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RESUMO
“Core annular flow” é uma técnica de transporte de petróleo e óleo pesado em
geral no centro da tubulação, envolto por um anel de água que visa reduzir a perda de
carga e, como consequência, a energia consumida no bombeamento, refletindo
diretamente nos custos de toda a cadeia industrial. Apesar das vantagens, esta técnica
requer parâmetros fundamentais de projeto, como os limites da relação água/óleo para
se ter o padrão anular, a potência consumida além do par vazão e pressão do ponto de
operação.O trabalho teve por objetivo desenvolver uma unidade experimental para
estudar os padrões de escoamento bifásico água/óleo, quantificar a potência consumida
e o ponto de operação com o transporte monofásico e bifásico. A planta na escala de
bancada, na qual foi realizada a parte experimental, foi composta basicamente por 11,25
m de tubos de PVC transparente com diâmetro nominal de uma polegada, duas bombas
regenerativas com motores em balanço de 1 e 2 CV para o cálculo da potência, dois
inversores de frequência, dois manômetros digitais, um rotâmetro para a linha de água
e três tanques de acrílico, um para a água com capacidade de 90 litros, um para óleo de
70 litros e o terceiro com 270 litros para a separação das fases óleo-água (óleo 673 cSt
a 40ºC equivalente petróleo 22,2 ºAPI). A secção transversal do óleo com anel de água
no padrão “core annular flow” (“bamboo waves”) de 2,48.10-4 m² foi obtida por fotos
frontais e laterais do duto de PVC transparente. A velocidade do óleo foi de 0,314 m/s e
da água foi de 0,533 m/s para as vazões de 0,28 m³/h e 0,66 m³/h para o óleo e água.
Os parâmetros de Baker para prever o tipo de escoamento bifásico (líquido/vapor) não
foram válidos para o sistema óleo/água. A potência consumida com o transporte bifásico
foi de aproximadamente 53% maior em relação ao transporte do óleo pela maior vazão
propiciada pelo sistema “core annular flow”. Os pontos de operação para as condições
monofásicas foram determinados por cálculo e verificados experimentalmente com
desvio máximo para a operação com água de vazão de 10,7%, pressão de 0,5%. e
para o óleo de vazão é 3,27%, pressão 15,62%. Com sistema em “core annular flow” a
bomba principal operou com uma vazão de 3 vezes maior e pressão em 1,6 vezes
menor.
Palavra-chave: “Core annular flow”, óleo pesado, perda de carga, ponto de
operação.

ABSTRACT

Theoretical and Experimental Determination of the Operating Point in one
Pumping Unit with Monophasic and Biphasic Outflow (water-oil).

Core annular flow is a technique to transport high viscous oils, usually in the
center of an outer layer of water in a pipeline. The aim of this procedure is to
minimize the head loss and as consequence the energy consumption in the pumping
system, reflecting directly in the costs of all industrial chain. Despite its economic
advantages, the project design requires data of fundamental parameters such as the
water/oil ratio to obtain annular pattern, the power consumption and the fluid flow and
pressure on the operating point. The purpose of this work was to develop an
experimental unit to study two-phase flow patterns (water/oil) and then, quantify
biphasic

and

monophasic

transport

concerning

power

consumption

and

flow/pressure values on the operating point. The bench scale plant, where the
experiments were held, was constructed with 11.25 m of transparent PVC pipes with
one inch nominal diameter, two regenerative pumps witch motors were balanced,
with 1 and 2 HP these motors were arranged to measure the pumping power, two
frequency inverters, two digital manometers, one rotameter to the water line and
three acrylic tanks, one for water with 90 L, a second one for oil with 70 L and the
third with 270L for decantation of the phase oil/water. The cross-section of the oil with
the water ring in the pattern “Core Annular Flow” (“bamboo waves”) with 2,48.10 -4 m2
was obtained trough frontal and side pictures of the PVC transparent line. The oil
speed was 0,314 m/s and the water was 0,533 m/s for the output flow of 0,28 m 3/h
and 0,66m3/h to oil and water. The Baker pattern used to read the kind of biphasic
out flow (liquid/steam) weren’t endorsed to the oil/water system.The potency
consumption with the biphasic transport was near 53% higher compared to the
transport of oil through the higher flow obtained with the “Core Annular Flow”. The
points of operation to the monophasic condition were obtained by calculation and
experimentally endorsed with the experimentation with the maximum deflections
operating with water the flow is 10,7% pressure is 0,5% and to oil the flow is 3,27%,
pressure is 15,62%. Performing “Core Annular Flow”, the main pump operated with a
flow 3 times higher and a pressure of 1,6 times lower.
Keywords: Core annular flow, heavy oil, head loss, operating point.
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1

INTRODUÇÃO

A maior fonte de energia empregada pela humanidade nos três últimos
séculos é o petróleo, fonte de disputas territoriais e política e fonte de produção de
conhecimento, nas áreas de extração, transporte, refino e produto final.
No Brasil, as grandes descobertas de petróleo ocorreram na camada de présal em campos “off-shore” situados em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo,
têm feito com que a Petrobrás, a principal exploradora de petróleo no Brasil, invista
cerca de 235 bilhões de dólares para que, até 2017, a produção no pré-sal seja de
1 milhão de barris por dia. (Petrobras, 2013)
A figura 1.1 apresenta as bacias de óleo pesado (º API 12,70 a 25,5) no Brasil
pela expectativa de produção desses poços.
Figura 1.1 – Bacias de exploração de óleo pesado de ºAPI 12,7 a 25,5.

Fonte: ANUÁRIO ESTATÍSTICO 2012, ANP – Agência Nacional de Petróleo.

Na área de transporte, o “core annular flow” (CAF) é a técnica para deslocar
um fluido pesado no centro da tubulação envolto a uma fina camada de água,
diminuindo assim o atrito do óleo com a tubulação, economizando energia e
consequentemente reduzindo os custos com o transporte.

18
Esta técnica, apesar de datar de 1904 com a patente de Isaacs e Speed, só
foi utilizada em meados dos anos 70 pela Shell, no oleoduto do sul da Califórnia,
permanecendo em operação por 12 anos, até seu esgotamento.
Entretanto, o grande problema desta tecnologia é manter a estabilidade da
configuração do escoamento durante todo o percurso da instalação, passagem por
curvas, conexões, válvulas, inclinação da tubulação, entre outros.
Vários estudos sobre o “core annular flow” tratam sobre a modelagem da
perda de carga, a fração volumétrica das fases e a estabilidade do padrão de
escoamento. Estes estudos demonstram, também, que o “core annular flow” é
estável para uma determinada faixa de velocidade e que produz uma pequena perda
de carga.
A literatura é carente de dados para o projeto de unidades de transporte, em
escoamento de óleo com anel de água, tais como potência consumida no
bombeamento e o ponto de operação.
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2.1

OBJETIVO
OBJETIVO GERAL

O presente estudo visou, como objetivo geral, desenvolver uma unidade
experimental para quantificar um escoamento monofásico e bifásico, a potência
despendida no bombeamento e o ponto de operação.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos deste trabalho foram:
a) Construir a curva da bomba principal com água e com óleo. Verificar os
fatores de correção para transformar da bomba com água em curva
com óleo;
b) Obter as curvas do sistema para a água e para o óleo através do
Balanço de Energia Mecânica (BEM), da perda de carga distribuída
pela fórmula universal, da perda de carga localizada pelo método do
comprimento equivalente e método do K para várias aberturas de
válvula na descarga;
c) Gerar as curvas do sistema bifásico pelo BEM, perda de carga
distribuída pela Equação de Baker para escoamento “core annular
flow” (CAF), perda de carga localizada pelo método do comprimento
equivalente e método do K;
d) Plotar as curvas da bomba principal e as curvas do sistema;
e) Determinar o ponto de operação teórico e experimental para várias
aberturas da válvula de gaveta com sistema monofásico água,
monofásico óleo e bifásico CAF;
f) Apresentar as potências experimentais para os pontos de operação e
as relações entre as vazões de água e óleo para o escoamento CAF.
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3

3.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

ESCOAMENTOS MULTIFÁSICOS E BIFÁSICOS

Os escoamentos multifásicos são caracterizados pelo fluxo de uma ou mais
fases como gás-líquido, líquido-líquido, líquido-sólido e líquido-líquido-gás. Esse tipo
de escoamento é amplamente encontrado nas indústrias química, farmacêutica e de
petróleo.
Os escoamentos multifásicos na produção de petróleo ocorrem nos poços,
nos dutos de transporte verticais, inclinados, horizontais e refervedores.
A forma do escoamento depende das velocidades dos fluidos. Joseph, Chen
e Renardy (1997) apresentaram em experimento as diversas características dos
padrões de escoamento bifásico em tubulações horizontais e verticais, de acordo
com as variações de velocidade e pressão dos fluidos envolvidos, conforme
apresentado na Figura 3.1.

Figura 3.1 – Padrões de escoamento típico para tubos horizontais óleo/água

Fonte: (Joseph, Chen e Renardy, 1997).

