, dilate e erode, são utilizadas pelo
programa desenvolvido. Ambas utilizam um conjunto de pontos denominado elemento
estrutural, sendo este uma matriz binária onde os elementos com valor 1 definem a
forma do elemento estrutural desejado.
Depois da realização de dilate e erode obtém-se o resultado desejado. Nela,
constata-se a eliminação das pequenas partículas que podem influenciar na detecção da
interface ondulada.

3.6.4 Localização e detecção da interface
O último passo para a localização no domínio espacial dos pontos da onda
corresponde em localizar os pontos que pertencem a uma fronteira ou borda, ou seja,
achar os pixels que apresentam um grande contraste com seus respectivos vizinhos. O
conceito de detecção de borda utilizado se baseia no gradiente de uma função
bidimensional. Sabe-se que o gradiente está relacionada com a variação do valor de uma
variável em relação à outra. No caso de uma imagem, a variação do brilho em uma
determinada direção.
A presença da fronteira é caracterizada por um valor do gradiente alto, pois há
uma variação grande no brilho para um espaço pequeno. Portanto, para a localização
dos pixels das bordas calcula-se o gradiente na direção vertical da figura e compara-se o
valor obtido para o gradiente em cada pixel com um valor limiar, sendo que para valores
maiores é atribuído o valor 1 e para valores menores o valor 0. Logo, a onda será
formada pelo conjunto de pixels com valor 1. Como a imagem analisada é discreta tanto
no espaço como no valor da intensidade luminosa, é necessário um método para o
cálculo do gradiente. O método utilizado foi a operação de convolução com um filtro de
gradiente.
A operação de convolução consiste em uma matriz quadrada, conhecida como
kernel (Figura 3.19), que recalcula o valor de cada pixel da imagem como uma
ponderação entre o valor dele e dos pixels de sua vizinhança, sendo o tamanho do kernel
determinado pelo tamanho e os pesos da ponderação dos elementos dessa matriz. Um
esquema dessa operação pode ser visto na Figura 3.20.
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Figura 3.19 (1) Representa o kernel e (2) Parte da imagem.

Figura 3.20 Esquema da operação convolução.

Seja o seguinte kernel:

3.3

Sendo (i,j) as coordenadas do pixel analisado, através da convolução, para a
operação erode o novo valor de

do pixel central será:

3.4

Através da convolução para a operação dilate o novo valor de

do pixel

central será:

3.5

A operação usada para binarizar a interface da onda foi a operação Open, que é
constituída de um dilate (erode

. Essa operação do labview® faz com que a

probabilidade de ocorrer imperfeições na interface seja pequena. Para uma varredura
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vertical é encontrada a fronteira para a interface desejada. A altura da onda consiste
numa varredura na vertical até achar a “troca de cor” ou contraste na interface. A Figura
3.21 mostra a interface da onda obtida pelo software.

Figura 3.21- Imagem da interface obtida pelo software.

3.6.5 Filtro de Fourier
Ondas de diferente natureza, formas e tamanhos podem coexistir e ao tentarmos
calcular as propriedades médias surgem problemas devido às diferentes propriedades
geométricas de cada uma dessas, ora pela interferência de ondas com comprimento
muito menor, ora pela sobreposição de ondas de comprimento muito maior. Limitamos
nossa análise à suposição de que ondas curtas, intermediárias ou longas possuem
propriedades geométricas e cinemáticas suficientemente distintas, de tal forma que a
sobreposição observada num determinado instante de tempo não se propaga para um
determinado instante de tempo subseqüente. Além disso, supomos que as ondas curtas
se propagam sobre a onda longa ou intermediária, sem alterar significativamente a
forma média dessa última.
Considere D como sendo o diâmetro interno da tubulação e  o comprimento da
onda. Definimos então os tipos de ondas:


Ondas curtas: D   , a interface é fortemente ondulada e a declividade
da onda indica iminência de quebra.



Ondas intermediárias: D    10D , a interface é claramente ondulada,
mas apresenta comportamento suave, longe da quebra.



Ondas longas:   10D , a interface é quase plana e a amplitude da onda é
pequena em relação à altura da camada de água.
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Utilizando-se o algoritmo da transformada de Fourier (FFT), obtêm-se o
espectro das ondas, através do qual se estabelecem três freqüências de corte: uma para
baixas freqüências (ondas longas), outra para médias freqüências (ondas intermediárias)
e outra para altas freqüências (ondas curtas). As ondas longas não são analisadas por
não serem visualizadas na seção de filmagem. As ondas curtas são consideradas ruído.
Elas apresentarem um comportamento aparentemente tridimensional e frequentemente
não se propagam na direção axial em um determinado instante de tempo subseqüente.
Assim sendo, está pesquisa apenas analisou as ondas intermediárias. Na Figura 3.22
temos a interface filtrada.

Figura 3.22- Imagem das ondas filtradas.

3.7 Cálculo das propriedades da onda

3.7.1 Definição e cálculo das propriedades geométricas da onda
Depois do processo de binarização, detecção da interface e filtragem, a fim de
definir a amplitude e o comprimento da onda, partimos da seguinte definição:


Crista – O ponto em que



Vale – O ponto em que

du
dy
0
 0 e que
d ( x  x ')
dx

du
dy
 0,
 0 e que
d ( x  x ')
dx

Onde u  y( x  x ') e x ' é real, positivo e tão pequeno quanto se queira. Em
termos de programação, x ' representa o próximo pixel em que o valor da ordenada
torna-se diferente da ordenada da crista ou do vale.

66



Amplitude – A diferença entre a ordenada de uma crista e a de um
vale seguinte ou anterior.
Comprimento – A diferença entre a abscissa de duas cristas ou de
dois vales seguidos.

Para cada imagem analisada é realizado uma média das propriedades
geométricas, da seguinte forma:
Divide-se a imagem em comprimentos de onda, conforme a Figura 3.23, onde n
representa o número de comprimentos de ondas. Pela equação 3.6, tem-se o
comprimento médio da onda de cada imagem (λm, f ):

3.6
Finalmente, através de um conjunto de imagens, que compõe uma amostra de
comprimentos de onda representativo da população num escoamento com as mesmas
características (inclinação, vazão, etc.), tem-se o comprimento médio da onda m (Eq.
3.7 em que f r representa o número de imagens):
3.7

Figura 3.23- Imagem dividida em n comprimentos de onda.

Para o cálculo da amplitude da onda, divide-se a imagem como mostrado na
Figura 3.23; todavia, uma mesma onda pode ter vales com ordenadas diferentes. Pela
Figura 3.24, nota-se que a amplitude da onda do lado direito (em amarelo) pode ser
diferente do lado esquerdo (em vermelho). Divide-se as imagens em amplitudes de
onda, sendo que cada onda possui um número de amplitudes (n’) do lado direito e (n’’)
do lado esquerdo, e a partir da equação 3.8 tem-se as amplitudes médias das ondas em
cada imagem:

67

3.8

Sendo

e

as amplitudes médias em uma imagem do lado direito e

esquerdo, respectivamente. Através de um conjunto de imagens, que compõem uma
amostra de amplitudes de onda, tem-se a amplitude média da onda
direito e

do lado

esquerdo (Eq. 3.9 em que f representa o número de imagens):

3.9

A amplitude média da população analisada é então:
3.10

Figura 3.24- Amplitudes da onda.

3.7.2 Celeridade da onda
Para o cálculo da celeridade que é a velocidade com a qual a onda se desloca,
utilizou-se correlação cruzada, ferramenta interna do Labview® que consiste no cálculo
da correlação existente entre duas imagens consecutivas, i.e., defasados em relação ao
tempo. Basicamente, é uma análise estatística que mede o grau de relacionamento linear
entre os valores emparelhados, ou seja, a correlação entre duas imagens (x e y) para uma
defasagem d definida pela Equação 3.11, onde n é o numero de amostras:
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3.11

Assim, o coeficiente do método da correlação cruzada, que indica a semelhança
entre imagens, é determinado defasando-se a imagem anterior no tempo em relação ao
posterior. Este coeficiente é calculado para uma grande quantidade de defasagens com o
propósito de obter o coeficiente de correlação máximo entre as imagens em análise. É
possível representar graficamente o coeficiente de correlação cruzada, k, em função da
defasagem das imagens, como mostra a figura 3.25. O coeficiente k varia de -1 a 1,
sendo que quanto mais próximo de 1, melhor a correlação entre duas imagens.

Figura 3.25- Correlação cruzada.

A celeridade da interface é então definida por:

3.12

Sendo d a distancia de defasagem entre as duas imagens, k o valor máximo do
coeficiente da correlação cruzada e

o tempo de defasagem entre as imagens.

