
Resumo 

Nesta tese estuda-se a ocorrência da instabilidade da parede lateral de bolhas tubulares, que sobem 

isoladas, em tubos cilíndricos contendo liquido "parado". Nas experiências foram utilizados tubos de 

diâmetro interno 21.0mm e 32.8mm e os líquidos utilizados foram água e misturas de glicerina e água 

cobrindo uma gama de viscosidades de 10-3Nsm-2 a 109 x 10-3Nsm-2; as bolhas gasosas eram de 

árgon a pressões entre 1 e 80bar sendo todas as experiências realizadas à temperatura ambiente.  

Em complemento do trabalho experimental realizado são utilizados também dados do trabalho de 

Nakazatomi et al. (1992), que é a única outra pesquisa de que se conseguiu referência, sobre o 

comportamento de bolhas tubulares a pressões elevadas.  

A principal novidade desta tese consiste em admitir e provar que o fenómeno a que se decidiu 

chamar "efeito pára-brisas" (ver capitulo 2) é capaz de promover instabilidade na interface de bolhas 

tubulares que sobem isoladas em líquidos.  

Um contributo também muito importante da presente tese é uma nova forma de correlação dos dados 

experimentais sobre encharcamento de colunas de parede molhada, apoiada numa interpretação 

física do fenómeno. É feita uma comparação entre a correlação desenvolvida nesta tese e as 

correlações de Wallis (1961) e de Alekeev et al. (1972) modificada por McQuillan and Whalley (1985), 

para o sistema gás-água. Para bolhas tubulares isoladas verifica-se que para o sistema gás-água as 

correlações de Wallis (1961) e de McQuillan and Whalley (1985) prevêem valores de pressão, para o 

início da instabilidade 4 a 10 vezes superiores aos valores obtidos experimentalmente. Em 

contrapartida a correlação desenvolvida nesta tese, apesar de ter sido estabelecida com dados 

obtidos perto da pressão ambiente, prevê o início da instabilidade das bolhas a pressões muito 

próximas das observadas na prática. Uma conclusão importante, derivada da explicação destes 

desvios é tornar evidente a importância de utilizar Ug + umax em vez de Ug nas correlações de dados 

de encharcamento.  

Abstract 

This thesis describes the study of the instability of the lateral walls of a single gas slug rising in a 

cylindrical pipe containing a stagnant liquid. The experiments used pipes of 21.0mm and 32.8mm 

diameter and the liquids were water, and aqueous glycerol solutions have a wide variation in viscosity 

(10-3Nsm-2 to 109 x 10-3Nsm-2). The gas slugs were of argon at 1-80bar pressures and the 

experiments were conducted at room temperature.  

The data obtained by Nakazatomi et al. (1992) which refer to the only other research on the topic of 

the behaviour of a gas slug at high pressures are also used.  



The main innovation of this thesis is to show and prove that the phenomenon called the "windscreen 

effect" (see chapter 2) is capable of causing instability in the interface of single gas slugs rising in 

liquids.  

An important contribution to this work is a new correlation between the experimental data on flooding 

in the gas-liquid interface based on a physical interpretation of the phenomenon. Comparison is made 

between the correlation developed in this thesis and that for the gas-water system of Wallis (1961) and 

Alekseev et al. (1972) modified by McQuillan and Whalley (1985). The single gas slugs in the gas-

water system as described by Wallis (1961) and McQuillan and Whalley (1985) predict pressure levels 

for the start of instability 4 to 10 times higher than the values obtained experimentally. On the other 

hand, the correlation developed in this thesis predicts the start of instability of the slugs at pressures 

very close to those observed in practice, despite being founded on data obtained at near atmospheric 

pressure. One important conclusion that derives from these anomalies is to show the importance of 

the use of Ug + umax instead of Ug in the correlation of flooding data.  