Os padrões de escoamentos foram classificados (Figura 3.1) como:

a) Dispersão ou emulsão de óleo em água (bolhas dispersas);
b) Gotas alargadas ou esféricas de um fluido em outro;
c) Intermitente – bolhas alongadas;
d) Intermitente - pistonado;
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e) Estratificado;
f) Anular;
g) “Wavy Core Annular Flow”, “Core-Flow” ou “Bamboo waves”;
h) “Wavy Core Annular Flow” com dispersão de bolhas;
i) Dispersão de água em óleo.
Na linha de pesquisa do “core annular flow” há vários estudos teóricos e
experimentais, que foram realizados observando a modificação da perda de carga
em diferentes vazões de óleo/água.
Isaacs e Speed (1904) pediram a primeira patente utilizando o conceito “Core
Annular Flow”, citando a possibilidade de transporte de produtos altamente viscosos,
utilizando-se a água com lubrificante.
Entre 1904 e 1968 esta técnica ficou estagnada pois a procura dos países
exportadores de petróleo era direcionada a óleo leve, após a década de 70 quando
teve-se as duas primeiras crises do petróleo e a criação da OPEP (Organização dos
Países Exportadores de Petróleo) ocorreu uma estruturação dos países em busca
de novas tecnologias. Na época a cotação do óleo pesado e inferior a ao óleo leve,
não priorizando os estudos para transporte deste.
Em 1968, Kiel obteve para a EXXON patente para o sistema de injeção de
óleo pesado e emulsões de água-óleo, para utilização em fragmentação subterrânea
objetivando o aumento de produção de óleo e gás.
Prada (1999) criou uma unidade experimental em escala de laboratório com
tubulação vertical de 2,76 cm de diâmetro e utilizou um óleo de 17,6 Pa.s, o “ core
annular flow” permitiu reduzir a perda de carga por atrito em mais de 100 vezes,
sendo a perda de carga reduzida 93 vezes em comparação ao escoamento
monofásico de óleo.
Foi estudado por Bannwart (2001 apud Granzotto, 2008) o escoamento anular
horizontal e vertical, verificando sua estabilidade. Baseando-se nos balanços de
massa e quantidade de movimento, propôs correlações para a estimativa do
gradiente de pressão, na qual incorporou a correlação do gradiente de pressão os
efeitos de turbulência no anular, ondulações na interface, rugosidade da parede da
tubulação e incrustação do óleo na parede e também, para a fração volumétrica,
utilizando um modelo para fases separadas.
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Vara (2001) utilizou uma câmera filmadora de alta velocidade para concluir
que cinco padrões de fluxo básico em duto horizontal que coexistiam no “core
annular flow”, visando identificar uma relação geral de análise unidimensional,
observando-se uma relação de velocidade do núcleo do escoamento de até 23%
superior à velocidade da água, além de reduções de pressão entre 100 e 225 vezes
em relação ao obtido pelo transporte isoladamente do óleo.
Silva (2003) propôs a oxidação e a alteração da rugosidade como
revestimento

interno

das

tubulações,

obtendo

superfícies

hidrofílicas

e/ou

óleofóbicas de forma a reduzir a aderência do óleo nas paredes da tubulação.
Um sistema de controle, que permitiu a operação segura do escoamento de
óleo pesado através do lamina de água, foi desenvolvido por Granzotto em 2008. O
estudo utilizou o método de controle fuzzy do tipo Mandani, controlando a vazão de
água com monitoração da perda de carga.
Galvis (2009) inseriu uma sonda capacitiva para monitorar o comportamento
do escoamento óleo-água. Este estudo compreendeu a determinação da geometria
dos eletrodos capazes de medir a camada de água formada no centro do
escoamento e a emulsificação.
Uma sonda capacitiva para detectar quando a configuração anular do
escoamento se desestabilizava foi introduzida na unidade experimental de Biazussi
(2010). Utilizaram-se câmeras de alto desempenho, capazes de medir a espessura
do feixe de água e a velocidades dos fluidos e, com isso, determinou-se a vazão do
óleo.
Strazza, Grassi e Demori (2011 apud Mello, 2012) focaram a perda de carga
e a resistência dos fluxos através de tubulações de plexiglass com 22 mm de
diâmetro interno e inclinações de -10º a +15º, utilizando uma bomba centrifuga para
a água e bomba de deslocamento positivo para o óleo. Os resultados obtidos
apresentaram pontos semelhantes para as diferentes inclinações, atribuídos
provavelmente ao equilíbrio existente entre a flutuabilidade e as forças de tensão
superficial dos fluidos utilizados.
No estudo de Mello (2012) foi construída uma unidade experimental, com a
participação da Autora do presente trabalho, na escala de laboratório com intuito de
determinar as potências necessárias ao conjunto motor/bomba e à perda de carga
do escoamento bifásico água-óleo. As vazões do “core annular flow” obtidas foram
de 6,7 a 7,2 L/min de água e de 9,9 a 30,3 L/min de óleo, resultando numa relação
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de vazão aproximada de até 4,5/1,0 na condição com menor consumo de água, com
redução de perda de carga de 24 vezes e economia de potência nas bombas de
1,16 vezes.
A experiência comercial, relatada na utilização do escoamento anular no
transporte de óleo pesado, é o oleoduto por injeção de vapor do campo North
Midway Sunset até a estação de desidratação Ten Section, no sul da Califórnia,
projetado pela Shell, com uma distância de 38,6 km e tubulação de 6 polegadas,
transportava um óleo com densidade de 993 kg/m3 (ºAPI 11) e viscosidade 50 Pa.s
(500 Poise). Essa linha operou por 12 anos, desde 1970, sob a supervisão de Veet
Kruka até o esgotamento do campo. O oleoduto transportava 3180 m3 de líquido/dia,
com 30% de água injetada e perda de carga variando de 6205 a 7584 KPa.
Em 1988, a empresa estatal Petróleos de Venezuela, mediante a empresa
Maraven S.A., colocou em operação um oleoduto de 55 km com uma tubulação de 6
polegadas entre San Diego, Anzoategui e a planta de tratamento de Budaré. O
oleoduto tem capacidade para transportar 1590 m3 de líquido/dia, com viscosidade
de 80 Pa.s e densidade de 993 kg/m3, com uma fração de água de 8%.
No Brasil, a Petrobras associada à Unicamp, testou de 2002 a 2007 o sistema
de “core annular flow” no campo “onshore” Fazenda Alegre, no Espírito Santo, de
acordo com a revista Sebrae (2007).

3.2

ALTURA MANOMÉTRICA

A altura manométrica é definida como a energia fornecida ao líquido em um
sistema, para que este vença o atrito das tubulações, acessórios, válvulas, etc. A
altura manométrica (H) é definida pelo teorema de Bernoulli modificado, definido
como balanço de energia mecânica, segundo a Equação 3.1.

H

P v 2

 Z   w

2g

Sendo
P

a diferença de pressão no escoamento (kgf/m2)

Z

o desnível entre a altura do manômetro e saída do sistema (m)



o peso específico do fluido (kgf/m3)

(3.1)
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w

a perda de carga no sistema (tubulações, acessórios) (m)

v

a variação da velocidade de escoamento no recalque e na sucção
(m/s)

g

3.3

a aceleração da gravidade (m/s2)

PERDA DE CARGA

A perda de carga é a energia dissipada na forma de calor, em função da
mudança de velocidade do fluido, ao longo de uma rede de tubulações e acessórios.
A perda de carga do tubo reto, devido ao atrito do fluido com as tubulações, é
definida por Darcy-Weisbach pela Equação 3.2.

 w , tu

L v2
f
D 2g

(3.2)

Em que
f

é o fator de atrito na tubulação (adimensional)

L

é o comprimento do sistema (m)

D

é o diâmetro da tubulação (m)

v

é a velocidade média do escoamento (m/s)

g

é a aceleração da gravidade (m/s2)

O fator de atrito, que é a fricção do fluido nas tubulações, pode ser
determinado por vários métodos; Freire et al. (1983) compararam 13 Equações com
dados experimentais e concluíram que as Equações de Churchill, Equações 3.3, 3.4
e 3.5, válidas para qualquer número de Reynolds, apresentaram os melhores
resultados.
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B  
 N Re 

16

(3.5)

Sendo

a rugosidade equivalente (m)
NRe

o número de Reynolds (adimensional)

D

o diâmetro interno da tubulação (m)

A quantificação da perda de carga de um fluido passando por acessórios
pode ser obtida, por exemplo, pelos métodos do comprimento equivalente e o
método do fator K.
O método do comprimento equivalente consiste na adição de comprimentos
tais que correspondam à mesma perda de carga dos acessórios. Esses
comprimentos dos acessórios são descritos na Tabela 3.1, (MORAES; SILVA;
MORAES, 2011).
Tabela 3.1 – Comprimentos equivalentes a perdas localizadas
Acessório

Diâmetro nominal (DN) em polegadas (in.)

curva 90º
joelho 90º
curva 45º
joelho 45º
tê 90º direta
tê 90º lado
tê 90º bilat.
entrada normal
entrada Borda
saída canaliz.
gaveta
globo
val. âng.
retenção leve
ret. pesada
válvula pé

1/2

3/4

1

11/4

11/2

2

21/2

3

4

5

0,4
1,1
0,2
0,4
0,7
2,3
2,3
0,3
0,9
0,8
0,1
11,1
5,9
2,5
3,6
8,1

0,5
1,2
0,3
0,5
0,8
2,4
2,4
0,4
1,0
0,9
0,2
11,4
6,1
2,7
4,1
9,5

0,6
1,5
0,4
0,7
0,9
3,1
3,1
0,5
1,2
1,3
0,3
15,0
8,4
3,8
5,8
13,3

0,7
2,0
0,5
1,0
1,5
4,6
4,6
0,6
1,8
1,4
0,4
22,0
10,5
4,9
7,4
15,5

1,2
3,2
0,6
1,3
2,2
7,3
7,3
1,0
2,3
3,2
0,7
35,8
17,0
6,8
9,1
18,3

1,3
3,4
0,7
1,5
2,3
7,6
7,6
1,5
2,8
3,3
0,8
37,9
18,5
7,1
10,8
23,7

1,4
3,7
0,8
1,7
2,4
7,8
7,8
1,6
3,3
3,5
0,9
38,0
19,0
8,2
12,5
25,0

1,5
3,9
0,9
1,8
2,5
8,0
8,0
2,0
3,7
3,7
0,9
40,0
20,0
9,3
14,2
26,8

1,6
4,3
1,0
1,9
2,6
8,3
8,3
2,2
4,0
3,9
1,0
42,3
22,1
10,4
16,0
28,6

1,9
4,9
1,1
2,4
3,3
10,0
10,0
2,5
5,0
4,9
1,1
50,9
26,2
12,5
19,2
37,4

Fonte: MORAES; SILVA; MORAES, (2011). a unidade da tabela esta em metros.

