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Sendo a perda de carga de poços de alta vazão um limitador a produção do grande número de linhas 

submarinas a serem instaladas nos próximos anos , torna-se necessário um estudo aprofundado na literatura 
sobre os diferentes padrões de escoamento multifásico horizontal e levemente inclinado , com intuito de 
minimizar a perda nas linhas e consequentemente aumentar a produção da mesma . 

Dada a esta importância, muitas correlações para perda de carga e líquido holdup em escoamento 
multifásico foram testadas por diversos investigadores durante anos de pesquisas. Com base nestas pesquisas 
, o presente artigo faz uma análise dos modelos específicos para escoamento estratificado ( liso e ondulado) , 
intermitente ( bolhas alongadas e slug ) , anular ( misto e ondulado ) e bolhas dispersas , mostrando o seu 
desempenho para as diversas variações de diâmetro. Gráficos foram levantados mostrando o desempenho dos 
modelos investigados diante das correlações empíricas existentes para as variações de diâmetro . O artigo 
também considera as transições existentes entre os padrões de escoamento e explica detalhadamente os 
processos de formação de ondas no escoamento estratificado e a importância do conhecimento do 
comprimento e do crescimento do slug . Como resultados , foi demostrado que determinadas correlações 
cobrem uma extensão de diâmetro melhor do que outras , demostrando que ainda não há um modelo 
específico que se aplique a toda extensão de diâmetro . O presente trabalho contribui significativamente para 
indústria de petróleo , pois fornece um conhecimento atualizado de modelos que consideram detalhes que até 
então não tinham sido considerados , o que os tornam mais próximo da realidade no processo de otimização 
da produção de petróleo . 

 


	BT_VOLTAR: 