3.7.3 Topologia média da onda
Mesmo com as ondas separadas em curtas, intermediárias e longas, ainda há
certa dificuldade em definir um formato médio, já que as faixas de valores para as
amplitudes e comprimentos de onda são relativamente grandes. Tais fatores
demonstram a impossibilidade na determinação de um formato médio de onda através
da simples análise visual das imagens das ondas. Propomos normalizar a coordenada x
da onda pelo comprimento de onda (tornar as ondas normalizadas na abscissa) e a
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coordenada y da onda pelo diâmetro interno do tubo (tornar as ondas adimensionais na
ordenada). Este processo foi utilizado para a topologia da onda intermediária e está
representada pela Figura 3.26.

Figura 3.26- Representação da normalização da onda intermediária.

Em cada imagem, a forma da interface é normalizada da seguinte maneira:
divide-se a imagem em comprimentos de onda, conforme a Figura 3.26, e para cada
onda definem-se vetores adimensionais de coordenadas

e

, sendo as equações:

3.13

Onde

é o diâmetro interno do tubo. Portanto, todas as ondas passam a ter a

coordenada adimensional

(abscissas) variando de 0 a 1. Em seguida, para todas as

ondas adimensionais calculamos o valor médio da ordenada adimensional
todo

, sendo

para

o número total de ondas:

3.14

E finalmente, fazendo:

3.15
obtém-se uma onda com propriedades geométricas médias, sendo
médio da onda, calculado conforme Eq. 3.7.

comprimento
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3.8 Programa de aquisição das propriedades geométricas e cinemáticas da onda
Após a descrição do ferramental teórico desenvolvido para aquisição das
propriedades geométricas e cinemáticas da onda, é apresentado nesta secção o
funcionamento do programa. O software foi originalmente desenvolvido por Amaral
(2006) e Moretti (2009) e estendido neste trabalho (o código do programa pode ser visto
no Apêndice D). O programa foi divido em três etapas (Figura 3.27).
Binarização da imagem

Filtragem e Normalização

Cálculo da amplitude e comprimento da onda

Cálculo da Celeridade da onda

Figura 3.27- Fluxograma das etapas descritas pelo programa.

3.8.1 Binarização da imagem

Figura 3.28- Painel frontal da binarização da imagem.
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O programa segue a sequência descrita pela Figura 3.28:
 1. Seleciona a pasta com as imagens das imagens e salva os arquivos em
.txt dos dados de binarização e interface.
 2. Definição dos limites da imagem. (Maiores detalhes Vide Tópico 3.9)
 3. Fator de decimação. Tem a função de analisar as imagens em
intervalos, este fator foi usado para obter os dados de amplitude e
comprimento de onda. (Maiores detalhes vide Tópico 3.10)
 4. Imagem Original selecionada pelo item 1.
 5. O Roi é a delimitação descrita pelo item 2. Deve-se apenas delimitar a
região da imagem onde se tem o escoamento.
 6. Imagem Binarizada.( Maiores detalhes vide 3.6.2)
 7. Gráfico da interface da onda. (Maiores detalhes vide 3.6.4)
 8. Apara. Regiões onde a imagem tem algumas imperfeições podem ser
aparadas.
 9. Quadro com o número total de imagens analisados.

3.8.2 Filtragem e normalização

Figura 3.29 -Painel frontal da Filtragem e (Adimensionalização e Normalização).
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O programa segue alguns parâmetros descritos pela Figura 3.29:
 10. Seleciona a pasta com as imagens e salva os arquivos em .txt dos
dados da onda filtrada e a Adimensinalização e Normalização descrita
em 3.7.3. para os três tipos de ondas.
 11. Diâmetro interno do tubo.
 12. Filtro de Fourrier. (Maiores detalhes vide 3.6.5)
 13.Gráficos das ondas filtradas.
 14. Quadro com o número total de imagens analisadas.

3.8.3 Cálculo da amplitude e comprimento médio da onda

Figura 3.30 -Painel frontal do cálculo da amplitude e comprimento da onda.

O programa segue alguns parâmetros descritos pela Figura 3.30:
 15. Seleciona a pasta com as imagens e salva os arquivos em .txt dos Pdf,
ondas curtas, médias e longas ,da amplitude e comprimento médio.
 16. Escolhe-se o número de barras para gerar os Pdf.
 17. Pdf , ondas curtas, médias e longas, dos comprimentos médios da
onda com o desvio padrão.
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 18. Pdf , ondas curtas, médias e longas ,das amplitudes médias da onda e
desvio padrão.

3.8.4 Cálculo da Celeridade da onda

Figura 3.31- Painel frontal do cálculo da celeridade da onda.

O programa segue alguns parâmetros descritos pela Figura 3.31:
 19. Seleciona a pasta com as imagens e salva os arquivos em .txt da pdf ,
ondas curtas, médias e longas ,da celeridade da onda .
 20. Número de imagens/segundo. Maiores detalhes vide Tópico 3.10
Determinação da taxa de amostragem das imagens.
 21. Correlação Cruzada. (Vide 3.7.2).
 22. Celeridade. (Vide Equação 3.12).
 23. Escolhe-se o número de barras para gerar os pdf.
 24. PDF, ondas curtas, médias e longas, da Celeridade da onda e desvio
padrão.
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3.9 Calibração da Imagem
Para minimizar o efeito de distorção da luz (efeito de lente e paralaxe), a
tubulação de vidro foi imersa em água dentro de um caixa de vidro, como mostrado na
Figura 3.16. Um procedimento padrão foi delimitar na parede do caixa de vidro a região
a ser filmada; todavia, o plano de filmagem do escoamento, dada o posição
perpendicular da câmera em relação ao mesmo, se encontra aproximadamente no plano
central do tubo. Portanto, para saber quais são as dimensões reais da imagem alguns
procedimentos foram seguidos:


Posicionou-se régua no centro da tubulação tanto na horizontal quanto na
vertical.



Encheu a tubulação de água.



Dispôs-se a iluminação até poder ter uma imagem tanto das medidas
delimitadas na parede do caixa de vidro quanto as do centro do tubo.



Gravou-se a imagem das réguas.

Na Figura 3.32 temos a imagem das réguas de calibração. As dimensões reais
(dentro do tubo) de comprimento e largura das imagens foram inseridas no programa
descritos no Tópico 3.8.1, parâmetro 2. A conversão de mm para pixels é feita pelo
programa.

Figura 3.32- Réguas de calibração da Imagem.

3.10 Determinação da taxa de amostragem das imagens
Utilizamos uma taxa de aquisição de 60 imagens/segundo, o que foi considerado
suficiente levando em conta que uma velocidade de propagação de onda da ordem de
0,1 m/s e comprimento de onda da ordem do diâmetro, estes estimados a olho nu. Para
estimar o tempo necessário de filmagem consideramos as limitações do sistema
operacional, sem que, naturalmente, isso interferisse na obtenção de uma amostragem
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representativa da população. Dessa maneira, escolhemos 60 segundos de filmagem para
cada par de vazões de água e óleo, logo adquirimos uma amostra composta de 3600
imagens (aproximadamente 10.000 ondas para cada par de vazões).
As amostras utilizadas pelo software para as propriedades geométricas e
celeridade da onda foram diferentes. No caso das propriedades geométricas, o intuito foi
coletar o maior número de ondas estatisticamente independentes. Já no caso da
celeridade, o maior número de imagens.
A consideração de que uma onda demora algum tempo para atravessar a seção
de filmagem, o fator de decimação descrito no Tópico 3.8.1, foi usada para evitar que a
mesma fosse contabilizada várias vezes. Por exemplo, se uma onda contida numa
imagem demora 1 segundo para atravessar a seção de visualização, a uma taxa de
aquisição de 60 imagens/segundo as 60 imagens subseqüentes ainda conterão a mesma
onda. Diante dessa condição, variamos o fator de decimação para diferentes pares de
vazões até que os valores das médias das propriedades geométricas se mantivessem
quase inalterados. Isso serviu para otimizar o tempo de processamento. Foi escolhido
para a análise dos dados um fator de decimação igual a 30; ou seja, dos 3600 imagens
foram selecionados apenas 120. Em média, em cada imagem selecionada temos
aproximadamente 3 ondas. Portanto, a amostra foi de aproximadamente 360 ondas para
cada par de vazões, a qual, supomos, é representativa da população.
Por outro lado, para a celeridade da onda sempre é analisado uma imagem e a
posterior. Consequentemente, se for utilizado o fator de decimação a correlação falha.
Todavia, por razões de tempo de processamento, diminuímos a amostra de 3600 para
1000 imagens, sendo que os valores da celeridade não sofreram grandes alterações.
3.11 Análise estatística dos dados
O uso de métodos estatísticos foi necessário para validar o trabalho experimental
e verificar a representatividade das amostras coletadas. Gráficos foram gerados pelo
próprio programa LabView® e representam a função densidade de probabilidade (PDF)
das propriedades geométricas e cinemáticas da onda.
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Visto que o comportamento estatístico é análogo para todos os dados coletados,
somente um ponto de comprimento, amplitude e celeridade adquirido será apresentado.
Apenas as ondas intermediárias foram consideradas nessa análise.
Na Figuras 3.33 estão representados os dados de comprimento (mm), amplitude
(mm) e celeridade (m/s) para a horizontal, dadas as velocidades superficiais da água
0.15 m/s e de óleo

= 0.1 m/s.