Utilizando a Equação de Darcy- Weisback, Equação 3.6, tem-se:

 w , tu

L  L eq v 2
f
D 2g

(3.6)
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Sendo
f

o fator de atrito na tubulação (adimensional)

L

o comprimento do sistema (m)

Leq

o comprimento dos acessórios no sistema (m)

D

diâmetro da tubulação (m)

v

a velocidade média do escoamento (m/s)

g

a aceleração da gravidade (m/s2)

O método K tem como princípio adicionar um fator, que representa a
quantidade de energia cinética perdida em acessórios, ao comprimento total do
sistema, ou seja, comprimento do trecho reto da rede de tubulação. O método do
fator K é expresso pela equação 3.7.
2
 L
v
 w ,tu   f  K 
 D
 2g

(3.7)

Sendo
f

o fator de atrito na tubulação (adimensional)

L

o comprimento do sistema (m)

K

o fator referente ao acessório (adimensional)

D

diâmetro da tubulação (m)

v

a velocidade média do escoamento (m/s)

g

a aceleração da gravidade (m/s2)

Existe pouca variação neste método, para o número de Reynolds elevado.
Representa a quantidade de energia cinética (K) que o fluido perde na singularidade.
A equação foi desenvolvida para escoamento plenamente turbulento (MORAES;
SILVA; MORAES, 2011).
LUDWIG (2007 apud MORAES; SILVA; MORAES, 2011) afirmou que o valor
de K independe do fluido ser líquido, gás ou vapor e do fluido estar em regime
laminar ou turbulento. Geankoplis, 2008 apresenta uma tabela com valores de K
para regime laminar em função do numero de Reynolds.
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A Tabela 3.2 fornece alguns valores de K sugeridos por PERRY e GREEN
(1997) p. 6-18. Apresenta, também, valores de K1 e K recomendados por HOOPER
(1981) para o método dos dois K.

Tabela 3.2 – Valores de K, K1 e K para vários acessórios. R é o raio de curvatura, D o diâmetro
interno e  a relação entre a abertura interna e o diâmetro interno.

Acessórios
Cotovelo 90o, R/D = 1 rosca
Cotovelo 90o, R/D = 1 flange e solda
Curva 90o, R/D = 1,5 raio longo, rosca, flange e solda
Cotovelo 45o, R/D = 1 rosca, flange e solda
Curva 45o, R/D = 1,5 raio longo, rosca, flange e solda
Tê saída de lado, rosca
Tê saída de lado, flange e solda
Tê passagem direta, rosca
Tê passagem direta, flange e solda
Válvula de gaveta e de esfera,  = 1 (passagem sem
restrição)
Válvula de gaveta e de esfera,  = 0,9 (abertura / D
interno)
Válvula de gaveta e de esfera,  = 0,8
Válvula de globo
Válvula de globo em ângulo
Válvula de diafragma
Válvula de borboleta
Válvula de retenção com obturador ascendente
Válvula de retenção de disco oscilante, portinhola
Válvula de retenção de disco basculante
Entrada de tubulação (normal)
Entrada de tubulação (Borda)
Saída de tubulação

K
0,75
0,75
0,45
0,35
0,20
1,00
1,00
0,40
0,40

K1
800
800
800
500
500
500
800
200
150

K
0,40
0,25
0,20
0,20
0,15
0,70
0,80
0,10
0,50

0,17

300

0,10

–

500

0,15

–
6,00
2,00
2,30
0,24
10,00
2,00
–
0,5
1,0
1,0

1 000
1 500
1 000
1 000
800
2 000
1 500
1 000
160
160
0

0,25
4,00
2,00
2,00
0,25
10,00
1,50
0,50
0,5
1,0
1,0

Fonte: MORAES; SILVA; MORAES, (2011).

Na ABNT (NBR-12214, 1992) encontram-se várias tabelas com valores de K,
como, curvas com ângulos diferentes de 90o e 45o, em função da relação entre o
raio de curvatura (R) e o diâmetro do tubo (D); curvas em gomos e válvulas (de
gaveta em conduto circular e retangular, de esfera, de borboleta e de retenção) em
função da abertura (Tabela 3.3 para gaveta em conduto circular).
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Tabela 3.3 – Valores de K para válvula de gaveta em conduto circular em função da relação entre a
abertura (x) e o diâmetro interno (D).

x
D
0,181
0,194
0,208

K
41,21
35,36
31,35

x
D
0,250
0,333
0,375

K
22,68
11,89
8,63

x
D
0,417
0,458
0,500

K
6,33
4,57
3,27

x
D
0,583
0,667
1,000

K
1,55
0,77
0,10

Fonte: ABNT (NBR-12214, 1992)

Baker, em 1954, propôs uma técnica para prever o tipo de escoamento em
fase líquida e gasosa através da figura 3.2 e Equações 3.8 e 3.9.
1
 WL  L V   L3 
 2
BX  531.
 WV  L3  L 

BY 

2,16WV
A L V

(3.8)

(3.9)

Em que:
Bx

é a razão entre as vazões mássicas e as propriedades físicas das
fases líquidas e de vapor

By

é a vazão da fase de vapor, da densidade do líquido e do vapor e do
diâmetro da tubulação

WL

é a vazão do líquido (lb/h)

L

é a densidade do líquido (lb/ft³)

L

é a tensão superficial do líquido (dina/cm)

Wv

é a vazão do vapor (lb/h)

V

é a densidade do vapor (lb/ft³)

L

é a viscosidade do líquido (cP)

A

é a área do tubo (ft2)
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Figura 3.2 – Tipo de escoamento para sistema de líquido vapor

Fonte: (Baker, 1954 in Perreira F.N. e Seguim, M. C., 2010).

3.4

POTÊNCIA
A potência de um motor em balanço pode ser determinada tendo-se a

distância entre o centro do eixo do motor e o ponto a 90º onde é posicionado o
dinamômetro, força e o número de rotações do motor, conforme Equação 3.10.
(Moraes; Moraes, 2011).

P  2..n.F.d

(3.10)

Sendo:
P

a potência (W)

n

a rotação do motor (rps)

F

a força medida no dinamômetro (N)

d

o braço da alavanca (m)

O rendimento da bomba é por definição (Equação 3.11).



.Q.H
Pot Mec .

(3.11)
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Em que:

3.5



é o rendimento, adimensional



é o peso específico (N/m³)

Q

é a vazão (m³/h)

H

é a altura manométrica (m)

PotMec

é a potência (W)

TRANSFORMAÇÃO DA CURVA DA BOMBA COM ÁGUA PARA CURVA COM
ÓLEO

A norma ANSI/HI 9.6.7-2010 recomenda o emprego das seguintes equações
para se construir a curva da bomba com óleo a partir da curva da bomba em
operação com água.
As equações são baseadas no número de Reynolds ajustada para o
desempenho da bomba em uma determinada velocidade, conforme Equação 3.11,
utilizando-se o sistema métrico.
B  16,5.

VVIS 0.50.H BEP W 0.0625
Q BEP W 0.375.N 0.25

(3.11)

Em que:
B

parâmetro de velocidade para um determinado ponto desempenho da
bomba

Vvis

viscosidade cinemática do fluido (cSt)

HBEP-W altura manométrica no melhor ponto de eficiência da curva da bomba
de água (m)
QBEP-W vazão no melhor ponto de eficiência da curva da bomba de água (m³/h)
N

a rotação do motor (rpm)

Com a definição do parâmetro B, se este for  1 a altura manométrica e vazão
da água serão iguais à altura manométrica e vazão do fluido viscoso. No caso de
1<B<40 o fator de correção da vazão é dado pela Equação 3.12 e a vazão do fluido
viscoso é dada pela Equação 3.13.
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CQ  2,71

(3.12)

QVIS  CQ .QW

(3.13)

0,165.log10 B 3 ,15

Sendo:
B

parâmetro de velocidade para um determinado ponto de melhor
desempenho da bomba

CQ

fator de correção da vazão

Qvis

vazão do fluido viscoso (m³/h)

QW

vazão da água (m³/h)

A correção da altura manométrica total da água que corresponde ao ponto de
melhor eficiência da vazão é dada pela Equação 3.14 e altura manométrica deste
ponto para o fluido viscoso é dada Equação 3.15.

CBEP  H  CQ

(3.14)

HBEP  VIS  CBEP  H .HBEP  W

(3.15)

Em que:
CBEP-H fator de correção da vazão para o melhor ponto de eficiência
CQ

fator de correção da vazão

HBEP-VIS altura manométrica no melhor ponto de eficiência do fluido viscoso
(m)
HBEP-W altura manométrica no melhor ponto de eficiência da curva da bomba
de água (m)

A Equação 3.16 define o fator de correção da altura manométrica do fluido
viscoso e a Equação 3.17 sua autêntica altura.
0 , 75

 QW  
 
C H  11  C BEPH .

