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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é estudar o escoamento de ar no banco de ensaios de reatores da TAP 

Air Portugal e a possibilidade de o adaptar à utilização com motores maiores e mais modernos, com 

maiores caudais e razões de by-pass. 

O banco de ensaios é uma instalação fechada onde se ensaiam os motores dos aviões. Esta 

instalação é composta por uma zona de admissão de ar vertical, por uma câmara onde se ensaia o 

motor e por uma zona de exaustão. A última zona é composta por uma bomba de injetor, um difusor e 

uma chaminé de exaustão que descarrega para a atmosfera. 

É descrito o modelo matemático desenvolvido para estudar o escoamento. Este modelo é 

unidimensional e estacionário e foi complementado com perfis axissimétricos nalgumas secções; 

contempla troços com perda de carga e variação de secção - em que se aplicou a equação de Bernoulli 

com um termo de perda de carga – e uma bomba de injetor. 

O modelo foi validado com valores das medições na TAP e, posteriormente, foi usado para testar 

as alterações que possibilitariam a adaptação do banco de ensaios. 

Foram testados vários tipos de alterações, sendo que os resultados mais interessantes se 

produziram com a instalação de pás de guiamento do escoamento nas mudanças de direção da 

chaminé de exaustão. 

Concluiu-se que esta alteração poderia possibilitar o ensaio dos motores CF6-80E1 e RR Trent 

7000, que equipam alguns dos aviões da TAP. Um breve anteprojeto das alterações mais vantajosas 

é apresentado. 
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Abstract 

 

The objective of this work is to study air flow in the TAP Air Portugal reactors test cell and the 

possibility of adapting it to use with larger and more modern engines with higher flow rates and by-pass 

ratios. 

The test cell is a closed installation where aircraft engines are tested. This installation consists of a 

vertical air intake zone, a chamber where the engine is tested and an exhaust zone. The last zone is 

composed by an ejector pump, a diffuser and an exhaust chimney that discharges to the atmosphere. 

The mathematical model developed to study flow is described. This model is one-dimensional and 

steady state and was complemented with axissimetric profiles in some sections; it includes sections 

with head loss and section variation - in which the Bernoulli equation was applied with a head loss term 

- and an ejector pump. 

The model was validated with measurement values in TAP and then used to test the upgrades that 

would allow the test cell to be used with bigger engines. 

Several types of upgrades were tested and the most interesting results were obtained with the 

installation of flow guiding vanes in the turns of the exhaust stack. 

It was concluded that this amendment could make it possible to test the CF6-80E1 and RR Trent 

7000 engines, which equip some of TAP’s fleet. A brief outline of the most advantageous changes is 

presented. 
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1. Introdução 

 

1.1. Motivação 

 

O banco de ensaios de reatores da TAP Air Portugal é uma infraestrutura de grande relevância 

para a empresa, uma vez que nele é testada uma boa parte dos motores dos aviões da TAP, bem 

como outros de outras companhias para quem a TAP presta serviços de manutenção. 

A TAP Air Portugal é uma empresa de referência no país, é a companhia aérea de bandeira. Assim, 

é um privilégio ter a oportunidade de desenvolver um trabalho sobre uma das suas infraestruturas. 

O transporte aéreo assume parte integrante do sistema de mobilidade, setor com crescente 

relevância na atualidade. Por isso, as infraestruturas de apoio, como é o banco de ensaios de reatores 

da TAP, que constituem os “bastidores” do sistema, têm grande importância. A necessidade de 

melhoria contínua no setor dos transportes e na mobilidade constitui a grande motivação deste 

trabalho. 

 

1.2. Contexto e Objetivo 

 

O banco de ensaios da TAP é uma instalação fechada onde são testados os motores dos aviões 

antes de serem montados nos mesmos. A infraestrutura foi projetada há várias décadas, numa altura 

em que os motores de avião eram bastante diferentes daquilo que são atualmente. Assim, a instalação 

não tem capacidade de operar com os maiores motores da atualidade, aqueles que se utilizam nos 

aviões de longo curso. 

Seria muito interessante para a TAP se se conseguisse encontrar uma forma de adaptar o banco 

de ensaios para operar estes últimos motores, uma vez que na sua frota tem muitos exemplares cujos 

ensaios, no estrangeiro, representam um grande custo económico para a empresa. 

O grande objetivo deste trabalho é estudar o banco de ensaios da TAP e propor alterações que 

permitam passar a utilizar a instalação com os motores mais recentes. Deve ser tido em conta que as 

alterações sejam pouco dispendiosas em termos económicos. Obras estruturais devem ser evitadas, 

bem como outras com grande profundidade. 

Neste trabalho foi desenvolvido um modelo matemático do banco de ensaios, utilizado 

posteriormente na simulação dos efeitos das alterações propostas. 
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No capítulo 2 faz-se uma análise aos principais conceitos teóricos com interesse para o 

funcionamento da instalação, no capítulo 3 descreve-se o modelo matemático e, por fim, no capítulo 4 

são apresentadas as alterações mais relevantes, bem como um pequeno estudo prévio das mesmas. 
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2. Revisão Bibliográfica e Científica 

 

2.1. Bancos de Ensaios de Motores de Avião a Jato 

 

Após receberem manutenção, os motores de avião a jato são testados em banco de ensaios com 

o objetivo de garantir o impulso produzido e assegurar as capacidades gerais de operação. Podem 

fazer-se, também, ensaios de rotina ou ensaios para despiste de avarias. 

Existem dois tipos de bancos de ensaios de motores: ao ar livre (outdoor) e dentro de uma estrutura 

fechada (indoor). Este tipo de instalação pode, ainda, situar-se ao nível do mar, ou em altitude. A figura 

2.1 apresenta um esquema de um banco de ensaios ao ar livre e a figura 2.2 uma fotografia ilustrativa. 

A superfície esférica instalada para ensaios ao ar livre, visível na figura 2.2, tem como objetivo 

tornar o escoamento radial antes da entrada do motor. Além disso, impede que objetos existentes na 

atmosfera sejam aspirados pelo motor. A boca de sino, representada na figura 2.1, e também utilizada 

em bancos de ensaios como o da TAP, tem por missão uniformizar o mais possível o escoamento na 

entrada do motor, para melhor se simularem as condições reais de utilização deste. Os bancos de 

ensaios ao ar livre têm vários inconvenientes, como por exemplo: estarem sujeitos às condições 

meteorológicas e perturbarem as vizinhanças. 

 Os resultados obtidos em ensaios ao ar livre, ao nível do mar e sem ventos são comparados com 

esta referência, aplicando-lhes fatores de correção [1]. 

 

 

 Figura 2.1: Esquema de banco de ensaios ao ar livre. [2]. 

 

Figura 2.2: Banco de ensaios da Rolls Royce. [2]. 
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Na figura 2.3 pode ver-se um esquema do banco de ensaios da TAP, extraído e adaptado da 

referência [21]. 

 

2.2. O Banco de Ensaios da TAP Air Portugal 

 

O banco de ensaios de motores da TAP é uma instalação fechada situada a uma cota diferente da 

do nível do mar (cota do aeroporto de Lisboa), o que significa que é necessário aplicar correlações aos 

parâmetros medidos para tornar os resultados comparáveis, conforme referido na secção anterior. 

A instalação foi projetada no final da década de 1960, quando se pensava que os aviões do futuro 

seriam supersónicos. Nos motores supersónicos, todo o ar passa pela câmara de combustão e sai a 

alta temperatura: por isso, uma grande preocupação do projeto do banco de ensaios era diluir o jato 

para reduzir a sua temperatura. Na verdade, nenhuma companhia opera voos supersónicos. Os 

motores mais populares são do tipo turbofan, em que um grande caudal de ar frio do secundário 

envolve os gases quentes do primário. Além disso, os gases do primário já não são tão quentes porque 

foram mais expandidos na turbina. Assim, a diluição passou a ser pouco importante e o caudal total 

aumentou muito. 

Os motores modernos são deste segundo tipo, e a tendência de evolução é que o rácio de ar 

secundário em relação ao primário aumente. Este rácio é definido, conforme a equação 2.1, como o 

quociente entre o caudal secundário, �̇�𝑠, e o caudal primário, �̇�𝑝, e chama-se BPR (do inglês Bypass 

Ratio). 

                                                                      𝐵𝑃𝑅 =  
�̇�𝑠

�̇�𝑝
                                                              (2.1) 

Também o caudal total que atravessa o motor tem tendência a aumentar, �̇�𝑚 =  �̇�𝑠 + �̇�𝑝, em que 

�̇�𝑚 representa o caudal mássico a atravessar o motor. À medida que este caudal aumenta, maiores 

são as dificuldades na utilização de bancos de ensaios em instalação fechada, conforme o da TAP [1]. 

 

 

Figura 2.3: Representação do banco de ensaios da TAP. Adaptado de [21] 
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2.3. Caudal no Interior do Banco de Ensaios 

 

O caudal no interior do banco de ensaios é controlado pelo caudal que atravessa o motor, mas 

não só. O escoamento à saída do motor é de tipo jato livre, assim alguma da quantidade de movimento 

desse jato é comunicada com a vizinhança, animando-a de movimento, enquanto que o jato 

propriamente dito perde alguma da sua quantidade de movimento inicial. Este fenómeno, de 

arrastamento de ar por difusão de quantidade de movimento, induz na instalação um caudal periférico 

de ar arrastado. Assim, o caudal de ar no interior do banco de ensaios será igual à soma do caudal 

que atravessa o motor com o caudal arrastado, equação 2.2. 

                                                                �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  �̇�𝑚 + �̇�𝑎                                                       (2.2) 

O caudal total na instalação, será logicamente maior que o caudal que atravessa o motor, assim 

surge a necessidade de definir um novo rácio, desta vez entre o caudal arrastado e o caudal que 

atravessa o motor, conforme equação 2.3, ao qual se deu o nome de CBR (do inglês Cell Bypass Ratio) 

[2]. 

                                                                    𝐶𝐵𝑅 =  
�̇�𝑎

�̇�𝑚
                                                               (2.3) 

O CBR, bem como o caudal total na instalação serão controlados pelo caudal aspirado pelo motor, 

mas também pela influência da própria estrutura, ou seja, pelo comportamento da bomba de injetor, 

pelo valor das perdas de carga nas diversas secções da instalação, etc. Estes assuntos serão 

abordados mais adiante neste trabalho. 

Tem um grande interesse controlar o CBR e mantê-lo dentro de certos limites, pois é este 

parâmetro, em conjunto com o caudal que atravessa o motor, que vão definir as velocidades do 

escoamento nas diversas secções do banco de ensaios, com grande implicação em fenómenos como 

separações de camada limite, libertação de vórtices e outros indesejáveis ao funcionamento correto 

do sistema. 

 

2.4. Escoamento na Entrada do Banco de Ensaios 

 

A secção de entrada deve ser projetada de forma a atenuar o ruído produzido pelo escoamento, 

minimizando a perda de carga, e deve garantir o isolamento da câmara de testes face às condições 

exteriores para que o ar que se escoa para o motor esteja livre de folhas, pássaros, poeiras ou gotículas 

de água provenientes da chuva [2]. 

O banco de ensaios da TAP tem entrada vertical, sendo menos propício à ingestão de folhas ou 

poeiras do que sistemas com admissão horizontal. Uma vez que na câmara de testes é horizontal, o 
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escoamento tem de realizar uma curva de 90º e esta é conduzida por pás defletoras para que o 

coeficiente de perda de carga associado não seja demasiado elevado. Existem painéis verticais 

silenciadores na torre de admissão de ar e antes da entrada na câmara, de modo a não se ultrapassar 

o limite imposto de ruído. Existem ainda grades protetoras que não deixam passar eventuais objetos 

que possam ser arrastados pelo escoamento. 

Os obstáculos ao escoamento referidos são indispensáveis pela sua função, mas induzem perda 

de carga que é necessário contabilizar. A perda de carga na secção de entrada resulta numa 

depressão na entrada da câmara de testes que deve ser mantida abaixo de certo valor para evitar 

instabilidades no escoamento à volta do motor e imprecisão nas medições. Jacques (Jacques, 1984) 

recomenda que a depressão na câmara seja mantida abaixo de 150 mm H2O (1471 Pa), sugerindo 

que o motor funcionará em condições próximas de ar livre e com correções mínimas às medições. Os 

coeficientes de perda de carga associados a cada secção serão calculados mais à frente neste trabalho 

[16]. 

A presença de painéis e grades, bem como de outros dispositivos que compõem a secção de 

entrada, atenua os efeitos de ventos cruzados e alguma distorção do escoamento devido à entrada na 

torre de admissão, tornando ainda o escoamento aproximadamente uniforme à entrada da câmara de 

testes, condição absolutamente desejável para o correto funcionamento da infraestrutura. 

As velocidades do escoamento nas diferentes secções da zona de admissão e entrada de ar no 

banco de ensaios são pequenas, pelo que se trata de escoamento aproximadamente incompressível. 

A velocidade pode ser determinada pela equação de conservação de caudal volúmico, já que a massa 

volúmica permanece constante, apresentada de seguida com o número 2.4. 

                                                      𝑄 = 𝑣 𝐴 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  ⇒   𝑣 =  
𝑄

𝐴
                                           (2.4) 

Em que 𝑣 representa a velocidade do escoamento, 𝑄 o caudal volúmico e 𝐴 a área transversal 

local. 

 

2.5. Escoamento na Câmara de Testes 

 

Na câmara de testes, o ar é recebido da secção de entrada e encaminhado para a zona de 

exaustão, apresentada na secção 2.6. O motor é posicionado no suporte de teste e é-lhe montada uma 

boca de sino (em inglês Bellmouth) que uniformiza o escoamento à entrada do motor e está equipada 

com tomadas de pressão estática a toda a volta que, em conjunto, fornecem uma medida da pressão 

estática do escoamento, com base nesse valor é calculado o caudal de ar que entra no motor. A secção 

2.5.1 pretende apresentar com maior rigor o funcionamento desta boca de sino e a forma como é 

calculado o caudal de ar que entra no motor. 
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À saída do motor o escoamento é descrito como um jato livre composto por duas plumas 

concêntricas, a do primário (interior) e a do secundário (exterior), a maior parte do caudal passa pelo 

secundário, mas é no primário que o escoamento apresenta maior quantidade de movimento por 

unidade de caudal, e com temperatura elevada que se traduz em menor massa volúmica, deste modo 

a velocidade dos gases do primário é maior que a do secundário. A difusão de quantidade de 

movimento é responsável pela tendência de uniformização do perfil de velocidade, assim as zonas do 

perfil com maior velocidade verão essa velocidade ser reduzida e nas zonas em que a velocidade é 

menor acontecerá o contrário [10]. Este fenómeno também é responsável por animar de movimento a 

zona periférica ao jato, provocando o aparecimento de um escoamento periférico ou arrastado, 

conforme referido na secção 2.3. O perfil de velocidades à saída do motor é apresentado e discutido 

na secção 2.5.2. 

Na secção 2.5.3 são discutidos os fenómenos de distorção do escoamento, como a formação de 

vórtices, a separação da camada limite do escoamento na parede e a recirculação dos gases quentes, 

com efeitos prejudiciais ao funcionamento do sistema e nefastos ao motor e seus componentes. 

 

2.5.1. Boca de Sino 

 

A área da secção da câmara de testes é elevada e a velocidade do escoamento relativamente 

reduzida, pelo que é razoável aplicar à entrada da câmara a equação 2.4 e considerar o perfil de 

velocidades uniforme, como já foi referido anteriormente. 

O motor aspira uma grande parte do caudal na instalação através da boca de sino, que tem uma 

área de secção bastante mais reduzida, comparada com a área transversal da câmara. Assim, a 

velocidade do escoamento que entra no motor pela boca de sino é bastante maior que a velocidade à 

entrada da câmara, abrindo a hipótese de se verificarem alguns efeitos de compressibilidade. Para 

calcular a velocidade à entrada da boca de sino foram, então, consideradas as equações de 

escoamento compressível e isentrópico, dependentes do número de Mach [3]. Posteriormente, e 

recorrendo à relação de números de Mach entre a entrada da câmara e a boca de sino, é possível 

obter outras propriedades como a celeridade do som, a pressão estática, a massa volúmica e a 

temperatura. 

O número de Mach é definido na equação 2.6 como a razão entre a velocidade local do 

escoamento e a celeridade local do som, calculada pelo modelo de gás perfeito conforme equação 2.5. 

                                                                   𝑐 =  √𝛾 𝑅 𝑇                                                                       (2.5) 

                                                                       𝑀 =  
𝑣

𝑐
                                                                       (2.6) 
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Onde 𝑐 representa a celeridade do som, 𝛾 = 𝐶𝑝 𝐶𝑣⁄  a razão de calores específicos, 𝑅 a constante 

dos gases perfeitos para o ar, 𝑇 a temperatura, 𝑀 o número de Mach e 𝑣 a velocidade local do 

escoamento. 

À entrada da câmara, pode considerar-se um tubo de corrente central, por onde passa o caudal 

de ar que irá entrar no motor, a equação 2.4 permite calcular a área de secção transversal deste tubo 

de corrente, a partir do caudal que atravessa o motor. A figura 2.4 mostra uma representação 

esquemática do tubo de corrente central a entrar no motor e do tubo de corrente periférico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O escoamento à entrada da boca de sino é aproximadamente radial, como se mostra na figura 2.4, 

por isso, a área de referência correspondente será a área da semi-superfície esférica de diâmetro igual 

ao diâmetro da boca de sino. 

Fazendo referência à secção de entrada na câmara através do índice 1 e à semi-superfície esférica 

de entrada na boca de sino com o índice 2, o número de Mach em 2 pode ser determinado da relação 

de áreas pela equação 2.7. 

                                                          
𝐴2

𝐴1
 =   

𝑀1

𝑀2
 [

2+(𝛾−1) 𝑀2
2

2+(𝛾−1) 𝑀1
2]

(
1

𝛾−1
+

1

2
)

                                                                (2.7) 

Uma vez conhecido o número de Mach em 2, podem ser determinadas as restantes propriedades 

referidas acima, através das equações 2.8 a 2.12. 