Figura 3.33- PDF: Comprimento, amplitude e celeridade para inclinação 0°.

Na figura 3.33, a curva é uma distribuição normal teórica, sendo esta importante
para validar estatisticamente o experimento. Como já descrito no tópico anterior, para
analisar as propriedades geométricas da onda foram coletada aproximadamente 360
ondas para cada par de vazões. Nota-se que os valores experimentais das PDF´s dos
dados de comprimento e amplitude aproximam-se da curva teórica, o que indica que a
distribuição dos dados aproxima-se de uma distribuição normal. Sendo assim, a amostra
seria representativa da população. Para o caso da celeridade, os 1000 imagens
analisados também revelam a mesma tendência descrita para as propriedades
geométricas da onda. As PDFs de todos os dados foram analisadas, apresentando
resultados semelhantes àqueles vistos na Fig. 3.33.

=
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CAPITULO 4 - MODELAGEM MATEMÁTICA

Neste capítulo é apresentada a modelagem do escoamento estratificado, baseada
no modelo de dois fluidos unidimensional, para cálculo da fração volumétrica in situ e
gradiente de pressão bifásico. Além disso, é conduzida uma análise sobre a natureza
física da onda interfacial, a qual foi fundamentada na equação da onda interfacial para
escoamento estratificado óleo-água.
4.1 Modelagem para o cálculo da fração volumétrica in situ e gradiente de pressão
bifásico (Fases separadas)
Antes do início da modelagem, algumas hipóteses devem ser consideradas.


Escoamento isotérmico;



Não há mudança de fases;



Não há transferência de massa;



Fluidos incompressíveis;



Regime permanente;

Temos as equações unidimensionais da quantidade de movimento para
escoamento estratificado aplicadas às fases óleo e água, respectivamente (Wallis, 1969):

4.1

4.2

Supõe-se que o gradiente de pressão seja constante e o mesmo para ambas as
fases e que o módulo da tensão cisalhante interfacial seja o mesmo para ambas as fases,
por uma questão de equilíbrio dinâmico. Onde p é a pressão, z a coordenada axial,
a área de seção transversal ocupada pelo óleo e água;
cisalhantes da fase óleo, água e interfacial;
água e interfacial;

,

,

e

,

e

e

as tensões

os perímetros molhados de óleo,

as densidades do óleo e da água, respectivamente; g a
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aceleração da gravidade e

o ângulo de inclinação. Eliminando o gradiente de pressão

das equações acima, temos:

4.3

sendo que o sinal negativo no termo de tensão interfacial corresponde a água escoando
mais rápido que óleo.
A Equação 4.3 é uma equação não-linear que pode ser resolvida numericamente,
por exemplo, para o nível da água (

ou fração volumétrica in situ da água

,

se as tensões cisalhantes são expressas em termos de fatores de atrito conhecidos. Após
a solução da equação 4.3, o gradiente de pressão bifásico é diretamente obtido pela
inserção dos resultados na Equação 4.1 ou 4.2.
Equações de fechamento são necessárias para as tensões cisalhantes e perímetros
molhados. Na literatura não se tem muitos trabalhos de caráter elucidativo para tais
equações no escoamento óleo-água. A seguir é mostrado o estudo de Rodriguez e
Oliemans (2006).

4.1.1 Modelagem das equações de fechamento proposta por Rodriguez e Oliemans
(2006)


Perímetros

Os perímetros molhados pelo óleo,

, pela água,

e pela interface,

, são

calculados pelo modelo de escoamento apresentado na Figura 4.1. A geometria da
interface que separa o óleo e a água é considerada plana.
As áreas ocupadas pelo óleo e água são expressas por:

4.4

Os perímetros molhados são descritos por:
cos(

4.5
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Figura 4.1- Padrão de escoamento estratificado óleo-água com geometria da interface plana.



Tensões cisalhantes

As tensões cisalhantes parietais da água e do óleo e a tensão cisalhante
interfacial são funções das velocidades in situ das fases e seus fatores de atrito
correspondentes. As equações abaixo descrevem as tensões cisalhantes para água (
óleo

,

e interfacial (

4.6



Fator de atrito

Os fatores de atrito das fases para escoamento turbulento são calculados usando
a correlação de Haaland (1983).
Para a fase água:

4.7
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Para a fase óleo:

4.8

O fator de atrito interfacial e definido pela fase que escoa mais rápido:
e

se
4.9

e

se
4.10



Diâmetro hidráulico

Multiplicando-se por quatro a área de seção transversal ocupada pela fase e
dividindo-se pelo respectivo perímetro molhado, tem-se o diâmetro hidráulico, sendo
e

os diâmetros da água e óleo, respectivamente:

4.11

Segundo Brauner e Maron (1989), os diâmetros hidráulicos são obtidos por 4.11
se as velocidades médias das fases forem aproximadamente iguais. Caso contrário, eles
propõem:

Para

4.12
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Para

4.13



Número de Reynolds

Para o escoamento de fases separadas o número de Reynolds é definido para
cada fase:

4.14

4.1.2 Modelagem das equações de fechamento proposta por este trabalho


Perímetros

Os perímetros molhados pelo óleo,

, pela água,

e pela interface,

, são

calculados pelo modelo de escoamento apresentado na Figura 4.2. A geometria curva da
interface que separa o óleo e a água na seção transversal é considerada um arco de
circunferência, levando em conta o ângulo de contato do óleo com a parede (Ng et al.,
2002).
As áreas ocupadas pelo óleo e água são expressas por (Chen et al., 1997):

4.15

Os perímetros molhados são descritos por:

4.16
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4.17

Figura 4.2 - Padrão de escoamento estratificado óleo-água com geometria da interface
curva



Fator de atrito interfacial

Supõe-se que o cisalhamento interfacial seja função da estrutura ondulatória. E
ainda, que seja possível modelar a dissipação de energia na interface ondulada através
da proposição de uma rugosidade interfacial aparente. Portanto, a tensão interfacial seria
maior do que aquela prevista pelo modelo utilizado em Rodriguez e Oliemans (2006).
A modelagem proposta para o fator de atrito interfacial em escoamento
estratificado ondulado baseia-se numa analogia com o escoamento anular gás-líquido
(Wallis, 1969). Para escoamento anular, a influência do filme líquido ( ) sobre o
escoamento do núcleo de gás é modelada através do fator de atrito interfacial,

, o qual

é função de um termo relacionado à espessura do filme líquido. Essa análise é análoga à
realizada em escoamento monofásico turbulento em tubos rugosos (sand roughness),
mas no escoamento anular o fator de atrito interfacial é função do número de Reynolds
do gás e da espessura do filme líquido.
Muitas correlações empíricas foram propostas para a previsão da rugosidade
interfacial aparente e espessura do filme líquido. Tais correlações podem ser vistas em
Wallis (1969) e, essencialmente, resultam em:
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4.18

É proposto que a espessura do filme líquido do escoamento anular seja
equivalente a amplitude da onda interfacial no escoamento estratificado ondulado óleoágua, como mostra a Figura 4.4.

Figura 4.4 Escoamento estratificado ondulado óleo-água.
Assim, o fator de atrito interfacial para o escoamento ondulado óleo-água é:

4.19

Onde

é uma constante que deve ser ajustada,

pode ser tanto

dependendo das velocidades das fases, D o diâmetro interno do tubo e

ou

a amplitude da

onda.


Tensão cisalhante interfacial

Dadas as expressões para o fator de atrito interfacial, são propostas as seguintes
expressões para a tensão cisalhante interfacial
Para

4.20
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Para

4.21

Note que se a interface for lisa (α = 0), as expressões 4.20 e 4.21 recuperam a
forma da expressão 4.6. Os cálculos das tensões cisalhantes e fatores de atrito de água e
óleo, dos diâmetros hidráulicos e números de Reynolds do óleo e da água são análogos
ao modelo de Rodriguez e Oliemans (2006).

4.1.3 Modelo homogêneo
Este modelo trata o escoamento estratificado óleo-água como uma
mistura homogênea ou um pseudo-fluido com propriedades médias e obedecendo as
equações do escoamento monofásico. A fração volumétrica das fases é exibida como:

4.22

E o gradiente de pressão bifásico:

4.23

Sendo usado o

laminar baseado no número de Reynolds da mistura:

4.24

Usando a correlação de Dukler descrita em Wallis (1969) para a viscosidade da
mistura:

4.25
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onde D é o diâmetro interno do tubo e

pode ser resolvida pela Equação 3.1 do

Capítulo 3.
4.2 Equação da onda interfacial para o escoamento estratificado óleo-água
Partimos da equação da onda interfacial obtida através da linearização e
acoplamento das equações de conservação de quantidade de movimento e massa para o
escoamento estratificado óleo-água (Wallis 1969).

