
Resumo 

Para concretização deste trabalho, foi projectada e adquirida uma unidade piloto constituída por um 

misturador e um decantador de fluxo horizontal.  

Nos estudos experimentais, foi utilizado o sistema líquido-líquido constituído por água e querosene, 

tendo-se alimentado o misturador a um caudal de 50% de cada fase. Estes permitiram :  

I. a determinação do comprimento e espessuras da banda de dispersão (cunha), formada ao longo do 

decantador, para diferentes condições (agitação) da mistura no misturador, estando o sistema a 

operar quer em estado estacionário quer em estado transitório;  

II. a determinação das distribuições de calibres de gotas em três pontos distintos da banda de 

dispersão, já em estado estacionário, utilizando a técnica inovadora e não-invasiva usada num 

misturador por Ribeiro, 2002. Esta técnica permitiu o captação das imagens das gotas na cunha por 

uma câmara de vídeo digital que fez conjunto com um sistema-objectiva e um sistema de iluminação 

adequado;  

III. a determinação das velocidades das gotas nos três pontos da cunha estudados e  

IV. a determinação das trajectórias das gotas, utilizando partículas sólidas como marcador que foram 

colocadas na interface dos dois líquidos.  

A qualidade dos resultados obtidos no presente trabalho foi avaliada por estudos de 

representatividade e reprodutibilidade das amostras a partir das imagens recolhidas.  

A análise dos resultados permite concluir que a instalação piloto construída e as técnicas usadas para 

medição do comprimento e espessuras da cunha, para a determinação das velocidades das gotas e o 

traçado das suas trajectórias, bem como a técnica de determinação dos calibres das gotas 

corresponderam de forma razoável às expectativas.  

O estudo da reprodutibilidade mostra que as medidas obtidas têm (dentro de um intervalo de 

confiança de 95%) um erro geralmente inferior a 5%. As amostras podem ser consideradas 

representativas para contagens superiores a 1200 gotas, sobretudo para as posições mais distantes 

da alimentação, valor este depois largamente excedido em todos os ensaios.  

A observação visual das gotas na banda de dispersão e os resultados encontrados, mostraram que o 

calibre das gotas diminui à medida que se avança na cunha, resultado este contraditório ao 

apresentado noutro estudo experimental (Ruiz, 1985), efectuado por um método invasivo de 

encapsulamento.  

Quanto à velocidade das gotas, verificou-se que esta é influenciada pela configuração da cunha, 

tendo-se obtido os valores de 34,8 cm/s para a posição proximal, 38,9 cm/s para a posição que 

corresponde à "barriga" da cunha e 32,8 cm/s para a posição distal. As trajectórias são praticamente 

lineares, sendo a componente longitudinal da velocidade bem mais significativa que a componente 

transversal, que é aleatória.  



Abstract 

In order to achieve the goals of this project, a pilot-scale set-up including a mixer and a shallow-layer 

settler was designed and built.  

The liquid-liquid system water-kerosene was used in all the experiments, the mixer being fed with a 

mixture with 50% of each component. The experiments allowed:  

I. The measurement of the length and thickness of the dispersion wedge formed along the settler for 

different agitation speeds of the mixer, under both steady-state and transient conditions;  

II. The measurement of drop-size distributions at three different sections of the dispersion wedge, 

using an innovative, non-invasive, image technique previously developed for the mixer by Ribeiro, 

2002; this technique allowed the capture, in real time, of images of the drops at the active interface by 

means of a digital video camera equipped with an optical objective system and an adequate lightening 

set-up;  

III. The measurement of drop velocities along the active interface at the same sections of the wedge;  

IV. The sketching of drops trajectories, using solid particles as tracers at the interface.  

The worth of the results, measured both as representativity and reproducibility, was established by 

statistical techniques performed on the drop diameter measurements obtained.  

The analysis of the results obtained has shown that the experimental set-up and the techniques used 

to measure the length and thickness of the wedge, as well as those used to obtain the drop-size 

distributions satisfactorily matched the expectations at design level.  

Preliminary studies have shown that, under the experimental conditions considered, drop image 

samples may be considered representative for counts above 1200 drops, specifically for the wedge 

sections not too close to the feed entrance (this sample size was substantially exceeded in all ultimate 

experiments). Reproducibility within an error margin of 5% with 95% confidence is obtained at this 

sample size.  

Visual observation of the drops at the active interface as well as size measurements have shown that, 

under the experimental conditions considered, drop size decreases from the feed to the end sections, 

a result which contradicts those previously obtained by Ruiz, 1985, using an invasive encapsulation 

technique.  

Drop velocity along the wedge has been shown, in one case, to vary from 34.8 cm/s at the proximal 

section, to 38.9 cm/s at maximum wedge thickness, to 32.8 cm/s at the distal section. Drop trajectories 

are almost straight and parallel to the wedge axis with only minor transversal, random, displacements.  