                                                            
𝑣2

𝑣1
 =   

𝑀2

𝑀1
 [

2+(𝛾−1) 𝑀1
2

2+(𝛾−1) 𝑀2
2]

1 2⁄

                                                       (2.8) 

                                                               
𝑐2

𝑐1
 =  [

2+(𝛾−1) 𝑀1
2

2+(𝛾−1) 𝑀2
2]

1 2⁄

                                                        (2.9) 

                                                                    
𝑝2

𝑝1
 =  [

2+(𝛾−1) 𝑀1
2

2+(𝛾−1) 𝑀2
2]

𝛾 𝛾−1⁄

                                                     (2.10) 

Figura 2.4: Esquema do escoamento na entrada da câmara de testes e na boca de sino. 
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𝜌2

𝜌1
 =  [

2+(𝛾−1) 𝑀1
2

2+(𝛾−1) 𝑀2
2]

1 𝛾−1⁄

                                                         (2.11) 

                                                                       
𝑇2

𝑇1
 =  [

2+(𝛾−1) 𝑀1
2

2+(𝛾−1) 𝑀2
2]                                                                (2.12) 

Os números de Mach registados na entrada da boca de sino são reduzidos, pelo que os resultados 

obtidos com as equações acima não são muito diferentes daqueles que se obteriam utilizando apenas 

a relação de áreas expressa na equação 2.4, ainda assim, o número de Mach aumenta de forma 

aproximadamente linear com o caudal escoado no motor, o que significa que para os motores maiores 

que se pretendem ensaiar no banco de ensaios o número de Mach poderá atingir valores típicos de 

escoamento compressível. 

O caudal de ar que se escoa através do motor é medido através da pressão estática registada nas 

tomadas instaladas na garganta da boca de sino (em inglês Bellthroat). Uma vez que a área transversal 

da garganta é menor que a da boca, o número de Mach será aí maior, reforçando a necessidade de 

modelar o escoamento como compressível. A relação de pressões é uma função do número de Mach, 

como sugere a equação 2.10, assim como a relação de massas volúmicas expressa pela equação 

2.11. O caudal mássico será então facilmente determinado pela equação 2.13. 

                                                            �̇�𝑚 =  (𝜌 𝑣 𝐴)𝑔𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑡𝑎                                                       (2.13) 

É de notar que há a possibilidade de as tomadas de pressão estática referidas estarem situadas 

numa zona onde as linhas de corrente ainda não são completamente retilíneas, ficando a medição  à 

mercê do gradiente radial de pressão, que pode ser significativo e é descrito pela equação 2.14. 

                                                                      
𝜕𝑝

𝜕𝑟
=  𝜌 

𝑣2

𝑟
                                                             (2.14) 

Em que 𝑟 representa o raio de curvatura das linhas de corrente no local onde se encontram as 

tomadas de pressão estática. O fenómeno de distorção do campo de pressões do escoamento é 

ilustrado na figura 2.5, onde se representa esquematicamente a boca de sino a traço preto cheio, e a 

traço interrompido um possível prolongamento da garganta de modo a acomodar as tomadas de 

pressão estática numa posição onde as linhas de corrente (traço azul cheio) já seriam retilíneas. 

A pressão estática é medida na posição 1, onde a velocidade não tem um perfil uniforme, o que 

requer calibração do sistema de medição da velocidade. Se as tomadas de pressão estática se 

localizassem na posição 2, não seria necessário calibrar a medição relativamente à curvatura das 

linhas de corrente, pois estas já seriam retilíneas. 
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Sobre escoamentos compressíveis, consulte-se a referência [3]. 

 

2.5.2. Jato de Saída do Motor 

 

À saída do motor, os gases quentes do primário formam um jato axissimétrico, envolvido por um 

segundo jato cuja secção é uma coroa circular. Os perfis de velocidade do primário, secundário e 

escoamento periférico na secção de saída do motor são modelados como uniformes, conforme a 

representação da figura 2.6, em que Rp e Rs se referem aos raios do primário e secundário 

respetivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O esquema da figura 2.7 pretende representar o perfil de velocidades à entrada da bomba de 

injetor, com base na distância entre a saída do motor e o início da bomba de injetor. LAug representa a 

Figura 2.5: Esquema das linhas de corrente na contração do escoamento na entrada da boca de sino e posição 

das tomadas de pressão estática. 

Figura 2.6: Perfil de velocidade à saída do motor. 
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distância entre a saída do motor e a entrada da bomba de injetor, vp, vs e vper a velocidade dos jatos 

de saída do primário e secundário, e escoamento periférico respetivamente. 

Estes jatos, tal como sucede num jato livre, alargam em sucessivas secções axiais devido à difusão 

de quantidade de movimento. Assim, os perfis aproximadamente uniformes da figura 2.6 dão origem a 

distribuições de velocidade cada vez mais suaves. 

Para jatos livres de perfil inicialmente uniforme, os cones potenciais do primário e do secundário 

podem ser calculados com base em resultados experimentais disponíveis em [9]. A mesma referência 

refere que a tangente do ângulo α, de abertura do jato, é 0,144 e a tangente do ângulo 𝞱, do cone 

potencial, é 0.126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3. Instabilidades do Escoamento 

 

O tubo de corrente do escoamento periférico alarga a sua secção desde a entrada na câmara até 

à passagem pela zona do motor, consequentemente a velocidade diminui e o gradiente longitudinal de 

pressão é adverso. Perante estas condições há grande possibilidade do escoamento se separar nas 

paredes e no chão da sala com formação de vórtices que poderão ser aspirados pelo motor causando 

um “soluço”. O fenómeno envolve risco de causar danos no motor e introduz instabilidades no 

escoamento. 

A referência [2] sugere duas condições de projeto com o objetivo de mitigar a formação de vórtices: 

Manter o CBR acima de 80% e garantir uma razão de velocidades entre a velocidade do escoamento 

periférico na zona do motor e a velocidade na entrada da câmara superior a 0,5. É também referido 

que a velocidade do escoamento periférico na zona do motor deve ser da ordem de grandeza de 10 

m/s. 

Figura 2.7: Cones potenciais do primário e secundário e perfil de velocidades à entrada da bomba de injetor. 
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Devido à instabilidade do caudal na instalação, parte dos gases de escape pode não entrar na 

bomba de injetor e ser desviada para dentro da câmara de ensaios. Parte desses gases pode ser 

novamente aspirada pelo motor. É essencial ter em atenção estas condições de projeto para assegurar 

o correto funcionamento da instalação com instabilidades mínimas. 

 

2.6. Bomba de Injetor e Exaustão 

 

A seguir à câmara de testes, o jato de ar que sai do motor pelo primário e secundário bem como o 

ar periférico entram na bomba de injetor. Esta tem a função de dirigir o escoamento até à zona de 

saída, enquanto potencia a uniformização do perfil de velocidades e a redução da sua quantidade de 

movimento. Além disso, o fenómeno é acompanhado de um aumento da pressão estática ao longo da 

bomba de injetor. 

Poderia imaginar-se uma instalação sem bomba de injetor, por simplicidade de construção, em 

que o escoamento seria descarregado na atmosfera imediatamente após a câmara de testes, mas 

uma tal situação induz grandes instabilidades no escoamento, o que é indesejável e incompatível com 

a correta medição da força de impulso. A figura 2.8 sugere uma configuração qualitativa das linhas de 

corrente de acordo com a hipótese de não haver bomba de injetor, onde se pode ver que um 

escoamento induzido à saída causaria grandes instabilidades, além de que o jato sairia desamparado 

para o exterior. 

Na ausência de bomba de injetor, a depressão à entrada do motor (entrada da boca de sino) 

acelera o ar da atmosfera exterior, quer de montante quer de jusante, como se representa na figura 

2.8. Na ausência de paredes, o escoamento seria radial, vindo de todos os quadrantes. 

Adicionalmente, o jato de exaustão arrasta, por difusão de quantidade de movimento, o ar que o 

circunda, como se sugere esquematicamente na figura 2.8. 

 

 

 

 

Com o objetivo de impedir as instabilidades causadas pela configuração das linhas de corrente 

que se pode ver na figura 2.8, a câmara de testes é seguida de um tubo com efeito de bomba de injetor, 

de modo que o escoamento que atravessa o motor seja envolvido e confinado por um outro, periférico. 

A configuração qualitativa das linhas de corrente assume, assim, a forma esquematizada na figura 2.9. 

 

Figura 2.8: Escoamento na câmara sem bomba de injetor. 
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O efeito da bomba de injetor confina o escoamento, induz um caudal periférico arrastado e 

estabiliza o sistema. Os cálculos da pressão e quantidade de movimento ao longo da bomba de injetor 

foram efetuados com recurso a resultados experimentais e merecem uma explicação mais detalhada 

na secção 3.4. 

No início da bomba de injetor existe uma estrutura de anéis concêntricos, conhecida por “harpa”, 

que foi colocada posteriormente à construção do banco de ensaios, uma vez que se chegou à 

conclusão de que a bomba de injetor não tinha sido bem projetada e o escoamento não era 

suficientemente uniforme à saída, como desejado. Esta estrutura de anéis impõe uma grande 

resistência aerodinâmica ao escoamento, proporcional ao quadrado da velocidade local, pelo que 

proporciona o desejado escoamento uniforme à saída, mas à custa de uma perda de quantidade de 

movimento que já não se poderá converter em aumento de pressão, o resultado é que a bomba de 

injetor funciona com menor eficiência. O assunto será aprofundado na secção 3.3. 

À saída da bomba de injetor encontra-se um difusor destinado a reduzir a velocidade do 

escoamento e recuperar alguma da sua pressão estática. À entrada do difusor é exigido que o perfil 

de velocidade seja bastante uniforme, em concordância com o que se disse anteriormente, para evitar 

a separação do escoamento junto à parede na presença de um gradiente de pressão adverso. 

Seguidamente, o ar escoa-se através da chaminé de exaustão até ser libertado na atmosfera. Na 

chaminé o ar passa por uma conduta em forma de labirinto com várias mudanças de direção de forma 

a perder alguma da sua energia antes de ser descarregado na atmosfera. 

 

2.7. Fatores de Correlação do Impulso 

 

Como referido no início deste capítulo, existe a necessidade de comparar a performance de um 

motor, medida num determinado banco de ensaios, com valores de referência, medidos num banco de 

ensaios ao ar livre, ao nível do mar. 

Para corrigir para as condições de referência o resultado obtido num banco de ensaios fechado, é 

aplicada uma correlação ao impulso medido. Esta correlação depende da influência do próprio banco 

de ensaios na medição. 

Os principais fatores que influenciam a medição do impulso são a resistência aerodinâmica do 

suporte do motor, que diminui o impulso medido, e a distorção do campo de pressões a montante e a 

Figura 2.9: Escoamento na câmara com bomba de injetor. 
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jusante do motor, que também tende a diminuir o impulso medido. Assim, a correlação a aplicar terá 

um valor maior que 1. Estimativas dos valores das referidas resistências são apresentadas na secção 

3.6. 

É conveniente não ter uma correlação muito diferente de 1, pois a extrapolação aumenta a 

incerteza do ensaio. 

 

2.8. Efeitos de Ressonância 

 

Há que ter em conta que estes escoamentos têm energias muito grandes e vários tipos de 

instabilidades, que podem causar efeitos de ressonância no conjunto do sistema. 

As frequências acústicas dominantes são da ordem de 10 Hz, uma vez que a dimensão 

característica da estrutura é da ordem de 20 metros e a velocidade do som da ordem de 400 m/s, pois 

a frequência é dada por: f = 2L/c. Isto significa que o escoamento pode entrar em ressonância a 

frequências relativamente baixas. 

Outra fonte de instabilidade do escoamento tem a ver com os vórtices que se produzem e crescem, 

por separação da camada limite, nas curvas da chaminé de exaustão, em pontos representados 

simbolicamente na figura 2.10. Estas separações e zonas de recirculação atingem dimensões 

consideráveis e provocam variações de pressão cíclicas e de baixa frequência quando toda uma região 

de escoamento separado é arrastada pelo escoamento principal. A certa altura, todo o sistema se 

encontra em “pulsação”, com prejuízo para a qualidade das medições efetuadas e originando grandes 

esforços dinâmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O problema do arrastamento destes vórtices na chaminé de exaustão pode ser solucionado 

instalando pás defletoras nas curvas, que guiem o escoamento prevenindo separações ou reduzindo 

Figura 2.10: Identificação simbólica dos principais vórtices, que se formam, 

crescem e libertam, na chaminé de exaustão. 
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drasticamente a sua dimensão e instabilidade. O espaço disponível para a passagem de um vórtice 

seria apenas aquele que existe entre duas pás consecutivas, ou seja, a dimensão dos vórtices passaria 

a situar-se na gama de flutuações de um escoamento turbulento, como se verá na secção 4.6. 
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3. Modelo Matemático 

 

O presente capítulo descreve o modelo matemático que foi desenvolvido e utilizado para estudar 

o escoamento no banco de ensaios de motores da TAP. 

O modelo é unidimensional e estacionário, complementado com perfis axissimétricos em algumas 

secções. A instalação modelada é composta por troços com perda de carga e variação de secção, e 

por uma bomba de injetor. 

Na primeira parte, são calculados os coeficientes de perda de carga de cada zona da instalação e 

seguidamente são apresentados os pormenores mais relevantes do modelo. Por fim, é calculada a 

força de impulso de cada motor para comparar com o valor medido experimentalmente. 

A figura 3.1 foi adaptada de [21] e apresenta um corte longitudinal do banco de ensaios da TAP, 

com indicação das secções que serão referidas neste estudo. 

 
0 – Atmosfera em repouso 
1 – Entrada no banco de ensaios 
2 – Painéis acústicos 
3 – Pás defletoras 
4 – Painéis acústicos 
5 – Grelha de proteção 

6 – Secção entrada boca de sino 
7 – Secção da saída do secundário 
8 – Secção da saída do primário 
9 – Entrada na bomba de injetor 
10 – Harpa 
11 – Saída da bomba de injetor 

12 – Saída do difusor 
13 – Grelha 
14 – Primeira curva a 180º 
15 – Segunda curva a 180º 
16 – Terceira curva a 90º 
17 – Descarga para a atmosfera 

 

 

3.1. Coeficientes de Perda de Carga 

 

Cada elemento atravessado pelo escoamento induz neste uma perda de carga que contribui para 

a distribuição de pressão que se apresenta na secção 3.5. 

Cada perda de carga localizada, Δpcarga, é calculada através do respetivo coeficiente de perda de 

carga, K, adimensionalizado pela pressão dinâmica local, de acordo com a equação 3.1. 

                                                        Δp𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎,𝑖 =  𝐾𝑖  
1

2
 𝜌𝑖  𝑣𝑖

2                                                         (3.1) 

0 

Figura 3.1: Corte longitudinal do banco de ensaios. Adaptado de [21]. 
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Para números de Reynolds elevados, estes coeficientes de perda de carga de cada secção são 

muito aproximadamente constantes. Os valores usados foram obtidos através do trabalho experimental 

em [9], e são apresentados na tabela 3.1, bem como os valores da velocidade do escoamento e da 

perda de carga calculada através da equação 3.1 para cada um dos três motores ensaiados em regime 

de take-off (descolagem): CFM56-3C1, CFM56-5B e CF6-80C2. Existe uma dependência muito 

pequena dos coeficientes de perda de carga em relação ao número de Reynolds quando este é 

elevado, pelo que são considerados característica da instalação e não do motor a ser ensaiado, em 

virtude de os números de Reynolds serem muito elevados em qualquer caso. 

 

 CFM56-3C1 CFM56-5B CF6-80C2 

Secção K 𝜌 
(kg/m3) 

𝑣 
(m/s) 

Δp𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

(Pa) 

𝜌 
(kg/m3) 

𝑣 
(m/s) 

Δp𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

(Pa) 

𝜌 
(kg/m3) 

𝑣 
(m/s) 

Δp𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  

(Pa) 

1 1 1,178 9,9 57,8 1,178 10,2 61,8 1,178 13,8 112,7 

2 2,92 1,178 9,9 168,8 1,178 10,2 180,6 1,178 13,8 329,2 

3 0,385 1,178 7,4 12,3 1,178 7,6 13,2 1,178 10,3 24,1 

4 2,92 1,178 9,5 154,8 1,178 9,8 165,7 1,178 13,3 302,0 

5 0,58 1,178 9,5 30,8 1,178 9,8 32,9 1,178 13,3 60,0 

9 0,03 1,077* 96,5* 150,3* 1,007* 106,6* 171,9* 1,026* 141,3* 307,5* 

12 0,05 1,077 53,0 75,8 1,007 58,6 86,6 1,026 77,7 155,0 

13 2,98 1,077 31,6 1605,5 1,007 35,0 1835,7 1,026 46,3 3284,4 

14 14,5 1,077 19,3 2918,6 1,007 21,4 3337,2 1,026 28,3 5970,6 

15 7,4 1,077 19,3 1489,5 1,007 21,4 1703,1 1,026 28,3 3047,1 

16 0,6 1,077 13,7 60,3 1,007 15,1 68,9 1,026 20,0 123,3 

17 1 1,077 12,9 89,6 1,007 14,3 102,4 1,026 18,9 183,3 

 

Os valores da tabela assinalados com * correspondem à média da velocidade e da massa volúmica 

da secção, que permitem obter uma estimativa da perda de carga causada pela entrada do 

escoamento na bomba de injetor. Nessa secção, nem o perfil de velocidade nem o de massa volúmica 

são uniformes. 

A massa volúmica, 𝜌, do escoamento primário é inferior à do secundário, já que a temperatura dos 

gases do primário é muito superior à do secundário. Assim, à saída do motor, a fronteira entre o jato 

que sai do primário e o jato anular envolvente vindo do secundário apresenta um elevado gradiente 

radial de massa volúmica. Por difusão, o perfil de massa volúmica e o perfil de velocidade tendem a 

uniformizar-se. Nas restantes zonas da instalação, a massa volúmica quase não varia e assume dois 

valores diferentes, o primeiro desde a zona de entrada até à câmara de testes e o segundo na zona 

de exaustão, a seguir à bomba de injetor. O segundo patamar de massa volúmica é menor que o 

Tabela 3.1: Coeficientes de perda de carga da instalação e valores de massa volúmica, velocidade e 

perda de carga em cada secção para cada um dos três motores referidos em regime de “take-off”. 
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primeiro, já que a temperatura é mais elevada devido aos gases quentes do primário. Os valores da 

massa volúmica são apresentados na tabela 3.1. 