4.26

cujos coeficientes são:

 D 2 


 wU w2  oU o2  4 
 w   o g cos  


w
w
Si

Onde f é o resultado da relação de equilíbrio local da quantidade do movimento
de cada fase:
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4.27

Rearranjando a equação 4.26, temos:

4.28

Sendo:

4.29

4.30

4.31

A velocidade dinâmica é:

4.32
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e a celeridade da onda cinemática é:

4.33

Para que a Equação 4.26 represente uma onda, é necessário que seja do tipo
hiperbólico. Isto requer que certas condições sejam satisfeitas pelos coeficientes
A Equação 4.28, então, permite classificar as ondas em duas classes:
 Ondas hiperbólicas
 Ondas dispersivas

e
e

Por sua vez, as ondas hiperbólicas podem ser dividas em dois tipos:
 Ondas Cinemáticas se
 Ondas dinâmicas se

e .

88

89

CAPITULO 5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO.

Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados experimentais e as
previsões da modelagem matemática proposta no Capítulo 4. Os tópicos são
organizados da seguinte forma: ajuste do termo ondulatório do fator de atrito interfacial
(constante

), comparações dos dados experimentais de fração volumétrica in situ e

queda de pressão com modelos da literatura (Rodriguez e Oliemans (2006) e modelo
homogêno) e modelo proposto nesta pesquisa, apresentação dos dados experimentais de
amplitude e comprimento de onda e forma média da onda e o estudo da natureza física
da estrutura ondulatória através da equação da onda. Todos os resultados experimentais
e o programa desenvolvido no software Mathematica®, onde foram implementadas as
equações apresentadas no capítulo anterior, podem ser vistos no Apêndice B e Apêndice
E respectivamente.
5.1 Ajuste do termo ondulatório do fator de atrito interfacial (constante
A constante

)

da Equação 4.19 foi ajustada inserindo os dados empíricos das

amplitudes médias das ondas (Vide Tópico 5.3).

O ajuste baseou-se no seguinte

critério: minimização simultânea do quadrado dos erros relativos médios entre os
valores teóricos e experimentais de fração volumétrica in situ da água (equação 5.1 e
Figura 5.1) e queda de pressão bifásica (equação 5.2 e Figura 5.2).

5.1

5.2
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Figura 5.1 Ajuste do

para a fração volumétrica in situ da água.

Ajuste da queda de pressao bifasica
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Figura 5.2- Ajuste do

para a queda de pressão bifásica.
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Os valores da constante

foram variados de 0 a 1000. Uma constatação

importante é que, tanto para a fração volumétrica in situ de água, quanto para a queda de
pressão bifásica, ocorre um ponto de erro mínimo. Para a fração volumétrica in situ, o
menor erro relativo encontra-se em torno de
erro relativo encontra-se em torno de

= 300. Para a queda de pressão, o menor

= 100. Considerando que o erro no caso da

fração volumétrica não aumenta significativamente para valores de

entre 100 e 300 e

que, por outro lado, para o caso da queda de pressão o erro aumenta significativamente
para valores de

maiores que 100, foi adotado o valor de

. Portanto, com o

valor da constante definido, tem-se uma nova expressão para o fator de atrito interfacial.
5.2 Previsão da fração volumétrica in situ do óleo e perda de carga bifásica

5.2.1 Fração volumétrica in situ do óleo
São apresentados nesse tópico os dados experimentais de fração volumétrica in
situ de óleo e são feitas comparações com as previsões do modelo de Rodriguez e
Oliemans (2006), modelo homogêneo e o modelo proposto na presente pesquisa. Na
Figura 5.3 estão as comparações para inclinação (a) horizontal, (b) 10° descendente, (c)
20° descendente, (d) 10° ascendente e (e) 20° ascendente. A faixa de incerteza na
medição da fração volumétrica com as válvulas de fechamento rápido variou de ±0,88%
e ±2,58% (Apêndice C).
Na figura 5.3, Uws é a velocidade superficial da água, Uos a velocidade superficial
do óleo e

a fração volumétrica in situ do óleo. Comparando os dados experimentais

com as previsões, o modelo homogêneo subestimou os dados e o modelo de Rodriguez
e Oliemans (2006) superestimou. O modelo proposto, em todos os casos, ofereceu
melhores previsões. Como pode ser observado na Figura 5.4, numa comparação direta
entre dados e previsões do modelo proposto, ocorreu um desvio de +25% e erro relativo
médio global de 14,2%. Já na Figura 5.5, vê-se que o modelo de Rodriguez e Oliemans
(2006) propiciou um desvio de +60% e erro relativo médio global de 40,4%. Na Figura
5.6 constata-se que para o modelo homogêneo o desvio foi de -45% e o erro relativo
médio global de 39%. onde
pelos modelos e

representa a fração volumétrica in situ do óleo prevista

a fração volumétrica in situ do óleo medida experimentalmente.
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Figura 5.3- Fração volumétrica in situ do óleo em função da velocidade superficial do óleo:
dados experimentais, modelo homogêneo, modelo de Rodriguez e Oliemans (2006) e
modelo proposto, para as inclinações (a) horizontal, (b) -10°, (c) -20°, (d) +10° e (e) +20°.
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Figura 5.6- Comparação entre a fração volumétrica in situ de óleo obtida pelo modelo
homogêneo e a obtida experimentalmente.

A concordância quantitativa entre as previsões do modelo proposto e os dados
experimentais de frações volumétricas in situ do óleo é bastante satisfatória, sendo
assim considerado um bom resultado tendo em vista a complexidade do escoamento
bifásico estratificado. Para o cálculo do erro relativo médio global foi utilizada a
expressão 5.3:

5.3

5.2.2 Queda de pressão bifásica
São apresentadas nesse tópico comparações entre a queda de pressão obtida
experimentalmente e aquela prevista pelo modelo de Rodriguez e Oliemans (2006),
modelo homogêneo e o modelo proposto na presente pesquisa. Na Figura 5.7 estão as
comparações na (a) horizontal, (b) 10° descendente, (c) 20° descendente, (d) 10°
ascendente, com as mesmas velocidades superficias da água e óleo do topico anterior.
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Figura 5.7- Queda de pressão em 7,5 metros de tubulação: experimental, modelo homogêneo,
modelo de Rodriguez e Oliemans (2006) e modelo proposto, para as inclinações (a) horizontal, (b) 10°, (c) -20°, (d) +10°.
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A faixa de incerteza na medição da queda de pressao bifásica pelo medidor é de
0,5% do fundo de escala (0,1 kPa; maiores detalhes estão no Apêndice C).
Na Figura 5.7, verifica-se que os dados experimentais de queda de pressão, em
todas as angulações, ficaram abaixo das previsões dos modelos. O modelo proposto se
aproximou melhor na maioria absoluta dos casos. A queda de pressão prevista pelo
modelo proposto quando comparada à experimental para todos os pontos,
independentemente da angulação, apresentou um erro relativo médio global de 70,6%, o
modelo de Rodriguez e Oliemans (2006) de 82,4% e o modelo homogêneo de 106%.
Para o cálculo do erro relativo médio global foi utilizada a seguinte expressão:

