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A B S T R A C T

T-h>s work-is related to the measurements of

reduced values of diferencial pressure^\/5evera I situations

are described where the diferencial pressure accurate measu-

rement is necessary in routine works in the Thermohydraulic

Laboratory, as well as, the major pressure measurement devices

and their respective range are studied, t-t is presented the

development of a device for diferencial pressure measurement

followed by the design development of the calibration bench

covering the foreseen range, start up tests realization,

optimization, calibration, performance analysis and conclusions^



R E S U M O

Lato trabalho ó referente ^medição da pressão
em termos de valores diferenciais reduzidos. São eviden-
ciadas varias situações onde se faz necessária sua deter-
minação precisa dentro das atividades do Laboratório de
Termohidrãulica, bem como, i feito um levantamento dos
principais medidores de pressão com suas respectivas ca-
racterísticas e faixas de utilização. í mostrado o desen^
volvimento de um instrumento para medição da pressão di -
ferencial, seguido de elaboração do projeto, execução dos
componentes, montagem do instrumento desenvolvido da ban-
cada de aferição cobrindo a faixa prevista, realização de
testes de comissionamento do sistema, otimização, aferi-
ção, análise de desempenho e conclusões, f
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1. INTRODUÇÃO

O Laboratório de Termohidraulica do CüTN foi im-
plantado visando, particularmente o estudo de transferen-
cia de calor em água. Dentro deste enfoque foi implanta^
da uma infra-estrutura de testes que deu origem ao desen -
volvimento.de campanhas experimentais com o objetivo da
obtenção de um melhor conhecimento do comportamento tiring
co dos elementos combustíveis dos reatores a água leve ou
pesada, pressurizada ou fervente, assim como o estudo de
componentes como trocadores de calor, geradores de vapor,
pressurizadores, bombas, etc.

Contudo, as pesquisas iniciais, visam com maior
enfoque a abordagem de problemas inerentes ao núcleo de
reator.

Com este objetivo foram implantados dispositivos
experimentais, visando o entendimento específico de pro -
blemas relativos a:
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. Processos de misturas existentes entre sub-ca-
nais de um feixe de elemento combustível (circuito de
água a baixa pressão com simulação de processos de trans-
ferência de massa por injeção de traçador radioativo ou
corante).

. Evolução de pressão, configuração de escoamen-
to e fração de vazio em presença de escoamento bifãsico
(circuito ãgua-ar, a baixa pressão, com simulação da ebu-
lição através de injeção de ar em escoamento de água em
convecção forçada).

. Evolução de pressão, temperatura e determina-
ção de fatores de fricção e coeficientes de transferência
de calor em escoamento mono e bifãsicos (circuito de água
a baixa pressão con aquecimento elétrico por efeito '
Joule).

. Idem anterior incluindo adicionalmente a deter_
minação experimental de condições críticas de transferên-
cia de calor (circuito de água ã pressão intermediária e
simulação do aquecimento por fissão nuclear por dissipa -
ção elétrica por efeito Joule).

. Evolução de pressão, temperatura , fração de
vazio e determinação de coeficiente de mistura entre sub-
canais e fluxo crítico de calor (no dispositivo anterior
porém em geometria de maquete de elemento combustível'
3 x 3).
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Para o desenvolvimento deste programa experimen-

tal é de nãxina importância o domínio das técnicas de me-

dição de parâmetros básicos, visando o entendimento, bem

como o estabelecimento de leis básicas descrevendo deter-

minado fenômeno. Neste processo, a determinação de parâ-

metros secundários se faz através de técnicas combinadas

que necessitam da determinação precisa destes parâmetros

básicos, considerados como sondo temperatura, pressão e

vazão.

0 trabalho aqui desenvolvido se refere a medi-

ção da pressão, não em termos absolutos, mas em termos

de valores diferenciais reduzidos. A importância de sua

determinação reside no fato de que, por seu intermédio ,

pode-se obter dados relativos 5 perda de pressão em espa-

çadores de feixes combustíveis e desenvolver processos p£

ra sua otimização, medição e controle de níveis em reci -

pientes fechados sob pressão, determinação de vazões, ve-

locidades locais inclusive em presença de escoamentos bi-

fasicos, coeficientes de misturas entre sub-canais, etc.

0 trabalho foi pois desenvolvido a partir de um

estudo de métodos existentes para a medição de pressão e

proposto o desenvolvimento de um dispositivo para medição

de pressão diferencial, seguido da elaboração de projeto,

execução dos componentes, montagem do dispositivo, desen-

volvimento de uma bancada de aferição cobrindo a faixa

prevista, realização dos testes de comissionamento do sU

tema, otimização, aferição, análise de desempenho e con-

clusões.

Durante todo o desenvolvimento do trabalho, £

se em mente a utilização de materiais de fácil acesso e o

desenvolvimento de um processo que não requizesse a utili
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zação de acessórios por demais sofisticados, visando a

utilização imediata do trabalho em outras atividades.

0 trabalho aqui apresentado, consta, basicamente

das seguintes partes:

. Estudo bibliográfico da pressão e de situações
onde se faz necessário sua determinação precisa em termos
diferenciais, dentro das atividades do Laboratório de
mohidráulica^

. Levantamento dos principais medidores de pres-
são existentes e suas respectivas características.

. Descrição do instrumento proposto e da bancada

de aferições.

. DesenvolviTnento do projeto, aferição e resulta^
dos obtidos.

. Conclusões e sugestões.



2. MEDIÇÃO DE PRESSÃO EM CIR-
CUITOS TÉRMICOS

2.1 Introdução

Neste capTtulo é feita uma descrição sucinta das
instalações do Laboratório de Termohidraulica da NUCLEBRfiS,
de modo a permitir uma melhor visualização de algumas si-
tuações em que se faz necessário a medição de pressões di-
ferenciais e que motivaram o desenvolvimento do dispositi-
vo apresentado neste trabalho.

2.2 Descrição do Circuito Térmico n9 1

0 desenvolvimento do trabalho em questão, em tor_
no de um medidor de pressões diferenciais reduzidas, '
teve por origem, principalmente, o programa de realização
de testes termohidrauiicos em geometria de feixe de vare -
tas.



Tal estudo se encontra inserido dentro do progra_
ma de exploração do circuito térmico n° 1, cujo fluxograma
i apresentado na Figura 2.1. Neste circuito são realiza-
dos estudos de transferência de calor, visando essencial -
mente um melhor conhecimento do comportamento tlrmico dos
elementos combustíveis dos reatores a água, bem como o es-
tabelecimento de margens de segurança operacional. Para iŝ
to, são reproduzidas, em escala, condições operacionais de
tais reatores, sem contudo a presença da radiação nuclear,
simulando o aquecimento por efeito Joule.

Este dispositivo i constituído basicamente de um
conjunto de tubulações em aço inoxidável constituindo o
circuito primário, onde temos em sequincia:

. Bomba principal-, responsável pela circulação
do fluido no circuito (água desmineralizada).

. Prê-aquecedor elitrico, responsável pelo con -
trole fino da temperatura da água ã entrada da seção de
testes.

. Sistema de controle de vazão, incluindo válvu-
las de "by pass" da seção de testes e medidores de vazão.

. Seção de testes, que pode ser constituída de
um tubo, uma região anular ou um feixe de varetas. Nesta
região são simuladas condições de geração e remoção de ca-
lor no núcleo de reatores de potência, através de aqueci -
mento elétrico por efeito Joule.

. Pressurizador a céu de vapor, responsável pela
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obtenção de condições estáveis de pressão, durante a opera_
ção do circuito.

. Trocador de calor, acoplado a um circuito se -
cundãrio de remoção de calor, incluindo torre de refrigera_ ;
ção, onde o calor aplicado no pré-aquecedor e seção de teŝ
tes i removido.

. Sistema de deionização continua, responsável
pela manutenção de condições adequadas do refrigerante, du_
rante a operação do circuito, sob o aspecto de condutivida_
de elltrica.

As características operacionais deste circuito
são:

Pressão máxima: 15bar

Temperatura máxima: 180°C

Vazão máxima: 5 l/s

Potência elétrica da seção de testes: 700 kW

Potência elltrica do pri-aquecedor: 20 kVI

Seção de testes:

Comprimento máximo: 3000 mm

Geometria: tubular, anular, feixe

Seu controle I realizado em um painel que englo-
ba módulos relativos a medição de vazões, temperaturas ,
pressões e potências elétricas.

A instrumentação relativa ã seção de testes é
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montada especialmente para cada campanha experimental, já
que cada uma delas envolve a medição de parâmetros especí-
ficos.

Tanto no que se refere ã instrumentação de con -
trole do circuito quanto a da seção de testes, depara -se
com situações nas quais se faz necessário a medição do pa-
râmetro pressão. Não sõ relativo ao seu valor absoluto ,
em situações em que se deseja obter condições operacionais
específicas, ao seu valor diferencial para este mesmo obj£
tivo (por exemplo, acompanhamento de características opera^
cionais da bomba de circulação), bem como para estabeleci-
mento de grandezas derivativas como vazões (medidores tipo
placa de orifício), perdas de carga devidas ã presença de
espaçadores, determinação tíe níveis em vasos sob pressão ,
estudo sistemático da evolução de pressão em canais de es-
coamento com ou sem mudança de fase.