 Q BEPW  

(3.16)

H VIS  CH .H W

(3.17)

Sendo:
CH

fator de correção da altura manométrica
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CBEP-H fator de correção da vazão para o melhor ponto de eficiência
QW

vazão da água (m³/h)

QBEP-W vazão no melhor ponto de eficiência da curva da bomba de água (m³/h)
HVIS

altura manométrica do fluido viscoso (m)

HW

altura manométrica da água (m)

Se o parâmetro B for >40 a norma diz que são valores que devem ser evitados. As equações
supracitadas forma obtidas a partir das Figuras 3.3.
Figura 3.3 – Gráfico dos fatores de correção para bombas de pequenas descarga

Fonte: ANSI-HI 9.6.7-2004
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3.6

VELOCIDADE DO ÓLEO E DA ÁGUA

A tabela 3.4 apresenta algumas velocidades fornecidas pela literatura.
Tabela 3.4 – Tabela sobre as velocidades do escoamento óleo/água citadas na literatura

Autor(es),

ano e

Descrição do objetivo

Unidade

tipo

Experimental,

condições e velocidades

Prada e Bannwart

Criação de um modelo para

2001 Artigo

estudo da perda de carga em de 25,4 mm, viscosidade
tubos verticais (poços)

Tubulação com diâmetro

do óleo de 17,6 kg/m.s,
velocidade do óleo entre
0,5

a

1,75

m/s.

A

velocidade da água de
0,15 a 0,44 m/s
Bensakhria,
Peysson
Antonini 2004
Artigo

Estudo

da

estabilidade

dos

Tubulação com diâmetro

e padrões “Corel Annular Flow” e de 250 mm, comprimento
perda de carga

da tubulação de 12 m,
viscosidade do óleo de
4,74 kg/m.s, velocidade
do óleo de 0,13 a 0,19
m/s, velocidade da água
de 0,0052 a 0,019 m/s
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4.1

MATERIAL E MÉTODOS

MATERIAL

4.1.1 UNIDADE EXPERIMENTAL
A unidade experimental para estudo do escoamento bifásico do tipo “core
annular flow”, utilizando-se água/óleo, é composta por um motor WEG 22 Plus de 2
HP (Anexo A) com rotação nominal de 3385 RPM, ligado à bomba regenerativa
Ferrari modelo IDB de 1 CV (Anexo B), com rotação de 3500 RPM e altura
manométrica de 50 mca. O motor está conectado a um inversor de frequência da
WEG, modelo CFW 08. Estes equipamentos têm a função de succionar o óleo
através de uma tubulação de 1 ½” de PVC com diâmetro interno de 40 mm, do
tanque de óleo (39,5 x 62 x 31 cm) e transportá-lo por uma tubulação de PVC
transparente de uma polegada de diâmetro nominal (diâmetro interno de 27,19 mm),
até o injetor. No percurso entre a bomba regenerativa Ferrari e o injetor há duas
válvulas de gaveta. A primeira foi utilizada para executar as medidas de vazão do
sistema e a segunda, para fechar o sistema de “core annular flow” e abrir o sistema
de reciclo (Figura 4.1).

Legenda: 1 – Motor WEG PLUS de 2HP, 2 – Bomba Regenerativa FERRARI IDB, 3 – Tanque de óleo, 4 – Tanque
água/óleo, 5 – Injetor, 6 – Bomba KSB Hydrobloc P-500, 7 – Motor WEG 22 PLUS de 1HP, 8 – Tanque de água, 9 –
Inversor de frequência para os motores.

Figura 4.1 – Planta em escala de laboratório do sistema “core annular flow”.
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Após o injetor, há um percurso de 10,04 metros de tubulação em PVC
transparente com 10 uniões, 2 luvas e 4 curvas, pelo qual escoa o fluido até o
tanque de separador de água/óleo. Este taque (46 x 46,5 x 138,5 cm) possui uma
cesta em acrílico e recheio de anéis de Pool de uma polegada em polipropileno, com
objetivo de reduzir o jato e a formação de emulsão (Figura 4.2).

Figura 4.2 – Cesta com anéis Pool de 1” em polipropileno.

A inserção de água no sistema é feita através de um tanque (41,5 x 62 x 37
cm), acoplado a um motor WEG 22 Plus de 1 HP (Anexo C) com rotação nominal de
3420 RPM, ligado a uma bomba regenerativa KSB Hydrobloc modelo P-500 (Anexo
D), com potência de 0,5 HP e altura manométrica de 42 mca. Este motor encontrase ligado a um inversor de frequência da WEG modelo CFW 10.
Para a medição de pressão da linha de óleo, foram empregados dois
manômetros digitais da Agatec com 3 ½ dígitos, precisão de 0,15% e faixa de
operação de 0 a 10 kgf/cm2 (Figura 4.3).
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Figura 4.3 – Manômetros digitais Agatec.

A rotação dos motores foi quantificada através de tacômetro digital, Instruterm
modelo TD-713 (Figura 4.4).

Figura 4.4 – Tacômetro digital Instruterm.

A medição de vazão do óleo e do escoamento bifásico foi feita através do
método direto, medindo-se o volume de líquido coletado durante um intervalo de
tempo conhecido. Para estas medições foram usados: uma balança analógica
Filizola Duo-face Figura (4.5) com faixa de operação de 0 a 20 kg, precisão de 20 g
e um cronômetro digital Instruterm Figura (4.6) modelo CD-2800 com precisão de
0,01s.
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Figura 4.5 – Balança analógica Filizola Duo-Face

Figura 4.6 – Cronômetro digital Instruterm.

A medição da pressão, na descarga da bomba regenerativa KSB Hydrobloc
modelo P-500, foi realizada por manômetro analógico Winters com glicerina, de 0 a
2 kgf/cm2 (Figura 4.7).
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Figura 4.7 – Manômetro analógico Winters com glicerina

A vazão de água na descarga da bomba KSB (6 - Figura4.1) foi medida pelo
método direto e por rotâmetro (Figura 4.8) da marca Blaster Controles modelo BLI7000, em policarbonato com faixa de 2 a 20 LPM (litros por minuto).

Figura 4.8 – Rotâmetro Blaster Controles.
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4.2

MÉTODOS

4.2.1 OPERAÇÃO COM ÁGUA

O método, para se obter a energia fornecida à água pela bomba e a energia
perdida por este líquido nos dutos e singularidades, está contemplado nos itens de
4.2.1.1 até 4.2.1.5.

4.2.1.1 CURVA EXPERIMENTAL DA BOMBA COM ÁGUA (CEA)

a) Bomba Principal
O tanque (3 - Figura 4.9) conectado à bomba principal (2 – Figura 4.9) foi
preenchido com um volume de 52,66 litros de água; fechou-se a válvula de gaveta (7
– Figura 4.9) e abriu-se a válvula de gaveta do reciclo (6 - Figura 4.9).
Figura 4.9 – Medição de vazão e pressão do tanque de óleo.

4

3
2

2
1
5
6

7

Legenda: 1 – Motor WEG PLUS de 2HP em balanço (carcaça móvel com braço
para medida da potência), 2 – Bomba Principal do tipo Regenerativa marca
FERRARI modelo BI-10, 3 – Tanque, 4 – Posição do manômetro, 5 – Válvula de
gaveta da descarga, 6 – Válvula de gaveta do reciclo, 7 – Válvula de gaveta para
alimentação do sistema.
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Nestas condições, a válvula de gaveta da descarga (5 – Figura 4.9) foi
posicionada em 6 arranjos diferentes, a partir do “shut off” (fechada) para as
frequências de 30, 40, 50 e 60 Hz do inversor de frequência CFW 08. As medições
de pressão foram adquiridas no primeiro ponto (4 – Figura 4.9) antes da válvula de
gaveta, item (5) da Figura 4.9, pela leitura do manômetro digital Agatec. A vazão foi
medida pelo método direto, massa em função de tempo.
Os valores de pressão obtidos foram divididos pelo peso específico da água
para se obter a altura manométrica aproximada (mca) no escoamento desse fluido.
(MORAES; SILVA; MORAES, 2011). Determinou-se, de forma mais rigorosa, a
altura manométrica, adicionando ao termo de pressão os dados de perda de carga
do recalque e sucção, desnível da altura do manômetro à saída do sistema e a
velocidade do fluido. A perda de carga da sucção foi calculada pela Equação 3.7 do
Capítulo 3, com o trecho reto de 0,13 m e entrada de borda com um valor de K igual
a 1 (Tabela 3.2). Como exemplo, para a vazão máxima, na frequência de 60 Hz, de
2,85 m³/h e pressão de 0,12 Kgf/cm², tem-se a perda de carga da sucção, dada na
Equação 4.1.

 w ,sucção

0,13  0,632

  0,0246
 1
 0,0224 mca
0,04  2  9,81


(4.1)

O fator de atrito foi obtido pelas equações de Churchill, descritas no Capitulo
3, com o valor de Reynolds de 25.510,87 para a vazão mencionada.
A perda de carga do recalque com o trecho de reciclo foi quantificada para um
comprimento de trecho reto de 0,33 m, e perda pelos acessórios total do método K
de 3,62, que correspondem a 1 entrada de borda (redução), 1 conexão, 1 válvula de
retenção de disco oscilante - portinhola e curva 90º (Tabela 3.2). Também, como
exemplo, para a vazão máxima de 2,85 m3/h e o valor do número de Reynolds de
56.829,53; obtém-se a perda de carga do recalque conforme a Equação 4.2.