5.4

Onde

representa a queda de pressão pelos modelos e

a queda de

pressão medida experimentalmente.
Em suma, a comparação dos dados experimentais com os modelos sugere que o
modelo proposto representa um avanço. Foi possível obter melhores previsões de fração
volumétrica in situ e queda de pressão bifásica em escoamento estratificado ondulado
óleo-água. O modelo propiciou uma melhora significativa principalmente para o caso da
previsão da fração volumétrica in situ.
5.3 Propriedades geométricas e cinemáticas da onda interfacial
São apresentados a seguir os dados experimentais das propriedades geométricas
e cinemáticas da onda interfacial para a malha de pontos estabelecida. Nas Figuras 5.8 e
5.9 estão os dados de comprimento médio e amplitude média de onda, respectivamente,
em função da velocidade relativa para diversas inclinações. Na Figura 5.10 estão dados
de celeridade média de onda e velocidades in situ das fases em função da velocidade
superficial de óleo e para diversas inclinações.
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Figura 5.8 -Dados de comprimento médio da onda em função da fração volumétrica in situ de óleo e para
(a) horizontal, 10° descendente e 10° ascendente, (b) 20° descendente e 20° ascendente.
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Figura 5.10- Celeridade da onda média, velocidades in situ de óleo (Vo) e água (Vw) em
função da velocidade superficial de óleo, para as inclinações (a) horizontal, (b) -10°, (c) 20°, (d) +10° e (e) +20°.
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Sendo Vr a velocidade relativa entre as fases,nas Figura 5.8 (a) e (b), em geral,
pode-se notar que o aumento da velocidade relativa entre as fases faz com que o
comprimento da onda diminua. É interessante também observar que os comprimentos
da onda na ascendente (10° e 20°) são em geral maiores do que na descendente (-10° e 20°) e horizontal. Aparentemente, o escoamento é mais estável na ascendente e para as
velocidades relativas menores. As velocidades relativas são mais baixas na ascendente,
o que explicaria a maior estabilidade, conforme o critério de estabilidade hidrodinâmica
de Kelvin-Helmholtz.
Pode-se ver na Figura 5.9 (a) e (b) que com o aumento da velocidade relativa a
amplitude média da onda tende a decair para inclinações horizontal e descendente. Já
para inclinações ascendentes as amplitudes tendem aumentar. Além disso, as amplitudes
na ascendente são menores do que na descendente e horizontal. Novamente, isso indica
uma interface mais estável na ascendente.
Em relação à Figura 5.10, em aspectos gerais e para todas as inclinações
exploradas, a celeridade da onda manteve-se entre as velocidades in situ do óleo e da
água. Esse é um comportamento típico de ondas de natureza cinemática. É interessante
salientar que na horizontal, 10° descendente, 10° ascendente e 20° ascendente e para as
baixas velocidades superficiais do óleo a celeridade da onda se aproximou da
velocidade in situ da água, enquanto que para velocidades mais altas ela se aproximou
da do óleo. Em 20° descendente os dados se aproximaram da velocidade in situ do óleo.
Não foram observadas grandes alterações nos valores de celeridade para as diferentes
angulações analisadas.
Em suma, as propriedades geométricas da onda parecem seguir a seguinte
tendência: nas inclinações horizontal e descendentes os comprimentos médios da onda
são menores do que nas ascendentes, e no caso das amplitudes médias ocorre o
contrário. Além disso, na medida em que a velocidade relativa vai aumentando, em
todas as inclinações verificadas, os comprimentos médios das ondas tendem a diminuir,
as amplitudes na horizontal e descendente tendem a decair e na ascendente aumentar.
Por fim, a celeridade não parece ser influenciada pela angulação, mas sim pela
velocidade in situ da fase mais rápida.
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5.4 Estudo da natureza da onda interfacial
Como já visto na modelagem matemática, tópico 4.3, as ondas podem ser
classificadas em dispersivas ou hiperbólicas, sendo as hiperbólicas subdivididas em
cinemáticas ou dinâmicas. Nesta seção, os dados experimentais serão comparados com
as previsões da teoria da onda cinemática (Wallis, 1969) para o estudo da natureza da
onda interfacial.
Para que a Equação 4.28 represente uma onda hiperbólica é necessário que
sejam satisfeitas as seguintes condições:
Os coeficientes

e

(Equação 4.29) e

(Equação 4.30).

tem dimensão de tempo; assim, eles são divididos pela razão entre

comprimento e celeridade da onda, esta que indica a escala de tempo da onda interfacial
observada neste trabalho, resultando nos coeficientes adimensionais
portanto, os adimensionais descritos pelas equações abaixo,

e

. Sendo

pela razão

do

comprimento e celeridade da onda experimental:

5.5

Nas Figuras 5.11 e 5.12 observam-se os valores de

e

, respectivamente, em

função da velocidade superficial do óleo para inclinações -20°, -10°, 0°, +10° e 20°. Na
Figura 5.11 observa-se que o coeficiente adimensional

apresenta valores muito

próximos de zero. Portanto, as ondas interfaciais observadas neste trabalho são
consideradas hiperbólicas.
Uma vez as ondas definidas como sendo hiperbólicas, elas podem ser
subdivididas em cinemáticas ou dinâmicas. Teoricamente, são cinemáticas se

e

dinâmicas se

. Na Figura 5.12 percebe-se que os valores do coeficiente

adimensional

são sempre menores ou muito menores do que 1. Para valores altos de

velocidade superficial de óleo

aproxima-se de 1, o que poderia indicar ruptura da

onda ou instabilidade hidrodinâmica.
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Figura 5.11- Coeficiente adimensional

em função da velocidade superficial do óleo para as

inclinações (-20°, -10°, 0°, +10° e 20°).
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Figura 5.12- Coeficiente adimensional
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Wallis (1969) descreve a celeridade da onda cinemática pela Equação 4.33. A
Figura 5.13 compara a previsão da equação 4.33 com os dados experimentais da
celeridade da onda em função da fração volumétrica do óleo na (a) horizontal, (b) 10°
descendente, (c) 20° descendente, (d) 10° ascendente e (e) 20° ascendente. Como a
Equaçao 4.33 depende das equações de fechamento descritas no Capítulo 4, adotou-se o
modelo proposto pela presente pesquisa, tendo em vista que ele se mostrou mais
adequado que os modelos da literatura.
Na Figura 5.13,
e

exp é a celeridade média da onda medida experimentalmente

(Eq. 4.33) é a celeridade teórica de uma onda cinemática, conforme teoria proposta

por Wallis (1969). A concordância entre previsão e dados e bastante satisfatória. O
espalhamento foi da ordem de ±10 e erro relativo médio global de 9,94% (Figura 5.14).
Para o cálculo do erro relativo médio global foi utilizada a expressão 5.6.

5.6

5.5 Forma da onda
A forma média da onda descrita no capitulo 3 foi analisada para 5 pontos, sendo:
velocidades superficiais da água
(Fig. 3.35 a) e

= 0.1 m/s,

= 0.15 m/s e de óleo

= 0.1 m/s para 0°, -10° e 10°

= 0.1 m/s para -20° e 20° (Fig. 3.35 b). Na Figura 5.15

estão os gráficos da onda média e nota-se que as formas da onda na horizontal e na
descendente são diferentes da ascendente, levando, portanto, a acreditar que na ascendente
ocorre uma onda mais suave e estável.
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Figura 5.13- Celeridade média da onda interfacial para as inclinações (a) horizontal, (b) 10°, (c) -20°, (d) +10° e (e) +20°.
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Figura 5.14- Comparação entre a celeridade média de onda cinemática obtida pela equação 4.33 e a
obtida experimentalmente.

Horizontal
10° descendente
10° ascendente

2

1

m (mm)
0

-1

-2

(a)

-3
-5

0

5

10

15

20

m (mm)

25

30

35

40

45

106

20° descendente
20° ascendente

1,5
1,0
0,5

m (mm) 0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0

(b)

-2,5
-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

m (mm)

Figura 5.15- Forma média da onda para as inclinações (a) (0°,-10 e 10° ) e (b) (-20° e 20°).
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CAPITULO 6 - CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS.

Este trabalho apresentou um estudo experimental sobre o padrão estratificado
ondulado óleo-água. Buscou-se caracterizar e entender o escoamento a partir da
obtenção de dados de propriedades geométricas e cinemáticas da onda interfacial, além
de fração volumétrica in situ e queda de pressão bifásica.

Propôs-se um modelo

fenomenológico baseado no modelo de dois fluidos unidimensional, considerando a
estrutura ondulatória interfacial. O modelo proposto foi comparado com dois modelos
disponíveis na literatura e com os dados experimentais coletados. E um estudo sobre a
natureza física da onda, fundamentado na equação da onda da perturbação interfacial,
também foi desenvolvido.
Os principais resultados deste trabalho podem ser assim sintetizados:


O estudo experimental das propriedades geométricas da onda mostrou
que: o comprimento médio da onda interfacial, tanto na descendente
quanto na ascendente a partir da horizontal, tende a decrescer com o
aumento da velocidade relativa entre as fases, e para as mesmas
velocidades relativas, o comprimento médio na horizontal e descendente
é em geral inferior do que na ascendente. Em relação à amplitude média
da onda, aumentando à velocidade relativa na horizontal e descendente as
amplitudes tendem a diminuir, já na ascendente ela tende a aumentar. As
amplitudes da onda na horizontal e descendentes são geralmente maiores
do que na ascendente. Considerando as diferenças entre os comprimentos
e amplitude descritos em relação aos ângulos de inclinação, o
escoamento tende ser mais estável na ascendente e para as velocidades
relativas menores. As velocidades relativas são mais baixas na
ascendente, o que explicaria a maior estabilidade, conforme o critério de
estabilidade hidrodinâmica de Kelvin-Helmholtz.



O estudo experimental das propriedades cinemáticas da onda mostrou
que: a celeridade média da onda em aspectos gerais e para todas as
inclinações exploradas manteve-se entre as velocidades in situ do óleo e
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da água. Entretanto, na horizontal, em 10° descendente, 10° descendente
e 20° ascendente, para as velocidade superficiais do óleo mais baixas ela
se aproximou da velocidade in situ da água e para mais altas se
aproximou da velocidade in situ do óleo, em 20° descendente ela se
aproximou da velocidade do óleo. Não foram observadas grandes
alterações nos valores de celeridade para as diferentes angulações, o que
sugere que talvez ela não seja influenciada pela angulação, mas sim pela
velocidade in situ da fase mais rápida.