2.3 Variação de Pressão de um Fluido em Movimento

No que se refere a evolução da pressão em presejrç
ça de escoamento de um fluido com mudança de fases, faz-se
necessário o entendimento correto dos processos típicos ejrç
volvidos, para que, quando da sua medição, possa-se dis -
tinguir a contribuição específica dos diversos componentes.

Para melhor exemplificar esta situação, suponha-
mos o caso em que se tem um canal vertical, conforme indi-
ca a Figura 2.2, em presença de escoamento bifãsico e ain-
da que:
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FIGURA 2.2
BALANÇO DE MASSA E FORÇAS SOBRE UM

ELEMENTO DE VOLUME DO CANAL

. não haja gradientes radiais de pressão.

. as fases estejam escoando separadamente no in-
terior do canal.

. o escoamento seja unidimensional e permanente

. sejam conhecidas as densidades e velocidades
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médias para cada fase na seção reta do canal.

. não haja transporte de massa através das pare-

des do canal.

Escrevendo-se as equações da conservação da
quantidade de movimento para cada fase em separado e somaji
do-as, óbtém-se a seguinte equação para variação de pres -
são ao longo do canal ilustrado na Figura 2.2

dz dz

onde:

1 d

A dz
wf uf + wgug

p = pressão

A = área de seção reta do canal de escoamento

F = força de atrito

z = cota vertical

g - aceleração da gravidade

p = densidade

w = vazão de massa

u = velocidade linear
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Indices:

g = referente ã fase de vapor

f = referente 5 fase lTquida

Ern geral os termos do segundo membro da equação
acima são tratados separadamente. Assim,

dp

A [ dz dz
é o gradiente

de pressão devido ao atrito do fluido com as paredes do
canal.

Ldpi 1 d
— « - — — (wf u- + wn u ) e o gradien
dzJ A A dz T T g g

te de pressão devido a aceleração do fluido, e,
—

dp

A J 1 o gradiente

de pressão devido ã variação da energia potencial do flui-
do. C chamado também gradiente de pressão por gravidade.

Em presença de escoamento monofasico de lTquido,
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as grandezas da equação da conservação da quantidade de

movimento relativas ã fase de vapor são nulas Q2 J. As-

sim»

dFg = 0

wg = 0

Ag = 0

Neste caso, os termos da equação da conservação

da quantidade de movimento se reduzem a:

f-1 - gpf

que e o gradiente de pressão por gravidade,

1 d
= - - — (w- u-) gradiente de

A dz r f

pressão por aceleração, e,

1 -F-dFf-
= ' I LIT , gradiente de pressão

por atrito.
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Assim, em trabalhos experimentais nos quais se
investiga o aparecimento e evolução de regimes de trans-
ferência de calor, o entendimento global dos fenômenos '
envolvidos requer igualmente informações relativas a ev£
luções de temperaturas, gradientes de pressão e da for-
mação de vapor (fração de vazio). Sob este aspecto, são
de grande importância as contribuições individuais dos
três componentes da perda de pressão, pois suas preponde_
râncias no valor global deste parâmetro, encontra-se as-
sociado a uma configuração de escoamentos especTficos.

2.4 Queda de Pressão devido a Variações na Krea de
Passagem de um Fluido

A previsão da queda de pressão em presença de
restrições tais como orifTcios e mudanças de area é de
grande importância em presença de escoamento de fluidos
-em canais. A queda de.pressão nestas situações deve ser
determinada considerando-se contrações e expansões abru£
tas, cuja equação geral ê da forma: [ 7 J

Ap = ij) G c

2 g c P
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onde:

Ap = queda de pressão

G = fluxo de massa do fluido

p = dsnsidade do fluido

g = fator de conversão de unidades

ifi = parâmetro determinado em função da mudança
de área em questão.

(a) (b)

FIGURA 2.3
VARIAÇÕES NA AREA DE PASSAGEM DO FLUIDO
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Ha expansão abrupta,indicada na Figura 2.3 (a), é
considerado que o fluido ocupe a seção total do canal an-
tes do alargamento deste.

Neste caso o coeficiente IJJ 5 dado por:

2 Al
4» = (1 - o) onde o = —

A

sendo a queda de pressão dada por:

2

2gcP

Para o caso de uma contração abrupta, conforme
indicado na Figura 2.3 (b) e número de Reynolds acima de
3.000, o fator de perda de pressão pode ser calculado com:

0,4 ( 1 - (-?-)2) por
Al

G2

Ap = 0,4 (1 - (cT1)2)
2

2.5 Placa de OrifTcio

Um tipo de elemento primário bastante comum des-
tinado ã medição da vazão, a partir da medida de pressão
diferencial é a placa de orifício.
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Trata-se de uma placa fina, plana, contendo um
orifTcio, presa entre flanges numa junção da linha, de ma_
neira que seu plano seja perpendicular ao eixo da tubula-
ção e o orifício, concentrico com o mesmo, conforme indi-
ca a Figura 2.4

Ap permanente

fluxo
de

massa

placa de

oríficio

saída para
P2 manometro

FIGURA 2.4

QUEDA DE PRESSÃO DEFLUIDO EU PLACA DE ORIFlCIQ
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O fluido ao escoar no interior do canal, sofre
uma restrição abrupta ao passar pelo orifício da placa se_
guido imediatamente de uma expansão.

Próximo à placa, a pressão aumenta ligeiramente,
atingindo seu máximo valor a entrada. Ao passar pela pla-
ca, a pressão cai abruptamente e continua a cair até a-
tingir um mTnimo (correspondente ã veia de contração do
fluxo), a pequena distância da placa. A partir daT a
pressão cresce ati atingir um novo máximo. Como se obser-
va, a turbulência causada pela placa dissipa certa quanta
dade de energia do fluido, sendo esta responsável por uma
queda de pressão de caráter permanente [ 4 ] .

A vazão do fluido expressa como função da pres -
são medida a montante e a jusante da placa I dada por:

Q = k.A."\TÃ7

onde:

Q = vazão

k - constante que depende da geometria e unida-
des

A = área de passagem da restrição

Ap = variação de pressão do fluxo (medida a mo£
tante e a jusante da placa).

2.6 Tubo de Pilot

E um dispositivo destinado a medidas de veloci-
dades locais e vazão de um fluido em escoamento num canal,



19.

a partir da determinação da pressão diferencial. Tal dis-
positivo mede diretamente a diferença entre a pressão din£
mica e a pressão estática do fluido.

Com o uso de um rcanometro de coluna liquida
(p. ex.), pode-se expressar a velocidade local do fluido
em função da diferença de pressão entre os pontos B e A1da
Figura 2.5.

FIGURA 2.5

TUBO DE PILOT
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Para esta configuração do Tubo de Pilot» pode-se

escrever:

PB - PA = <pnTpL>9

0 Teorema de Bernoulli para um fluido incompres-
sTvel em movimento permanente, escrito para os pontos A e
B vale:

PL9

v ? PB ( 2 )
2 g

Substituindo 2 em 1 tem-se:

v Z = 2 - Í S ^ - g f z * . - z B . )
pL

Se h = zA1 - zB1 , a velocidade será:

2(Pm - P L ) gh
m

pL

onde:
p = densidade do líquido manometrico
p, = densidade do fluido
g = aceleração da gravidade
h • diferença de níveis de coluna
v = velocidade do fluido no ponto considerado
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Conhecidas as características especiais de cada
caso, instalação, tipo de tubo de Pilot, distribuição de
velocidade, diâmetro da tubulação, etc ...» obtém-se uma
velocidade média Vm para a seção reta A e neste caso a va-
zão i dada por:

Q = Vm . A

onde:

Q = vazão

Vm = velocidade média

A = área de seção reta da tubulação

2.7 Variação de Pressão entre Sub-canais de Reatores
Nucleares

Quando da realização do calculo termodinâmico de
núcleo de reatores, este é dividido em um número de re-
giões contíguas denominadas canais,, nas quais supõe-se que
as propriedades termodinâmicas variem apenas axialmente.
Estes canais podem ser definidos como constituídos por um
ou mais feixes de elementos combustíveis, regiões deste
arranjo físico, Q 7 2 conforme ilustra a Figura 2.6.

Em reatores a água pressurizada o núcleo é cons-
tituído por uma malha aberta e, na realidade, estas re-
gi ães se intercomunicam lateralmente, havendo troca de mas^
sa, energia e quantidade de movimento entre estes canais.
Ao se analisar os efeitos destas interações laterais, admi_
te-se, geralmente, que o processo de mistura I composto de
.diversas parcelas que podem ser tratadas independentemente.



22,

/
10

A
7

II

/

4

8

12

2

5

9

FIGURA 2.6
EXEMPLOS DE REGIÕES DE CÁLCULOS DISCRETIZADAS

EM CANAIS DÉ REATORES NUCLEARES
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Basicamente, os efeitos relativos a mistura podem ser clas^
sificados em naturais e forçados.