A velocidade, 𝑣, do escoamento verifica a conservação de massa unidimensional, equação 3.2, 

em todas as zonas, à exceção obviamente daquelas onde existe um perfil de velocidade muito diferente 

do uniforme. Essas zonas correspondem àquelas em que também o perfil de massas volúmicas se 

afasta muito do uniforme, descritas no parágrafo anterior. Os valores da velocidade em cada secção 

também são apresentados na tabela 3.1. 

                                                                    𝑣𝑖 =  
�̇�

𝜌 𝐴
                                                                    (3.2) 

Na equação 3.2, �̇� representa o caudal mássico característico de cada motor em regime de “take-

off”. 

 

3.2. Perfil de Velocidade à Entrada da Bomba de Injetor 

 

À saída do motor, o escoamento é formado por dois jatos axissimétricos concêntricos e pelo ar 

periférico arrastado, conforme referido na secção 2.5.2 e ilustrado na figura 2.6. 

As velocidades do jato primário, secundário e do ar arrastado podem ser calculadas à saída do 

motor pela equação 3.1. Note-se que no jato primário, devido à temperatura elevada dos gases de 

escape, a massa volúmica diminui e pode ser calculada pela equação dos gases perfeitos, equação 

3.3, em que 𝑝 representa a pressão absoluta à saída do motor, 𝑇 a temperatura absoluta e 𝑅 a 

constante dos gases perfeitos para o ar, com valor R = 287,1 J/kg.K. 

                                                                   𝜌 =  
𝑝

𝑅 𝑇
                                                                      (3.3) 

A tabela 3.2 apresenta os valores da velocidade do jato primário, secundário e ar periférico 

arrastado, calculados a partir dos caudais nominais fornecidos pelos fabricantes, para os três motores 

referidos na secção anterior. 

 

 CFM56-3C1 CFM56-5B CF6-80C2 

vp (m/s) 329 473 430 

vs (m/s) 408 291 310 

vper (m/s) 8 7 8 

 

Entre a saída do motor e a entrada na bomba de injetor o escoamento é um jato livre que alarga 

mercê da difusão de quantidade de movimento. O perfil de velocidade à entrada da bomba de injetor 

Tabela 3.2: Velocidades de saída do primário, secundário e ar arrastado para os motores CFM56-3C1, 

CFM56-5B e CF6-80C2 
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está ilustrado na figura 3.2, RA representa a distância radial ao fim do cone potencial do primário, RB o 

raio da fronteira com o secundário, RC o raio da fronteira com o periférico e RD o raio da bomba de 

injetor. A distância radial está representada em metros e a velocidade em metros por segundo. O perfil 

representado na figura 3.2 foi obtido para o motor CFM56-3C1; para outros motores o procedimento 

seria semelhante. 

 

As zonas entre RA e RB e entre RB e RC foram aproximadas por funções sinusoidais apresentadas 

nas equações 3.4 e 3.5 respetivamente. 

                                               𝑣𝐴−𝐵(𝑟) =  
𝑣𝐴+𝑣𝐵

2
+  

𝑣𝐴−𝑣𝐵

2
 cos [𝜋 

𝑟−𝑅𝐴

𝑅𝐵−𝑅𝐴
]                                       (3.4) 

                                               𝑣𝐵−𝐶(𝑟) =  
𝑣𝐵+𝑣𝐶

2
+ 

𝑣𝐵−𝑣𝐶

2
 cos [𝜋 

𝑟−𝑅𝐵

𝑅𝐶−𝑅𝐵
]                                       (3.5) 

O perfil de massa volúmica está representado na figura 3.3 e foi modelado de forma semelhante, 

utilizando o mesmo tipo de funções, apenas substituindo a velocidade pela massa volúmica. A massa 

volúmica está em quilogramas por metro cúbico. 

 

Figura 3.2: Perfil de velocidade à entrada da bomba de injetor. 

Figura 3.3: Perfil de massa volúmica à entrada da bomba de injetor. 
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A massa volúmica no secundário é aproximadamente igual à do escoamento periférico, porque a 

temperatura também é semelhante. No primário, os gases estão muito mais quentes, o que faz com 

que a massa volúmica se reduza e se obtenha o perfil representado na figura 3.3. 

 

3.3. Modelação da Harpa 

 

A seguir à entrada na bomba de injetor, encontra-se uma estrutura de anéis circulares, vulgarmente 

conhecida por “harpa”, como se mostra na fotografia da figura 3.4a retirada de [1], tal como o desenho 

tridimensional da harpa que se apresenta na figura 3.4b. 

                             

 

 

A harpa foi montada no início da bomba de injetor posteriormente à construção do banco de 

ensaios, em virtude de se ter chegado à conclusão de que o escoamento tinha um perfil de velocidade 

muito diferente do uniforme na saída da bomba de injetor e entrada do difusor com consequências 

desastrosas para a estabilidade do escoamento no difusor permitindo a formação e separação 

alternada de vórtices nas suas paredes laterais. 

A função da harpa é promover alguma uniformização no escoamento para que este chegue ao 

final da bomba de injetor aproximadamente uniforme e não provoque separações instáveis no difusor. 

Como se pode observar na figura 3.4, a harpa tem maior concentração de anéis na zona central do 

que na zona periférica, a intenção do projetista deve ter sido criar uma força de resistência maior na 

zona central, onde também o escoamento apresenta maior velocidade, para promover a referida 

uniformização. 

A força de resistência aerodinâmica, 𝐷, causada por um objeto imerso no escoamento de um fluido 

é proporcional à pressão dinâmica, equação 3.6. Assim, a força de resistência será maior nas zonas 

em que a velocidade seja maior. Uma vez que a força de resistência se opõe ao movimento, o resultado 

é uma uniformização do perfil de velocidade, tal como se pretende. 

                                                            𝐷 =  𝐶𝐷  𝐴 
1

2
 𝜌 𝑣2                                                              (3.6) 

Figura 3.4: Estrutura anelar em forma de harpa [1]. 

(a) Fotografia da harpa. 

 

(b) Modelação tridimensional da harpa. 
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𝐴 representa a área projetada do obstáculo ao escoamento, neste caso a harpa, e 𝐶𝐷 é o 

coeficiente adimensional  de resistência aerodinâmica. 𝐶𝐷 é uma característica da harpa, o seu valor 

pode ser obtido com base em resultados experimentais. De [1] e [15], conclui-se que o coeficiente de 

resistência de cada anel da harpa tem um valor de 𝐶𝐷 = 1,18 e este valor foi o utlizado no modelo 

matemático que se descreve neste trabalho. 

A harpa é composta por um total de 9 anéis circulares com 5 cm de espessura cada. Os anéis 

estão fixos à estrutura através de um suporte metálico, conforme se observa na figura 3.4, que foi 

modelado como um conjunto de 4 anéis adicionais, por simplicidade e apenas para cálculo da 

resistência aerodinâmica. A posição de cada anel, incluindo a dos 4 anéis adicionais está na tabela 

3.3, os anéis adicionais são apresentados com a letra S junto ao respetivo número. A área total 

projetada da harpa é de 2,945 m2 de acordo com a modelação de [1]. 

 

Anel S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R (m) 0,01 0,05 0,1 0,15 0,325 0,406 0,487 0,568 0,649 0,811 0,973 1,216 1,459 

 

Pretende-se determinar de que forma a harpa altera o perfil de velocidade no início da bomba de 

injetor. Os anéis da harpa não estão todos no mesmo plano, como se percebe na figura 3.4, mas por 

simplicidade, este modelo considera que a força de resistência da estrutura anelar ocorre num único 

plano perpendicular ao eixo da bomba de injetor e coincidente com a entrada na mesma. 

A força que cada anel exerce no escoamento não pode ser localizada apenas na circunferência de 

raio igual ao raio do anel, sob pena da função 𝐷 (𝑟) (força de resistência em função da distância radial) 

apresentar picos nas zonas dos anéis de intensidade tal que causariam descontinuidades na função v 

(r) (velocidade longitudinal em função da distância radial). Assim, foram utilizadas funções de 

espalhamento, dividindo a perda de carga induzida por cada anel pela sua vizinhança e obtendo-se 

uma função da perda de carga, 
𝐷 (𝑟)

𝐴
, positiva e suave em todo o domínio correspondente à zona circular 

transversal da bomba de injetor. 

A determinação do perfil de velocidade após o efeito da harpa, bem como a variação de pressão, 

∆𝑝ℎ𝑎𝑟𝑝𝑎, e a perda de carga, 
𝐷 (𝑟)

𝐴
, é um processo iterativo, como se apresenta de seguida. Definiu-se 

a secção anterior à passagem pela harpa como 𝐴 e a secção posterior à harpa como 𝐵. 𝑣𝐴(𝑟) 

corresponde ao perfil de velocidade definido na figura 3.2. De seguida definiu-se um volume de controlo 

contendo a harpa, em que o caudal mássico que entra e sai verifica o balanço de massa, equação 3.7, 

e terá de respeitar o caudal total na instalação definido na secção 2.3 em função de CBR. 

                                                   �̇� =  �̇�𝐴 =  �̇�𝐵 = (1 + 𝐶𝐵𝑅) �̇�𝑚                                              (3.7) 

A figura 3.5 mostra um esquema do volume de controlo referido anteriormente, com um corte nos 

anéis da harpa atravessados pelo escoamento entre as secções A e B. 

Tabela 3.3: Posição radial dos anéis da harpa. 
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Considerou-se cada anel englobado num tubo de corrente que varia a sua secção transversal e a 

sua velocidade. As condições de compatibilidade a jusante são que a soma das áreas dos vários tubos 

de corrente seja igual à área uniforme e o caudal mássico se mantenha entre a secção de montante e 

a secção de jusante. 

O perfil de velocidade 𝑣𝐵(𝑟) foi determinado iterativamente, o seu valor foi inicialmente arbitrado e 

de seguida foi calculada a velocidade média, �̅�(𝑟) =
𝑣𝐴(𝑟)+𝑣𝐵(𝑟) 

2
, de modo a obter um valor mais realista 

da força de resistência em cada anel da harpa, equação 3.6. De facto, como se disse, cada tubo de 

corrente varia a velocidade e a área de secção transversal, por isso, se adotou �̅�(𝑟) como velocidade 

de referência para calcular a resistência no anel. Com o mesmo perfil, 𝑣𝐵(𝑟), foi calculado o caudal de 

quantidade de movimento segundo x em B, equação 3.8, em que o integral foi calculado 

numericamente pelo método dos trapézios. 

                                    𝑄𝑀𝑥,𝐵 = ∬ 𝜌 𝑣𝐵
2 𝑑𝐴 = 2𝜋 ∫ 𝜌 𝑣𝐵

2  𝑟 𝑑𝑟
𝑅𝐵𝐼

0
= 2𝜋 ∑ 𝜌𝑖 𝑣𝑖

2 𝑟𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝛿𝑟𝑖                                      (3.8) 

Aplicou-se um balanço de caudal de quantidade de movimento ao volume de controlo da figura 

3.5, para determinar a variação de pressão estática causada pela harpa. As equações 3.9 a 3.12 

sintetizam o balanço de caudal de quantidade de movimento utilizado. Detalhes sobre balanços 

integrais em volumes de controlo em [12]. 

                                                ∬ 𝜌 �⃗�𝑥(�⃗�. �⃗⃗�) 𝑑𝐴 =  ∬ −𝑝. �⃗⃗�  𝑑𝐴 − 𝐷𝑥                                             (3.9) 

                                                   −𝑄𝑀𝑥,𝐴 + 𝑄𝑀𝑥,𝐵 =  −(𝑝𝐵 − 𝑝𝐴) �̅� − 𝐷𝑥                                          (3.10) 

                                                                  (𝑝𝐵 − 𝑝𝐴) = ∆𝑝ℎ𝑎𝑟𝑝𝑎                                                       (3.11) 

De onde, 

                                                               ∆𝑝ℎ𝑎𝑟𝑝𝑎 =
𝑄𝑀𝑥,𝐴−𝑄𝑀𝑥,𝐵−𝐷𝑥

�̅�
                                                   (3.12) 

𝑄𝑀𝑥,𝐴 representa o caudal de quantidade de movimento segundo x na secção A e pode ser 

calculado através da equação 3.8 em que se utiliza 𝑣𝐴(𝑟) em vez de 𝑣𝐵(𝑟). �̅� representa a área média 

de cada tubo de corrente, �̅� =
𝐴𝐴+𝐴𝐵

2
, uma vez que por influência da força de resistência, a velocidade 

sofre alteração e, consequentemente, também a área transversal. 

Figura 3.5: Esquema do volume de controlo utilizado para modelar a harpa. 



23 
 

Uma vez calculado ∆𝑝ℎ𝑎𝑟𝑝𝑎 e 𝐷𝑥 pode obter-se 
𝐷𝑥

�̅�
 dividindo 𝐷𝑥 pela média de áreas, �̅�. 

Seguidamente determinou-se o novo perfil de velocidade em B através da equação de Bernoulli, 

equações 3.13 e 3.14. 

                                                 (𝑝𝐴 +
1

2
 𝜌 𝑣𝐴

2)
𝑖

=  (𝑝𝐵 +
1

2
 𝜌 𝑣𝐵

2 +
𝐷𝑥

�̅�
)

𝑖
                                        (3.13) 

O índice 𝑖 refere-se a cada tubo de corrente considerado no processo. Resolvendo a equação de 

Bernoulli em ordem a 𝑣𝐵: 

                                                  𝑣𝐵 = √ 
2

𝜌
 (

1

2
 𝜌 𝑣𝐴

2 − ∆𝑝ℎ𝑎𝑟𝑝𝑎 −
𝐷𝑥

�̅�
)                                            (3.14) 

Conhecido o novo perfil de velocidade 𝑣𝐵(𝑟), é necessário calcular o novo caudal mássico, �̇�𝐵 =

(𝜌 𝐴 𝑣)𝐵, e corrigi-lo através de um fator de escala de modo a verificar a conservação do caudal 

mássico entre A e B, como se mostra na equação 3.7. Assim obtém-se 𝑣𝐵(𝑟)𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 e o processo volta 

ao início e começa a segunda iteração. O esquema da figura 3.6 resume o processo iterativo descrito 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram realizadas 11 iterações e verificou-se que o erro relativo na última iteração era inferior a 

0,1%, pelo que não foi definido nenhum critério de convergência, o cálculo converge bastante 

rapidamente, como se pode observar no resultado de ∆𝑝ℎ𝑎𝑟𝑝𝑎 em cada iteração, apresentado na figura 

3.7. O gráfico da figura 3.7, foi obtido para o ensaio de um motor CFM56-3C1, os resultados para os 

restantes motores ensaiados são semelhantes e por isso não são aqui apresentados. 

Figura 3.6: Esquema do procedimento iterativo para o cálculo de 𝑣𝐵(𝑟). 

𝑣𝐴(𝑟) 

 

 

𝑣𝐵(𝑟) 

 

𝐷𝑥 

𝑄𝑀𝑥,𝐴 

𝑄𝑀𝑥,𝐵 

∆𝑝ℎ𝑎𝑟𝑝𝑎 

𝑣𝐵(𝑟)𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 
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A distribuição de perda de carga, 
𝐷𝑥

�̅�
, ao longo da distância radial induzida pela harpa é uma variável 

que entra no processo de convergência, como se observa no esquema da figura 3.6. A figura 3.8 

mostra, portanto, a convergência desta variável ao longo das 11 iterações efetuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note-se que, para valores pequenos da distância radial, a perda de carga toma valores muito altos, 

tal deve-se ao facto de a resistência se dividir pela área de círculos de raio muito pequeno, ou seja, os 

tubos de corrente da zona central da harpa que apresentam áreas transversais muito pequenas e isso 

Figura 3.7: Análise de convergência de ∆𝑝ℎ𝑎𝑟𝑝𝑎 em função das iterações. 

Figura 3.8: Análise de convergência da distribuição de perda de carga, 
𝐷𝑥

�̅�
, ao longo das iterações. 
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reflete-se na distribuição de perda de carga causada pela harpa nessa zona. O fenómeno não tem 

grande relevância do ponto de vista dos resultados globais do modelo matemático, mas o seu efeito é 

notório no perfil de velocidade que se obtém na secção B, em que o valor da velocidade decresce 

abruptamente na mesma zona devido à elevada perda de carga. 

A análise de convergência do perfil de velocidade é apresentada na figura 3.9, onde se pode 

observar o fenómeno referido no parágrafo anterior, causado pela elevadíssima perda de carga na 

zona central, onde existe um disco impermeável que reduz a velocidade a zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram omitidas da figura 3.9 as iterações 5 a10, porque o cálculo do perfil de velocidade converge 

relativamente rápido e essas iterações não conseguiam distinguir-se no gráfico. Assim, foi decidido 

não as colocar para não causar alguma confusão na leitura do gráfico. 

Por fim, apresenta-se na figura 3.10 o perfil de velocidade, 𝑣𝐴(𝑟), correspondente ao da figura 3.2 

e o perfil de velocidade, 𝑣𝐵(𝑟), mais convergido, ou seja, correspondente à iteração 11 na figura 3.9. 

Desta forma podem comparar-se os dois perfis, antes e depois da passagem pela harpa, e avaliar o 

efeito da força de resistência da harpa no escoamento. 

Há conservação de caudal mássico nos dois perfis da figura 3.10, mas é evidente a redução do 

caudal de quantidade de movimento segundo a direção longitudinal 𝑥. 