A modelagem proposta para as equações de fechamento do modelo de
dois fluidos unidimensional para previsão da fração volumétrica in situ e
queda de pressão bifásica considera a geometria interfacial curva na
seção transversal. Um fator de atrito interfacial baseado no conceito de
rugosidade equivalente é proposto. O modelo proposto mostrou uma
melhor concordância com os dados experimentais em comparação com
outros dois modelos da literatura; para a fração volumétrica in situ do
óleo teve uma dispersão de +25% e erro médio global de 14,2%,
enquanto o modelo de Rodriguez e Oliemans (2006) uma dispersão de
+60% e erro médio global de 40,4% e o modelo homogêneo uma
dispersão de -45% e erro médio global de 39%; para a queda de pressão
o modelo proposto teve um erro médio global de 70,6%, o modelo de
Rodriguez e Oliemans (2006) 82,4% e o modelo homogêneo de 106%.



Um estudo fundamentado na equação da onda da perturbação interfacial
para escoamento estratificado óleo-água foi conduzido. Para que a
equação teórica represente uma onda é necessário que seja do tipo
hiperbólico e isto requer que certas condições sejam satisfeitas: o
coeficiente

da equação citada tem de ser igual a zero e o coeficiente

diferente de zero. Uma vez sendo provado o caráter hiperbólico, as ondas
podem ser classificadas em cinemática ou dinâmica, sendo que para ser
cinemática o coeficiente

tem que ser menor do que um. Os dados

experimentais apontaram que a onda observada é do tipo hiperbólico e
cinemática. Sendo a onda cinemática, foi utilizada a equação da onda
cinemática descrita pela teoria de Wallis (1969) para confrontar a
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celeridade experimental com a teórica. A concordância entre previsões e
dados foi bastante satisfatória, com um espalhamento de ±10 e erro
relativo médio global de 9,94%.

Com o intuito de dar continuidade a esta pesquisa, para trabalhos futuros sugerese:


Coletar um banco de dados mais abrangente das propriedades
geométricas e cinemáticas da onda, fração volumétrica in situ e queda de
pressão bifásica, a fim de obter maiores esclarecimentos sobre estrutura
ondulatória.



Aprofundar o estudo do modelo fenomenológico para aprimorar a
previsão da queda de pressão.



Desenvolver um modelo fenomenológico para a previsão das
propriedades geométricas da interface.



Fazer as mesmas investigações desta pesquisa em diferentes tubulações,
geometrias, ângulos de inclinação, viscosidades, densidades dos fluidos e
materiais do tubo.
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APÊNDICE A - INSTALAÇÕES EXPERIMENTAIS DO NETEF

A.1 Sistema de suprimento de ar
Um compressor Worthington de 60 CV centrífugo, do tipo parafuso, é
responsável pelo suprimento de ar para o sistema (Figura A.1 a). O ar ao sair do
compressor é refrigerado por três torres de resfriamento (Figura A.1 b), seguindo uma
ramificação de três vias contendo uma válvula de controle pneumático em cada. Esse
sistema de válvulas é responsável pelo controle pneumático da vazão de ar que chega às
linhas de teste. Operando com uma pressão de saída de até 700 KPa, o compressor
alimenta um reservatório de ar que equaliza a variação de pressão do sistema, evitando
assim variações de pressões inconvenientes para testes em regime permanente (Figura
A.2).
A principal função das válvulas é controlar a vazão de ar que alimenta a linha de
teste. A quantidade de ar é medida através de medidores de vazão do tipo placas de
orifício ou medidor do tipo deslocamento positivo, que estão localizadas a jusante. As
três ramificações possuem vazões nominais de 14

/h, 40

/h e 100

possível através delas o ajuste fino da vazão do ar que entra no sistema.

Figura A.1- (a) Compressor; (b) Torres de resfriamento de ar

.

/h, sendo
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.
Figura A.2- Tanque acumulador de ar.

A.2 Sistemas de suprimento de água e óleo
A água e o óleo mineral ficam estocados separadamente em reservatórios ou
tanques de armazenamento de polipropileno, e são bombeados para a linha através de
bombas helicoidais do tipo parafuso, acionadas remotamente por inversores de
freqüência de 12 KW (Figura A.3). Geralmente, utiliza-se bomba centrífuga para a
água. Entretanto, dependendo das condições do escoamento bifásico, esse tipo de
bomba causava refluxo, gerando muita variação nos sinais de saída de vazão, o que
dificultava o controle. A fim de minimizar a oscilação desses sinais e aperfeiçoar o
controle de vazão de água, optou-se por utilizar, assim como para o óleo, uma bomba de
deslocamento positivo helicoidal do tipo parafuso. Dessa maneira, em principio, as
bombas forneceriam uma vazão constante do fluido, independente da pressão da linha.
Logo, diminui-se a oscilação dos sinais de vazão de água. Para o bombeamento de água
foi utilizada, então, uma bomba helicoidal do tipo parafuso da marca Weatherford com
potência de acionamento de 15 CV e potência absorvida de 10 CV, contando com um
coeficiente de segurança; e para o óleo uma bomba helicoidal do tipo parafuso também
da marca Weatherford modelo 2WHT 53/F, com potência de 10 CV.
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Figura A.3- Inversores de freqüência.

As medidas das vazões de água e óleo são realizadas a montante da seção de
testes através de medidores instalados na linha, que serão descritos mais adiante. A
Figura A.4 mostra, acima e abaixo, as bombas helicoidais de óleo e água utilizadas,
respectivamente. Óleo e água são bombeados desde os tanques de armazenamento
passando por tubulações em PVC até atingir a linha de teste de vidro. Após a linha, a
mistura de água e óleo passa por um tanque separador do tipo placas coalescente. Uma
vez separados os líquidos, cada um segue para o reservatório respectivo por gravidade.
Tanto os inversores de freqüência quanto a rotação do motor da bomba são controlados
manualmente ou remotamente por um programa em plataforma Labview® através de
protocolo CAM de comunicação.

Figura A.4- Bombas helicoidais de alimentação de água e óleo.
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A.3 Separador de água e óleo
Um separador de água e óleo de placas coalescentes foi projetado para otimizar
o funcionamento do sistema no que diz respeito a separação de líquidos. A capacidade
do mesmo é de 22 000 litros. O revestimento interno de placas é feito com uma resina
especial a base de poliéster para melhorar sua afinidade com a água e repulsão ao óleo
em uma das faces (face hidrofílica e oleofóbica). Fenômeno recíproco deve ocorrer na
face oposta da mesma (face hidrofóbica e oleofílica), esta em PVC. Assim, ele pode
operar com misturas de óleo em água e também com misturas de água em óleo. O
separador está dividido em três câmaras, como pode ser observado no diagrama
esquemático da Figura A.5.

Figura A.5- Diagrama esquemático do Separador de Placas Coalescentes.

A primeira, na entrada, possui quatro chicanas para regularizar o escoamento da mistura
antes deste chegar até as placas separadoras. Na segunda câmara, onde ocorre
efetivamente a separação, encontram-se as placas corrugadas que realizam a separação
dos fluidos.

Figura A.6- Separador de água e óleo do tipo placas coalescentes.
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O princípio de separação consiste em facilitar a aglutinação ou coalescência das gotas
de água ou óleo que se encontram misturadas em uma dispersão homogênea, formando
gotas cada vez maiores e aumentando assim sua velocidade de ascensão ou descenso,
conforme a lei de Stokes. Estas bolhas se separam naturalmente devido a diferença de
densidade entre os fluidos. A seguir, a terceira câmara serve apenas para armazenar os
volumes de água, que retornam por gravidade para os tanques de armazenamento
respectivos. A figura A.6 mostra um foto do separador de placas coalescentes.
A.4 Medidores de vazão de água
Estão disponíveis no laboratório dois medidores de vazão de água: um medidor
de engrenagem para baixas vazões de água (modelo OGT da Oval) que lê uma faixa de
1 a 35 l/min., o que equivale a uma faixa de velocidades superficiais de 0,031 a 1,1 m/s,
e um medidor de altas vazões de água do tipo Vortex ( Modelo EX-DELTA VXW 1050
da Oval), capaz de ler uma faixa de 33.33 a 1316.667 l/min. o que equivale a uma faixa
de velocidades superficiais de 1,05 a 41 m/s. Na Figura A.7 a e b podem ser observados
os medidores de água de alta e de baixa vazão, respectivamente.

Figura A.7- (a)Medidor tipo vórtex EX-Delta para altas vazões de água, (b) Medidor Oval
de engrenagens para baixas vazões de água.

A.5 Medidores de vazão de óleo
Estão disponíveis no laboratório dois medidores de vazão de óleo sendo: um
medidor de engrenagem para baixas vazões de óleo (modelo FLOWMATE, Oval M-III)
que lê uma faixa de 0,05 a 8 l/min., o que equivale a uma faixa de velocidades
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superficiais de 0, 016 a 0,25 m/s, e um medidor de deslocamento positivo para médias
vazões de óleo (Modelo EG LS5576, Oval), capaz de ler uma faixa de 2,5 a 106 l/min.,
o que equivale a uma faixa de velocidades superficiais de 1,05 a 3,33 m/s. Na Figura
A.8 a e b podem ser observados os medidores de água de baixas e de médias vazões,
respectivamente.