Os efeitos de mistura naturais incluem processos
que persistem independementemente da existência de protub£
rãncias ao passo que os de mistura forçada incluem aqueles
devidos a presença de espaçadores ou g rades;

A mistura natural pode ser considerada como
tituTda de duas parcelas Q" 8 ] :

1) Mistura turbulenta, que resulta da difusão na_
tural proveniente do nível de turbulência do escoamento ,
resultando em troca lTquida nula na fronteira entre canais.

2) Mistura por vazão transversal que e provenieji
te de uma vazão com direção preferencial , causada por um
gradiente radial de pressão entre os dois canais. Estes
gradientes podem ser induzidos por diferenças não desprezT^
veis entre os fluxos de calor, diâmetros hidráulicos e va-
zões de admissão.

Os efeitos deãíe fenômeno são mais significati -
vos na região de entrada do núcleo, quando do estabeleci -
mento dos regimes hidrodinâmico e térmico e em regiões
onde haja ebulição.

A característica marcante do efeito da vazão
transversal é o fato de a ela estar associado um gradiente
de pressão expresso por:

ffi;
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onde:

k p V?
= 1

V* = velocidade transversal

p = densidade

q = fator de conversão de unidade3c
k = um fator de resistência a vazão transver-

sal , função da geometria e da velocidade
axial do refrigerante.

' A determinação empírica do coeficiente k da rela_
ção acima i de grande importância para o tratamento analT-
tico de núcleos de reatores de potência e pode ser obtida1

experimentalmente a partir de medidas do gradiente trans -
versai de pressão.
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3. MEDIDORES DE PRESSflO

3.1 Introdução

O objetivo deste capitulo e realizar uma descri-
ção sucinta dos principais medidores de pressão e seus
respectivos princípios de funcionamento.

3.2 Classificação dos Medidores de Pressão

Uma das aplicações da lei de Boyle-Mariotte refe_
re-se aos manõmetros, instrumentos destinados a medir o
grau de compressão dos fluidos. São classificados de
acordo com seus princípios de funcionamento em [_ 5 2 '•
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a) Manômetros que utilizam de líquidos para
librar uma pressão conhecida contra uma pressão desconhe-
cida - Tubo em U, tubo inclinado, etc ...

b) Manômetros que se baseiam na propriedade de
deformação elástica dos sol idos- manômetros de Bourdon ,
fole e membrana.

umac) Ilanõmetros que se baseiam na variação de
propriedade elétrica de um sensor - manômetro de Pirani,
"strain gage", etc ...

3.3 Descrição dos Principais Tipos de Medidores de

Pressão

3.3.1 'lanometros de Colunas LTquidas

São dispositivos muito simples, cujo princípio
de funcionamento è" baseado no equilíbrio de uma pressão
desconhecida contra uma pressão conhecida. Constam basi-
camente de uma coluna de vidro, em cujo interior existe
um líquido e de uma escala graduada conforme ilustrado na
Figura 3.1.
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escala graduada

FIGURA 3.1
MANÔMETRO DE COLUNA LlOUlHA

O princTpio de Pascal que diz que a pressão em
um ponto do lTquido e transmitido igual e integralmente
em todas as direções, e aqui evidenciado £ 9

0 uso de um lTquido de alta densidade como por
exemplo o mercúrio, implicara na criação de uma pressão
de algumas libras por (pol) , para uma coluna de alguns
centímetros de altura. A substituição do mercúrio por
outro liquido de menor densidade, trará como conseqüência
a criação de uma pressão proporcionalmente menor para uma
mesma altura da coluna e assim sucessivamente. Com rela_
ção ã pressão criada por líquidos homogêneos, pode-se di-
zer que: "A pressão I proporcional 5 densidade e a dife -
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rença de nTvel da coluna de liquido", isto I;

p et ph

onde p = pressão

p = densidade média do iTquido

h = altura da coluna

Tais medidores têm por princípio esta relação.

Na Tabela 3.1 encontram-se dados referentes aos líquidos

nanomêtricos mais usuais.

TABELA 3.1

LTnUI?OS "AüOnÉTRICOS MAIS USADOS

LTquido

filcool
etTlico

A"gua

Tetracl£
reto de
carbono

Tetrabro
meto de
acetileno

Mercúrio

STmbolo

C2H50H '

H20

cci4

(CHBr 2) 2

Hg

densida-
de

[9/cm3j

0,794

1,0

1 ,594

2,95

13,59

ponto
ebuli

Fn
73

100

76

240

357

Observações

-

avermelhar
com metil
oranoe

arroxear
com
iodo

• -

-

Sol.
na

água

sim

-

não

não

não
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Para os manômetros de líquidos, várias configura_
ções foram desenvolvidas, visando uma ampliação da faixa
de medição e precisão, que serão descritos a seguir:

3.3.1,1 HanÔmetro de Tubo em U Aberto

FIGURA 3.2

MAHOMETRO DE TUBO EM U ABERTO

0 manõmetro de tubo em U aberto, indica sempre e
unicamente uma pressão diferencial, isto é, uma diferença
de pressão entre dois pontos A e B, conforme indicado na
Figura 3.2 Q5 J. A diferença de pressão aplicada neste
tipo de manõmetro, faz com que o nTvel do líquido manomé-
trico de um ramo abaixe, enquanto o do outro se eleve. A
altura entre os dois nTveis, está relacionada 5 diferen-
ça de pressão aplicada pela expressão:
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Pl " P2 pgh

onde P, - p = diferença de pressão entre os ramos
dos pontos A e B

p = densidade média do iTquido manomitrico

h = diferença entre os dois nTveis

g = aceleração da gravidade local

3.3.1.2 Manõmetro de Tubo em U Fechado

gas

FIGURA 3.3

MANSMETRO DE TUHO E:I U FECHADO

f
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Este dispositivo, ilustrado na Figura 3.3, é

constituído basicamente de um tubo em U com uma das extre_

midades fechada, utilizando na maioria das vezes o mercú-

rio como líquido manopitrico.

0 tubo no qual o mercúrio se eleva é fechado na
extremidade superior, contendo um gás, cuja função I a de
exercer uma pressão comparada ã pressão que se deseja me-
dir. Antes da ligação do fluido ao mercúrio, os dois ní-
veis permanecem iguais, pois estão em equilíbrio com a
pressão atmosférica. Após o contacto do fluido, a pres -
são comprimirá o mercúrio, e este, o gás contido na parte
superior do tubo. Considerando o funcionamento do manôme_
tro ã temDeratura constante temos:

P = P-i + pgh

onde P = pressão aplicada

Pi = pressão do gás contido na parte superior

com volume v-j

p = densidade média do líquido manonétrico

g = aceleração da gravidade local

h = altura da coluna (diferença entre os dois
níveis)

0 principal inconveniente do uso deste manômetro
é causado pela utilização de um gas não ideal, cuja missj[
bilidade no líquido, varia com a pressão. Quando compara^
do a dispositivos de mesmas dimensões, como por exemplo,
manômetros de tubo em U aberto, verifica-se que maior al-
cance é obtido com este instrumento.
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3.3.1.3 Manômetro de Poço ou Reservatório

área A

area

linha do zero

FIGURA 3.4
MANÔMETRO DE POÇO OU RESERVATÓRIO

0 manômetro de poço ou reservatório é uma modify
cação do manõnetro de tubo em U aberto, pela substituição
de uma das colunas, por um reservatório de liquido, con -
forme indicado na Figura 3.4. Uma pressão aplicada ao re_
servatório, faz abaixar o nível deste, que fluindo para
a coluna de medição, elevará" seu nTvel. A leitura da
pressão pode ser feita em escala graduada convenientemen-
te. Estes manômetros, são muito utilizados em laboratõ -
rios de aferições, como padrões secundários. Comercial-
mente são encontrados equipados com lentes ajustadas para
leitura sendo possível obtenção de precisão de ati ±0,02%,
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com uma sensitividade em torno de 0,004% do fundo de esca_
la total. Possuem escalas componsadoras, podendo operar
em faixas de temperatura entre 15 C e 45°C e ainda serem
adaptados para medir pressões absolutas ou diferenciais.

