Misturadores a jato e sistemas
de mistura em tanques

Misturadores a jato
Os misturadores a jato da Koerting são os principais componentes de sistemas de
mistura especiais, podendo ser utilizados em operações contínuas e descontínuas.
Estes misturadores a jato podem ser utilizados para substituir os do tipo mecânico,
superando-os em qualidade de mistura na maioria das vezes.

Princípio de funcionamento
O líquido é recirculado do tanque e enviado aos
misturadores a jato por uma bomba centrífuga. Dentro
do bico motriz a energia de pressão do fluido é
convertida em energia cinética. Uma pressão negativa
é gerada na saída do bico motriz propiciando a sucção
do líquido circundante para o interior do equipamento.
O liquido succionado é misturado intensamente com
o líquido motriz na seção de mistura e acelerado por
troca de impulso. O efeito de arraste do jato misturado
aumenta ainda mais o efeito da mistura.
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Operação
Os misturadores a jato são formados por um bico motriz e uma seção de mistura. O fluido introduzido sob
pressão pela conexão motriz é geralmente recirculado do tanque e enviado ao misturador a jato por meio de
uma bomba mecânica, montada externamente ao lado do tanque. No bico motriz a pressão estática do meio
motriz é convertida em velocidade, gerando uma pressão negativa correspondente nas aberturas de sucção que
são utilizadas para atrair o fluxo de sucção.
A sucção e o fluxo motriz são misturados vigorosamente na região turbulenta da saída do bico motriz e na
seção de mistura adjacente, sendo subsequentemente enviados para dentro do tanque como uma mistura. A
razão do volume entre a sucção e o fluxo motriz é de cerca de 3 para 1. O fluxo misturado sai do misturador
a jato com velocidade relativamente alta e encontra o líquido contido no tanque. Este é subsequentemente
movimentado como resultado do efeito de arraste do fluxo misturado. Finalmente, a soma do fluxo motriz, do
fluxo de sucção e do fluxo de arraste mantém o líquido dentro do tanque em movimento.

Pré-requisitos e limitações de aplicação
O fluxo motriz e o fluxo de sucção são misturados na seção após do bico motriz, de forma que um jato
líquido misturado homogeneamente é gerado devido à alta turbulência resultante da adição do fluxo motriz e
de sucção.
No caso de líquidos com propriedades físicas similares a água, a relação de mistura do fluxo motriz para
o fluxo de sucção é de 1 para 3. Por causa da sua velocidade e do efeito de arraste resultante, o fluxo
misturado que sai do misturador a jato leva consigo tanto líquido circundante que o fluxo motriz usado é
multiplicado. No caso de líquidos com maior viscosidade, a relação de mistura e o efeito de arraste são
inferiores.
O limite máximo para se utilizar os misturadores a jato é atingido quando a viscosidade do líquido a ser
circulado não permite mais movimentação com bombas centrífugas. O fluxo motriz que passa pelos
misturadores a jato de um determinado tamanho depende da pressão motriz efetiva. Caso o líquido motriz
venha a ser recirculado do tanque de mistura, a pressão motriz tem que ser equacionada com a altura de
recalque da bomba centrífuga, considerando também todas as perdas de carga na tubulação.
No caso em que o líquido motriz não é recirculado do tanque de mistura, a coluna de líquido acima da saída
do misturador a jato deve ser levada em consideração para se determinar a pressão motriz.
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Vazão motriz com água como fluido
100
G 3/8"
G 3/4"
G 1 1/2"
G 2"
G 3"

Pressão motriz efetiva em mcl

80
60

40
30

20
15

10
1

2

5

10
Fluxo motriz em m³/h

15

20

30

40

60

80 100

Estrutura e funcionamento de
sistemas de mistura em tanques
O objetivo da Koerting Hannover AG é projetar soluções customizadas de sistemas de mistura para cada
tanque em específico. O objetivo do sistema de mistura em tanques é gerar uma circulação de líquido de todo
o volume que leve à uma mistura completa e evite sedimentação. Um fluxo direcional guiado é gerado por um
sistema de mistura. Desta forma, não há assentamento de partículas, pois a velocidade do fluxo direcional
é maior de que a velocidade de sedimentação do particulado sólido. Os dois exemplos nas figuras abaixo
ilustram o princípio de funcionamento dos sistemas de mistura em tanques:

Um número específico de misturadores a jato resultante do dimensionamento do sistema de mistura no tanque
é colocado em dois tubos próximos do fundo e da parede do tanque, seguindo seu formato geométrico.Para
um tanque cilíndrico, os tubos são semicirculares, ao passo que para um tanque retangular, os tubos são retos.
A vazão motriz requerida é aplicada, inserida, nos misturadores a jato através destes tubos. Os tubos estão
situados um em frente ao outro, nos dois lados do tanque. Com acessórios de fixação, os tubos são fixados
acima do chão do tanque e a uma certa distância da parede do tanque. O dimensionamento dos tubos é feito
de acordo com as velocidades de fluxo normais de forma a manter baixas as perdas de carga ocasionadas
pela fricção. O tamanho de cada misturador, o seu alinhamento, o ângulo de instalação e a distância entre
misturadores são outros resultados do dimensionamento.
Uma fileira de misturadores é direcionada na horizontal, paralelamente ao fundo do tanque para gerar as
velocidades de fluxo necessárias ao longo desta área. No lado oposto do tanque, uma segunda fileira de
misturadores é direcionada verticalmente, gerando um fluxo ascendente ao longo da parede do tanque. Por
meio destes fluxos direcionais, todo o volume de líquido é movimentado. Para economizar energia em níveis
baixos de preenchimento do tanque, a fileira de misturadores direcionada verticalmente pode ser desligada.
Dependendo das propriedades do líquido a ser misturado, cada tamanho diferente de misturador tem um
determinado alcance em relação ao líquido a ser misturado. Para tanques muito grandes pode ser necessária
a instalação de uma terceira fileira de misturadores no meio do fundo do tanque para gerar as velocidades
necessárias para se cobrir a distância total. No caso de tanques muito altos, a fileira de misturadores que aponta
para cima pode ser posicionada mais alta em relação ao fundo do tanque para se alcançar uma mistura ótima de
todo o líquido.
Com opções de escolha de diferentes tamanhos de misturadores, ajustes de fileiras de acordo com o formato
do tanque, modificações das distâncias dos misturadores e por ser flexível com relação à operação das
diferentes fileiras de misturadores, a Koerting Hannover AG tem a capacidade de dimensionar a solução ótima
de mistura em tanques, feita sob medida para cada fim específico. A homogeneização completa de um tanque,
por exemplo, visa evitar sedimentação, prevenir a formação de diferentes camadas de temperatura ou, ainda,
promover mistura completa de líquidos diferentes.

Propriedades de um sistema de mistura
em tanque para óleo comestível
As imagens abaixo dão uma boa impressão de um sistema completo de mistura em um tanque de armazenamento
de óleo comestível. 17 misturadores a jato feitos em aço inoxidável estão instalados quase horizontalmente e outros
17 misturadores a jato estão instalados quase verticalmente no lado oposto do tanque. O volume do tanque é de
11 000 m³ com altura de preenchimento de 25 m e diâmetro de 24 m.

Exemplo
(Tanque cilíndrico de
armazenamento)
• Volume = 11 000 m³
• Altura = 25 m, Diâmetro = 24 m
• 34 misturadores a jato
(Aço inoxidável, DN 2”)

Alinhamento de um sistema de
mistura num tanque cilíndrico de
armazenamento de óleo comestível

Vantagens
• operação resistente ao desgaste
• isento de manutenção no
tanque
• sem problemas de vedação
• baixo custo de investimento
• baixo consumo energético
• mistura completa do conteúdo
do tanque
• sem zonas mortas de mistura

O resultado do design da Koerting é apresentado para
o cliente em um desenho que contém recomendações
e informações de forma que o sistema de mistura
seja instalado no tanque de maneira otimizada. Para
avaliar casos críticos a Koerting Hannover AG utiliza
simulação Fluidodinâmica Computacional (CFD).