Figura A.8- (a) Medidor baixas vazões, (b) Medidor médias vazões.
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APÊNDICE B - TABELA COM OS DADOS EXPERIMENTAIS

N. exp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

exp

exp

[°]
0
0
0
0
0
0
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-20
-20
-20
-20
-20
-20
10
10

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.15
0.15

0.03
0.05
0.07
0.1
0.13
0.15
0.03
0.05
0.07
0.1
0.13
0.15
0.03
0.05
0.07
0.1
0.13
0.15
0.03
0.05

0,39
0,47
0,48
0,58
0,63
0,65
0,39
0,49
0,51
0,58
0,65
0,66
0,48
0,57
0,62
0,69
0,73
0,75
0,38
0,45

0,16
0,24
0,3
0,39
0,46
0,49
0,16
0,25
0,3
0,39
0,46
0,49
0,22
0,33
0,39
0,49
0,56
0,59
0,16
0,24

0,68
0,74
0,77
0,8
0,82
0,83
0,76
0,79
0,79
0,81
0,83
0,84
0,82
0,84
0,85
0,87
0,88
0,88
0,6
0,69

0,42
0,52
0,56
0,64
0,69
0,71
0,51
0,58
0,6
0,65
0,7
0,71
0,58
0,67
0,71
0,75
0,79
0,81
0,44
0,53

0,89
1,32
1,83
2,26
3,12
3,54
-11,16
-10,41
-9,79
-9,3
-8,62
-8,11
-22,63
-21,64
-20,86
-20,35
-19,55
-19,05
13,25
13,85

2,75
4,88
6,5
9,81
13,08
14,74
-9,5
-7,18
-5,51
-2,01
1,41
3,12
-21,22
-18,65
-16,76
-13,05
-9,49
-7,72
15,06
17

2,63
4,21
5,4
7,79
10,14
11,33
-8,52
-6,89
-5,57
-3,12
-0,72
0,48
-19,07
-17,46
-16,25
-13,82
-11,43
-10,23
14,16
15,46

2,53
3,91
4,96
7,03
9,09
10,15
-9,27
-7,72
-6,52
-4,28
-2,11
-1,02
-20,39
-18,67
-17,49
-15,17
-12,88
-11,73
14,22
15,42

43
40,63
41,07
38,68
40,15
37,79
41,54
40,1
37,63
39,7
36,76
37,83
43,52
37,4
38,01
37,88
36,03
37,47
47,83
48,86

4,59
4,51
4,7
3,98
3,71
3,66
4,62
4,56
3,81
3,93
3,6
3,76
5,4
3,88
3,58
3,19
2,53
2,3
1,76
2,19

0,1
0,19
0,23
0,3
0,37
0,35
0,12
0,15
0,18
0,31
0,36
0,4
0,15
0,2
0,25
0,32
0,36
0,42
0,1
0,11

0,11
0,17
0,21
0,29
0,36
0,4
0,12
0,18
0,22
0,3
0,37
0,4
0,13
0,2
0,24
0,31
0,39
0,43
0,1
0,16

0,066
0,072
0,072
0,077
0,076
0,074
0,071
0,074
0,073
0,069
0,07
0,066
0,063
0,076
0,076
0,075
0,078
0,078
0,092
0,094

3,24
3,43
3,37
3,29
3,06
2,78
3,63
3,4
3,2
2,94
2,63
2,51
3,06
3,05
2,95
2,57
2,26
2,17
4,23
4,83
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10
10
10
10
20
20
20
20
20
20

0.15
0.15
0.15
0.15
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.07
0.1
0.13
0.15
0.03
0.05
0.07
0.1
0.13
0.15

0,47
0,57
0,62
0,66
0,41
0,53
0,58
0,64
0,71
0,74

0,3
0,39
0,46
0,49
0,22
0,33
0,39
0,49
0,56
0,59

0,73
0,78
0,81
0,82
0,54
0,68
0,74
0,8
0,84
0,85

0,59
0,65
0,69
0,71
0,48
0,64
0,72
0,73
0,77
0,79

13,92
14,35
15,93
16,21
-

18,51
21,63
24,76
26,35
-

16,53
18,79
21,07
22,23
-

16,33
18,31
20,3
21,33
-

47,88
42,11
36,17
35,75
28,71
41,79
47,56
43,27
37,47
38,5

2,14
2,44
2,49
2,67
0,28
0,43
0,81
1,44
1,43
1,35

0,19
0,26
0,35
0,38
0,17
0,32
0,35

0,2
0,28
0,36
0,39
0,26
0,34
0,38

0,098
0,096
0,093
0,088
0,144
0,133
0,13

4,76
4,16
3,54
3,2
5,32
4,18
4,02

Jw

Velocidade superficial da água (m/s)

Perda de carga (modelo homogêneo) (KPa)

Jo

Velocidade superficial do óleo (m/s)

Perda de carga (Rodriguez e Oliemans (2006) (KPa)

exp

Fração volumétrica in situ do óleo experimental.

Perda de carga (modelo proposto por esta pesquisa)
(KPa)

Fração volumétrica in situ do óleo (modelo homogêneo).

Comprimento da onda experimental (mm)

Fração volumétrica in situ do óleo (Rodriguez e Oliemans (2006).

Amplitude da onda experimental (mm)

Fração volumétrica in situ do óleo (modelo proposto por esta
pesquisa).

Celeridade da onda experimental (m/s)

Perda de carga experimental (KPa)

Celeridade da onda descrita por Wallis (1969) equação
4.31 (m/s)
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APÊNDICE C - INCERTEZA EXPERIMENTAL

A análise de incerteza serve para validar e quantificar a exatidão dos dados
experimentais colhidos, já que erros sempre estão presentes quando se trata de medições
experimentais. Os erros podem ser de dois tipos: o erro fixo ou sistemático é o mesmo
para cada leitura e pode ser eliminado por calibração ou correção apropriada e o erro
aleatório é diferente para cada leitura, depende de condições imprevisíveis e, por isso,
não pode ser eliminado. O objetivo da analise de incerteza é estimar o erro aleatório
provável nos resultados experimentais, ou seja, estimar a incerteza nas medições e nos
resultados calculados devido a este tipo de erros. A estimativa deste tipo de incerteza
tem três etapas (FOX; MCDONALD; PRITCHARD, 2004):
1- Estimar o intervalo de incerteza das medidas
Por repetição: para dados normalmente distribuídos, mais de 99% dos dados
medidos situam-se dentro de  3 , sendo  o desvio padrão, 95% situam-se dentro de
 2 , e 68% situam-se dentro de  .

Sem repetição: é usualmente mais ou menos a menor divisão da escala do
instrumento de medida (contagem ou leitura mínima).
A incerteza pode ser definida como:

uh  

incerteza relativa
medida

C.1

2- Estabelecer o limite de confiança de cada medida
A determinação do intervalo de confiança baseia-se no conceito de desviopadrão para uma distribuição normal. Probabilidades de cerca de 20 por 1 correspondem
a 2 e de 3 para 1 correspondem a limites de confiança de  . Probabilidades de 20
por 1 são tipicamente usados nos trabalhos de engenharia.
3- Análise da propagação de incerteza nos cálculos
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Supondo que a medição das variáveis x1 ,x2 ,...,xn , é feita, a incerteza de cada
variável medida é ui . As medições são usadas para o cálculo de algum resultado, R .
Em geral, R pode ser matematicamente expresso como R  R( x1 ,x2 ,...,xn ) . Para
analisar como os erros nas variáveis medidas x1 ,x2 ,...,xn propagam-se no cálculo de R ,
calcula-se o efeito sobre R de um erro na medição de um xi individual de acordo com a
formula (analogia com a derivada de uma função):

R
 xi
xi

C.2

x R  xi
1 R
 xi  i
R xi
R xi xi

C.3

 Ri 
A variação relativa em R é:

 Ri
R



A Equação C.3 pode ser usada para estimar o intervalo de incerteza do resultado
devido à incerteza em xi . Introduzindo a notação de incerteza relativa, tem-se:

uRi 

xi R
ux
R xi i

C.4

A incerteza de R devida a combinação dos efeitos das incertezas em todos os xi ,
pode ser representada por:
2
 x R 2  x R 2
 xn R  
1
2
u R   
u1   
u2   ...  
un  
 R x1   R x2 
 R  n  

1/ 2

C.5

Neste apêndice serão apresentados em detalhes os cálculos relativos à análise de
incerteza experimental.
É necessário avaliar as incertezas devidas à instrumentação e conferir se essas se
encontram dentro de uma faixa satisfatória. Foram calculadas as incertezas na obtenção
experimental das velocidades superficiais das fases, razão de injeção, fração
volumétrica in situ, deslizamento entre as fases, fator de atrito, viscosidade da mistura e
queda de pressão.
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C.1 Velocidades superficiais de água e óleo
.