3.3.1.4 ManÔmetro de Tubo Inclinado

área A-

Linha zero

FIGURA 3.5
HAN&Í1ET10 DE TUPO INCLINADO

É um manônetro de poço ou reservatório con a co-
luna de medição inclinada convenientemente, em função da

precisão da leitura efaixa de operação desejada, conforme
mostra a Figura 3.5. A diferença de nTvel h é dada por:
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h = L sen a

onde L = comprimento da escala correspondente a altu

ra h

a = ângulo de inclinação da coluna

Para um balanço estático tem-se:

p. - P, = d (1 + -i-) L sen a
A

Quando a razão A,/A9 e desprezível, tem-se:

- P-| = d L sen a

A escala deste instrumento pode ser grandemente
aumentada por redução do angulo a aumentando dessa forma
sua sensibilidade. E empregado para medir pressões de
ate 100 mmH^O com uma precisão da ordem de 100 1 mm
H 2 C |- 5 ~1 . /
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3.3.1.5 Uanômetro de Sino ou Campanula

mola

pressão

campanula

escala

FIGURA 3.6
MANÜMETRO DE SINO OU CAMPANULA

•0 manõmetro de sino ou campanula, Figura 3.6, i
constituído de um vaso invertido, mergulhado parcialnente
en um líquido que desempenha o papel de selagem. A pres-
são exercida pelo fluido no interior do sino, força-o a
comprimir uma mola que o retlm na posição normal. 0 movi_
mento ascendente e descendente do vaso, pode ser determi-
nado ecalibrado em termos de pressão diferencial. Um
ponteiro acoplado ã extremidade superior-da campanula
permite a leitura da pressão em escala apropriada. E um
dos dispositivos mais sensíveis nas medidas de pressão ,
sendo utilizados numa faixa de 0 a 25 mmH«0 £" 5 ~} > poden-

I -Vi,
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do estendê-la ate 300 mmHgO, com precisão da ordem de

Com relação aos manõmetros de colunas iTquidas,

os seguintes fatores merecem consideração:

a) Qualquer líquido sofre maior ou menor varia -
ção em sua densidade quando submetido a diferentes pres-
sões, devido a sua compressibilidade. Torna-se portanto
necessário que, para fins de cálculo, o valor de sua den-
sidade seja em valor midio, pois a coluna tem densidade '
variável com a altura.

b) Com o propósito de reduzir a evaporação dos
líquidos manomltricos en tubos abertos, pequenos diâme -
tros internos tornam-se necessários. Esta redução intr£
duz certo grau de dificuldades nas leituras, devido ao
aparecimento de meniscos acentuados (efeito capilaridade).
Como solução conciliadora destes dois fatos, reconenda-se-
o uso de um diâmetro da ordem de 6 n m . £ l l J

c) Outro fator de destaque, refere-se ã influên-
cia da temperatura na variação da densidade de um iTqui -
do, fato este, devido ã variação volumetrica do mesmo ,
afeta a altura da coluna para uma dada pressão, intro-
duzindo erros nas medidas. Sob condições de laboratório,
um controle da temperatura torna-se necessário quando da
medida de pressão.
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3.3.2 Manometros que se Baseiam na Propriedade de

Deformação Elástica dos Sólidos

Ha três tipos principais de medidores de pressão
que utilizam da propriedade de deformação elástica dos
sólidos, baseados na lei de Hooke, sendo a deflexão, pro-
porcional a pressão aplicada. São eles: rnanômetros de
Bourdon, manometros de fole e nanometro de membrana ou
diafragma, descritos a seguir:

3.3.2.1 Manõmetro de Bourdon

Tubo de Bourdon

FIGURA 3.7

MANOHETRO DE BOURDON
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Os manõmetros de Bourdon utilizam-se da elasti-
cidade do material do tubo dos quais são feitos para indj_
cação da pressão. Como se vê pela Figura 3.7, consta de
um tubo curvoide seção transversal em forma de C, fecha-
do em uma das extremidades, sendo a outra livre para a to_
mada de pressão. Da extremidade fechada, uma haste comu-
nica-se com um conjunto de engrenagens, (crenalheira e
pinhão). Com a introdução da pressão, o tubo distende-se
transmitindo seu movimento a crenalheira, e esta, por sua
vez ao pinhão, fazendo-o defletir. Um ponteiro acoplado
a seu eixo, indica num mostrador apropriado o valor da
pressão aplicada. Os tubos de Bourdon possuem ainda as
configurações: Espiral e helicoidal.

Na configuração espiral, um aumento do numero
de espirras, traz como conseqüência uma amplificação do m£
vimento na extremidade fechada, que dessa forma, aumenta
grandemente a precisão do instrumento.

A vantagem da forma helicoidal, reside no fato
de que o diâmetro médio das espiras permanece praticamen-
te constante para largas faixas de pressão, sendo este fa_
to de grande utilidade, quando do uso de reqistros rcülti -
pios na mesma carta.

Em geral, os tubos de Bourdon, são constituídos
de ligas de cobre-nTquel ou latão. 0 uso de tais ligas
se justifica por possuírem baixos coeficientes de dilata-
ção térmica. Outras ligas como o aço inoxidável, bronze-
fosforoso, si!Tcio-bronze, Ni-Span-C e Inconel são muito
usados, sendo que para o aço inox,, uma variação de tempe-
ratura de 50°C pode causar erro de 2% na medida da pres -
são. Devido ã elasticidade do material não ser ilimita -
da, estes instrumentos devem ser sempre usados dentro

I
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dos 1 irrites para os quais foram construídos, mas também
não se deve utilizá-los dentro de faixas muito menores do
que as de suas limitações, pois isto acarretaria perda de
sensibilidade do tubo £ 5^].

Para uso geral , recomenda-se que os manõmetros
de Bourdon sejam selecionados de forna que a pressão de
serviço fique situada de preferência no segundo terço da
escala, não ultrapassando 75" do total fl(f) .

3.3.2.2 Ilanõmetro de Fole

fole

pressão r H

mola

FIGURA 3.8

MANÜMETRO DE FOLE
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Foles são dispositivos muito usados juntamente i
com molas para construção de rcanômetros. São constituí -
dos de material delgado, resistente e flexível, sendo as ,i
ligas mais usadas o bronze-fosforoso, cobre-berílio, mo- |
wel , Inconel etc. Neste tipo de instrumento, a pressão ;

exercida no interior do fole e equilibrada pela compres-
são de uma mola de constante conhecida, conforme ilustra j
a Figura 3.8. Una haste adaptada ã parte anterior do fo- ;
le 5 fixada a um ponteiro, que pela distensão deste, so - !
fre uma deflexão, indicando em mostrador apropriado o va- i
lor da pressão aplicada. Considerando o equilíbrio do
sistema ("11"] fole-mola, ten-se:

Ap =
S

onde:

Ap = variação da pressão em torno da pressão
de referência

AL = deslocamento do fole

S = seção do fole

K = constante da mola

A escolha do material para a construção do fole
e feita en decorrência das condições de serviço, tais co-
mo, faixa de pressão, corrosão, etc. Os nanômetros de f£
le são usados numa faixa de pressão que varia entre 0 e
3 kgf/cnr £ 5 j . Podem possuir diversos alcances de esca^
Ia, bastando para" isto, substituir a mola por outras de
constante diferente, equivalente ã da escala desejada ,
sendo este fato de grande vantagem. Embora de simples '
funcionamento, o material empregado em sua confecção deve
ser de alta qualidade com o propósito de evitar impreri -
são em suas medidas.
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3.3.2.3 Manômetro de Membrana ou Diafragma

pressão

mola membrana ou diafragma

FIGURA 3.9

HAHOflETRO DE MEMBRANA

Os manõmetros de membranas podem ser classifica-
dos em dois tipos: um para medida de pressão absoluta e
outro para medida de pressão diferencial. 0 tipo destiny
do a medir pressão absoluta e constituído por uma membra-
na circular, não metálica e flexível, conectada diretane£
te a um flange. Quando a pressão ê* aplicada, hã um encu£
vanento da placa (nenbrana), podendo-se determinar o va -
lor da pressão, pelo deslocamento.do centro da membrana.
Os materiais rcais usados na confecção das menbranas não
metálicas, são: couro, seda impregnada, teflon, neoprene,
koroseral e outros materiais sintéticos.

0 tipo destinado a medidas de pressão diferencir

ai é constituído fundamentalmente por um diafraama metãli_

co flexível. As duas pressões cuja diferença se quer me-
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dir, são aplicadas ãs faces opostas da membrana, empurrar^
do-a contra uma mola de constante conhecida, conforme i-
lustrado na Figura 3.9 . As ligas mais usadas na confec-
ção dessas membranas, são: bronze fosforoso, cobre-berT -
lio, NTquel-Span, aço inox. e outras, observando-se que
para cada faixa de pressão, deve-se escolher a liga mais
apropriada, levando-se em consideração seu módulo de elas^
ticidade. A relação pressão-deflexão para uma membrana
corrugada empiricamente determinada,e [12^:

d = KN (P - Po) D
xt"y

onde:

d = deflexão do centro da membrana

K = constante da membrana

N = numero de cápsulas

P = pressão aplicada

PQ = pressão inicial

D = diâmetro efetivo da pressão

t = espessura da membrana

x,y = constantes

Com a finalidade de aumentar a faixa de aplica-
ção destes instrumentos, torna-se necessário, algumas ve-
zes, o emprego de molas, sendo que na maioria dos casos ,
estas adaptações exigem um reforço na parte central da
membrana, reduzindo sua flexibilidade e dificultando seu
cálculo.

Faixas de pressão máximas e mínimas dos nanõme-
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tros baseados em dilatação dos sólidos, anteriormente ei

tados, são mostrados na Tabela 3.2 £12^].

TABELA 3.2

FAIXA DE ELEMENTOS ELÁSTICOS

Elemento

Bourdon

Fole

Membrana

Aplicação

pressão
vácuo

pressão

vácuo

pressão

Fa

0
0

0

0

0

0

ixa MTr.ima

- 12psig
- 30pol.Hg

- 5pol.Hg

5pol.Hg

-0,2pol.Hg
-0,2pol.Hg

0

0

0

0
0

Faixa Máxima

- 100.