0,33

 1,422
 w , recalque   0,0209
 3,62 
 0,3989 mca
0,02719

 2  9,81

(4.2)
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A altura manométrica, de acordo com a Equação 3.1, foi calculada
considerando o desnível (z) nulo, a variação das velocidades do recalque e sucção
desprezível (v2/2g). No caso específico da vazão de 2,85 m3/h, tem-se

0,12  Kgf 2 
2
cm  100 cm 

H
.
  w  1,20 m  0,0224 m  0,3989 m  1,62 mca
2
Kgf


1
m
1000 

m3 


(4.3)

A técnica supracitada foi repetida para 6 vazões e quatro rotações, visando a
construção das curvas da bomba.

b) Bomba Secundária
As medições de vazão e pressão deste sistema foram similares às do item
anterior. A válvula de gaveta (3 – Figura 4.10) foi posicionada em 6 leituras distintas,
a partir da leitura do “shut off”.
Figura 4.10 – Medição de vazão e pressão da bomba secundária

Legenda: 1 - Tanque de 57,89 litros com água, 2 – Rotâmetro da marca Blaster Controles modelo
BLI-7000, 3 – Válvula de Gaveta, 4 – Manômetro analógico Winters, 5 – Bomba secundária do tipo
regenerativa marca KSB Hydrobloc P-500, 6 – Motor WEG 22 PLUS de 1HP em balanço
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Para a medição de pressão, foi utilizado o manômetro analógico Winters, item
(4) da Figura 4.10. A vazão foi medida através do método direto (rotâmetro 2 –
Figura 4.10). As frequências utilizadas, selecionadas através do inversor de
frequência CFW 10, neste sistema foram 30, 35, 40, 50 e 60 Hz. A frequência de
35 Hz foi inserida, pois Mello (2012) mencionou que os padrões “core annular flow”
passaram a ficar mais definidos nos trechos horizontais, culminando com a vazão
total da bomba regenerativa de óleo de 1,82 m³/h (30,34 L/min) com o inversor na
posição 60 Hz. Utilizando-se a bomba regenerativa de água com o inversor na
posição de 35 Hz, obteve-se uma vazão de água constante de 0,402 m³/h (6,70
L/min).
4.2.1.2 CURVA TEÓRICA DO SISTEMA COM ÁGUA (CTSA)

O cálculo teórico da altura manométrica do sistema foi inicialmente realizado
com água na linha da bomba principal. Foram considerados no recalque como
acessórios: 16 conexões, 2 luvas, 1 injetor, 3 válvulas de gaveta, 1 válvula retenção
de disco oscilante - portinhola, 1 passagem reta T, 7 curvas de 90º, 3 joelhos, 1
entrada de borda (redução). Na sucção foi considerada 1 entrada com borda. Todos
os valores de método K e método L equivalente foram obtidos das Tabelas 3.1, 3.2 e
3.3 do Capítulo 3.
O comprimento total da tubulação de recalque, desde a saída da bomba
regenerativa principal até o final do sistema, foi de 11,25 metros e o comprimento da
tubulação de sucção de 0,13 metros. A altura do nível do tanque de óleo até a saída
do sistema no tanque de água/óleo foi de 1,10 m.
As vazões foram adotadas de acordo com os valores obtidos nas medições
da bomba centrifuga no escoamento de água, sendo a vazão máxima de 3 m3/h e a
mínima de 0,5 m3/h, com incrementos de 0,5 m3/h.
Para o cálculo pelo método L-equivalente, foi empregada a Tabela 3.1. Como
exemplo para perda de carga na sucção com entrada de borda (Leq de 2,3), vazão
de 3 m3/h, diâmetro de 0,04m e velocidade de 0,66 m/s é dada pela Equação 4.4;

 equisucção

0,13  2,3  0,66 2

  0,0249
 0,0336 mca

0,04  2  9,81


(4.4)
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Ainda como exemplo, com a mesma vazão de 3 m³/h, diâmetro interno de
0,02719 m e número de Reynolds de 39.590,82, obtém-se a perda de carga do
recalque da pela Equação 4.5;

11,25  21,2  1,472

 equi recalque   0,0225
 2,957 mca

0,02719  2  9,81


(4.5)

A altura manométrica do sistema, neste caso específico, é dada pela Equação
4.6 sendo o desnível de 1,10 m;

H  1,10  0,0336  2,957  4,09 mca

(4.6)

Através do método K para a vazão específica de 3,0 m³/h, a perda de carga
da sucção com o valor de K igual 1 é dada pela Equação 4.7;

0,13  0,66 2

 K sucção   0,0246
 1
 0,02397 mca
0,04  2  9,81


(4.7)

A perda do recalque para um K total de 12,54 e a vazão exemplificada de 3,0
m³/h, é dada pela Equação 4.8;

11,25

 1,47 2
 K recalque   0,0225
 12,54 
 2,437 mca
0,02719

 2  9,81

(4.8)

A altura manométrica do sistema, calculada pelo método K, para a válvula de
gaveta totalmente aberta (100%) é fornecida pela Equação 4.9

H  1,10 m  0,0242 m  2,437 m  3,56 mca

(4.9)

As curvas do sistema, para as aberturas de 10%, 15%, 18,1%, 25% e 50%
foram feitas mudando-se o fator K da última válvula de gaveta, alterando assim
somente a perda de carga do recalque. No caso da válvula de gaveta com 25% temse o K total de 35,05 (Equação 4.10);

11,25

 1,47 2
 K recalque   0,0225
 35,05 
 4,941 mca
0,02719

 2  9,81

(4.10)

A altura manométrica do sistema, calculada pelo método K, para abertura da
válvula de gaveta em 25% é dada pela Equação 4.11.

H  1,10 m  0,0242 m  4,941 m  6,06 mca

(4.11)
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4.2.1.3 PONTO DE OPERAÇÃO (PO) PELA INTERSECÇÃO DA CEA COM CTSA

Tendo-se a curva da bomba principal construída em ensaio com água e a
curva teórica do sistema obtém-se o ponto de operação (PO) pela intersecção entre
estas duas curvas.

4.2.1.4 PONTO

DE

OPERAÇÃO

(PO)

COM

ÁGUA

PELA

PRESSÃO

EXPERIMENTAL NA DESCARGA DA BOMBA (PEDB) E A VAZÃO PELA
TÉCNICA DE MASSA POR UNIDADE DE TEMPO (VMT).

A vazão experimental deslocando-se apenas água,no ponto de operação foi
obtida pela técnica de massa por unidade de tempo (VMT) conforme Figura 4.11. A
pressão de operação foi dada pelo manômetro na descarga da bomba.
Figura 4.11 – Medição de vazão

2
1

Legenda: 1 – Válvula de gaveta, 2 – Tubulação para o tanque de óleo.
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4.2.1.5 POTÊNCIA EXPERIMENTAL POR TORQUE EM OPERAÇÃO COM ÁGUA.
A potência exigida para deslocar a água, foi quantificada pela montagem do
motor WEG 22 Plus de 2HP apoiado sobre dois rolamentos extras de forma a
deixá-lo em balanço, possibilitando dessa maneira a sua movimentação. Um braço
de metal foi fixado à carcaça do motor. No extremo deste braço foi colocado o
dinamômetro para a medida da força (Figura 4.12). A potência foi obtida conforme
Equação 3.10.
Figura 4.12 - Esboço do sistema de medida da potência consumida pela bomba.

Legenda: 1) dinamômetro; 2) braço, do centro do eixo do motor até o dinamômetro; 3)
motor; 4) rolamento com mancais, adicionado ao eixo do motor.(Moraes, M. S., 2012).
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4.3.1 OPERAÇÃO COM ÓLEO

Nas seções seguintes, é abordado o método empregado no estudo do
escoamento do óleo.

4.3.1.1 CURVA EXPERIMENTAL DA BOMBA COM ÓLEO (CEO)

A curva da bomba principal (Figuras 4.1 e 4.9) foi determinada preenchendo o
tanque 3 da Figura 4.9 com um volume de 50,20 litros de óleo Lubrax Gear ISO 680
(Anexo E) e executando-se o mesmo procedimento para a água conforme Figura
4.9.
A altura manométrica foi obtida pela leitura do manômetro digital e calculada
utilizando-se o valor da densidade do óleo, fornecida pelo fabricante, de 917 Kgf/m3
com as perdas de sucção e recalque, conforme descrito no escoamento da água.
O valor de viscosidade fornecido pelo fabricante, foi de 673 cSt para uma
temperatura de 40ºC. Para as condições deste estudo, foi corrigida por gráfico
disponibilizado pelo fornecedor (Anexo F) em uma viscosidade de 2800 cSt para
uma temperatura medida de 22,5º C .
Desta forma, determinou-se o valor de vazão máxima de 0,81 m3/h para a
frequência de 60 Hz, valor de Reynolds de aproximadamente 5,57, sugerindo este
um regime laminar e altura manométrica máxima de 27,37 mco.
A perda da sucção para esta vazão de 0,81 m³/h e pressão de 0,86 Kgf/cm²
foi calculada pela Equação 4.12 e a perda do recalque pela equação 4.13 (método
K);

0,13  0,18 2

 w ,sucção   24,83
 1
 0,1742 mco
0,04  2  9,81


(4.12)

0,33

 0,3912
 w ,recalque  11,47
 3,62 
 1,4011 mco
0,02719

 2  9,81

(4.13)

A altura manométrica nesta situação a foi calculada considerando o desnível
(z) nulo, a variação das velocidades do recalque e sucção desprezível (v2/2g).
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0,86  Kgf 2 
2
cm  100 cm 

H
.
  w  9,38 m  0,1742 m  1,4011 m  10,95 mco
1m 2
917  Kgf 3 
m 


(4.14)

Nesta fase mediu-se, também, a potência do motor WEG Plus de 2 HP,
bombeando óleo, através da equação 3.10 (item 3.4 Potência).
4.3.1.2 CURVA TEÓRICA DO SISTEMA COM ÓLEO (CTSO)

Com o tanque principal preenchido de óleo, foram refeitas as coletas do
sistema variando a abertura da válvula de gaveta em 18,1%, 25%, 50% e 100%
(totalmente aberta).
No cálculo da curva do sistema, foi adotada como vazão máxima o valor de
0,75 m3/h com incrementos de 0,125 m3/h. As Equações 4.15 e 4.16 apresentam
como exemplo as perdas para a válvula de gaveta totalmente aberta.