Exemplo de potencial de economia de energia
usando sistemas de mistura Koerting:
Dimensões do tanque:
diâmetro

= 27.6 m

altura do nível de líquido

= 10 m

volume de enchimento

= 5 983 m³

Consumo de energia:
mistura com um sistema convencional

= 10 W/m³

mistura com sistema Koerting

= 4 W/m³

potencial economia de energia

= 6 W/m³

Cálculo:
6 W/m³ * 5 983 m³

= 35.9 kW (35 898 W)

35.9 kW * 8 760 h/a

= 314 484 kWh/a

O potencial de economia
de energia corresponde a
aproximadamente

314 484 kWh/a * 8.6 Ct/kWh

= 27 046 €/a

27 000 € (euros) por ano

8.6 Ct/kWh = custo da energia elétrica para clientes industriais na Alemanha, valores de 2013

Fundamentos
da CFD
Ao se utilizar o modelo de Fluidodinâmica
Computacional (CFD) para sistemas de mistura,
algumas condições úteis são assumidas:
• Fluxo estacionário constante (não transiente)
Configuração numérica para
um tanque de armazenamento
(Diâmetro = 68 m, Altura = 23 m)

• fluxo turbulento com modelo de duas equações
• grade numérica com células tetraédricas
• superfície líquida lisa

Misturadores a jato : 60 x 2“
Volume do tanque: 80 000 m³

• modelos de tubulação e placas de apoio, se
necessário

• gerar um arquivo CAD
• criar uma grade numérica
• resolver as equações de conservação
• enviar os resultados do processo

• propriedades físicas do fluido, ex. óleo combustível
com alta viscosidade dinâmica (até 500 mPas)

Simulação numérica de fluxo
meio do gerador de grade, que é a base do CFD. As
equações são resolvidas para cada uma das células
geradas dentro da grade.

O objetivo da execução destes testes numéricos é
buscar uma disposição ótima dos misturadores a jato
dentro do tanque com relação à estratégia de design
mencionada acima. Os testes são baseados em um
tanque cilíndrico preenchido com líquido.
Várias combinações do meio de fluxo e geometria
do tanque podem ser otimizadas para testes
específicos por CFD selecionando-se características
físicas e materiais correspondentes ao fluxo
do meio com relação a requisitos especiais de
geometria. A geometria do tanque a ser testado
pode ser simulada por meio de um programa
CAD. Informações digitais da geometria de cada
misturador são importadas diretamente dos
sistemas CAD usados no projeto. Quantidade, posição
e alinhamento dos misturadores a jato simulados
dentro do tanque são determinados de forma que
a configuração completa do tanque possa ser
simulada digitalmente.
A simetria total simulada, que consiste em todos
os misturadores a jato e o tanque com as conexões
da bomba, é convertida numa grade de cálculo por

À princípio, estas são as equações de conservação
para massa, impulso e energia. Duas equações
adicionais de conservação serão resolvidas para se
considerar a turbulência causada pelos líquidos. Todas
as equações de conservação são resolvidas por meio
do solucionador de equações. Para simplificar as
equações, elas são baseadas em condições de fluxo
estacionário. O processo todo, desde a geração da
grade até a representação dos resultados, acontece
automaticamente em sua maioria.
Por um lado, as condições de limite geométrico para
a simulação são as dimensões do tanque (altura de
enchimento H, diâmetro do tanque D) bem como a
posição e o tamanho das conexões da bomba e,
por outro lado, o número, posição e alinhamento
dos misturadores a jato. As condições de limites
operacionais são determinadas pela pressão motriz no
misturador a jato e pelas propriedades físicas do fluido
motriz.
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Exemplos de resultados de cálculos CFD
Tanque de óleo
comestível
H = 30 m; D = 19 m

misturadores a jato

32 x 2“

volume do tanque

8 500 m³

fluxo motriz

790 m³/h

densidade do líquido

910 kg/m³

viscosidade do líquido 35 mPas

Tanque de efluente
H = 14,6 m; D = 42 m

potência da mistura

5.2 W/m³

velocidade media do
líquido

0.17 m/s

misturadores a jato

25 x 2“

volume do tanque

20 200 m³

fluxo motriz

770 m³/h

densidade do líquido

900 kg/m³

viscosidade do líquido 50 cP
potência da mistura

4.2 W/m³

velocidade media do
líquido

0.09 m/s

Tanque de quench

misturadores a jato

18 x ¾“ + 74 x 2“

H = 5 m; D = 9,2 m

volume do tanque

330 m³

fluxo motriz

1 900 m³/h

potência da mistura

320 W/m³

velocidade média do
líquido

0.8 m/s

volume do tanque

60 m³

fluxo motriz

12.8 m³/h

velocidade média do
líquido

0.24 m/s

Distribuição dos
misturadores

Fluxo de água num tanque cilíndrico de quench

Tanque de óleo
combustível
L = 16 m; D = 2,9 m;
H = 2,6 m

Fluxo líquido num tanque horizontal
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