- 800

- 30

- 400
- 30

OOOpsig

psig
pol.Hg

psig
Pol.Hg

3.3.3 Manômetros que se Baseiam na Variação de uma
Propriedade Elétrica de um Elemento Sensor

Estes manõnetros são tambim chamados de transdu-

tores, pelo fato de converterem quantidades não elétricas,

em valores correspondentes a tensão, corrente, resistin -
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cia, capacitância ou indutância. Podem ser classificados

em duas classes:

1) Transdutores primários elétricos

2) Transdutores eletromecanicos

TRANSDUTORES PRIMÁRIOS ELÉTRICOS

A conversão direta de grandezas não elétricas em
sinal elétrico correspondente, sem necessidade de excita-
ção mecânica, e .o que caracteriza os transdutores elétri-
cos, descritos a seguir:

3.3.3.1 Manômetro de Pirani

célula
de medição

qalvanometro

FIGURA 3.10

MAHOMET»») DE PIRAfJI

célula de referencia
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O manômetro de Pirani, é constituTdo de dois fi-
lamentos montados no interior de células de vidro, liga-
das a duas outras resistências, formando uma ponte de
líheatstone, conforme ilustrado na Figura 3.10. A ponte i
alimentada por uma fonte estabilizada, com o objetivo de
fornecer potência constante as células de medição e refe_
rincia [] 9 J • A pressão da célula de referência e reduzj_
da para ly de Hg. Embora a potência aplicada aos filamer^
tos das duas células seja a mesma, o calor dissipado na
célula de referência, transmite-se somente por radia-
ção, devido a baixíssima pressão reinante, enquanto que o
calor dissipado na célula de medição, transmite-se ainda
por condução e convecção, pois está em contato com o
gas, cuja pressão se deseja medir. Uma variação na tempe^
ratura da célula de medição, ocasionará uma variação da
resistência desta célula, desequilibrando a ponte. A
pressão aplicada i proporcional 5 este desequilíbrio.

Embora de simples confecção, a calibração deste
instrumento torna-se bastante difTcil, em virtude de seu
sinal de saTda variar de acordo com a natureza do gãs
que está sendo medido.

Possui uma faixa de medição de pressão que varia
entre 2 a 200 nncrons de mercúrio.
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3.3.3.2 Manômetro de Termopares

transformador

Filamento
aquecido Termopar

Regulado
de

tensão

celuia.de
medição

tensão de linha
t I

Ao sistema de
baixa pressão
ou vácuo sob
teste

célula de
referência

Ao potenciometro
(calibração)

FIGURA 3.11
DE TERMOPARES

0 manômetro de termopares, 5 ilustrado na Figu-
ra 3.11. Utiliza do conceito básico desenvolvido para o
medidor de Pirani citado no item 3.3.3.1, com a diferença
de que neste caso, a variação da temperatura na cilula de
medição e refefincia é detectada por termopares de fios
finos, ligados diretamente aos filamentos. Possui o mes-
mo alcance de medidas do manômetro de Pirani (2 a 200y.Hg)

I Kr
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3.3.3.3 Manômetro Termoiônico

Placa (coletor

entrada
de
nas

tubo de
vidro

instrumento indi-
cadofde corrente

grade

regulador
de corrente
da grade

fonte de
corrente do
filamento

FIGURA 3.12
UA:ÍU",ETRO TERÍIOIÕMICO

0 manômetro de ionização por filamento aquecido
é constituído por um bulbo de vidro em cujo interior está"
montado un trTodo termoiônico, constituído de un filamen-
to, uma placa e uma grade, conforme ilustrado na Figura
3.12. Os elétrons enitidos pelo filamento aquecido, ao
serem acelerados pela grade carregada positivamente, colj^
dem com as moléculas do gás contidas no interior do bul-
bo, produzindo pares de Tons. Os Tons positivos são atraj
dos pela placa negativa, cojivertendo-se em uma corrente '
de ionização, a qual ê proporcional ã pressão existente
no interior do bulbo.
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A relação entre a pressão e a corrente pode ser

expressa por:

onde:
P = pressão absoluta

!< = constante que depende dos potenciais usados

e configuração dos eletrodos

•p I, = corrente produzida pelos Tons

I2 = corrente de elétrons

A precisão deste instrumento é grandemente afe-
tada pela oxidação e conseqüente envelhecimento do fila-
mento ao longo do tempo de uso, sendo este fato de gran-
de desvantagen, limitando seu uso a casos especiais. Seu
campo de .medida varia.entre 5 x 10 a 10 microns de mer.
cúrio [ 9 ~] .

3.3.3.4 ManõV.etro de Ionização Utilizando Fonte Radioa-
tiva

0 manõmetro de ionização por fonte radioativa ê
semelhante ao manõnetro termoiônico, com excessão da fo£
te de ionização, que neste caso é substituída por uma
fonte radioativa emissora de partículas alfa. Os Tons
negativos produzidos pelas colisões das partículas alfa

Sr
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com as moléculas do gas são coletadas na placa positiva,
produzindo uma corrente proporcional ã pressão reinante
no interior do instrumento. A grande vantagem deste ti-
po sobre o anterior (iten 3.3.3.3) é que, problemas rela_
cionados ao envelhecimento e possível oxidação do fila -
mento, são praticamente eliminados, embora de sensibili-
dade um pouco menor devido a baixa energia das partTcu -
Ias alfa, comparadas ã energia dos elétrons emitidos pe-
lo filamento aquecido.

TRANSDUTORES ÉLETROMECÃNICOS

Transdutores eletronecânicos são dispositivos
que,ao receberem excitação mecânica, fornecem sinal elé-
trico adequado, proporcional ã excitação aplicada, des -
critos a seguir.

3.3.3.5 flanômetro de Resistência Variável

Este tipo de manômetro,ilustrado na Figura 3.13,
utiliza como elemento de transdução, um terminal de exci_
tação mecânica ligado a um contacto elétrico deslizante
sobre um resistor, com a finalidade de converter a exci-
tação em sinal elétrico correspondente.. Um líquido con-
dutor em um manõmetfo de tubo em U aberto, também pode
ser empregado para alterar a resistência de um resistor
de fio fino, conforme mostrado na Figura 3.14. As resis^
tencias são montadas formando uma ponte de Wheatstone ,
com o objetivo de que, uma pequena variação entre os ní-
veis de colunas de líquido, seja suficiente para desequj_
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libra'-la. Medidas de pressão da ordem de 0,0003 polei
gadas de mercúrio, são possTveis com este instrumento.
Q13].

mola

fole

contactxr""

resistor

FIGURA 3.13
MAílOMETRO K RESISTÊNCIA VARIÍVEL
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fio de resistênci

FIGURA 3.14
" MAN0J1ETR0 TUBO EM U COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA

3.3.3.6 Manônetro ã Capacitância Variável

Para um capacitor de placas paralelas, a capaci-
tãncia i dada por l~l 1 ~|: v A

C ° D
onde:

C = capacitãncia /

e = constante de permissividade do dielétrico
o

A = área entre as placas

d = distância entre as Dlacas

0 transdutor ã capacitãncia variável, tem por
princípio, a utilização de uma excitação mecânica, com
a finalidade de variar a área ou distância das placas de
um condensador, visando a variação de sua capacitãncia,.
como função da excitação aplicada. Alto sinal de saTda,
alta linearidade e resolução praticamente infinita são
as vantagens deste transdutor.
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Placas

Instrumento de medição

FIGURA 3.14.a

MANÕMETRO A CAPKITffNCIA VARIflVEL

3.3.3.7 Hanômetro a Fotocélula

fonte
luminosa

fole

fotocelula

FIGURA 3.15
MANÕMETRO DE FOTOCElULA
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Este tipo de manÔmetro utiliza como elemento de
transdução, uma célula fotoeletrica associada a uma fonte
luminosa, conforme ilustrado na Figura 3.15. 0 movimento
de contração ou expansão do fole transmite-se a uma placa
opaca, que intercepta parcialmente ou totalmente, o cami-
nho dos raios luminosos que incidem sobre a fotocelula
("12 "|. Desta maneira, a iluminação e conseqüente saída
de tensão da célula fotoeletrica, variam de acordo com a
pressão aplicada.

3.3.3.8 Manometro por "Strain Gage"

Um fio ã temperatura ambiente, possui una resi£
tincia elétrica que varia diretamente proporcional com seu
conpriménto e inversanente proporcional a sua seção tran^
versai. Se submetido ã tração, seu comprimento sera acres
cido de um Al, reduzindo sua seção de um AS, considerando
que seu volume tenha permanecido constante. A resisten -
cia do fio, relaciona-se a esta deformação pela expressão

AP. àl
1

onde:

AR =

n _

K =

Al
1

variação da resistência do fio causada

pela deformação

resistência do fio não deformado

fator de conversão

— = alongamento relativo do fio
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0 "strain gage", é um dispositivo que tem seu
funcionamento baseado nesta propriedade. È* constituído de
um fio condutor muito fino com diâmetro médio da ordem de
10~2mm Q l ^ U i montado em uma base flexível e isolante.
A base, é intimamente fixada ã estrutura cuja deformação
se deseja medir, com a finalidade de transmitT-la ao con-
dutor, alterando desta forma, o valor de sua resistência
elétrica. As ligas mais usadas na confecção do condutor
são: níquel, cromo, ferro, molibdenio e outras.