0,13  0,166 2

 K sucção   27,05
 1
 0,124 mco
0,04  2  9,81


(4.15)

11,25

 0,36 2
 K recalque  18,39
 12,54 
 50,02 mco
0,02719

 2  9,81

(4.16)

Para os outros valores de abertura da válvula de gaveta foi adotado o mesmo
procedimento, resultando as tabelas no apêndice B.

4.3.1.3 PONTO DE OPERAÇÃO (PO) PELA INTERSECÇÃO DA CEO COM CTSO

O ponto de operação do óleo foi obtido através da curva da bomba,
adicionado as perdas do comprimento do sistema conforme Equação 3.7 e a curva
do sistema teórica obtida através dos cálculos efetuados na secção 4.3.1.1.
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4.3.1.4 PONTO

DE

OPERAÇÃO

(PO)

COM

ÓLEO

PELA

PRESSÃO

EXPERIMENTAL NA DESCARGA DA BOMBA (PEDB) E A VAZÃO PELA
TÉCNICA DE MASSA POR UNIDADE DE TEMPO (VMT).

O ponto de operação experimental do óleo foi determinado colocando o
manômetro digital Agatec na posição 4 da Figura 4.9; em seguida abriu-se a válvula
de gaveta item 7 da mesma figura . Para garantir o escoamento do óleo até a
descarga, foi fechada a válvula de gaveta do reciclo (6 – Figura 4.9). Após alguns
segundos, foi colhido o óleo ao fim do sistema e medida a vazão deste pelo método
da massa por unidade de tempo.

4.3.1.5 POTÊNCIA EXPERIMENTAL POR TORQUE EM OPERAÇÃO COM ÓLEO.

A força foi medida colocando o dinamômetro na alavanca em balanço do
motor WEG 22 Plus 2HP, conforme Figura 4.12. A seguir, foi calculada a potência do
motor utilizando a Equação 3.10.

4.4.1 OPERAÇÃO EM ESCOAMENTO BIFÁSICO ÁGUA E ÓLEO (“CORE
ANNULAR FLOW”).

Nas seções a seguir são discutidos os métodos utilizados para coleta de
dados do sistema bifásico.

4.4.1.1 PONTO DE OPERAÇÃO EM ESCOAMENTO BIFÁSICO PELA PRESSÃO
EXPERIMENTAL NA DESCARGA DA BOMBA PRINCIPAL COM ÓLEO E
VAZÃO PELA TÉCNICA DA MASSA POR UNIDADE DE TEMPO

A vazão do óleo no escoamento bifásico foi obtida colocando o recipiente ao
fim do sistema (Figura 4.11) e medindo o tempo de coletada, sendo subtraído o valor
de vazão de água lido pelo rotâmetro, item 2 da Figura 4.10. Neste procedimento
também foi colhida a pressão do óleo, colocando o manômetro digital Agatec na
posição 4 da Figura 4.9. Obtiveram-se, assim, as vazões e pressões no CAF para as
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frequências 30 e 50 Hz na bomba principal e 45 e 50 Hz na bomba secundária,
condições em que se formava o escoamento “core annnular flow” (g – Figura 3.1).

4.4.1.2 PONTO DE OPERAÇÃO EM ESCOAMENTO BIFÁSICO PELA PRESSÃO
EXPERIMENTAL NA DESCARGA DA BOMBA SECUNDÁRIA COM ÁGUA
E VAZÃO PELA TÉCNICA DA MASSA POR UNIDADE DE TEMPO.

A pressão experimental da bomba secundária foi adquirida pela leitura do
manômetro analógico Winters, item 4 da Figura 4.10. A vazão foi lida no rotâmetro
item 2 da Figura 4.10. Posteriormente, fez-se um orifício no recipiente de coleta e
depois de ocorrer a separação da água e do óleo, foi retirada a água deste,
medindo-se novamente a vazão somente do óleo e verificando-se o desvio dos
valores.

4.4.1.3 DETERMINAÇÃO

DA

VELOCIDADE

DO

ÓLEO

E

ÁGUA

NO

ESCOAMENTO BIFÁSICO.

A velocidade do escoamento foi estimada através de fotos tiradas do
escoamento bifásico; para isso foram necessária a montagem de estúdio fotográfico
de painéis branco fosco e duas luminárias 1200 W para exclusão das sombras e
melhor definição do ponto de analise. Além disso, para captação das fotos foram
empregadas duas câmeras Cannon EOS 500D com o intuito de fotografar cada face
(frontal e lateral) da tubulação conforme Figura 4.13.
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Figura 4.13 - Posicionamento das câmeras.

As câmeras foram colocadas com foco ao centro da tubulação vertical com
fluidos ascendentes e uma altura de 48,7 cm, segundo demarcações adesivas vistas
na Figura 4.13. As fotos foram sincronizadas através de disparador infravermelho
Cannon que acionava às câmeras simultaneamente. As câmeras foram configuradas
com: F-stop (abertura) f/4.5, tempo de exposição de 1/1000s, ISO 3200 e distância
do foco de 32 mm. As resoluções das fotografias foram: dimensão 2304x 3456
pixels, resolução vertical e horizontal em 72 dpi e cor sRGB. (Figura 4.14)
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Figura 4.14 – Fotografia do escoamento vista frontal.

Os pares de fotos (frontal e lateral) foram mapeados individualmente ponto a
ponto através do software Microstation V8, sendo recriado pelo meio do sistema de
malhas (função malha do software) o escoamento em 3D. Em seguida, a imagem
em 3D foi divida em 10 amostras, gerando figuras que representam o diâmetro
interno da seção transversal do fluxo de óleo. (Figura 4.15)

Figura 4.15 – Escoamento em 3D com 10 amostras
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4.4.1.4 POTÊNCIA EXPERIMENTAL POR TORQUE EM OPERAÇÃO COM
ESCOAMENTO BIFÁSICO.
A potência experimental, para o escoamento bifásico (CAF, “core annular
flow”), foi medida através da colocação do dinamômetro no final da alavanca de
88,5 cm do dentro do eixo até o medidor, instalada no motor WEG 22 Plus de 2 HP,
em balanço. A potência foi calculada para o sistema em CAF, como nos casos
anteriores, pela Equação 3.10.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1

OPERAÇÃO COM ÁGUA

Nas seções seguintes, estão apresentados os resultados de vazão e pressão
do sistema com escoamento de água.

5.1.1 CURVA EXPERIMENTAL COM ÁGUA (CEA)

Ao término da coleta de dados do tanque de óleo preenchido com água e dos
cálculos da altura manométrica, foram obtidas as curvas da bomba regenerativa
Ferrari (Anexo B, adaptada), para as frequências de 30, 40, 50 e 60 Hz, conforme
Figura 5.1. Nesta pode-se observar a máxima vazão de 2,88 m³/h e pressão de 35,5
mca para a frequência de 60 Hz e a menor de 1,32 m³/h e pressão de 9 mca para a
frequência de 30 Hz. No Apêndice A encontram-se as Tabelas de A.1 a A.4
referentes aos dados experimentais.

Figura 5.1 – Curva da Bomba Principal com Água (2 - Figura 4.1)
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Na figura 5.2 estão apresentados os dados da curva da bomba secundária em
operação com água nas frequências de 30, 35, 40, 45, 50 e 60 Hz. Apresentam-se
nas Tabelas de C.1 a C.6 no Apêndice C os dados destes ensaios.

Figura 5.2 – Curva da bomba secundária com Água (6 - Figura 4.1)
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5.1.2 CURVA TEÓRICA DO SISTEMA COM ÁGUA (CTSA)

A Figura 5.3 mostra as curvas do sistema para as aberturas da válvula de
gaveta de 100%, 50%, 25% e 18%. Para confecção da curva do sistema foram
adotadas as vazões de 0,5 m³/h a 3,0 m³/h. As Tabelas de A.5 a A.8 do Apêndice A
são concernentes às planilhas que geraram os valores da Figura 5.3.
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Figura 5.3 – Curva Teórica do Sistema com Água (CTSA).
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5.1.3 PONTO DE OPERAÇÃO (PO) PELA INTERSECÇÃO DA CEA COM CTSA

Com a válvula de gaveta da Figura 4.11 na posição de abertura de 100%,
50%, 25% e 18%, na frequência de 30, 40, 50 e 60 Hz e com cálculos da altura
manométrica para esta posição conforme Equações 4.10 e 4.11, obtiveram-se as
Figuras 5.4 e 5.5, que mostram o ponto de operação teórico.
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Figura 5.4 – Ponto de Operação. CEA – Curva experimental com água para 60 e 50 Hz em função da
CTSA - Curvas Teóricas do Sistema com água. Bomba Principal (2 - Figura 4.1)
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Figura 5.5 – Ponto de Operação. CEA – Curva experimental com água para 40 e 30 Hz em função da
CTSA - Curvas Teóricas do Sistema com água. Bomba Principal (2 - Figura 4.1)
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5.1.4 PONTO

DE

OPERAÇÃO

(PO)

COM

ÁGUA

PELA

PRESSÃO

EXPERIMENTAL NA DESCARGA DA BOMBA (PEDB) E A VAZÃO PELA
TÉCNICA DE MASSA POR UNIDADE DE TEMPO (VMT).