 

 

  

Figura 3.9: Análise de convergência do perfil de velocidade, 𝑣𝐵(𝑟), ao longo das iterações. 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Bomba de Injetor 

 

Como se referiu na secção anterior, considerou-se que a harpa tem todos os seus anéis contidos 

num mesmo plano e que esse plano coincide com o início da bomba de injetor. Tal tem um impacto 

desprezável nos resultados, uma vez que a dimensão longitudinal da harpa e a distância desde o início 

da bomba de injetor até ao plano que contém o primeiro anel são muito menores que o comprimento 

da bomba de injetor, que totaliza 12,56 metros. 

Ao longo da bomba de injetor, o perfil de velocidade sofre uniformização, mercê da difusão, com 

transferência de quantidade de movimento da zona central para a periferia. Esta uniformização reduz 

o caudal de quantidade de movimento e provoca, por isso, um aumento da pressão estática ao longo 

do tubo [8]. É objeto da presente secção contabilizar o aumento de pressão ao longo da bomba de 

injetor e definir o perfil de velocidade à saída desta. 

Num tubo de comprimento suficientemente grande, a funcionar como bomba de injetor, atinge-se 

um perfil desenvolvido de velocidade que, em regime turbulento, é quase uniforme, exceto junto da 

parede, a uma distância muito reduzida comparada com o diâmetro do tubo. O caudal de quantidade 

de movimento diminui desde o início do tubo até se atingir o perfil desenvolvido. Até quase a esse 

ponto, a pressão aumenta e, a partir daí, começa a diminuir mercê da perda de carga introduzida pelas 

paredes do tubo. 

Figura 3.10: Perfis de velocidade 𝑣𝐴(𝑟) e 𝑣𝐵(𝑟). 
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O comprimento para o qual se atinge a pressão máxima, aproximadamente o comprimento 

necessário para se obter um escoamento desenvolvido, é uma referência importante para o projeto da 

bomba de injetor. 

O aumento de pressão ao longo da bomba de injetor pode ser estimado recorrendo a resultados 

experimentais. Como ponto de partida, utilizámos os resultados do ensaio da bomba de injetor da 

disciplina de Mecânica dos Fluidos I [6]. O tubo desta bomba é muito menor do que o tubo do banco 

de ensaios da TAP, consequentemente o número de Reynolds é muito menor, mas verificar-se-á no 

final, se o modelo corresponde ao protótipo. 

A figura 3.11 apresenta a evolução do desvio da pressão estática relativamente à hidrostática local, 

medida no laboratório, em função da coordenada longitudinal adimensionalizada pelo diâmetro do 

tubo, 
𝑥

𝐷
. É de notar que o desvio máximo da pressão estática se atinge para 

𝑥

𝐷
≈ 8 e que a bomba de 

injetor da TAP tem um comprimento adimensional de 
𝑥

𝐷
=

12,56

3,37
= 3,7. Isto sugere que a eficiência da 

bomba de injetor da TAP é inferior à máxima possível. Indica também que, no final da bomba de injetor 

da TAP, ainda se está longe de atingir o perfil desenvolvido. Sendo a velocidade demasiado baixa junto 

à parede, o difusor funcionava mal e estava sujeito a separações instáveis de grande dimensão. Foi 

por isso que se instalou a harpa, de maneira que o escoamento à saída tivesse um perfil mais uniforme, 

tal como se referiu na secção 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para extrapolar os resultados do ensaio do modelo para a bomba de injetor do banco da TAP, é 

necessário adimensionalizar o eixo vertical do gráfico da figura 3.11. A pressão em cada ponto foi, 

assim, subtraída da pressão inicial e a diferença adimensionalizada pelo incremento máximo de 

pressão, que ocorre em 
𝑥

𝐷
= 8, definindo-se o coeficiente de performance da bomba de injetor, 𝜂, na 

equação 3.15. 

Figura 3.11: Aumento de pressão, na bomba de injetor do laboratório, em função da coordenada adimensional, 
𝑥

𝐷
. 



28 
 

                                                              𝜂 (
𝑥

𝐷
) =

𝑝′(
𝑥

𝐷
) − 𝑝′(0)

𝑝′(8) − 𝑝′(0)
                                                       (3.15) 

A figura 3.12 contém o gráfico da variável η em função de 
𝑥

𝐷
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicou-se um balanço de caudal de quantidade de movimento à bomba de injetor da TAP, de 

modo a determinar o aumento virtual de pressão máximo, ou seja, se se atingisse um perfil de 

velocidade uniforme na saída. A equação 3.16 traduz esse balanço, assumindo que o atrito na parede 

é desprezável até 
𝑥

𝐷
= 8, o que se verifica tipicamente nas bombas de injetor em que a velocidade é 

mais baixa na periferia, junto à parede. A secção D, a que se faz referência na equação 3.16, 

corresponde à secção de saída virtual de uma bomba de injetor com uniformização total do 

escoamento. 

                                                           Δ𝑝′𝑚𝑎𝑥 =
𝑄𝑀𝑥,𝐴−𝑄𝑀𝑥,𝐷

𝐴𝐵𝐼
                                                       (3.16) 

O aumento de pressão máximo, que se definiu no parágrafo anterior, exigiria uma bomba de injetor 

com comprimento suficiente para uniformizar totalmente o perfil de velocidade. Essa bomba de injetor 

será tomada como referência para o cálculo da eficiência da bomba de injetor da TAP. Se o perfil de 

velocidade for uniforme, a expressão 3.8 simplifica-se para 𝑄𝑀𝑥,𝐷 = 𝜌 𝐴 𝑣𝐷
2 . A velocidade, 𝑣𝐷, uniforme, 

determina-se a partir da equação 3.2 em que o caudal, �̇�, é o caudal total na instalação, equação 3.7, 

e 𝜌 é a massa volúmica uniformizada. 

Supondo que o número de Reynolds é pouco importante e que a função 𝜂 (
𝑥

𝐷
) é universal, o 

aumento de pressão na bomba de injetor da TAP, Δ𝑝′𝑇𝐴𝑃 (
𝑥

𝐷
), pode ser obtido multiplicando a função 

𝜂 (
𝑥

𝐷
) pelo valor do aumento máximo de pressão, Δ𝑝′𝑚𝑎𝑥. Para o motor CFM56-3C1, que tem vindo a 

Figura 3.12: Coeficiente adimensional de performance, 𝜂 (
𝑥

𝐷
), da bomba de injetor. 
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ser utilizado como exemplo, uma vez que os procedimentos são semelhantes para os restantes 

motores, Δ𝑝′𝑚𝑎𝑥 = 9461 𝑃𝑎. 

                                            Δ𝑝′𝑇𝐴𝑃 (
𝑥

𝐷
) = 𝑝′ (

𝑥

𝐷
) − 𝑝′𝐴 = Δ𝑝′𝑚𝑎𝑥  𝜂 (

𝑥

𝐷
)                                    (3.17) 

O aumento de pressão ao longo da bomba de injetor é acompanhado de uma diminuição do caudal 

de quantidade de movimento, como se percebe pela análise da equação 3.16. Pode escrever-se, a 

partir do balanço, a função que contabiliza a diminuição de caudal de quantidade de movimento ao 

longo da bomba de injetor, Δ𝑄𝑀𝑥, equação 3.18. 

                                          Δ𝑄𝑀𝑥 = 𝑄𝑀𝑥 (
𝑥

𝐷
) − 𝑄𝑀𝑥,𝐴 = −𝐴 Δ𝑝′𝑇𝐴𝑃 (

𝑥

𝐷
)                                  (3.18) 

A presença da harpa provoca uma certa uniformização no escoamento e, consequentemente, 

variação de pressão e caudal de quantidade de movimento, como se analisou na secção 3.3. Na 

passagem pela harpa, o escoamento perde 𝑄𝑀𝑥, mas não ganha toda a pressão correspondente e a 

pressão até diminui, pois a perda de carga devido à resistência aerodinâmica dos anéis é muito grande. 

Para o motor CFM56-3C1 a diminuição de pressão na harpa é mais de 1000 Pa, como se lê no gráfico 

da figura 3.7 e a perda de 𝑄𝑀𝑥 é de quase 50 kN. Tal uniformização é equivalente àquela que se 

conseguiria obter numa bomba de injetor com um comprimento de cerca de 4,5 diâmetros, figura 3.13. 

Quando o escoamento entra na bomba de injetor, já perdeu uma parte da sua 𝑄𝑀𝑥 na harpa, por 

isso, o aumento de pressão que se conseguirá atingir ao longo da BI será menor do que se não 

existisse harpa. 

A figura 3.13 mostra o aumento de pressão a cor de laranja (correspondente à equação 3.17) e a 

diminuição de 𝑄𝑀𝑥 a azul (correspondente à equação 3.18), se a bomba de injetor não tivesse harpa. 

A linha de chamada vertical da figura 3.13 assinala a secção que tem o mesmo caudal de quantidade 

de movimento, 𝑄𝑀𝑥, que o escoamento vindo do motor CFM56-3C1 depois de passar na harpa. A 

bomba de injetor da TAP só tem início a partir desta linha, pelo que o aumento real de pressão 

disponível a seguir à harpa será sempre menor do que se esta não existisse, ainda que o tubo tivesse 

o comprimento necessário para se atingir o escoamento desenvolvido. Note-se que, no gráfico da 

figura 3.13, os valores de aumento de pressão são lidos no eixo da direita, em Pascal e que, os valores 

de 𝑄𝑀𝑥 são lidos no eixo da esquerda, em Newton. 
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Uma vez que o aumento real de pressão na bomba de injetor, só tem início após a linha de 

chamada a verde no gráfico da figura 3.13 (que define 
𝑥

𝐷𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙
= 4,45), é conveniente transformar o 

gráfico e apresentar apenas os pontos à direita de 
𝑥

𝐷𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙
, começando em zero. A figura 3.14 contém 

o gráfico da figura 3.13 transformado de maneira a mostrar o aumento real de pressão na bomba de 

injetor da TAP a partir da harpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note-se na figura 3.14, que com a presença da harpa, a eficiência da bomba de injetor se aproxima 

do valor ótimo para o caudal de quantidade de movimento à saída da harpa. 

Figura 3.13: Aumento de pressão (laranja) e diminuição de 𝑄𝑀𝑥 (azul) numa bomba de injetor 

com as características da da TAP, mas sem harpa. Linha de chamada (verde) a partir da qual se 

contabiliza o efeito da BI da TAP contando com a harpa. 

Figura 3.14: Aumento real de pressão estática na bomba de injetor da TAP. 
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𝑥

𝐷𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙
 define o comprimento adimensional de bomba de injetor que uniformiza o escoamento tanto 

como a harpa e 
𝐿

𝐷𝐵𝐼
 o comprimento adimensional da bomba de injetor da TAP. 

𝑥

𝐷𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙
+

𝐿

𝐷𝐵𝐼
≈  

𝑥

𝐷ó𝑡𝑖𝑚𝑜
≈

8. Diz-se que a eficiência da bomba de injetor é “ótima” porque se não houvesse harpa e o comprimento 

fosse 
𝑥

𝐷
≈ 8, o aumento de pressão seria aproximadamente 9,5 kPa em vez dos atuais 4 kPa. Pode 

dizer-se que a eficiência da bomba de injetor da TAP é de 𝜂 =
4

9,5
× 100 = 42%, em relação ao máximo 

teoricamente possível. 

Determinado o aumento real de pressão na bomba de injetor da TAP, interessa determinar a forma 

do perfil de velocidade à saída para se poder aferir da possibilidade de ocorrerem instabilidades no 

difusor a jusante da BI. 

O perfil de velocidade à saída da bomba de injetor, 𝑣𝐶(𝑟), terá de ter um grau de uniformização 

compreendido entre o do perfil logo após a harpa, 𝑣𝐵(𝑟) (menos uniformizado), e o do perfil uniforme, 

𝑣𝐷(𝑟), que é digamos assim um perfil virtual. Foi escolhida a letra 𝐶 para definir a secção de saída da 

bomba de injetor, que se encontra entre 𝐵 e 𝐷. A figura 3.15 ilustra, esquematicamente, os perfis de 

velocidade ao longo do tubo, nas secções 𝐴, 𝐵, 𝐶 e 𝐷. 

 

À saída da bomba de injetor, é conhecido o valor de ∆𝑝′ e de ∆𝑄𝑀𝑥, mas não a forma do perfil de 

velocidade, 𝑣𝐶(𝑟). Todavia sabe-se que o perfil 𝑣𝐶(𝑟) está entre 𝑣𝐵′(𝑟) e 𝑣𝐷(𝑟), como se mostra na 

figura 3.15, onde se mantiveram esses dois perfis a traço interrompido para comparação. Assim, como 

aproximação preliminar para efeito da estimativa do caudal de quantidade de movimento à saída, 

assumiu-se que o perfil de velocidade à saída se pode expressar como uma combinação linear dos 

perfis 𝑣𝐵(𝑟) e 𝑣𝐷(𝑟), sendo o fator de ponderação obtido de curvas experimentais de variação de 

quantidade de movimento em bombas de injetor. 

                                                    𝑣𝐶(𝑟) = 𝜆𝑣𝐷(𝑟) + (1 − 𝜆)𝑣𝐵(𝑟)            com 𝜆 ∈ [0; 1]            (3.19) 

O valor do coeficiente, 𝜆, é tal que Δ𝑝′𝐶 obedeça ao gráfico da figura 3.14. Para o motor CFM56-

3C1, obtém-se Δ𝑝′𝐶 ≈ 4000 𝑃𝑎 com 𝜆 = 0,84 e o perfil 𝑣𝐶(𝑟) correspondente pode ver-se na figura 3.16 

com linha verde. Na mesma figura foram desenhados os perfis de velocidade, 𝑣𝐵(𝑟) (azul) e 𝑣𝐷(𝑟) 

(laranja). 

H
A

R
P

A
 

𝑣𝐴(𝑟) 𝑣𝐵(𝑟) 𝑣𝐵′(𝑟) 𝑣𝐶(𝑟) 𝑣𝐷(𝑟) 

Figura 3.15: Esquema representativo da evolução do perfil de velocidade ao longo da bomba de injetor. 
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É de notar que o perfil de velocidade à saída da bomba de injetor, 𝑣𝐶(𝑟), na figura 3.16, aparece 

com algumas irregularidades, correspondentes às irregularidades de 𝑣𝐵(𝑟) atenuadas por 𝑣𝐷(𝑟) por 

meio do coeficiente 𝜆. Um perfil que apresenta as irregularidades de 𝑣𝐶(𝑟) não corresponde à realidade 

do perfil à saída da bomba de injetor, pois a difusão ao longo da BI faz com que o perfil se suavize. 

Ainda que não se chegue a atingir um perfil uniforme, atingir-se-á, certamente, um perfil regular suave. 

Assim, pareceu útil suavizar o perfil de velocidade 𝑣𝐵(𝑟) imediatamente à saída da harpa. Por 

exemplo, a zona de velocidade nula por trás do disco central da harpa vai difundir-se rapidamente. A 

variação de caudal de quantidade de movimento ao longo da bomba de injetor não é praticamente 

afetada por estes detalhes, pelo que considerámos uma suavização simples, por analogia com uma 

difusão baseada em viscosidade turbulenta. 

De modo a melhorar a estimativa do perfil de velocidade a seguir à harpa, modelou-se a difusão 

da velocidade longitudinal nos primeiros centímetros do tubo, através da equação 3.20, que relaciona 

a velocidade em função da distância radial, 𝑣𝑥(𝑟), com o gradiente longitudinal de pressão, 
𝑑𝑝

𝑑𝑥
, e com 

a viscosidade dinâmica turbulenta, 𝜇 [7] e [10]. 

                                                  𝜌 𝑣𝑥  
𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑥
 =  −

𝑑𝑝

𝑑𝑥
 +  𝜇 

1

𝑟
 

𝜕

𝜕𝑟
 (𝑟 

𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑟
)                                           (3.20) 

 
𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑟
 representa o gradiente radial da velocidade longitudinal e 

𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑥
 representa o gradiente 

longitudinal da velocidade longitudinal, que integrado em 𝑥, permite calcular 𝑣𝑥 para jusante. 

Para determinar o perfil de velocidade 𝑣𝐵′(𝑟) a alguma distância a jusante da harpa, figura 3.15, 

dividiu-se o perfil 𝑣𝐵(𝑟), imediatamente a seguir à harpa, em 50 intervalos iguais ao longo da distância 

radial, entre zero e 𝑟𝐵𝐼. De seguida aplicou-se a equação 3.21, que representa o perfil de velocidade 

em 𝑥 + 𝛿𝑥 por integração por diferenças progressivas de  
𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑥
. 

Figura 3.16: Perfil de velocidade, 𝑣𝐶(𝑟), obtido através de 𝑣𝐵(𝑟) e 𝑣𝐷(𝑟). 
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                                                     𝑣𝑥(𝑥 + 𝛿𝑥) =  𝑣𝑥(𝑥) +  
𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑥
 𝛿𝑥                                                (3.21) 

Substituindo a equação 3.20 na equação 3.21, e utilizando o índice 𝑖 para designar o ponto na 

direção radial em que se está a efetuar o cálculo, obtém-se a equação 3.22, que foi utilizada para o 

cálculo de perfis de velocidade mais difundidos sucessivamente até se encontrar 𝑣𝐵′(𝑟). O objetivo é 

integrar 
𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑥
 ao longo de um comprimento pequeno, mas em que o processo difusivo é intenso, desde 

𝑣𝐵(𝑟) a 𝑣𝐵′(𝑟) na figura 3.15. 

                                  𝑣𝑥,𝑖(𝑥 + 𝛿𝑥) =  𝑣𝑥,𝑖(𝑥) +  
1

𝜌 𝑣𝑥,𝑖
 [−

𝑑𝑝

𝑑𝑥
+  𝜇 

𝑣𝑥,𝑖+1−2𝑣𝑥,𝑖+ 𝑣𝑥,𝑖−1

Δ𝑟2 ]                        (3.22) 

Ao longo de uma distância muito curta, considerou-se o gradiente longitudinal de pressão, 
𝑑𝑝

𝑑𝑥
, 

uniforme e o seu valor igual a 
Δ𝑝′𝐵𝐼

𝐿𝐵𝐼
. O parâmetro de difusão (equivalente a uma viscosidade turbulenta, 

𝜇), é difícil de quantificar sem recorrer a um modelo matemático mais sofisticado, todavia, considerou-

se cerca de 15 kg/ms, um valor típico para escoamento turbulento. Informação mais detalhada em [7]. 