Em aplicações para medidas de pressão, o "strain
gage" é fixado a uma cápsula composta de uma membrana fie
xíveV-e de uma finíssima lamina de aço inoxidável, monta-
da ã sua conexão flangeada. 0 movimento da membrana em
conseqüência das variações de pressão, deforma o "strain
gage" produzindo um correspondente sinal elétrico. Deve-
se tomar certos cuidados ao se usar o "strain gage", pois
a variação da temperatura ambiente, afeta a medida da
deformação de duas maneiras diferentes: pela possível di-
latação diferencial entre o fio e o material da base e pe_
Ia variação da resistividade do material condutor.

A grande dificuldade quanto ao uso do "strain
gage", deve-se ao baixo sinal de saída devido ã pequena
variação do valor da resistência com o deslocamento permj_
tido pelo material condutor, tornando-se necessário o uso
de eletrônica bastante sofisticada.
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DESCRIÇKO E APRESENTAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE MEDIÇBO

4.1 Introdução

Com o objetivo de se medir pequenas diferenças
de pressão (20 a 60 mb) foi desenvolvido e contruTdo um
tipo de manÔmetro diferencial, equipado com saTda elétri_
ca e indicação visual de leitura, expresso em concepção
mecânica que parece ser bastante original.

Este capTtulo descreve o princípio de funciona_
mento, parte mecânica, parte elétrica e dispositivo usa-
do para aferição do mesmo.
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4.2 Conceito Básico

0 princípio de funcionanento do medidor aqui

apresentado, esta baseado no equilTbrio de duas pressões

P-, e P2, aplicadas ã cada extremidade de um braço mõvel,

através de hastes com imbolos, conforme ilustra a Figura

4.1.

escala

haste

braço movei

í, t.

embolo

FIGURA 4.1
ESQUEMA DO PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Urc ponteiro acoplado ao braço móvel, indica en

escala apropriada o valor da diferença existente entre

" e P.p 1'
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4.3 Desenvolvimento do Projeto

Apôs a montagem do primeiro protótipo do manô-
metro proposto descrito à" seguir, o desempenho observado
revelou-se insatisfatório acarretando mudanças suhstan -
ciais no projeto prinitivo.

Inicialmente, a haste de cada embolo era vincu^
lado à" cada extremidade de um braço móvel através de bra_
cadeiras com pinos, centrado a meia altura do conjunto
suporte. 0 objetivo era transmitir a resultante da dife
rença.de pressão ã agulha do medidor.

Os primeiros teste_s demonstraram, a'inconveniêji
cia deste sistema, devido ao aparecimento de forças tan-
genciais a extremidade de cada braço.

Após várias tentativas de eliminá-las, desço -
briu-se que a melhor maneira seria a utilização de um
sistena substituto ao braço, constituído de um setor dejî
tado e duas crsnalheiras. Esta modificação resultou en
desempenho bastante satisfatório.

En testes posteriores, observou-se que o atri-
to estático existente entre o ir.bolo e a parede interna
do tubo, após certo perTodo de repouso era bastante ele-
vado para pequenas faixas de pressão, enbora a lubrifica^
çao fosse considerada satisfatória.

"pós criteriosa análise, verificou-se que a
causa estava no uso do anel de borracha destinado ã veda^
ção. Este, ao acomodar-se, expulsava a fina película
de óleo lubrificante destinada a minimizaçã*o do atrito,
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expondo-o diretamente ao contacto com o metal da parede

do tubo.

Na tentativa de contornar o problema, o anel
de borracha foi removido e uma camisa constituída de uma
membrana de poliuretano muito fina, foi introduzida no
interior do tubo de pressão.

Devido ã rápida deteriorização da membrana ao
contacto com o óleo lubrificante, este sistema foi logo
descartado. A solução para este problema foi encontrada
na substituição dos ênbolos com vedação de borracha e
membrana, por embolos de Teflon. A parede interna do t£
bo de pressão juntamente com o embolo de Teflon foram rj;
tificados com tolerâncias mTnimas.(4u)

Testes exaustivos permitiram a otimização da
montagem e a eliminação de erros sistemáticos relaciona^
dos ã construção mecânica deste medidor.

4.4 Descrição !'ecanica e Princípio de Funcionamen-
to

As indicações numéricas referentes ã descrição
mecânica deste redidor encontram-se relacionados na Fig£
ra 4.2

0 protótipo 5 constituído basicamente de dois
cilíndricos idinticos, usinados em metal, distanciados
cerca de 6 cm entre si, em cujos interiores são aplica -
dos as pressões cuja diferença se deseja determinar. Es-
tão fixos na posição vertical por duas placas espaçado -
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ras horizontais paralelas, conforme ilustrados em (2) e

(9).

Ao meio da placa espaçadora superior e fixado
um suporte metálico, também na vertical, constituído de
três elementos de acordo com (18), (36) e (38). Estes
elementos têm a finalidade de servir de apoio a um setor
dentado (20), um potenciometro (43), uma engrenagem moto_
ra (21), um pinhão (24), um eixo de ponteiro (26), três
bornes para ligação elétrica (40), um suporte para guia
(30), bem como para fixar a caixa de proteção e escala.

0 conjunto constituído pelo potenciometro, se-
tor dentado, engrenagem motora e eixo do ponteiro, acha-
se situadó~aproxíroadanTente'"ã~ mei~a~al tura do comprimento
do suporte, enquanto que, o suporte do guia, constituído
de uma viga metálica retangular disposta de maneira hori_
zontal, ê presa na extremidade superior do conjunto su-
porte.

No interior de cada cilindro (2), um embolo
(5), fixo en cada uma das extremidades de uma haste net£

lica (11), desliza na direção axial (sentido ascendente
ou descendente).

Afim de limitar o movimento da haste apenas
na direação axial, sua extremidade superior é. inserida
nos furos existentes na extremidade do suporte da guia.
(30). Uma cremalheira (12), presa ã haste de cada embo-
lo e engrenada ao setor dentado, conjugando assim o novj[
mento dos dois êmbolos.

A haste da guia, ilustrada em (13), ten a fina^
1 idade de restringir a cremalheira ao setor dentado.
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0 movimento relativo dos dois inbolos faz defl£

tir um ponteiro em mostrador com escala apropriada, atra-

vés das engrenagens (20), (21) e (24).

0 sensor da diferença de pressão usado neste ne_
didor, constitui-se de una mola, concentrica con a haste

de cada embolo, localizada entre a creinalheira e o supor-

te da guia.

0 dispositivo acina descrito ten seu princípio

de funcionamento baseado na comparação de duas pressões.

Para um balanço estático, ten-se.:

(P2 - P^A = V.: ou seja;

AP -

onde:

AP = diferença de pressão a ser nedida

t = deslocamento do embolo

k = constante do elasticidade da r.ola

A = área de secção transversal do êr.bol o

As duas pressões destinadas a comparação são
conectadas aos dois cilindros através de (1).
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4.5 Descri:ão da Parte Elétrica

r
Fonte Registrador

•1

1 4

FIGURA 4.3

DA PASTE ELÉTRICA

A parte elétrica deste medidor compõe-se de UP.
potencionetro linear e de uma fonte estabilizada. 0 ei-
xo do potencionetro ê acoplado ao eixo do setor dentado.
D alto sinal de ssTda do potenciõmetro permite um acopla^
mento direto a un registrador grafico convencional-, per-
nitindo o registre en papel de evolução temporal da dife_
rença de pressão 2plicada aos dois êmbolos. Outros ins-
trumentos de medição como voltTmetros, amperTmetros, etc.
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Padrão

Padrão

Padrão

Nacional

Primário

Referência

Padrão de Laborató-
rio

Equipamentos de Me-
dição e Teste

Instrumentos de Pro
cesso da Empresa ~~

FIGURA 4.4

HIERARQUIA DE RETROCEDIMENTO PARA AFERIÇÃO DE

INSTRUMENTO DE MEDIDA

pedem substituir o registrador gráfico.

4.6 Descrição do Método de Aferição

Com o objetivo de se aferir o medidor anterior^
mente descrito, foi montado um dispositivo que utiliza o
princípio do tubo em "U".

0 mitodo adotado consiste na comparação do ins_
trumento a ser aferido com padrões de reconhecida valida_
de. A hierarquia de retrocedimento I mostrada na Figu-
ra 4.4. Dentro desta hierarquia, procurou-se montar um
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dispositivo que se referisse diretamente aos padrões na-
cionais.

4.6.1 Padrões Primários de Pressão

A ausincia de normalização na legislação brasi
leira (ABNT) levou a adotar-se as normas alemãs e ameri-
canas Q 1 7 ] e Q 18 3 • A coluna de liquido e a balança
de peso-morto, segundo estas normas são dois os métodos
de determinação de pressão que podem ser considerados co_
mo padrões primários.

