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Resumo: Este projeto objetiva estudar e desenvolver modelos computacionais e correlações para
escoamentos multifásicos em dutos e constrições, em diferentes padrões de escoamento.
Serão utilizados modelos computacionais e técnicas óticas de medição de escoamentos
como velocimetria por imagem de partículas e anemometria laser Doppler. Resultados
experimentais serão utilizados para subsidio e validação de modelos numéricos.
Embora sejam amplamente conhecidas na literatura as diversas configurações
morfológicas das fases adotadas por um sistema líquido-gás escoando no interior de um
duto, e para os quais existem diversas correlações semi-empíricas para o cálculo de
parâmetros como coeficiente e perda de carga ou transferência de calor, a modelagem
diferencial destes escoamentos, mesmo para modelos unidimensionais tem sido pouco
desenvolvida. Em particular, para os casos em que as morfologias de fases não são
dispersas (gotas ou bolhas), os estudos experimentais envolvem comumente medição de
parâmetros globais do escoamento, a partir dos quais são desenvolvidas correlações para
calculo destes parâmetros, também em forma global, como fator de atrito ou coeficiente
de transferência de calor ou modelos. Somente nos últimos anos começaram a ser
publicados estudos experimentais fundamentais procurando um melhor entendimento da
estrutura do escoamento em padrões não dispersos, como slug ou anular.
Alem disso, existem poucos modelos na literatura para modelagem multidimensional de
escoamentos bifásicos em padrões não dispersos, utilizando Dinâmica dos Fluidos
Computacional, e este é ainda um assunto extremamente desafiador. Ainda, a modelagem
multidimensional destes escoamentos permitira o estudo do escoamento multifásico em
constrições como cotovelos, válvulas, Venturis etc., de grande interesse, em diversas
aplicações da indústria, para os quais modelos mecanicistas baseados em balanços
globais, comumente utilizados em escoamento em dutos de seção constante, não são
válidos.
Em particular, dois padrões de grande ocorrência na indústria serão estudados neste
projeto, "slug" e anular. Para o primeiro caso, a estrutura do escoamento ao redor de uma
bolha de Taylor será estudada em forma numérica e experimental, procurando entender
detalhadamente os campos de velocidade na fase liquida e as interações na interface.
Neste caso serão utilizadas técnicas de velocimetria por imagem de partículas. Este estudo
deverá incluir os casos em que a velocidade média da fase liquida é nula, isto é, uma
bolha de Taylor ascendendo em um fluido estagnado e o caso que a fase continua também
possui um deslocamento médio, caso pouco estudado na literatura. Ainda, procurar-se-á
estudar as interações das pequenas bolhas presentes nos "slugs" de líquido e as bolhas de
Taylor. É sabido que a fração de gás nos "slugs" de líquido tem influência fundamental na
velocidade das grandes bolhas, entretanto, os estudos, tanto experimentais quanto
numéricos neste tipo de padrão de escoamento, consideram geralmente o escoamento
apenas das grandes bolhas de Taylor e da fase liquida
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Participantes

Part. externo: Ronei Mascarenas Brito FEESC / UFSC

Aluno: RAFAEL FRANKLIN LAZARO DE CERQUEIRA Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica

Outras Considerações

Este projeto conta com o finaciamento do programa de Recursos HUmanos da ANP e PFRH/ Petrobras, da rede de Elevação e
Escoamento da Petrobras e da Rede de CFD em Refino da Ptrobras na implantação da infraestrutura.
Através deste projeto dar-se-á constinuidade as pesquisas fundamentais em escoamentos multifásico que vem sendo desenvolvidas
no Laboratório SINMEC e no Laboratório de Escoamentos Multifásicos, e que contam com o financiamento de diferentes fontes de
recursos, como bolsas ANP/PFRH (Programa 09) e infraestrutura implementada através de redes temáticas da Petrobras.
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