Note-se que não é absolutamente necessário encontrar o valor correto da viscosidade turbulenta. Caso 

esse valor fosse maior do que o considerado, atingir-se-ia o perfil de velocidade 𝑣𝐵′(𝑟) em menor 

distância longitudinal; caso fosse menor, atingir-se-ia ao fim de uma distância maior. Em todo o caso, 

não tem grande relevância conhecer exatamente a coordenada longitudinal de 𝑣𝐵′(𝑟), pois será da 

ordem de grandeza de alguns centímetros e tal distância está totalmente contida na zona da harpa. 

Recorde-se que foi considerado que a harpa está toda contida num mesmo plano, o que já de si 

constitui uma maior aproximação. 

Muito mais relevante é contabilizar a influência do gradiente radial de velocidade na viscosidade 

turbulenta, uma vez que esta aumenta substancialmente quando o perfil de velocidade assume 

elevados gradientes transversais, caso do perfil 𝑣𝐵(𝑟), figuras 3.9, 3.10 e 3.16. Neste trabalho, foi 

utilizado um valor de viscosidade turbulenta cerca de uma ordem de grandeza superior ao referido no 

parágrafo anterior em zonas do perfil de velocidade com gradiente radial maior do que 350 s-1. 

Os resultados da modelação da difusão da velocidade nos primeiros centímetros da bomba de 

injetor a seguir à harpa podem ver-se na figura 3.17, em que se apresentam vários perfis de velocidade 

distanciados de 5 centímetros (𝛿𝑥 = 0,05 𝑚), desde 𝑣𝐵(𝑟). O último perfil calculado dista 0,25 m da 

harpa e corresponde a 𝑣𝐵′(𝑟). 
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A viscosidade turbulenta e a sua dependência do gradiente radial da velocidade estão ilustrados 

na figura 3.18. Por simplicidade, apenas foram considerados dois valores discretos para a variável e 

não uma verdadeira dependência do gradiente. 

 

 

 

 

 

 

De 𝑣𝐵′(𝑟) para 𝑣𝐷(𝑟) pode considerar-se, com suficiente aproximação, que o perfil varia 

linearmente. A equação 3.23 corresponde ao cálculo de 𝑣𝐶(𝑟) por meio de um coeficiente de 

ponderação, 𝜆′. 

                                               𝑣𝐶(𝑟) = 𝜆′𝑣𝐷(𝑟) + (1 − 𝜆′)𝑣𝐵′(𝑟)                com 𝜆 ∈ [0; 1]                  (3.23) 

O coeficiente 𝜆′ é menor que 𝜆, pois o grau de uniformização é agora menor, já que uma parte da 

uniformização já foi contabilizada no modelo da difusão que se descreveu anteriormente. O valor de 𝜆′ 

é tal que à saída da bomba de injetor o perfil de velocidade apresente o valor conhecido de caudal de 

quantidade de movimento. 𝜆′ = 0,79 foi o valor obtido para o motor CFM56-3C1, que se tem vindo a 

apresentar. 

A figura 3.19 resume a evolução do perfil de velocidade ao longo da bomba de injetor, a partir da 

harpa, passando pelas secções B, B’ e C. O perfil 𝑣𝐷(𝑟) não chega a atingir-se, mas foi posto na figura 

3.19 para comparação. Sublinhe-se que o objetivo destes perfis é ter apenas uma ideia aproximada 

da evolução geral da velocidade, porque o que interessa são os valores globais do caudal de 

Figura 3.17: Sucessivos perfis de velocidade distanciados de 5 cm entre si. Efeito evidente 

da difusão da velocidade. 

Figura 3.18: Viscosidade turbulenta ao longo da distância radial na zona em que se 

calcularam os perfis da figura 3.17. 
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quantidade de movimento e a variação de pressão estática ao longo do tubo. A forma aproximada dos 

perfis de velocidade só é útil para perceber se, à saída, eles se afastam muito do perfil uniforme, o que 

tem o perigo de originar separações no difusor a jusante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As paredes da bomba de injetor introduzem alguma perda de carga no escoamento, por atrito. Far-

se-á uma estimativa dessa perda de carga, apenas com o objetivo de encontrar uma ordem de 

grandeza e saber se é necessário recorrer a um modelo mais sofisticado. 

Como se pretende apenas uma estimativa, adotou-se o modelo de escoamento por cima de uma 

placa plana, em gradiente longitudinal de pressão nulo. É certo que o gradiente longitudinal de pressão 

na bomba de injetor é adverso, e que o escoamento está confinado às paredes do tubo, mas reforce-

se que apenas se pretende encontrar uma ordem de grandeza. A fundamentação do raciocínio que se 

segue pode ser encontrada na referência [11]. 

O coeficiente de tensão de corte superficial, 𝐶𝑓, no escoamento turbulento por cima de uma placa 

plana (
𝑑𝑝

𝑑𝑥
= 0), é dado pela equação 3.24. 

                                                         𝐶𝑓 =  
𝜏𝑤

1

2
𝜌𝑈𝑒

2
 =  0,0592 𝑅𝑒𝑥

−
1

5                                                 (3.24) 

𝜏𝑤 representa a tensão de corte na parede, 𝑈𝑒 a velocidade do escoamento e 𝑅𝑒𝑥 o número de 

Reynolds baseado na distância longitudinal, 𝑥. O coeficiente de resistência aerodinâmica relaciona-se 

com 𝐶𝑓 através da equação 3.25. 

                                               𝐶𝐷 =  
𝐷

1

2
𝜌𝑈𝑒

2 𝑃𝐿
 =  

𝑃 ∫ 𝜏𝑤 𝑑𝑥
𝐿

0
1

2
𝜌𝑈𝑒

2 𝑃𝐿
 =  

1

𝐿
 ∫ 𝐶𝑓  𝑑𝑥

𝐿

0
                                       (3.25) 

Na equação 3.25, 𝑃 representa o perímetro da bomba de injetor, 𝑃𝐿 é a área de superfície molhada 

pelo escoamento. Substituindo 3.24 em 3.25, rearranjando os termos e desenvolvendo o integral, 

obtém-se a equação 3.26, que dá a força de resistência aerodinâmica total. 

Figura 3.19: Perfis de velocidade 𝑣𝐵(𝑟), 𝑣𝐵′(𝑟), 𝑣𝐶(𝑟) e 𝑣𝐷(𝑟). 
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                                                    𝐷 =  
1

2
𝜌𝑈𝑒

2   𝑃  0,0592 (
𝑈𝑒

𝜐
)

−
1

5
  

𝐿
4

5⁄

4
5⁄
                                          (3.26) 

Substituindo os valores da bomba de injetor na equação acima, obtém-se uma força de resistência 

de 𝐷 = 1300 N. Para calcular a perda de carga provocada pela força de fricção na parede, basta dividir 

a força de resistência pela área transversal da BI, Δ𝑝′𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎,𝐵𝐼 =
1300

8,9
= 146 Pa, ou por unidade de 

comprimento, Δ𝑝′𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎,𝐵𝐼 = 11,6 Pa/m. Conclui-se que a perda de carga é muito menor que o aumento 

de pressão causado pela uniformização do escoamento e correspondente diminuição do caudal de 

quantidade de movimento. Assim, justifica-se não contabilizar a perda de carga na bomba de injetor. 

A tabela 3.4 resume a evolução de 𝑄𝑀𝑥 e 𝑝′ ao longo das secções A, B, B’, C e D da bomba de 

injetor, para os três motores ensaiados. Os dados da tabela 3.4 podem ser obtidos através dos gráficos 

apresentados ao longo desta secção. 

  

3.5. Distribuição de Pressão e CBR 

 

A pressão estática varia ao longo do banco de ensaios mas a entrada e a saída são abertas para 

a atmosfera onde a pressão estática é atmosférica. Esta condição de fronteira permite fechar o 

problema. 

Como foi referido ao longo das secções anteriores, o escoamento entra na instalação e sofre 

sucessivas perdas de carga nos diversos elementos que atravessa até à saída. Nas secções onde o 

escoamento é incompressível e unidimensional, pode utilizar-se a equação de Bernoulli, com um termo 

de perda de carga, conforme se apresenta na equação 3.27, para determinar a pressão em cada 

secção. O índice 𝑖 identifica a secção, conforme a numeração da figura 3.1, e 𝑝′𝑎𝑡𝑚 representa a 

pressão atmosférica relativa à hidrostática local, ou seja, 𝑝′𝑎𝑡𝑚 = 0. Os valores de Δ𝑝𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎,𝑖 encontram-

se listados na tabela 3.1. 

                                                  𝑝′𝑎𝑡𝑚  =  𝑝′𝑖  +  
1

2
𝜌𝑣𝑖

2  + ∑ Δ𝑝𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎,𝑖
𝑖
0                                          (3.27) 

 CFM56-3C1 CFM56-5B CF6-80C1 

 𝑄𝑀𝑥 [N] 𝑝′ [Pa] 𝑄𝑀𝑥 [N] 𝑝′ [Pa] 𝑄𝑀𝑥 [N] 𝑝′ [Pa] 

A 173767 -1618 168955 -2126 292996 -2431 

B 125544 -2665 121860 -3486 241817 -3839 

B’ 109057 -817 108448 -1982 210191 -293 

C 89972 1323 102191 1513 183538 2694 

D 89374 1342 101794 1602 182832 2770 

Tabela 3.4: Resumo de valores de 𝑄𝑀𝑥 e 𝑝′ ao longo da bomba de injetor para os três motores ensaiados. 
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As variações de pressão impostas pela harpa e pela bomba de injetor são contabilizadas da 

mesma forma, somando à equação 3.27 as parcelas Δ𝑝′ℎ𝑎𝑟𝑝𝑎 e Δ𝑝′𝐵𝐼 respetivamente. Os efeitos de 

cada um dos elementos referidos foram discutidos nas duas secções anteriores. 

Cada perda de carga é proporcional à pressão dinâmica local e, consequentemente, ao quadrado 

do caudal mássico ou volúmico. A exigência de que a pressão estática seja igual à atmosférica na 

entrada e na saída, impõe o caudal escoado na instalação. Substituindo a equação 2.3 em 2.2, obtém-

se a equação 3.28, que mostra que o caudal total da instalação pode ser expresso apenas em função 

de CBR, já que o caudal que atravessa o motor, �̇�𝑚, é uma característica sua e do regime a que opera. 

                                                           �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (1 + 𝐶𝐵𝑅) �̇�𝑚                                                  (3.28) 

Em suma, o valor de CBR calcula-se impondo que a pressão estática corresponda à atmosférica 

na entrada e saída do banco de ensaios. A figura 3.20 mostra a distribuição de pressão estática, relativa 

à hidrostática local, ao longo da instalação, para o motor CFM56-3C1, em que se fez variar o CBR de 

modo a obter a pressão atmosférica à saída. Se o valor de CBR for menor que o real, a pressão à 

saída será maior que a pressão atmosférica, em virtude de a perda de carga ser menor, como 

representa a linha azul. Caso o valor de CBR seja maior que o real, a pressão à saída será menor que 

a atmosférica, uma vez que também a perda de carga será maior, como se representa na figura 3.20 

com linha cor de laranja. O procedimento de cálculo de CBR é, então, iterativo, o valor que faz 

corresponder a pressão atmosférica à saída, para o motor CFM56-3C1, é de CBR=1,877, linha verde 

na figura 3.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 3.21 contém a distribuição de pressão estática, 𝑝′, ao longo do banco de ensaios, para os 

três motores ensaiados. 

Figura 3.20: Convergência da distribuição de pressão estática ao longo da instalação. 
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Como se pode observar na figura 3.21, o valor das perdas de carga e o do aumento de pressão 

na bomba de injetor, são maiores para os motores com maior caudal de ar, o que se justifica pelo facto 

de essas grandezas serem, de alguma forma, proporcionais ao caudal total na instalação. 

O presente modelo usa coeficientes de perda de carga tirados da literatura, uma estimativa da 

altura de elevação da bomba de injetor e dados dos fabricantes relativos às características dos 

motores. O resultado deste modelo é o caudal escoado através da instalação. Vamos pois comparar 

os caudais obtidos com valores medidos em [1] e calculados independentemente pela mesma autora. 

A tabela 3.5 contém informação sobre os caudais mássicos totais na instalação, bem como os que 

atravessam os motores. Os valores de CBR também são apresentados para os três motores ensaiados 

e, para efeito de comparação, a última linha da tabela contém os valores de CBR calculados por 

Gabriela Ramos [1]. 

 

 CFM56-3C1 CFM56-5B CF6-80C2 

�̇�𝑚 [kg/s] 322 434 776 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [kg/s] 926 958 1294 

CBR 1,877 1,208 0,667 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [kg/s] (medido) [1] 876 1005 - 

CBR [1] 1,715 1,235 0,730 

Figura 3.21: Distribuição de pressão convergida para três motores ao longo da instalação. 

Tabela 3.5: Caudais que atravessam os motores e totais na instalação. CBR previsto por este modelo e 

CBR calculado em [1]. 
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Note-se que o valor de CBR, para o motor CF6-80C2, é aproximadamente 0,7, que está no limite 

do bom funcionamento do banco de ensaios, conforme foi referido no capítulo 2 deste trabalho. Assim, 

torna-se evidente a impossibilidade de utilizar o banco de ensaios para ensaiar motores cujo caudal, 

�̇�𝑚, seja maior do que o que atravessa o CF6-80C2, como seria desejável para a TAP. As 

possibilidades de adaptação do banco de ensaios, para que, no futuro, se possam vir a ensaiar motores 

maiores, nomeadamente o CF6-80E1 e o novo Rolls Royce Trent 7000, que equipa a frota de aviões 

Airbus A330-900neo da TAP, serão discutidas no capítulo 4 deste trabalho. 

Os caudais permitem uma razoável validação do modelo da bomba de injetor e das perdas de 

carga na instalação. 

 

3.6. Força de Impulso e Validação do Modelo 

 

A medição principal num teste em banco de ensaios é a da força de impulso produzida pelo motor. 

Esta deve situar-se dentro dos parâmetros admissíveis para que o motor seja considerado apto a 

operar. Assim, faz todo o sentido utilizar a força de impulso medida neste banco para validar o modelo 

de cálculo do impulso. 

Como o modelo fornece estimativas para a velocidade, a massa volúmica e a pressão, a força de 

impulso que seria medida no banco de ensaios calcula-se por meio de um balanço de forças e caudal 

de quantidade de movimento a um volume de controlo contendo o motor. A fronteira do volume de 

controlo, por simplicidade, deve ser tal que o campo de pressão e de velocidade do escoamento que 

a atravessa não seja fortemente perturbado pela curvatura das linhas de corrente. Interessa apenas o 

balanço na direção longitudinal, coincidente com a direção da força de impulso. 

A figura 3.22 representa, a traço interrompido, a fronteira do volume de controlo referido. A fronteira 

de montante, assinalada com a letra 𝐴 coincide com a entrada na câmara de testes, onde o 

escoamento é uniforme, e a fronteira de jusante, assinalada com a letra 𝐵, situa-se depois da saída do 

motor, numa zona em que se considerou que o escoamento é composto por dois jatos axissimétricos 

concêntricos, primário e secundário, e pelo ar arrastado periférico que passou à volta do motor. A 

fronteira 𝐵, está situada suficientemente longe da saída do motor para que seja desprezável a 

curvatura das linhas de corrente, e suficientemente perto para que ainda não sejam apreciáveis os 

efeitos da difusão do campo de velocidade. As fronteiras laterais são coincidentes com as paredes 

laterais da câmara de testes e as fronteiras superior e inferior com o teto e chão da câmara, 

respetivamente. 
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As forças que se representaram na figura 3.22 são: 𝐼, força de impulso do motor; �⃗�𝑆, força de 

resistência aerodinâmica exercida pelo suporte do motor sobre o escoamento; e 𝜏𝑤, tensão de corte 

nas paredes, teto e chão da câmara exercida sobre o escoamento. Por as linhas de corrente serem 

retilíneas e paralelas tanto em 𝐴 como em 𝐵, a pressão transversal é uniforme em cada uma dessas 

secções. A força de pressão, 𝑝, tem grande relevância no balanço de caudal de quantidade de 

movimento, embora não esteja representada na figura 3.22. A equação 3.29 representa o balanço de 

caudal de quantidade de movimento na forma integral [12]. 

                 
𝑑

𝑑𝑡
∭ 𝜌�⃗� 𝑑𝑉 + ∬ 𝜌�⃗�(�⃗�. �⃗⃗�) 𝑑𝐴 =  ∭ 𝜌�⃗� 𝑑𝑉 + ∬ −𝑝 �⃗⃗� 𝑑𝐴 + ∬ 𝜏𝑤  𝑑𝐴 + �⃗�𝑆 + 𝐼             (3.29) 

Como o regime é estacionário, a derivada do primeiro integral volúmico é nula. O integral do peso 

equilibra a parcela hidrostática da pressão. Assim, ∭ 𝜌�⃗� 𝑑𝑉 + ∬ −𝑝 �⃗⃗� 𝑑𝐴 = ∬ −𝑝′ �⃗⃗� 𝑑𝐴. 

A resultante da tensão desviadora normal nas fronteiras 𝐴 e 𝐵 da figura 3.22 é praticamente nula. 

Portanto, o integral da tensão de corte na superfície exterior, do volume de controlo, ∬ 𝜏𝑤  𝑑𝐴, 

corresponde à força de atrito exercida pelas paredes, chão e teto da câmara, que designaremos por 

�⃗⃗�. O valor desta força é difícil de determinar com exatidão, mas, à semelhança daquilo que foi feito 

para estimar a força de resistência nas paredes da bomba de injetor, secção 3.4, foi também realizada 

uma estimativa para a força de resistência por fricção nas paredes, chão e teto da câmara. 