4.6.2 Padrão Escolhido

A opção pelo tubo em "U" com diâmetros diferer^
tes devem-se ã facilidade de construção e ao baixo eus. -
to, cobrindo a faixa de pressão desejada com elevada pre^
cisão. 0 lTquido adotado foi o mercúrio cuja unidade de
deslocamento, expressa em unidades convencionais de com-
primento, ê considerada unidade de pressão quando se
exerce uma força padrão por unidade de area ou seja,
quando esta a temperatura de 0°C sofre, ao nTvel do mar,

_ 2
uma aceleração gravitacionai de 980,665 cm/s .

4.6.2.1 Correções Necessárias

Para que o comprimento da coluna de mercúrio
obtido no laboratório seja considerado o comprimento pa-
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drão usado como unidade de pressão, as seguintes corre -

ções tornan-se necessárias:

1) Correção devido a variação de aceleração da
gravidade, ã altura em relação ao nTvel do mar e a lati-
tude. Esta correção segundo ASME [ 1 8 ] , pode ser feita
mediante a utilização da relação:

onde:

B = leitura observada em polegadas de mercú-

rio ou em outras unidades de comprimento

g-, = aceleração local da gravidade (cm/s ou

ft/s*)

gQ = aceleração padrão (930,665 cn/s^ . ?u
32,1740 ft/s2)

2) Correção devido ã variação da densidade do
mercúrio e do comprimento da escala graduada con a tempt;
ratura.

Esta correção segundo a ASME H l S j 5 feita
pela relação:

- B 0,000101(t - 32) - C (t - ts)
C = 2 _ [pol-Hgl

1 + 0,000101(t - 32)
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onde:

B = leitura observada em polegadas de Hg

t = temperatura ambiente ( F)

Cs = coeficiente de expansão do material da es_

cala

ts = temperatura na qual a escala ê" correta

3) Correção devido ao efeito de capilaridade.
A tensão superficial entre o mercúrio e a parede c!o vi -
dro mascara a indicação do nTvel de mercúrio, constituir^
do o chamado erro de capilaridade. Sendo proporcional ã
tensão superficial do mercúrio, ao cossendo do ângulo de
contacto entre o líquido e a superfície e inversamente '
proporcional ao diâmetro do tubo, este efeito não consti-
tui fonte de erro para o dispositivo construído desde que
a nedida das diferenças de alturas rcanomltricas sejam fei_
tas com relação a um nível de pressão constante, (pressão
atmosférica).

4) Outros erros que deven ser eliminados antes
da realização dos testes são do tipo:

. contaminação do nercürio

. erro de paralaxe na leitura

. erro de nontagen do dispositivo

(desvio da vertical idade do tubo ...) etc.
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4.6.3 Descrição do Dispositivo de Testes

0 dispositivo construído para aferição, que
se constitui hasicanente de um tubo em "U" do tipo poço ,
na qual se ten duas entradas a serem ligadas ã pressão de
testes e ao aparelho a ser testado respectivamente, 5 rroĵ
trado nas Figuras 4.5 e 4.6.

0 poço e dotado de uma escala graduada afin de
permitir o controle das variações do nível do mercúrio du_
rante a operação.

0 outro ramo do tubo que se apoia em uma esca-
la de precisão graduada em milTnetros (I1ERIEM RC 6213) i
aberta para a atmosfera.

Una lente, acoplada a um micrõmetro, pode
car-se livremente sobre o tubo e a escala. Esta possui
um traço horizontal em cada plano. 0 erro de paralaxe fi
ca reduzido ao se fazer coincidir os traços da lente com
o menisco do mercúrio.

0 uso do micrõmetro, permite obtenção de altu-
ras da coluna de nercúrio com precisão da ordem de 0,lmm.

0 dispositivo pode funcionar tanto na faixa de
pressões positivas quanto negativas, bastando para isto ,
deslocar o poço, permitindo com isto, que o nível de refe_
rincia do mercúrio possa ocupar qualquer ponto na metade
inferior do tubo.

Na faixa positiva, as pressões de testes são
obtidas através de nitrogênio seco contido em um balão
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pressurizadoj na faixa negativa, através de uma boriba de

vácuo.

Um barômetro de mercúrio do tipo tubo en "U"

para controle da pressão atmosférica e um sensor de tem-

peratura acoplado a um termômetro digital, permitem a

aplicação das correções anteriormente citadas.

Todo o dispositivo juntamente com o sensor de
temperatura e o barômetro, foram montados en bancada de
madeira, no interior de uma sala com ar condicionado ,
afim de permitir o controle da temperatura anbiente du -
rante.os testes.
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5. AFERIÇÃO DO INSTRUMENTO E
RESULTADOS OBTIDOS

5.1 Introdução

Este capTtulo tem o objetivo de descrever a se-
quincia de operações necessárias ã utilização do disposi-
tivo de aferição, aferição do manõmetro diferencial deseji
volvido, apresentação e analise dos resultados obtidos
com os testes

5.2 Colocação do Dispositivo de Aferição em Funcio-
namento

A operação do dispositivo de aferição foi otimi-
zada atravis de testes operacionais, com a finalidade de
permitir o desenvolvimento de rotinas dentro do. exposto '
pelas normas especificas £ 17 J.

Esta operação i dividida em duas partes. Uma na
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faixa positiva e outra na faixa negativa.

5.2.1 Operação na Faixa Positiva

Na faixa de pressão positiva, como exposto
riormente, a pressão de testes i obtida através de nitr£
gênio seco pressurizado. Um esquema da seqüência de op£
ração i descrito na Figura 5.1

5.2.1.1 Zeragem do Dispositivo

Com a válvula de alivio da pressão, situada na
saTda do balão de nitrogênio, completamente aberta, faz-
se coincidir o nível de mercúrio no tubo com o zero da
escala através da modificação da mesma com auxilio do su[
porte tipo parafuso, anotando-se a posição indicada na
escala do poço pelo nível de mercúrio.

5.2.1.2 Aplicação da Pressão de Testes

A aplicação da pressão de testes ao conjunto i
feita atravls da abertura gradual da válvula redutora de
pressão, após teren sido fechadas as válvulas de alTvio
e isolação.

5.2.1.3 Leitura da Pressão Aplicada

A D Õ S um tempo de estabilização, da ordem de 20
minutos, no fim do qual as variações de volume de nitro-
gênio em função da temperatura e pressão são desprezí-
veis, anota-se o VP.Ior indicado pelo aparelho, desnível
do mercúrio no poço, altura da coluna de mercúrio deslo-
cada e temperatura ambiente.
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FIGURA 5.1

FLUXOGRAMA DA SEOUEHCIA DE OPERACfln
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O seguinte procedimento é usado na leitura da

coluna.

Faz-se coincidir os traços paralelos da lente
com o traço correspondente ao primeiro milímetro supe-
rior do menisco, anotando-oj feito isto, desloca-se a
lente ati fazer seus traços coincidirem com o topo do
menisco, auxiliado pelo micrõmetro, fazendo a leitura fj_
na no tambor do micrõmetro.

5.2.1.4 AlTvio da Pressão

Feita a leitura, abre-se a válvula de alí-
vio, descarregando o nitrogênio para a atmosfera.

5.2.2 Operação em Faixa Negativa

Elevando-se o poço até uma altura compatível '
com a faixa que se deseja explorar, faz-se com que a al-
tura inicial da coluna de mercúrio coincida com um valor
exato em milímetros na metade inferior da escala gradua-
da. Durante esta operação a válvula de alívio deve per-
manecer aberta. 0 nível de referência do mercúrio no
poço é anotado e o milímetro na escala que corresponde '
ao novo zero.

5.2.2.1 Aplicação da Pressão de Testes

Com a válvula da alívio fechada, liga-se a bom-
ba de vácuo ati se conseguir o nível desejado.
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5.2.2.2 Le i tu ra da Pressão Aplicada

A l e i t u r a é f e i t a simultaneamente no aparelho ,
poço e co luna, do mesmo modo que o descr i to para a fa ixa
pos i t i va .

5.2.2.3 A l i v i o da Pressão

ApÕs a leitura, alivia-se a pressão como ante -

riormente.

No caso de novo teste, repete-se o procedimen -

to.

5.3 . Aferição do Instrumento Desenvolvido

Após a escolha e adaptação da mola sensora no
manõmetro diferencial desenvolvido, procedeu-se a aferi-
ção do mesmo, utilizando-se do dispositivo descrito ante-
riormente. Foram efetuados testes de pressão tanto na
faixa negativa quanto na faixa positiva, observando- se
respostas idênticas nas duas faixas. A opção pela aferi-
ção na faixa positiva devem-se ã facilidade de aplicação
da pressão de teste.

0 manõmetro foi aferido com uma das tomadas de
pressão conectada diretamente ao DOÇO do dispositivo de
aferição enquanto a outra foi deixada livre para a atmo£
fera.

0 relacionamento da altura da coluna de mercú -
rio com o deslocamento angular do ponteiro do instrumen-
to foi obtido com auxTlio de um transferidor de precisão
acoplado ao centro do medidor.
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Tal transferidor dividido em intervalos iguais
de um grau, foi plotado pela HP-9862 A mediante modifica^
ção em um programa de testes de rotina da referida máquji_
na.