A Figura 5.6 mostra os pontos de operação (pela leitura da vazão e pressão,
na descarga da bomba principal) com as curvas do sistema para as aberturas da
válvula de gaveta de 100%, 50%, 25% e 18%. As Tabelas de D.1 a D.4 (Apêndice
D) apresentam os valores experimentais.

Figura 5.6 – Ponto de Operação para várias Curvas do Sistema
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5.1.5 POTÊNCIA EXPERIMENTAL POR TORQUE EM OPERAÇÃO COM ÁGUA.

Com o motor em balanço, da bomba principal e o sistema em operação com
água obtiveram-se as forças nas frequências de 30, 40, 50 e 60 Hz e a consequente
potência pela Equação 3.10 (Figura 5.7, dados no Apêndice E, Tabela E.1)
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Figura 5.7 – Potência Experimental com Água
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5.2

OPERAÇÃO COM ÓLEO

Nas seções seguintes, são abordados os resultados de vazão e pressão do
sistema com escoamento de óleo.
5.2.1 CURVA EXPERIMENTAL COM ÓLEO (CEO)

Depois de retirar-se a água do tanque de óleo, este foi preenchido com
Lubrax Gear ISO 680. Com os cálculos da altura manométrica foram obtidas as
curvas da bomba regenerativa Ferrari, para as frequências de 30, 40, 50 e 60 Hz
conforme Figura 5.8 (Tabelas de B.1 a B.4). Observar-se nesta Figura 5.8 a máxima
vazão de 0,810 m³/h e pressão de 27,37 mco para a frequência de 60 Hz e a menor
vazão de 0,339 m³/h e pressão de 12,21 mco para a frequência de 30 Hz.
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Figura 5.8 – Curva da Bomba Principal com Óleo. Bomba Principal (2 - Figura 4.1)
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Em virtude das características do óleo Lubrax Gear 680 alteram-se ao longo
das medições, essas foram executadas a partir do “shut off” para a válvula de gaveta
toda aberta. Apesar dessa estratégia apresentam-se nas curvas alguns pontos de
inflexão não desejáveis.
5.2.2 CURVA TEÓRICA DO SISTEMA COM ÓLEO (CTSO)

A Figura 5.9 mostra as curvas do sistema para as aberturas da válvula de
gaveta de 100%, 50%, 25% e 18%. Para confecção da curva do sistema foram
adotadas as vazões de 0,125 m³/h a 0,75 m³/h (Tabelas de B.5 a B.8 do Apêndice
B).
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Figura 5.9 – Curva Teórica do Sistema com Óleo (CTSO).
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5.2.3 PONTO DE OPERAÇÃO (PO) PELA INTERSECÇÃO DA CEO COM CTSO

Com a válvula de gaveta da Figura 4.11 na posição de abertura de 100%,
50%, 25% e 18 %, na frequência de 30, 40, 50 e 60 Hz e com cálculos da altura
manométrica para esta posição conforme Equações 4.15 e 4.16, obtiveram-se as
Figuras 5.10 e 5.11, que mostram o ponto de operação teórico.
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Figura 5.10 – Ponto de Operação. CEO – Curva experimental com óleo para 60 e 50 Hz em função
da CTSO - Curvas Teóricas do Sistema com óleo. Bomba Principal (2 - Figura 4.1)
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Figura 5.11 – Ponto de Operação. CEO – Curva experimental com óleo para 40 e 30 Hz em função
da CTSO - Curvas Teóricas do Sistema com óleo. Bomba Principal (2 - Figura 4.1)
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5.2.4 POTÊNCIA EXPERIMENTAL POR TORQUE EM OPERAÇÃO COM ÓLEO.

O método empregado ao ensaio com água (item 5.1.5) através dos dados
colhidos da força nas frequências de 30, 40, 50 e 60 Hz e com a Equação 3.10
obteve-se a Figura 5.12. No Apêndice E encontra-se a Tabela E.2, referente a este
ensaio.

Figura 5.12 – Potência Experimental com Óleo

Potência Experimental
1600
1400
Potência (W)

1200
1000
800
600
400
200
0
30

40

50

60

Frequëncia (Hz)

5.3

OPERAÇÃO EM ESCOAMENTO BIFÁSICO ÁGUA E ÓLEO (“CORE
ANNULAR FLOW”).

Nas seções a seguir estão os gráficos dos dados do sistema bifásico.

5.3.1 PONTO DE OPERAÇÃO EM ESCOAMENTO BIFÁSICO PELA PRESSÃO
EXPERIMENTAL NA DESCARGA DA BOMBA PRINCIPAL COM ÓLEO E
VAZÃO PELA TÉCNICA DA MASSA POR UNIDADE DE TEMPO

A Figura 5.13 mostra o ponto de operação para sistema bifásico nas
frequências de 30, 40 e 50 Hz, sendo que a vazão foi quantificada pela técnica da
massa por unidade de tempo. A vazão de óleo foi subtraída da água por meio da
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leitura da vazão no rotâmetro. A pressão foi verificada nos manômetros digital da
Agatec e no analógico Winters.
Figura 5.13 – Ponto de Operação em Escoamento Bifásico com Óleo
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5.3.2 PONTO DE OPERAÇÃO EM ESCOAMENTO BIFÁSICO PELA PRESSÃO
EXPERIMENTAL NA DESCARGA DA BOMBA SECUNDÁRIA COM ÁGUA E
VAZÃO PELA TÉCNICA DA MASSA POR UNIDADE DE TEMPO.

A vazão da água foi conferida através da leitura do rotâmetro, tendo suas
medidas impressas na Figura 5.14.
Figura 5.14 – Ponto de Operação em Escoamento Bifásico com Água
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5.3.2.1 POTÊNCIA EXPERIMENTAL POR TORQUE EM OPERAÇÃO COM
ESCOAMENTO BIFÁSICO.

A potência do sistema bifásico foi medida através do dinamômetro colocado
na alavanca em balanço da bomba principal (2 - Figura 4.1) e expressa na Figura
5.15.

Figura 5.15 – Potência Experimental com Óleo
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COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES TEÓRICOS E EXPERIMENTAIS

Com a curva da bomba principal com água (sistema monofásico) e a curva do
sistema (água), obteve-se o ponto de operação para as frequências de 50 e 60 Hz.
Nessas frequências, os pontos de operação colhidos experimentalmente têm uma
faixa de erro irrelevante, com desvio para vazão de 10,7% e para pressão de 0,5%.
Apresenta-se na Figura 5.16 os pontos de operação teóricos e experimentais
como exemplo para a frequência de 60 Hz. As demais figuras para as frequências
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de 30,40 e 50 Hz mostram um comportamento semelhante conforme desvios
descritos anteriormente, mostrando a coerência do método empregado.

Figura 5.16 – Ponto de Operação Experimental e Teórico para a frequência de 60 Hz (água)
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O desvio inferior a 10% recomenda o emprego do método K e de
comprimento equivalente para prever a perda de carga mesmo para o regime
laminar.
Observou-se também que o ponto de operação experimental, equidistante do
teórico no escoamento de óleo pela bomba principal, tendo um desvio de vazão de
8,58% e de pressão de 3,17% para a frequência de 50 Hz e na frequência de 30 Hz,
o desvio de vazão é 3,27% e de pressão 15,62%. Nas frequências de 50, 40 e 30 Hz
observa-se a dificuldade do bombeamento do óleo na tubulação até chegar no fim
do sistema (Figura 5.17 e 5.18)
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Figura 5.17 – Ponto de Operação Experimental e Teórico para frequências de 50 e 60 Hz
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Figura 5.18 – Ponto de Operação Experimental e Teórico para frequências de 40 e 30 Hz

H (mco)

Ponto de Operação - Experimental e Teórico
20,00

Curva da bomba de Óleo - 40 Hz

18,00

Curva da Bomba de Óleo - 30 Hz

16,00

Curva do Sistema

14,00

Ponto de Operação Experimental -40 Hz

12,00

Ponto de Operação Experimental - 30 Hz

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
0,000

0,100

0,200

0,300

Q (m3/h)

0,400

0,500

0,600

69
O gráfico do sistema, para escoamento de óleo obtido, foi uma reta pelo fato
dos valores da vazão serem muito baixos e o regime ser laminar; este somente se
torna curva quando se adotam valores de vazão acima de 50 m3/h, sendo que o
regime torna-se turbulento na vazão de 450 m3/h (Figura 5.19).

Figura 5.19 – Curva do Sistema com Óleo
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A porcentagem da potência do sistema utilizando a bomba principal, com
escoamento de água e depois com óleo varia entre 96,56% para a frequência de 60
Hz e no máximo de 130,95% para a frequência de 30 Hz. Com o sistema bifásico a
potência aumenta em relação ao óleo, mas a vazão de óleo transportada e maior do
que no sistema monofásico (Figura 5.20).