A equação 3.26 é válida para escoamento turbulento por cima de uma placa plana em gradiente 

de pressão nulo, mas serve para obter uma estimativa da força de resistência nas paredes, chão e teto 

da câmara de testes. A tabela 3.6 apresenta os resultados dessa resistência, bem como os valores da 

velocidade à entrada (𝑈5) e do escoamento periférico (𝑈𝑝𝑒𝑟), cuja média (𝑈) foi utilizada como 

𝜏𝑤 

𝜏𝑤 

 

�⃗�𝑆 

𝐼 

Figura 3.22: Esquema do volume de controlo (tracejado verde) contendo o motor. Perfis de velocidade a 

montante (A) e jusante (B) do motor. Forças contabilizadas no balanço de quantidade de movimento. 
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velocidade de referência na equação 3.26. O comprimento da câmara é 𝐿 = 23,2 𝑚 e o perímetro da 

secção transversal é 𝑃 = 36,4 𝑚. 

  CFM56-3C1 CFM56-5B CF6-80C2 

Secção A 𝑈5 [m/s] 9,5 9,8 13,3 

Escoamento 

Periférico, B 
𝑈𝑝𝑒𝑟 [m/s] 8,1 7,3 7,8 

Média da 

Velocidade 
𝑈 [m/s] 8,8 8,6 10,6 

Força de Atrito 𝑅 [N] 107 102 149 

Suporte sujeito à velocidade do escoamento periférico 

Resistência no 

Suporte 
𝐹𝑆 [N] 185 150 172 

 

Os valores da força de atrito exercida pelas paredes da câmara de testes, 𝑅, estimados, são 

insignificantes quando comparados com os valores da força de impulso do motor, como se verá 

adiante. Assim, por simplicidade do cálculo, não foram contabilizados no balanço integral da equação 

3.29. 

A força de resistência aerodinâmica no suporte que segura o motor, 𝐹𝑆, é calculada através da 

equação 3.6, em que 𝐶𝐷 = 1,05 [1] e a área projetada frontal do referido apoio é 𝐴 = 4,56 m2 [1], a 

velocidade de referência utilizada no cálculo foi a velocidade periférica 𝑈𝑝𝑒𝑟. Os resultados da 

resistência no apoio, 𝐹𝑆, apresentam-se, também, na tabela 3.6, última linha. 

Tal como para a resistência por fricção nas paredes, chão e teto da câmara, a resistência no apoio 

é várias ordens de grandeza inferior à força de impulso produzida pelo motor, por isso, e para 

simplicidade dos cálculos, também não foi contabilizada no balanço integral da equação 3.29. 

Em resultado das simplificações que acima se descreveram, a equação 3.29 toma uma nova forma, 

que se apresenta na equação 3.30, em que o índice 𝑥 identifica as componentes longitudinais. 

                                                  ∬ 𝜌 𝑣𝑥(�⃗�. �⃗⃗�) 𝑑𝐴 = ∬ −𝑝 𝑛𝑥 𝑑𝐴 + 𝐼𝑥                                          (3.30) 

Desenvolvendo os dois integrais da equação 3.30 e resolvendo em ordem a 𝐼𝑥, o balanço de caudal 

de quantidade de movimento segundo a direção longitudinal, 𝑥, permite calcular a força de impulso 

produzida pelo motor, equação 3.31. 

                            𝐼𝑥 = −(𝜌𝑣2𝐴)𝐴 + (𝜌𝑣2𝐴)𝑝𝑒𝑟 + (𝜌𝑣2𝐴)𝑠 + (𝜌𝑣2𝐴)𝑝 + 𝑝′
𝐵

− 𝑝′𝐴                      (3.31) 

Os índices 𝐴 e 𝐵 referem-se às secções identificadas na figura 3.22, 𝑠 e 𝑝 ao escoamento 

secundário e primário, respetivamente, e 𝑝𝑒𝑟 ao escoamento periférico arrastado. 

Tabela 3.6: Componente longitudinal da força de resistência por atrito nas paredes, chão e teto da câmara 

para os vários motores. Velocidades utilizadas no cálculo. 
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A tabela 3.7 mostra os resultados da força de impulso de cada um dos três motores, em regime de 

descolagem, ou seja, naquele que constitui a situação crítica. São apresentados os valores obtidos 

através do presente modelo, bem como os valores retirados dos relatórios dos ensaios realizados na 

TAP. Na última coluna da tabela 3.7, é apresentado o erro relativo, da força de impulso obtida do 

modelo face ao valor do relatório. 

 Modelo Matemático [kN] Relatório de Ensaio TAP [kN] Erro Relativo 

CFM56-3C1 107,5 106,3 [18] 1,2% 

CFM56-5B 133,9 133,5 [19] 0,3% 

CF6-80C2 248,6 235,8 [20] 5,1% 

 

Como se referiu no início desta secção, a força de impulso é a variável mais importante do ensaio. 

Caso as aproximações utilizadas ao longo do processo de cálculo fossem descabidas, obter-se-iam 

valores de impulso irrealistas. Os resultados da tabela 3.7 para a força de impulso, apresentam erros 

relativos reduzidos face às medições, o que nos permite ter confiança no modelo, para simular o 

escoamento ao longo do banco de ensaios da TAP. 

Este modelo constitui igualmente uma ferramenta útil no estudo de possíveis alterações da 

instalação de modo a ensaiar novos motores com maiores BPR e caudais de ar superiores. No capítulo 

4 são discutidas as alterações possíveis do banco de ensaios e apresentam-se os resultados das 

simulações do modelo aqui descrito. 

Como nota final desta secção, registe-se que não foram utilizados nos modelos os caudais de 

combustível consumido pelos motores. Tal deve-se a estes serem várias ordens de grandeza inferiores 

aos caudais de ar e, por isso, terem muito pouca relevância nos resultados. Este tipo de motor é, por 

vezes, designado na literatura britânica por “air breathing engine”, que significa, precisamente, “motor 

que respira ar”, ou seja, o caudal de ar que atravessa o motor é muito superior ao de combustível. 

Todavia, o aumento de temperatura dos gases de escape, causado pela queima do combustível, tem 

consequências importantes para a massa volúmica, bem como para outras propriedades do ar [14], 

pelo que foi considerado nos modelos matemáticos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.7: Força de impulso do motor em regime de descolagem, segundo o presente modelo e segundo 

os relatórios da TAP. 
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4. Estudo das Alterações ao Banco de Ensaios 

 

Neste capítulo examinam-se possíveis alterações ao banco de ensaios, com vista a tornar possível 

a utilização do mesmo com motores maiores, que trabalham com caudais superiores e com elevados 

BPR. 

Para testar as hipóteses que serão apresentadas neste capítulo, utilizou-se o modelo matemático 

descrito no capítulo 3, validado para a situação atual com dados dos motores ensaiados na TAP. 

No desenvolvimento das hipóteses testadas foi dada especial atenção às soluções com maiores 

vantagens económicas e com execução mais simples. A verificar-se a possibilidade de adaptar o banco 

de ensaios a motores maiores, será sempre necessário determinar uma nova correlação para cada um 

desses novos motores, todavia, será tanto melhor se for possível manter as atuais correlações para os 

motores que já são ensaiados. 

As secções 4.2 a 4.4 apresentam soluções que poderiam tornar possível este objetivo, mas sem 

conservar a correlação dos atuais motores ensaiados. As secções 4.5 a 4.8 tratam a hipótese 

considerada mais ajustada, pois cumpre também o referido requisito. Assim, foi dada maior atenção 

às alterações descritas nessas últimas secções. 

 

4.1. Objetivo e Limitações 

 

O objetivo principal deste trabalho é estudar as hipóteses de adaptação do banco de ensaios de 

motores da TAP aos novos e modernos motores, tais como o CF6-80E1, já utilizado em alguns Airbus 

A330-200, e o Rolls Royce Trent 7000, que equipará os novíssimos Airbus A330-900neo da TAP. Caso 

venham a ser efetuadas alterações no banco de ensaios, é conveniente que elas sirvam os interesses 

da TAP durante o maior tempo possível, assim, pretende-se que o banco de ensaios fique habilitado a 

ensaiar um dos motores mais modernos da atualidade, o Rolls Royce Trent 1000, que equipa os aviões 

de última geração Boeing 787 e Airbus A350. 

A tabela 4.1 apresenta algumas características dos referidos motores, com as quais o banco de 

ensaios adaptado terá de ser capaz de lidar. Os valores apresentados na tabela 4.1 foram extraídos 

de [17] e são valores indicados pelos manuais técnicos do fabricante de cada motor. São indicadas 

características essenciais de cada motor, como o caudal total que atravessa o motor, a força de 

impulso em regime de descolagem (take-off) e o respetivo BPR. São também indicados, por motivos 

meramente informativos, o fabricante e a aplicação (avião) de cada motor. 
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Fabricante General Electric Rolls Royce 

Motor CF6-80E1 Trent 7000 Trent 1000 

Aplicação Airbus A330-200 Airbus A330-900neo 
Airbus A350 

Boeing 787 

�̇�𝑚(𝑘𝑔 𝑠⁄ ) 868 1315 1247 

𝐵𝑃𝑅 5,3 10 11 

𝐼𝑥(𝑘𝑁) 291 334 236 

 

Note-se que há uma tendência anunciada de aumento do caudal que atravessa o motor, 

essencialmente por causa do aumento do BPR, como se constata na tabela 4.1. Este facto constitui 

uma limitação do banco de ensaios, uma vez que o valor de CBR diminui com o aumento de �̇�𝑚, 

podendo atingir valores perigosamente baixos, abaixo de 0,7, inviabilizando o ensaio. 

 

4.2. Alteração da Bomba de Injetor 

 

A eficiência da bomba de injetor varia com o seu diâmetro e com o seu comprimento. Se esta for 

mais comprida, conseguirá impor uma maior uniformização no escoamento, o que se irá traduzir num 

maior aumento de pressão e consequentemente num maior caudal, ou seja, o CBR aumenta. Por si 

só, um aumento no comprimento da bomba de injetor proporcionaria melhores condições para o 

possível ensaio de motores maiores. 

Um aumento no diâmetro, também tem um efeito benéfico na eficiência da bomba de injetor, pois 

permite que um maior caudal periférico seja admitido no tubo, como se pode observar no esquema da 

figura 4.1. A traço interrompido está representada uma bomba de injetor de diâmetro 𝑑 e a traço cheio 

uma de diâmetro 𝐷 > 𝑑. Logicamente, na bomba de injetor que tem maior diâmetro, é admitido um 

caudal maior, tal também permite obter maiores valores de CBR. Por motivos de simetria, apenas se 

representou metade do desenho. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.1: Características técnicas principais dos motores que se pretende vir a ensaiar na TAP. 

Figura 4.1: Efeito do aumento do diâmetro da bomba de injetor na sua eficiência. 
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Contudo, nem a alteração do diâmetro, nem a do comprimento da bomba de injetor, são soluções 

viáveis para a adaptação do banco de ensaios, uma vez que implicariam obras estruturais, com os 

custos associados. Assim, este trabalho não se irá alargar mais sobre as vantagens de alterar a forma 

da bomba de injetor. Fica apenas a nota de que seria possível alcançar melhores valores de CBR com 

uma bomba de injetor mais conveniente. 

 

4.3. Aumento da Distância Entre o Motor e a Bomba de Injetor 

 

O jato à saída do motor também comunica quantidade de movimento ao escoamento periférico por 

difusão, como discutido na secção 2.3. Se aumentar a distância longitudinal para o jato livre difundir, 

também o caudal dentro da instalação pode aumentar, pois maior será o efeito da difusão antes de se 

atingir a entrada na bomba de injetor, embora depois a bomba de injetor funcione em piores condições. 

Assim, o CBR pode aumentar com o aumento da distância entre o motor e o início da bomba de injetor. 

Em qualquer caso, esta distância não deve ser demasiado grande, pelo perigo de ocorrência de 

recirculação na câmara de testes, com reingestão dos gases de escape. Este fenómeno poderia ter, 

em certos casos, efeitos nefastos no funcionamento do motor, podendo até danificá-lo. Assim, existe 

um limite para a distância entre o motor e a bomba de injetor. 

No caso dos motores que já são atualmente ensaiados na TAP, não se coloca a necessidade de 

alterar a distância entre o motor e a BI, pois a distância atual é suficiente para manter o valor de CBR 

acima do limite crítico. Assim, apenas valeria a pena ponderar esta medida para os novos motores a 

ser ensaiados. 

Por si só, esta medida não seria suficiente para habilitar o banco de ensaios aos novos motores, 

mas aliada a outras medidas, poderia ser uma ajuda. Por isso, não se abdicou de fazer aqui referência 

à variação desta distância. 

Se apenas se alterasse a referida distância para os novos motores, a medida não iria alterar o 

valor da correlação do banco de ensaios para os motores atualmente lá ensaiados, apenas seria 

necessária uma nova correlação para os novos motores. Este facto é comum às alterações que se 

consideram mais atrativas, e é por isso que será conveniente estudar o fenómeno e determinar a 

distância ótima para cada um dos novos motores a serem ensaiados. 

A forma mais simples de determinar a posição longitudinal do suporte ótima seria 

experimentalmente, fazendo ensaios com diferentes distâncias e avaliando à posteriori a que maximiza 

o CBR. Note-se que a cada distância corresponde uma correlação diferente, o que, só por si, 

desencoraja a tomar este procedimento para os motores que já são ensaiados atualmente. 
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4.4. Alteração da Harpa 

 

Gabriela Ramos, na sua dissertação de mestrado sobre o banco de ensaios de motores da TAP 

[1], realizou um estudo muito interessante sobre a harpa situada no início da bomba de injetor. Estudou 

a relevância de cada anel, em separado, e concluiu sobre o efeito da remoção de cada anel no CBR 

da instalação. Os resultados apresentados na tabela 4.2 mostram que é possível atingir CBR 

superiores a 0,8, mesmo para motores de maior caudal, como é o caso do CF6-80E1. 

O número de anéis removidos indicado na tabela 4.2 é contado desde o anel exterior até ao anel 

mais interior. Na coluna da direita, é removido o suporte, ou seja, toda a estrutura da harpa. 

 

Os resultados da tabela 4.2 são apresentados de forma gráfica nas figuras 4.2 a 4.4. O valor 

assinalado com zero em abcissas, corresponde à estrutura da harpa conforme ela se encontra 

atualmente, com todos os anéis. O valor assinalado com 10 em abcissas, corresponde à remoção total 

da harpa. Os números entre 1 e 9 correspondem à remoção dos respetivos anéis. Os valores do caudal 

mássico total na instalação são lidos no eixo da esquerda e os valores de CBR são lidos no eixo da 

direita, nos gráficos das figuras 4.2 a 4.4. 

Motor Parâmetro 
Harpa 

Completa 

Número de Anéis Removidos Sem  

Harpa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CFM56 

-3C1 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (kg/s) 859 865 871 876 880 883 919 992 1046 1083 1119 

𝑣5 (m/s) 8,9 9,0 9,0 9,1 9,1 9,2 9,6 10,3 10,9 11,2 11,6 

𝐶𝐵𝑅 1,72 1,74 1,76 1,77 1,79 1,80 1,91 2,14 2,31 2,43 2,54 

CF6 

-80C2 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (kg/s) 1351 1357 1362 1367 1419 1470 1513 1543 1566 1583 1607 

𝑣5 (m/s) 13,4 13,4 13,5 13,5 14,1 14,6 15,0 15,3 15,5 15,7 15,9 

𝐶𝐵𝑅 0,72 0,73 0,74 0,74 0,81 0,87 0,93 0,97 1,00 1,02 1,05 

CF6 

-80E1 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (kg/s) 1487 1493 1499 1506 1563 1617 1662 1692 1716 1735 1760 

𝑣5 (m/s) 14,5 14,6 14,6 14,7 15,3 15,8 16,2 16,5 16,8 16,9 17,2 

𝐶𝐵𝑅 0,69 0,70 0,71 0,71 0,78 0,84 0,89 0,93 0,95 0,97 1,00 

Tabela 4.2: Resultados da remoção dos anéis da harpa. Dados extraídos de Gabriela Ramos. 
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Figura 4.2: Análise de remoção dos anéis da harpa. Motor CFM56-3C1. 

Figura 4.3: Análise de remoção dos anéis da harpa. Motor CF6-80C2. 

Figura 4.4: Análise de remoção dos anéis da harpa. Motor CF6-80E1. 
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Como se observa nos gráficos das figuras 4.2 a 4.4, ou nos correspondentes dados da tabela 4.2, 

os primeiros quatro anéis (exteriores) da harpa, são ineficientes para todos os motores, ou seja, não 

produzem uniformização do escoamento. A conclusão retira-se do facto da remoção desses mesmos 

anéis não produzir nenhum efeito apreciável no valor do caudal mássico total ou de CBR. 

A presença dos anéis ineficientes exteriores contribui para a não uniformização do escoamento, e 

portanto torna a instalação mais vulnerável a flutuações de pressão de baixa frequência, associadas a 

separações instáveis no difusor. Por outro lado, não provocam alteração significativa no CBR ou no 

caudal total na instalação, mas introduzem uma resistência ao escoamento com perda de carga que 

reduz o efeito da bomba de injetor. Assim, esses anéis além de não estabilizarem o escoamento, 

impedem um maior aumento de pressão na bomba de injetor, com consequências negativas no CBR. 

Caso fossem removidos os primeiros quatro anéis da harpa, obter-se-iam valores de CBR na 

ordem de 80% para os motores CF6-80C2 e CF6-80E1, que já se encontram dentro da gama 

admissível para possibilitar o ensaio no banco de ensaios da TAP. Por outro lado, o valor de CBR para 

o motor CFM56-3C1 situar-se-ia na ordem de 180%. Recorde-se que o valor de CBR não deve ser 

inferior a 70%-80%, mas também não deve exceder os 200%. Conclui-se, então, que a remoção dos 

primeiros quatro anéis da harpa, sem nenhuma outra alteração, permitiria estender a utilização do 

banco de ensaios da TAP ao motor CF6-80E1. 