Foram obtidas leituras da pressão versus deslo-
camento angular do ponteiro do medidor com intervalos i-
guais de vinte graus, para um fundo de escala total de
300 graus.

5.4 Resultados Obtidos e Analise

Para a avaliação do desempenho mecânico do ins-
trumento, foram considerados os pontos da Tabela 5.1 ,
sendo evidenciados os referentes ã região de 17 a 60 mi-
libar

Utilizando-se o mltodo dos mTnimos quadrados com

estes pontos, foi determinada a reta:

P = 16,49 + 0,15 L

onde:
0,15 = constante expressa em mb/graus

P = pressão em mi li bar

L = deslocamento angular do ponteiro(graus)

Os pontos obtidos experimentalmente juntamente
com d reta apresentada são mostrados na Figura 5.2.
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TABELA 5.1

DESEMPENHO MECÂNICO DO F1ANÔMETRO DIFERENCIAL

Deslocamento
angular
(graus)

0

10

30

50

70

90

Pressão
(mb)

0 ,0

17,74
17,93
17.30
17,67
18.05

21.75
21.82
21.45
21 ,87
20.90

25.00
24,70
25,15
25.34

.24,28

27,75
27,40
26,49
26,40
26,55

30,00
29.33
29.00
29.21
30.40

Desvio

0

0,29
¥

0,40

0,42

0,47

0.59

erro
percentual

(%)

0

1 ,69

1 ,87

•

1 ,67

1,75

1.99
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TABELA 5.1 (Cont.)

110

130

150

170

190

33,20
33,32
32,51
33,27
32,27

36,05
35,64
35,17
35,20
36,42

40,44
39,29
39,25
39,17
40,01

42,90
43,12
42,10
42,10
42,07

46,01
45,27
.45,10
46,08
45,12

0,40

0,50

0,56

0,51

0,49

1,25

1,52

1,42

1,20

1,08
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210

230

250

270

290

47.50
48.51
48.30
48.74
48.80

50.10
51 .68
51.70
51 .40
50.32

55.34
54»2
55.49
54.03
54.01

57.01
56.98
57.11
58.27
59.09

60.19
60.12
61.83
6L92
60.67

0,53

0,77 •

0,74

0,55

0,87

1,10

T,51

1 ,35

1,00

1,44
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Para a obtenção da resposta elétrica deste medi-
dor, foram utilizados uma fonte ds tensão estabilizada e
um registrador qrãfico Hewlett-Packard, mono canal, 20 kíl
de impedãncia de entrada.

Com uma tensão de alimentação do potenciometro de
5,5 volts, foi ajustada no registrador uma escala para '
tensão de saída compreendida entre 0 e 120 mV para o fun-
do de escala total.

0 processo de obtenção dos pontos constou em re-
lacionar a pressão a tensão de salda do potenciometro. Os
pontos obtidos experimentalmente são mostrados na Tabela
5.2.

A reta representativa da saída elétrica do medi

dor é:

onde:
P = 16,48 + 0,37 e

0,37 = constante expressa em-mb/mV

P = pressão em mi li bar

e = tensão de saída em milivolts

Os pontos obtidos com a respectiva reta são mos-
trados na Figura 5.3

Considerando o diâmetro efetivo do embolo igual
a 2,6 cm, a força total aplicada ã mola no final da esca-
la eqüivale a 228gf. Como o k da mola na região de opera-
ção do instrumento foi de 7,6gf/mmo curso do embolo i de
3,0 cm entre os extremos da escala proposta.
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TABELA 5.2

RESPOSTA ELÉTRICA DO MANÕMETRO DIFERENCIAL

Pressão
(mb)

17.90

20.90

23.90

26.90

29.90

Tensão
de saTda

(mv)

5,0
5,0
5,0
5.0
5,0
5.0

12,5
13,0
13»0
12,5
12.5
13,0

20.5
21.0
21 .5
20.5
21.0
21.0

27.5
28,0
28.5
27.0
27,0
28,0

. 36.0
34.5
34.0
34.0
35.0
35*5

Desvio

-

0,27

0,38

0,61

0,82

erro
percentual

-

2.12

1.82

2,19

2,34
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TABELA 5 . 2 ( C o n t . )

32.90

35.90

38.90

41.90

44.90

43,5
44,0
44,0
45,0
43,5
43,5

50,0
50,5
50,5
50,5
52,0
51,0

60,5
60,0
61,0
60,5

.60,0
60,0

68,0
68,0
67,0
68,0
67, 5
68,0

75,0
76,0
75,5
75, 0
76,0
75,0

0,58

0,69

0,41

0,42

.0,49

1,33

1,36

0,68

0,62

0,65
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TABELA 5.2 (Cont.)

47.90

50.90

53.90

56.90

59.90

84,5
84 ,0
84,0
84 ,0
84,0
84 ,0

93 ,0
93,5
92,5
92,0
92,0
93 ,0

100,5
101 ,0
100,5
100,0
101 ,0
101,0

108,5
109,0
109,0
108,5
108,5
109.0

119,0
119,0
119,0
1Í8.0
118,0
119,0

0,20

0,61

0,41

0,27

0,52

0,24

0,65

0,41

0,25

0,44
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Na Figura 5.4, o grafico tensão-deformação da
mola em regime de compressão e expansão, permite determi_
nar a histerese que esta introduz no sistema, medindo-se
a diferença entre as duas retas no ponto onde a flexa 5
maxima.

Esta distância eqüivale a 4g, o que corresponde
a uma pressão de 0,75 mb. Como este valor 5 de 1,74% do
valor médio da escala, pode-se estimar um erro introduz^
do pela mola no sistema de aproximadamente 0,87%.

0 grafico que permite a determinação da histere_

se da mola foi traçado através da INSTRON, que fornece
um grafico de deformação em função da carga aplicada ã
mola.

Sendo o erro total do manômetro equivalente a
1,99% e considerando o erro introduzido pela mola no sis_
tema de 0,87%, estima-se que 1,03% do erro total i atri-
buTdo ao atrito mecânico existente entre seus componen -
tes.

A repetibilidade devido a resposta elétrica deŝ
te medidor é estimado em 2,34 %.
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CONCLUSÕES E SUGESTÕES

A conclusão deste trabalho pode ser abordada sob
dois aspectos distintos: aquele relativo ã* aquisição de
competência dentro de um programa de pesquisas em desen-
volvimento e aquele relativo ã contribuição específica a-
travis do desenvolvimento de um projeto.

6.1 Aspecto Acadiroico

Este aspecto I visto como referente ã capacita -
ção relat iva a procedimentos básicos inerentes a rea l iza -
ção de pesquisa bibl iográf ica, preparação de um plano de
pesquisas conveniente e v iável , uso de equipamentos e ins_
trumentos de medida, planejamento das campanhas de medi-
ção, estabelecimento da confiabilidade dos resultados l e -
vando-se em conta dispersões e erros C ^ 3 *

Sob esse aspecto salienta-se a fase relat iva ao
entendimento do problema associado ã medição da pressão
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nas diversas situações em que esta se faz necessária, vi-
sando definir contornos para a abordagem do projeto pro-
posto, desenvolvido, testado e aqui apresentado.

6.2 Aspecto Experimental

Levando-se em consideração o baixo custo e faci
lidade de construção do manÔmetro diferencial, objeto
te trabalho, as seguintes características são evidencia
das:

. 0 desempenho do medidor revelou-se satisfató-
rio conforme indicam os resultados apresentados no CapTtu^
Io 5.

. Ausência de componentes sofisticados possibilj^
tou a construção do dispositivo, utilizando-se de um tor-
no, uma freza e uma retificadora, a partir de materiais
de fácil acesso tais como alumTnio, latão e teflon.

. Dado ao elevado sinal de saTda do potenciome -
tro, a eletrônica envolvida fica resumida a uma fonte de
tensão estabilizada.

passível de mudança para outras faixas de
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pressão» devendo-se para tanto, substituir ã mola sensora

por outra de constante de elasticidade compatível com a

faixa desejada.

. Dado a grande robustez mecânica, possui a

cidade de suportar grandes sobrecargas.

A necessidade de um conhecimento seguro do manõ-
metro diferencial motivou o desenvolvimento da bancada de
aferição atualmente em uso, sendo adotada como padrão pri_
mario para medidas de pressão na faixa de 0 a 2 bar.

6.3 Sugestões

Com o objetivo de se otimizar os dispositivos ne
feridos anteriormen.te, sugere-se:

. calibração do medidor diferencial para outras1

faixas de pressão através da utilização de molas sensoras

de constantes de elasticidade diferentes.

. Aumento do diâmetro do poço do dispositivo de
aferição, com a finalidade de efetuar a leitura somente '
da coluna de mercúrio pois tal condição leva o deslocamen^
to deste a valores desprezíveis.

Sua utilização em:

- medida de coeficientes de mistura entre sub-
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canais assimétricos.

- Análise do desempenho de dispositivo para
tudo local de escoamentos bifãsicos.

- Válvulas de fechamento rápido, testes e
toramento de pressões máximas de componentes.
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