70
Figura 5.20 – Potência Experimental para o sistema monofásico e bifásico (bomba principal). Para 60
Hz não há formação do padrão “ Core Annular Flow”
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As equações de Baker para prover o tipo de escoamento líquido-vapor foram
testadas, para uma condição experimental com escoamento anular. As equações
para líquido e vapor foram adaptadas para água e óleo, respecitvamente. Nessas
condições essas equações não foram aplicáveis. A Figura 5.21 mostra um padrão
com Bx=6640,91 e By=573,85 empregando-se a frequência de 30 Hz para a bomba
principal com óleo e de 45 Hz para a bomba secundária com água. Os parâmetros
indicaram um escoamento tipo bolha (“bubble”) para um escoamento anular.
Figura 5.21 – Gráfico de Baker com Ponto Experimental
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A velocidade do escoamento de óleo do sistema bifásico determinada pelo
mapeamento em 3D foi de 0,314 m/s considerando a área média de 2,48 cm2, para
as condições de “Core Annular Flow”, com bomba principal na frequência de 30 Hz e
a bomba secundária em 45 Hz. A velocidade da água nestas condições foi de 0,533
m/s.
Os fatores para correção de água para óleo de acordo com a norma ANSI/HI
9.6.7-2010 não convergem, pois a viscosidade do óleo é elevada e a vazão máxima
experimental obtida foi de 2,88 m3/h. A partir das Figuras 3.2 e 3.3, extrapolando
valores constrói-se a curva da bomba com óleo. Os desvios (Figura 5.22) foram de
5,38 em relação à vazão de água e de 2,13 em relação à altura manométrica de
água, comprovando que as equações são validas apenas na faixa recomendada.

Figura 5.22 – Gráfico da Correção
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6

CONCLUSÃO E SUGESTÕES

6.1

CONCLUSÃO

O trabalho permitiu concluir que:
a)

As equações de Darcy para a perda de carga em tubo reto, as equações do

método K para acessórios e a técnica de comprimento equivalente foram aplicáveis
para o escoamento monofásico de óleo com desvios inferiores a 3,27% para a vazão
e 15,62% para altura manométrica.
b)

Com os experimentos, foi possível observar que a forma “core annular flow”

foi reproduzida utilizando uma vazão de água de 3,6 vezes maior do que a vazão do
óleo.
c)

A vazão do ponto de operação para o sistema trabalhando somente com óleo

foi de 0,15 m³/h tendo uma pressão de 11,5 mco; com o sistema do CAF foi possível
obter uma vazão de 0,28 m³/h e pressão de 5,89 mco. Resulta nesse processo um
ganho de 86,67% e redução de pressão de 51,22%, com a bomba principal na
frequência 30 Hz e a bomba secundária de 45 Hz.
d)

Nas frequências de 40Hz para a bomba principal e 55Hz da bomba

secundária tem-se a vazão do ponto de operação em 0,21 m³/h e a pressão em
13,20 mco; no sistema CAF a vazão foi 0,50 m³/h e pressão 6,4 mco. Sendo assim
um ganho na vazão de 138% e redução na pressão de 49%.
e)

Para as frequências de 48 Hz e 50 Hz, respectivamente bomba principal e

secundária, a vazão de óleo foi de 0,24 m³/h e pressão de 17 mco para o sistema
funcionando somente com óleo, enquanto que, com o sistema em CAF, obteve-se
0,61 m³/h e 7,7 mco resultando em 154,17% maior que a vazão com escoamento
somente de óleo e uma diminuição de 45,3% para a pressão.
f)

Pode-se projetar um sistema “core annular flow”, utilizando-se a curva da

bomba de óleo, para selecionar a bomba necessária para o sistema; a seguir,
executa-se a curva do sistema com água. Deve-se criar um injetor que possa
distribuir a água para que esta forme uma fina camada na parede do tubo.
Recomenda-se diminuir a distância da injeção de água à bomba principal,
aumentando assim a eficiência do sistema. Com sistema em “core annular flow” a
bomba principal irá operar com uma vazão de 1,6 vezes maior e pressão em 1,51
vezes menor. Sugere-se também para prevê-lo selecionar a mesma bomba para a
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injeção de água, garantindo a operação na pior condição em caso de se necessitar
deslocar apenas óleo. Com a bomba secundária deslocando água em “core annular
flow” sua vazão será 1,3 vezes maior e a pressão será a mesma da bomba principal.
Complementando todos esses procedimentos, deve-se observar na etapa de
montagem a inserção curvas suaves e de acessórios de fácil acoplamento como
uniões e flanges para facilidade de limpeza mecânica e por “pig”.
6.2

SUGESTÕES

Visando a continuidade da linha de pesquisa, sugere-se:
a)

Construir uma unidade com dutos de maior diâmetro para estudo da

ampliação de escala.
b)

Criar em 3D o fluxo de escoamento de óleo na parte horizontal tanto na parte

superior e inferior do sistema
c)

Determinar as velocidades do “Corel Annular Flow” na tubulação vertical para

as frequências de 40 e 48 Hz
d)

Alterar a abertura do injetor de óleo para verificação da melhor configuração

do “Corel Annular Flow”
e)

Verificar a Lei de Afinidade no “Corel Annular Flow” na tubulação vertical para

as frequências 30, 40 e 48 Hz.
f)

Montar um injetor com a possibilidade de inserção de um elemento gasoso

para estudo do escoamento trifásico.
g)

Propor equações para se prever a perda de carga no escoamento bifásico e

trifásico com a inserção de anéis piezométrico.
h)

Desenvolver equações para se prever o tipo de escoamento no sistema

bifásico líquido-líquido.
i)

Obter experimentalmente equações para correlacionar a curva da bomba com

água com a curva de óleo, para baixas vazões e altas viscosidades.
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APÊNDICE A – TABELAS PARA CURVA DA BOMBA PRINCIPAL E CURVA DO
SISTEMA COM ÁGUA

Tabela A.1 – Curva da bomba principal com água – 30 Hz.

Tabela A.2 – Curva da bomba principal com água – 40 Hz.

Tabela A.3 – Curva da bomba principal com água – 50 Hz.

Tabela A.4 – Curva da bomba principal com água – 60 Hz.
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Tabela A.5 – Curva do sistema válvula de gaveta em 100% – totalmente aberta.
s

Tabela A.6 – Curva do sistema válvula de gaveta em 50%
s
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Tabela A.7 – Curva do sistema válvula de gaveta em 25%
s
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Tabela A.8 – Curva do sistema válvula de gaveta em 18%
s
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APÊNDICE B – TABELAS PARA CURVA DA BOMBA PRINCIPAL E CURVA DO
SISTEMA COM ÓLEO

Tabela B.1 – Curva da bomba principal com óleo – 30 Hz.

Tabela B.2 – Curva da bomba principal com óleo – 40 Hz.

Tabela B.3 – Curva da bomba principal com óleo – 50 Hz.

Tabela B.4 – Curva da bomba principal com óleo – 60 Hz.
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Tabela B.5 – Curva do sistema válvula de gaveta em 100% – totalmente aberta.
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Tabela B.6 – Curva do sistema válvula de gaveta em 50%
s
³
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Tabela B.7 – Curva do sistema válvula de gaveta em 25%
s
³
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Tabela B.8 – Curva do sistema válvula de gaveta em 18%
s
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APÊNDICE C – TABELAS PARA CURVA DA BOMBA SECUNDÁRIA COM ÁGUA

Tabela C.1 – Curva da bomba secundária com água – 30 Hz.

Tabela C.2 – Curva da bomba secundária com água – 35 Hz.

Tabela C.3 – Curva da bomba secundária com água – 40 Hz.

Tabela C.4 – Curva da bomba secundária com água – 45 Hz.
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Tabela C.5 – Curva da bomba secundária com água – 50 Hz.

Tabela C.6 – Curva da bomba secundária com água – 60 Hz.
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APÊNDICE D – TABELAS DO PONTO DE OPERAÇÃO DA BOMBA PRINCIPAL
COM ÁGUA

Tabela D.1 – Ponto de operação da bomba principal com água – Abertura de 100%

Tabela D.2 – Ponto de operação da bomba principal com água – Abertura de 50%

Tabela D.3 – Ponto de operação da bomba principal com água – Abertura de 25%

Tabela D.4 – Ponto de operação da bomba principal com água – Abertura de 18%
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APÊNDICE E – TABELAS DE POTÊNCIA DA BOMBA PRINCIPAL COM ÁGUA E
ÓLEO

Tabela E.1 – Potência da bomba principal com água

Tabela E.2 – Potência da bomba principal com óleo

Tabela E.3 – Potência da bomba sistema final com óleo/água
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ANEXO A.1 – CARACTERÍSTICAS DO MOTOR BOMBA PRINCIPAL
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ANEXO A.2 – CURVAS DO MOTOR BOMBA PRINCIPAL
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ANEXO B – CARACTERÍSTICAS DA BOMBA REGENERATIVA PRINCIPAL
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ANEXO C.1 – CARACTERÍSTICAS DO MOTOR BOMBA SECUNDÁRIA
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ANEXO C.2 – CURVAS DO MOTOR BOMBA SECUNDÁRIA
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ANEXO D.1 – CARACTERÍSTICAS DA BOMBA REGENERATIVA SECUNDÁRIA
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ANEXO D.2 – CURVAS DA BOMBA REGENERATIVA SECUNDÁRIA
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ANEXO E – ESPECIFICAÇÕES DO ÓLEO
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ANEXO F – GRÁFICO DE VISCOSIDADE EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA –
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