Na secção 2.5.3, foi referido que, para o correto funcionamento do banco de ensaios, existem três 

parâmetros principais de controlo. São eles 0,8 < 𝐶𝐵𝑅 < 2, 
𝑣𝑝𝑒𝑟

𝑣5
> 0,5 e 𝑣𝑝𝑒𝑟 na ordem de grandeza de 

10 m/s. A tabela 4.3 dá conta dos valores destes parâmetros para os três motores estudados por 

Gabriela Ramos, quando os quatro anéis exteriores da harpa são removidos. 

 

Note-se, ainda, que muito embora a remoção dos quatro anéis exteriores possibilite a utilização do 

banco de ensaios com o motor CF6-80E1, a adaptação da harpa tem consequências na correlação 

para todos os motores, ou seja, seria necessária uma nova correlação para cada tipo de motor 

ensaiado. 

O objetivo deste trabalho é encontrar uma forma de adaptar o banco de ensaios para a utilização 

com motores mais potentes, mas com o mínimo de intervenções. Se possível, pretende-se que as 

adaptações realizadas não alterem o valor da correlação para os motores atualmente ensaiados. 

Recorde-se que para os novos motores é sempre necessário obter uma nova correlação. 

 CFM56-3C1 CF6-80C2 CF6-E1 

CBR 1,79 0,81 0,78 

𝑣𝑝𝑒𝑟

𝑣5

 0,8 0,7 0,6 

𝑣𝑝𝑒𝑟 [m/s] 7,7 9,5 10,2 

Tabela 4.3: Parâmetros de controlo para três motores, quando se retiram os 4 anéis exteriores da harpa. 



49 
 

4.5. Estreitamento da Câmara de Testes 

 

Como se tem referido ao longo deste trabalho, os motores com maiores caudais de ar reduzem a 

eficiência da bomba de injetor, diminuindo o caudal periférico e, consequentemente, o valor de CBR. 

Como resultado obtêm-se velocidades muito baixas no escoamento de ar periférico, dando aso à 

separação da camada limite e ao crescimento e libertação de vórtices nas paredes da câmara de 

testes. Além disso, pode ocorrer recirculação dos gases de escape, comprometendo ainda mais o 

ensaio. 

Uma forma eficiente de resolver este problema passa pela instalação de rampas nas paredes, no 

chão e no teto da câmara de testes, com o objetivo de diminuir a área da sua secção transversal. 

Assim, limita-se a intensidade do gradiente de pressão adverso do escoamento periférico junto à 

parede para a sua velocidade não diminuir tanto. Evitando separações de camada limite, previne-se a 

libertação de vórtices. O CBR não aumenta com a aplicação desta medida, mas serão tolerados 

valores mais baixos, inferiores a 70%, desde que sejam respeitadas as outras duas condições referidas 

na secção 4.4. 

É conveniente que as rampas de redução de área, que se descrevem nesta secção, sejam 

amovíveis, pois dessa forma podem ser utilizadas apenas no ensaio dos novos motores, já que os 

atuais não necessitam. Assim, não é afetado o valor da correlação do banco de ensaios para os 

motores que já se ensaiam. 

Por razões de simetria, a melhor solução seria a instalação das rampas nas duas paredes laterais, 

no chão e no teto, mas tal configuração revela-se pouco prática, na medida em que é difícil manobrar 

toda a estrutura sempre que se ensaia um dos novos motores. A solução que se afigurou melhor é 

instalar rampas apenas nas paredes laterais da câmara de testes. Na figura 4.5 está representado um 

esquema das rampas de redução de área amovíveis. 

 

 

 

 

 

 

O modo de fixação das rampas às paredes laterais, teria de ser por dobradiças. Desta forma, as 

rampas poderiam ficar encostadas às paredes (recolhidas) quando estivessem a ser ensaiados os 

motores mais pequenos, não interferindo no escoamento. Quando fossem ensaiados os novos 

Figura 4.5: Esquema em planta da câmara de testes com rampas de redução de área transversal. 
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motores, as rampas seriam posicionadas segundo a configuração da figura 4.5 de modo a que o tubo 

de corrente do escoamento periférico não sofresse um grande aumento de área de secção transversal 

e, por consequência, não diminuísse demasiado a sua velocidade. Outra alternativa para desenhar as 

rampas de forma móvel é a que se descreve na secção 4.8.1. 

 

4.6. Redução da Perda de Carga na Zona de Exaustão 

 

Sem rampas a limitar a secção transversal da câmara de testes (secção 4.5), a concretização do 

objetivo de ensaiar motores maiores, com maior caudal e maior razão de “bypass”, implica encontrar 

uma solução que aumente o CBR na instalação. Uma vez que o caudal que atravessa o motor é sempre 

o mesmo (para cada motor), este aumento só pode ser conseguido por via do aumento do caudal de 

ar arrastado periférico e, portanto, o aumento de CBR implica, também, o aumento do caudal total na 

instalação. 

Se se conseguir encontrar uma forma de diminuir o coeficiente de perda de carga na zona de 

exaustão do escoamento, aumentaria a pressão dinâmica para que a perda de carga satisfizesse a 

condição de fronteira de pressão de saída igual à pressão atmosférica. O aumento da pressão 

dinâmica, corresponde a um aumento no caudal total da instalação, ou seja, ao aumento de CBR que 

se pretende. 

Observa-se que as mudanças de direção do escoamento na zona de exaustão do banco de 

ensaios, assinaladas na figura 3.1 com os números 14, 15 e 16, apresentam coeficientes de perda de 

carga elevados, pois o escoamento passa por uma sucessão de arestas de pequeno raio de curvatura. 

Os coeficientes de perda de carga das referidas mudanças de direção, encontram-se na tabela 3.1. 

Nessas mudanças de direção, geram-se vórtices de grandes dimensões que aceleram o escoamento 

à volta, produzindo maiores perdas de carga, com consequências danosas para o valor de CBR. Além 

disso, os vórtices gerados são fonte de instabilidades dinâmicas de caráter cíclico, que fazem o 

escoamento “pulsar”. 

Uma forma de diminuir os coeficientes de perda de carga referidos no parágrafo anterior, passa 

pela instalação de pás de guiamento do escoamento nas curvas. A figura 4.6 mostra um esquema da 

configuração dessas pás de guiamento. Note-se que, com a instalação das pás de guiamento, a 

dimensão máxima dos vórtices gerados deixa de ser da ordem de grandeza da largura ou da altura da 

conduta e passa a ser da ordem de grandeza da distância entre duas pás consecutivas, o que reduz 

drasticamente o efeito das vibrações de baixa frequência causadas pela libertação de grandes vórtices. 
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Em seguida, foram calculados os novos coeficientes de perda de carga, induzidos pelas pás de 

guiamento. De acordo com [9], numa curva genérica a 90º, com pás de guiamento, tal como se mostra 

na figura 4.7, o número ótimo de pás, determinado experimentalmente é dado por 4.1. 

                                                               𝑁ó𝑡𝑖𝑚𝑜 = 1,4 
𝐿

𝑐
                                                               (4.1) 

Em que 𝐿 representa a diagonal, e 𝑐 a corda do perfil de cada pá, tal como se representa na figura 

4.7. As pás são todas iguais entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o mesmo autor, o coeficiente de perda de carga, 𝐾, de uma cascata de pás, é a 

soma de um coeficiente geométrico 𝐾0 com um coeficiente de atrito 𝐾𝑓𝑟 (equação 4.2) ambos tabelados 

na referência [9]. 

                                                                     𝐾 = 𝐾0 + 𝐾𝑓𝑟                                                           (4.2) 

A tabela 4.4 apresenta os valores de 𝐿, 𝑐, 𝐾0, 𝐾𝑓𝑟 e 𝐾 para as cascatas de pás A a E. Da figura 4.6 

elaborou-se a tabela 4.5 a fim de comparar a perda de carga com e sem pás de guiamento. A tabela 

4.6 apresenta a queda de pressão, com e sem pás de guiamento, para três tipos de motores. 

 

Figura 4.6: Esquema das pás de guiamento do escoamento nas 

curvas da chaminé de exaustão. 

Figura 4.7: Curva genérica a 90º. Definição do comprimento L. 
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Zona 𝐿 (𝑚) 𝑐 (m) 𝐾0 𝐾𝑓𝑟 𝐾 Secção 𝐾 

A 6,0 1,2 0,200 0,026 0,226 
14 0,424 

B 4,8 1,2 0,170 0,028 0,198 

C 5,3 1,2 0,185 0,027 0,212 
15 0,410 

D 4,8 1,2 0,170 0,028 0,198 

E 5,3 1,2 0,185 0,027 0,212 16 0,212 

 

 

A redução do coeficiente de perda de carga é muito significativa e traduz-se num passo importante 

para o objetivo de aumentar o CBR do banco de ensaios e permitir a sua utilização com motores 

maiores. 

Tal como se referiu anteriormente, pretende-se que as alterações a efetuar não alterem os valores 

das correlações do banco de ensaios para os motores atualmente ensaiados. Para cumprir este 

objetivo, é necessário compensar a diminuição de perda de carga na zona de exaustão. A maneira 

mais simples é instalar painéis perfurados a seguir ao difusor.  

 

De acordo com a relação de áreas entre a saída do difusor e a chaminé de exaustão, o coeficiente 

de perda de carga do painel perfurado deverá ser 𝐾 = 7,4. De [9], o coeficiente de perda de carga 𝐾 =

7,4 obtém-se com uma relação entre o somatório das áreas dos orifícios do painel perfurado e a área 

total do painel de 0,42. 

Secção 𝐾𝑠𝑒𝑚 𝑝á𝑠 
𝐾𝑠𝑒𝑚 𝑝á𝑠

𝐴2⁄  [m-2] 𝐾𝑐𝑜𝑚 𝑝á𝑠 
𝐾𝑐𝑜𝑚 𝑝á𝑠

𝐴2⁄  [m-2] 

14 14,5 7,3 x 10-3 0,424 2,1 x 10-4 

15 7,4 3,7 x 10-3 0,410 2,1 x 10-4 

16 0,6 1,5 x 10-4 0,212 5,3 x 10-5 

Total  1,1 x 10-2  4,7 x 10-4 

 ∆𝑝′𝑆𝑒𝑚 𝑝á𝑠 [Pa] ∆𝑝′𝐶𝑜𝑚 𝑝á𝑠 [Pa] Diferença [Pa] 

CFM56-3C1 4468 502 3966 

CFM56-5B 5109 576 4533 

CF6-80C2 9141 1027 8114 

Tabela 4.4: Coeficientes de perda de carga nas pás de guiamento. 

Tabela 4.5: Comparação dos coeficientes de perda de carga na chaminé de exaustão, com e sem pás de 

guiamento. 

Tabela 4.6: Perda de carga com e sem pás de guiamento para cada motor ensaiado. Valor da respetiva 

diferença correspondente ao que deve ser imposto por parte dos painéis perfurados. 
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As pás de guiamento estabilizam as flutuações de pressão de baixa frequência do escoamento. O 

painel perfurado usa-se para ensaiar os motores antigos e abre-se para motores de maior potência. 

 

4.7. Resultados Previstos para os Novos Motores 

 

Vamos apresentar os cálculos do modelo unidimensional para os novos motores considerando pás 

de guiamento nas curvas da chaminé de exaustão. Para estes motores não se utilizaria o painel 

perfurado. A redução de perda de carga origina caudais muito superiores. Assim, caso seja suficiente, 

a instalação das referidas pás consiste numa obra de escassa relevância económica face ao valor da 

infraestrutura e, sobre tudo, face ao benefício que trará à TAP. 

As características técnicas (nomeadamente o caudal mássico total e a razão de “by-pass”) dos 

três motores que se pretendem vir a ensaiar no banco de ensaios da TAP encontram-se na tabela 4.1. 

Os três principais parâmetros de avaliação do novo banco de ensaios (𝑣𝑝𝑒𝑟, 𝑣5 e 𝐶𝐵𝑅) encontram-se 

na tabela 4.7. O valor calculado do impulso de cada motor também se encontra na tabela 4.7, bem 

como o respetivo desvio relativo face ao valor indicado nas especificações do fabricante, tabela 4.1. 

 

Recorde-se da secção 2.5.3 que, para o correto funcionamento do banco de ensaios, sem 

libertação de vórtices nas paredes da câmara de testes, a velocidade periférica, 𝑣𝑝𝑒𝑟, deverá ser da 

ordem de grandeza de 10 m/s, a relação de velocidades, 
𝑣𝑝𝑒𝑟

𝑣5
, deverá ser maior que 0,5 e o valor de 

𝐶𝐵𝑅 deverá ser maior que 0,8. Assim, da tabela 4.8, conclui-se que a instalação de pás de guiamento 

permite a utilização do banco de ensaios com os motores CF6-80E1 e RR Trent 7000. Contudo, o 

motor RR Trent 1000 continua a não poder ser ensaiado à potência máxima, já que a velocidade do 

escoamento arrastado é demasiado baixa, bem como a relação de velocidades, 
𝑣𝑝𝑒𝑟

𝑣5
, o que leva a um 

𝐶𝐵𝑅 também demasiado baixo. 

O motor RR Trent 1000 processa um caudal muito elevado e, por isso, seria necessário ter uma 

bomba de injetor mais eficiente para conseguir arrastar um maior caudal para o interior do banco de 

ensaios e manter o 𝐶𝐵𝑅 dentro dos limites aceitáveis. Uma vez que o projeto de uma nova bomba de 

 CF6-80E1 RR Trent 7000 RR Trent 1000 

𝑣𝑝𝑒𝑟 [m/s] 14,0 15,8 3,2 

𝑣𝑝𝑒𝑟

𝑣5

 0,76 0,79 0,22 

𝐶𝐵𝑅 1,07 1,14 0,15 

𝐼𝑥 [kN] 274 328 246 

Erro Relativo -5,8 (%) -1,8 (%) +4,2 (%) 

Tabela 4.7: Resultados com instalação de pás de guiamento. 
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injetor está fora do propósito deste trabalho, já que exigiria determinar uma nova correlação para todos 

os motores, apresentamos uma outra solução, que visa aumentar a velocidade do escoamento 

arrastado: a instalação de rampas de redução da área de secção da câmara de testes, como referido 

na secção 4.5. 

Se forem instaladas duas rampas na câmara de testes, uma em cada parede vertical, desde o 

nível do chão até ao teto, com uma largura de 1,80 m, a área da secção da câmara reduz-se em 32,8 

m2. Esta ação não produzirá um aumento do 𝐶𝐵𝑅, pois este está relacionado, sobretudo, com a 

eficiência e capacidade da bomba de injetor, mas aumenta a velocidade periférica, bem como a relação 

de velocidades já referida. Se a velocidade do escoamento periférico aumentar, reduz-se a 

probabilidade de haver formação de vórtices nas paredes da câmara, o que poderá viabilizar a 

utilização da infraestrutura mesmo para este último motor, que aspira um caudal tão elevado. 

Nesta última situação, de aplicação de uma redução da área da secção transversal da câmara de 

testes, os resultados de velocidade para o motor RR Trent 1000 seriam de 𝑣𝑝𝑒𝑟 = 9,4 m/s e 
𝑣𝑝𝑒𝑟

𝑣5
= 0,64, 

valores que viabilizam o ensaio do respetivo motor no banco de ensaios da TAP. 

 

4.8. Estudo e Anteprojeto das Alterações Propostas 

 

Em suma, as alterações que se propõem neste trabalho são: a instalação de pás de guiamento do 

escoamento nas curvas da chaminé de exaustão, a instalação de um painel perfurado a seguir ao 

difusor para compensar a diminuição de perda de carga na chaminé e a instalação de rampas de 

redução de área de secção transversal na câmara de testes. 

Na tabela 4.8 são apresentadas as alterações que se aplicam a cada motor, tanto àqueles que já 

são ensaiados atualmente, como àqueles que se pretende vir a ensaiar no futuro. As siglas PG, PP e 

RRAST significam respetivamente: pás de guiamento, painel perfurado e rampa de redução de área 

de secção transversal. Os símbolos e  significam, respetivamente, que se aplica a alteração e que 

não se aplica a alteração. 

 

Como se observa na tabela 4.8, nem todas as alterações se aplicam a todos os motores, assim, 

torna-se fundamental projetá-las de modo que seja possível usá-las apenas quando forem 

necessárias. 

 CFM56-3C1 CFM56-5B CF6-80C2 CF6-80E1 RR Trent 7000 RR Trent 1000 

PG       

PP       

RRAST       

Tabela 4.8: Aplicação das alterações a cada motor. 
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As pás de guiamento na chaminé de exaustão são aplicáveis a todos os motores, pelo que devem 

ser projetadas de forma definitiva e fixa. 

O painel perfurado só é aplicável aos motores que já são ensaiados atualmente, uma vez que a 

sua função é compensar a perda de carga poupada pela utilização das pás de guiamento, de forma a 

que não seja necessária uma nova correlação para esses motores. Assim, este tem de ser projetado 

de forma móvel. 

Por fim, as rampas apenas serão necessárias no ensaio do motor RR Trent 1000, que é um motor 

utilizado nos novos aviões, nomeadamente nos Airbus A350 e nos Boeing 787, que a TAP não possui 

de momento. Ainda assim, considerou-se importante habilitar o banco de ensaios a funcionar com este 

último motor, pois a TAP poderá ter interesse em prestar assistência a este tipo de motores para outras 

companhias, pelo que as rampas deverão ser projetadas de forma móvel. Deve, também, garantir-se 

a facilidade da operação de montagem e desmontagem das referidas rampas. 

Nas secções 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.3 são discutidas, em maior detalhe, cada uma das alterações 

propostas. 

 

4.8.1. Rampas de Redução de Área de Secção Transversal 

 

Como se viu anteriormente, estas rampas apenas serão necessárias para os motores RR Trent 

1000. Os ensaios a este tipo de motores não constituirão uma parte significativa dos ensaios na 

infraestrutura da TAP, assim, é conveniente que as rampas possam ser montadas e desmontadas com 

facilidade. 