Considera-se a incerteza relativa ou erro para a vazão de água, Q w , 1,25% da
medida para o medidor de baixa vazão e 1,0% da medida para o medidor de alta vazão.
.

Para a vazão de óleo, Q o , a incerteza relativa considera-se 0,5% da medida de vazão
tanto para o medidor de média vazão quanto para o de baixa. Os valores de incerteza
relativa tanto para vazão de água como de óleo foram obtidos a partir dos manuais de
especificações da OVAL de cada medidor. Sendo assim a incerteza na medição de
vazão de água é constante e igual a 1,0% ou 1,25%, dependendo do medidor usado para
a medição, e a incerteza na medição de vazão de óleo constante e igual a 0,5%.
Tendo as velocidades superficiais de água e óleo definidas respectivamente por:
.

U ws

.

Q
Q
 w , U os  o
A
A

C.6

Desprezando a incerteza na medição do diâmetro interno do tubo, tem-se:
.

.

U ws  U ws (Q w ) , U os  U os (Qo )

C.7

Sendo assim, a incerteza na medição das velocidades superficiais de água e óleo
igual à incerteza na medição das vazões.

uUw  uQw , uUo  uQo

C.8

Assim, tem-se a incerteza na medição das velocidades superficiais de água, para
as medidas feitas com o medidor de baixa e alta vazão, respectivamente:

uU w   1,25%

C.9

uU w   1,0%

C.10

e a incerteza na medição das velocidades superficiais de óleo:

uUo   0,5%

C.11

128
C.2 Fração volumétrica in situ do óleo
A incerteza na medição da fração volumétrica de óleo  o pela técnica da válvula
de fechamento rápido é dada pela incerteza em cada uma das quatro medidas de volume
de óleo efetuadas, e a medida do volume total da linha, representadas pelo erro da
bureta utilizada.
O volume total de óleo medido para cada ponto é dado por:
Vo  Vo1  Vo 2  Vo3  Vo 4

C.12

Onde Vo é o volume total de óleo e Vo1 , Vo 2 , Vo 3 , Vo 4 são os volumes de óleo na
primeira, segunda, terceira e quarta medida respectivamente.
A incerteza na medição de Vo poderia ser estimada através da seguinte
expressão:
1/2

2
2
2
2
 V V
  Vo 2 Vo
  Vo 3 Vo
  Vo 4 Vo
 
o1
o
uVo   
uVo1   
uVo 2   
uVo 3   
uVo 4  
 Vo Vo1
  Vo Vo 2
  Vo Vo 3
  Vo Vo 4
 

C.13

Sendo:

Vo Vo
V
V

 o  o 1
Vo1 Vo 2 Vo3 Vo 4

C.14

A incerteza na medição de Vo1 , Vo 2 , Vo 3 , Vo 4 é dada por:

uVo1  

10mL
Vo1

C.15

uVo 2  

10mL
Vo2

C.16

uVo 3  

10mL
Vo3

C.17

uVo 4  

10mL
Vo4

C.18
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Substituindo as Equações C.14 a C.18 na Equação C.13 a incerteza na medida
do volume de óleo é dado por:
 10mL 2  10mL 2  10mL  2  10mL  2 
uVo    
 
 
 
 
Vo  
Vo  
Vo  
Vo  



1/ 2

C.19

Substituindo os valores do volume total de óleo de cada medição, Vo , tem-se a
faixa de incerteza na medição de Vo :

0,0082  uVo  0,0243

C.20

Ou seja a faixa de incerteza varia entre ±0,82% e ±2,43%.
A medida do volume total da linha V , é composta por quatro medidas. A bureta
tem 2000 mL e o volume total da linha é aproximadamente 6400 mL. Assim são
necessárias quatro medidas. Assim o volume total da linha é dado pela seguinte
expressão:
V  V1  V2  V3  V4

C.21

Na qual V é o volume total da linha, igual a 6400 mL, V1 , V2 , V3 são os volumes da
primeira, segunda e terceira medida, igual a 2000 mL e V4 é o volume da quarta
medida, igual a 400 mL.
A incerteza na medição de V poderia ser estimada através da seguinte
expressão:
2
2
2
2
 V V
  V4 V
 
  V2 V
  V3 V
1
uV   
uV1   
uV2   
uV3   
uV4  
 V V1
  V V2
  V V3
  V V4
 

1/ 2

C.22

Sendo:

V V V V



1
V1 V2 V3 V4
A incerteza na medição de V1 , V2 , V3 e V4 é dada por:

C.23

130

uV1  

10mL
V1

C.24

uV2  

10mL
V2

C.25

uV3  

10mL
V3

C.26

uV4  

10mL
V4

C.27

Substituindo as Equações C.23 a C27 na Equação C.22 têm-se:
 10mL 2  10mL 2  10mL 2  10mL 2 
uV    
 
 
 
 
V  
V  
V  
V  



1/ 2

C.28

Sendo V constante e igual a 6400 mL, tem-se assim a incerteza na medição de

V:
uV  0,54 %

C.29

Como o volume da linha é constante a fração volumétrica de óleo é dada por:

o 

Vo
V

C.30

E a incerteza na medição de  o poderia ser dada pela seguinte expressão:
2
2
 V 
  V  o  
o
o
u o   
uVo   
uV  


V
  o Vo
  o
 

1/ 2

C.31

Sendo:

 o 1

Vo V

C32
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 o
V
  o2
V
V

C.33

Substituindo as Equações C.30, C.32 e C.33 na Equação C.31 têm-se:

   u 

u o    uVo


2

V

2

1/2




C.34

Assim, substituindo a Equação C.20 e a Equação C.29 na Equação C.34, têm-se
a faixa de incerteza na medição de  o :

0,0088  uo  0,0258

C.35

Ou seja, a faixa de incerteza varia entre ±0,88% e ±2,58%.
C.3 Perda de carga.
Considera-se a incerteza relativa para a queda de pressão, P , a menor divisão
de escala do manômetro tipo U utilizado para a calibração do transdutor de pressão.
Assim a incerteza relativa é de  0,5 %. De acordo com as medidas de perda de pressão
realizadas, a incerteza na medição da queda de pressão bifásica, P , e monofásica de
água, Pw , variou dentro da seguinte faixa, respectivamente:

0,002  uP  0,0172

C.43

ou seja, ±0.2 % para a maior e ±1.72% para a menor perda de pressão bifásica
medida.

0,0021  uPw  0,0128

C.44

ou seja, ±0,21% para a maior e ±1,28% para a menor perda de pressão
monofásica de água medida.
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APÊNDICE D - PROGRAMA LABVIEW

D.1 Binariza e apara

134
D.2 Filtra e normaliza

135
D.3 Cálculo do comprimento e amplitude da onda.

136
D.4 Cálculo da celeridade da onda
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APÊNDICE E - PROGRAMA PARA O TRATAMENTO DOS
DADOS DE FRAÇÃO VOLUMETRICA IN SITU E PERDA DE
CARGA

E.1 Interface plana( modelo de Rodriguez e oliemans (2006))
(*Nivel da agua adimensional, perímetros molhados e áreas das fases*)

(*fração volumetrica das fases*)

(*velocidade in situ das fases*)

(*diâmetro hidraulico*)

(*n. de reynolds*)

(*fator de atrito de churchil*)

138

(*tensão cisalhante*)

(*função pra predição das frações volumétricas in situ*)

(*Calculo da altura da camada de agua adimensional (hafinal = hfinal / Di) em funcao das velocidades
superficiais das fases*)

(*frações volumétricas in situ*)

(*gradiente de perda de carga bifásica*)
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E.2 Interface curva ( modelo proposto por essa pesquisa)
(*Nivel da agua adimensional considerando o ângulo de contato e a interfase curva, perímetros molhados
e áreas das fases*)
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(*equação para o valor de Ck*)

(*tensão interfacial proposta*)

(*os outros parâmetros não considerados nesta seção são calculadas como no modelo de Rodriguez e
Oliemans*)
(*Calculo da altura da camada de agua adimensional (hafinal = hfinal / Di) em funcao das velocidades
superficiais das fases*)
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(*Calculo da altura da camada de agua adimensional (hafinal = hfinal / Di) em funcao das velocidades
superficiais das fases*)

(*frações volumétricas in situ*)

(*gradiente de pressão bifasico*)

(*calculo para encontrar o valor da constante Ck – holdup *)

(*calculo para encontrar o valor da constante Ck – gradiente de pressão bifasico *)
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E.3 Equação de instabilidade do escoamento estratificado
(*derivadas*)

(*celeridade da onda cinemática*)
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(*coeficientes da equação 4.24*)
(*M*)

(*N*)

(*E*)

(*F*)

(*
*)
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(*
*)

(*G*)
gcf[Uws_,Uos_,Ck1_,beta_,ampli_]:=fUos[Uws,Uos,Ck1,beta,ampli]-fUws[Uws,Uos,Ck1,beta,ampli]