Uma possível configuração das rampas é a que se sugere, em perspetiva, na figura 4.8, em que 

se atribuiu curvatura às rampas de modo a minimizar a perturbação ao escoamento. A altura das 

rampas seria de 9,1 m, correspondendo à altura da câmara de testes, e a largura seria de 1,8 m, de 

modo que a redução de área seja de 32.8 m2, tal como se referiu anteriormente que seria conveniente. 
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Na figura 4.8 apenas está representada uma rampa, já que a outra é simétrica desta. A sua 

instalação deverá ser feita uma de cada lado da câmara de testes, na zona em que fica preso o motor, 

tal como se mostra no esquema da figura 4.5. 

As rampas devem ser ocas, fabricadas em chapa de aço, tão fina quanto possível, de modo a 

reduzir o peso de toda a estrutura. As chapas devem ser soldadas nas arestas, para que se garanta a 

coesão da estrutura. Na parte inferior de cada uma das estruturas, podem ser instaladas rodas, para 

facilitar o transporte. 

Para fixar a estrutura à parede da câmara, deve ter-se em conta o cariz amovível da mesma, mas 

simultaneamente a resistência mecânica da união. Assim, poderia pensar-se numa união aparafusada 

à parede, que permite montar e desmontar e pode ter grande resistência mecânica. 

Como facilmente se percebe, uma estrutura com estas características teria um grande peso e seria 

muito difícil de manobrar. Uma vez que apenas seria necessária para os ensaios dos motores RR Trent 

1000 e que a TAP poderá não ter interesse em ensaiar este tipo de motores, a ideia fica apenas como 

esboço de uma possível solução. De facto, a solução mais interessante é a instalação de pás de 

guiamento na chaminé de exaustão. 

 

4.8.2. Painel Perfurado 

 

O painel perfurado é uma estrutura a ser utilizada nos ensaios dos novos motores, tal como se 

pode observar na tabela 4.8. Assim, é necessário projetá-lo de modo amovível. 

Figura 4.8: Representação esquemática, em perspetiva, das RRAST. 
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Uma vez que o painel perfurado deve ser instalado na zona posterior do difusor, não há grande 

possibilidade de o remover completamente da instalação quando não é necessário. Sugere-se, por 

isso, que o painel perfurado seja constituído por duas partes, cada uma fixada à parede lateral com 

dobradiças, como se de um portão se tratasse. Assim, as duas partes estariam na posição fechada 

quando estivessem a ser ensaiados os motores mais antigos, e na posição aberta para os motores 

novos. 

Como se calculou na secção 4.6, o coeficiente de perda de carga do painel perfurado deve ser de 

7,4 e, para tal, a relação entre a área perfurada e a área total do painel deve ser de 0,42. A área total 

do painel é igual à área da secção correspondente, ou seja, 27,2 m2; assim, a área perfurada terá de 

perfazer 11,4 m2, que pode ser conseguida através de 1000 orifícios com um diâmetro de 186 mm. 

Uma vez instalado o painel é possível verificar se a perda de carga total da instalação se mantém 

rigorosamente (para manter as correlações). No caso de a perda de carga ser ligeiramente diferente, 

é possível alargar alguns furos para acertar com maior rigor. 

A maior diferença de pressão a que o painel perfurado irá estar sujeito é de 8114 Pa, quando 

estiver a ser ensaiado o motor CF6-80C2.  

Tomou-se como material de construção, uma chapa de aço carbono: o AISI1045, com uma tenção 

máxima de cedência, 𝜎𝑐𝑒𝑑 , igual a 310MPa e um módulo de elasticidade, 𝐸, igual a 205GPa. O painel 

é uma viga unidimensional, de secção retangular, simplesmente apoiada nas duas extremidades. O 

carregamento, 𝑤, que deve ser considerado neste modelo, corresponde à diferença de pressão, Δ𝑝 =

8114 Pa, a multiplicar pela altura, 𝐻 = 4,8 m, do painel, tal que o resultado seja um carregamento 

distribuído ao longo da largura, 𝐿, do painel. Assim, obtém-se 𝑤 = 3,9 × 104 N/m. A figura 4.9 

representa esquematicamente a viga encastrada nos dois apoios, e a respetiva secção. 

 

 

 

 

Como condições de projeto, considerou-se razoável tomar um limite máximo para a deformada de 

1% da largura, L, do painel. Foi, ainda, considerado um coeficiente de segurança, 𝑆 = 1,25. 

A “viga” que se representou na figura 4.10 está sujeita a um momento fletor, 𝑀, que é responsável 

por lhe imprimir uma certa tensão normal, 𝜎. Na superfície de montante do painel, a tensão normal é 

de compressão, na de jusante ela é de tração. Como o centroide da figura da secção se encontra a 

Figura 4.9: No lado esquerdo: esquema do carregamento sobre o painel, modelado como unidimensional. 

Indicação da deformada a tracejado. No lado direito: secção do painel. Indicação das dimensões. C representa 

a coordenada vertical do centroide da secção. 
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meio da espessura, 𝑒, os valores das duas tensões são iguais em módulo, embora simétricos. A tensão 

máxima ocorre, justamente, nas superfícies de montante e de jusante da viga, e o seu valor pode ser 

calculado através da equação 4.3. O momento fletor, 𝑀, expresso em N/m, obtém-se pela equação 

4.4 e o momento de inércia da secção, 𝐼, em m4, pela equação 4.5. 

                                                                     𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀 𝑒

2 𝐼
                                                                  (4.3) 

                                                                       𝑀 =
𝑤 𝐿2

8
                                                                    (4.4) 

                                                                        𝐼 =
𝐻 𝑒3

12
                                                                   (4.5) 

Por forma a considerar a diminuição de resistência mecânica  causada pelos orifícios no painel, 

contabilizou-se a relação entre a área perfurada e a área total do painel, 
𝐴𝑜

𝐴𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙
= 0,42, no coeficiente 

de segurança de 1,25. Note-se que apenas se pretende uma estimativa da ordem de grandeza da 

espessura mínima do painel. Assim, a tensão máxima, 𝜎𝑚𝑎𝑥, que se admite à estrutura é dada pela 

equação 4.6. 

                                                    𝜎𝑚𝑎𝑥  ≤  𝜎𝑐𝑒𝑑  

𝐴𝑜
𝐴𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙

⁄

𝑆
= 104 MPa                                                      (4.6) 

Se se combinarem as equações 4.3 a 4.6, obtém-se a equação 4.7, que dá a espessura mínima 

do painel, garantindo que não se ultrapassa a tensão máxima calculada pela equação 4.6. 

                                                                    𝑒 = √
3

4
 

𝑤 𝐿2

𝐻 𝜎𝑚𝑎𝑥
                                                                (4.7) 

Substituindo os valores das variáveis, na equação 4.7, obtém-se uma espessura mínima para o 

painel de 𝑒 = 46 mm. 

Foi definido um limite de 1% para a deformada do painel, ainda não tido em conta no cálculo, até 

este ponto, e correspondendo a 6 cm. A equação 4.8 estabelece o valor do módulo da deformada, 

|𝑦𝑚𝑎𝑥|, do painel perfurado, em que, 𝐸, representa o módulo de elasticidade do aço. 

                                                                  |𝑦𝑚𝑎𝑥|  =  
5 𝑤 𝐿4

384 𝐸 𝐼
                                                             (4.8) 

Substituindo os valores das variáveis na equação 4.8, vem que |𝑦𝑚𝑎𝑥| = 0,085 m, que ultrapassa 

o limite de 1% do comprimento, por isso, a espessura do painel terá de ser maior do que os 46 mm 

calculados. Assim, combinando a equação 4.8 com a 4.5, e resolvendo em ordem a 𝑒, com |𝑦𝑚𝑎𝑥| =

0.06 m, obtém-se um valor para a espessura de 𝑒 = 52 mm, que garante todas as condições de projeto. 

O raciocínio exposto nesta secção, bem como a figura 4.9, foram adaptados da referência [13]. A 

espessura calculada destina-se apenas a verificar que é possível dimensionar o painel. Naturalmente, 

obter-se-iam grandes poupanças de material se o painel fosse estruturado em vez de ser fabricado a 

partir de uma chapa lisa. 
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O painel perfurado foi dimensionado à tensão, mas é interessante dimensionar também às 

vibrações, uma vez que se pretendem evitar as baixas frequências, que podem entrar em ressonância 

com a estrutura. 

Considere-se um número de Strouhal típico de escoamentos turbulentos de 𝑆𝑡 = 0,2. O número de 

Strouhal é dado por 𝑆𝑡 =
𝑓𝑑

𝑣
. Tomando por dimensão característica o diâmetro dos orifícios do painel 

perfurado, a velocidade obtém-se da tabela 3.1, para o motor CFM56-3C1 na secção 13, dividida pela 

redução de secção transversal, 𝑣 = 75 m/s. A frequência característica do escoamento vem, então, 

𝑓 = 81 Hz, que não constitui nenhum perigo para a estrutura do painel ou do próprio banco de ensaios. 

 

4.8.3. Pás de Guiamento 

 

As pás de guiamento devem ser instaladas de forma permanente, encastradas nas paredes da 

chaminé de exaustão e com vários apoios a meio-vão. 

Pretende-se, nesta fase do projeto, obter uma estimativa para a espessura de cada pá, apenas 

como referência da sua ordem de grandeza e sem a preocupação da precisão que um projeto em fase 

avançada deverá ter. 

O primeiro passo é determinar as características do carregamento em cada pá. Para tal, foi 

efetuado um balanço de caudal de quantidade de movimento a um volume de controlo, VC, contendo 

uma pá isolada, tirando partido da geometria periódica da cascata de pás, como se mostra na figura 

4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: Volume de controlo contendo uma pá de guiamento. Representação da força, �⃗�, que a pá 

exerce no escoamento para que este descreva a curva. 
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As secções de entrada e saída são respetivamente 1 e 2. A tabela 4.9 apresenta, para cada uma 

das cascatas de pás assinaladas na figura 4.6, os valores das seguintes propriedades: área da secção, 

𝐴, velocidade do escoamento, 𝑣, pressão relativa, 𝑝′, força segundo 𝑥, 𝐹𝑥, força segundo 𝑦, 𝐹𝑦, e força 

resultante na pá, 𝐹𝑝á. 

 

 

Os valores da tabela 4.9, correspondem ao motor Rolls Royce Trent 1000, para garantir que se 

está a projetar cada conjunto de pás de guiamento para as condições mais adversas possíveis. 

Pretende-se que as pás sejam iguais para todas as cascatas. As condições de projeto são as mais 

adversas, por isso, todas as pás serão projetadas para suportar a força a que estão sujeitas as pás da 

cascata B, tabela 4.9. 

Para determinar o carregamento crítico sobre uma pá, foi utilizada a equação 4.9, de balanço de 

caudal de quantidade de movimento, e adaptada da equação 3.30, já utilizada na determinação da 

força de impulso produzida pelo motor. 

                                                     ∬ 𝜌�⃗�(�⃗�. �⃗⃗�) 𝑑𝐴 = ∬ −𝑝 �⃗⃗� 𝑑𝐴 + �⃗�                                                 (4.9) 

�⃗� é a força que a cascata exerce no escoamento para que este descreva a curva a 90º. Uma vez 

que o escoamento muda de direção, a força �⃗� tem componentes horizontal e vertical, 𝑥 e 𝑦. Assim, 

�⃗� = 𝐹𝑥 𝑒𝑥 + 𝐹𝑦 𝑒𝑦. O sistema de equações 4.10 representa a equação 4.9 expandida nas suas 

componentes 𝑥 e 𝑦. 

                                                           {
−𝜌1𝑣1

2𝐴1 = −𝑝1𝐴1 + 𝐹𝑥

𝜌2𝑣2
2𝐴2 = −𝑝2𝐴2 + 𝐹𝑦

                                                     (4.10) 

Resolvendo as equações 4.10 em ordem a 𝐹𝑥 e 𝐹𝑦 obtêm-se os resultados da tabela 4.10. Pode, 

então, escrever-se a força na cascata B (crítica): �⃗� = −17,9𝑒𝑥 − 76,0𝑒𝑦, com unidades kN. O módulo 

Zona 
Nº de 

pás 
Secção 𝐴 [m2] 𝑣 [m/s] 𝑝′ [Pa] 𝐹𝑥 [kN] 𝐹𝑦 [kN] 

𝐹𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑡𝑎 

[kN] 

𝐹𝑝á 

[kN] 

A 7 
1 38 40,5 1057 

-17,8 81,2 83,1 11,9 
2 44,5 34,6 712 

B 6 
1 44,5 34,6 712 

-17,9 -76,0 78,1 13,0 
2 44,5 34,6 594 

C 6 
1 44,5 34,6 594 

23,1 70,9 74,6 12,4 
2 44,5 34,6 480 

D 6 
1 44,5 34,6 480 

28,2 -65,8 71,6 11,9 
2 44,5 34,6 366 

E 6 
1 44,5 34,6 366 

-33,3 34,9 48,2 8,0 
2 63 24,4 0 

Tabela 4.9: Dados relevantes das secções 1 e 2 do volume de controlo, em cada zona. 
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da força, |�⃗�|, é igual a 78,1 kN. A força em cada pá é, então, a força �⃗� a dividir pelo número de pás na 

cascata. Na secção crítica, B, a força em cada pá é: |�⃗�| = 13 kN. 

Assume-se uma distribuição uniforme do carregamento, 𝑤, sobre a pá, com valor igual à força, 𝐹 

a dividir pela largura, 𝐿, da pá de guiamento: 𝑤 =
13000

15,4
= 844 N/m. 

Como simplificação, considere-se a pá de guiamento como uma placa plana, de espessura, 𝑒, 

largura, 𝐿, e corda, 𝑐. Admita-se, ainda, o mesmo aço do painel perfurado, o AISI 1045. O problema 

assume o mesmo formato do painel perfurado, descrito na secção 4.8.2. Com recurso aos mesmos 

argumentos utilizados nessa secção e utilizando dois apoios a meio-vão, obtém-se uma espessura 

mínima para a pá de: 𝑒 = 19,5 mm. Com esta espessura, a deformada máxima da placa plana é de 50 

mm, correspondendo a menos de 1% do comprimento, como estava estipulado nas condições de 

projeto. 

Como as pás de guiamento têm curvatura, são muito mais rígidas do que placas planas. Portanto, 

este pré-dimensionamento garante largamente a segurança. 

Vamos, por fim, fazer um pré-dimensionamento às vibrações, tal como se fez para o painel 

perfurado. Admita-se o mesmo número de Strouhal de 0,2. A dimensão característica de libertação de 

vórtices é a espessura do perfil da pá, 𝑒 ≈ 0,02 m. Na tabela 4.10 apresenta-se a velocidade do 

escoamento na zona das pás de guiamento e a respetiva frequência para cada motor, de acordo com 

o número de Strouhal. 

 

 

As vibrações nas pás de guiamento provocadas pela libertação de vórtices são de alta frequência, 

pelo que está garantida a segurança das mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

Motor CFM56-3C1 CFM56-5B CF6-80C2 CF6-80E1 RR Trent 7000 RR Trent 1000 

𝑣 [m/s] 19,3 21,4 28,3 30,0 33,0 34,6 

𝑓 [Hz] 193 214 283 300 330 346 

Tabela 4.10: Análise às vibrações das pás de guiamento. 
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5. Conclusão 

 

Neste trabalho foi desenvolvido um modelo matemático do escoamento no interior do banco de 

ensaios para os motores CFM56-3C1, CFM56-5B e CF6-80C2, correntemente ensaiados na TAP. Os 

resultados do modelo relativos ao caudal foram comparados com os dos correspondentes ensaios na 

TAP, de modo a validar o modelo. Este processo foi descrito pormenorizadamente no capítulo 3. 

Foram estudadas possíveis alterações que se poderiam efetuar no banco de ensaios, de modo a 

adapta-lo aos novos motores, nomeadamente o CF6-80E1, o Rolls Royce Trent 7000 e ainda o Rolls 

Royce Trent 1000. A alteração a fazer ao banco de ensaios com maior relevância é a instalação de 

pás de guiamento do escoamento nas curvas da chaminé de exaustão, permitindo reduzir a perda de 

carga nessa zona. Concluiu-se, neste trabalho, que essa alteração permite que sejam ensaiados os 

motores: CF6-80C2 e RR Trent 7000, conforme descrito na secção 4.7. Estudou-se, também, a 

hipótese de serem instaladas rampas nas paredes da câmara de testes, de modo a viabilizar o ensaio 

do motor RR Trent 1000. Esta alteração impede que a velocidade do escoamento periférico diminua 

perigosamente, sem que se aumente o valor de CBR. 

Na parte final do capítulo 4, foi levado a cabo um anteprojeto das estruturas a instalar no banco de 

ensaios, concluindo-se da facilidade de construção mecânica das mesmas, como era objetivo deste 

trabalho. Note-se, ainda, que a simplicidade das alterações propostas neste trabalho revela uma 

necessidade de investimento muito reduzida. 

Na introdução deste trabalho, indagava-se se seria possível adaptar o banco de ensaios de 

reatores da TAP aos novos motores, de elevados caudal e BPR. Agora pode concluir-se que sim, a 

adaptação do banco de ensaios é uma possibilidade real. Com as alterações propostas, poderão vir a 

ser ensaiados os motores: CF6-80C2, RR Trent 7000 e, eventualmente, o motor RR Trent 1000.  

 

5.1. Trabalho Futuro 

 

Seria muito útil realizar a instalação das pás de guiamento nas curvas da chaminé de exaustão, 

ainda que de alguma forma provisória se necessário, bem como o painel perfurado, e ensaiar os 

motores mais antigos: CFM56-3C1, CFM56-5B e CF6-80C2. Os resultados destes ensaios deverão 

ser os mesmos daqueles que se obtêm agora, antes de qualquer alteração. A confirmar este resultado, 

conclui-se que não se produziu nenhuma alteração nas correlações do banco de ensaios para esses 

motores e podem começar a ser ensaiados os novos motores. 

Serão necessárias correlações para cada um dos novos motores, pelo que o seu cálculo também 

constituirá um trabalho futuro. As correlações obtêm-se por comparação das forças de impulso 

medidas no banco de ensaios com aquelas que se medem em ensaios ao ar livre, de referência, de 

forma a ajustar os dois resultados, conforme se descreveu no capítulo 2 deste trabalho. 
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