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D'abord, il n'y a aujourd'hui, ainsi que 
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toutes les conditions théoriques de bon 
fonctionnement. 

M. ! . . DE CHASSELOLT-LAIBAT. 



INTRODUÇÃO 

Na luta intensa travada entre os diversos motores 
térmicos para dar satisfação ás exigências sempre cres
centes da industria tem ainda hoje o primeiro logar a 
maquina de vapor. 

Se esta teve de ceder da sua posição nas aplicações 
de pequena e media potencia perante os motores de ex
plosão je combustão interna, utilisados, quer na industria 
em geral, quer no automobilismo e aviação, para as gran
des instalações conserva ainda uma superioridade pra
tica perfeitamente caracterizada. 

É certo, porem, que este privilegio de dominadora 
na grande produção térmica da energia mecânica tem 
sofrido rudes ataques que tentam ruir o seu predomínio. 

Assim teve que se curvar perante a imposição da 
utilisação mais económica do gaz dos altos fornos e ou
tros fornos metalúrgicos e está sujeita no momento actual 
á concorrência feliz dos motores que utilisam como com
bustível os óleos pesados da distilação do petróleo, da 
hulha c da lignite. 

Estes motores, não contentes já em a atacar nas 
aplicações terrestres pretendem vencel-a na industria 
dos transportes marítimos. 
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Mas o conhecimento, presentemente mais completo, 
a maior riqueza e a mais larga disseminação dos jazigos 
dos combustíveis sólidos, próprios para a combustão nas 
caldeiras de vapor, juntos ás qualidades da maquina de 
vapor e especialmente, á segurança de marcha, elastici
dade de potencia e possibilidade de construção de uni
dades cada vez maiores, asseguram-lhe ainda hoje-uma 
situação favorável na generalidade das aplicações da 
grande industria. 

E, dada a tendência da átualidade, de transforma
ção da pequena na grande industria, pode ainda a ma
quina de vapor continuar a contar com a sua situação 
privilegiada. 

Mas, se é certo que para este resultado muito con
tribuiu a rápida evolução da turbina de vapor, de notar 
é, que o grupo dos motores de gaz e óleo pesado possue 
também a turbina de gaz, que ainda hoje, no estado pra
ticamente embrionário, pode evolucionar rapidamente, 
tornando-se séria concorrente daquela. 

Se, porem, se considerar a maquina de vapor de
baixo do ponto de vista do seu rendimento térmico, 
muito mal preparada se apresenta para resistir aos ata
ques das suas concorrentes. 

Emquanto a maquina de vapor moderna utilisa do 
calor contido no combustível somente 12 %i o s motores 
de combustão interna aproveitam 22 %, sendo de pre
ver, com os elementos de estudo hoje conhecidos, que 
aquela terá, num futuro mais ou menos distante, de ce
der o seu logar a estes, a não ser que algum elemento 
imprevisto venha fazer mudar a solução económica do 
problema. 

A maquina de vapor compreende dois aparelhos in
dustrialmente distinctos:—o gerador de vapor ou a cal
deira, e o utilisador do vapor ou o motor. 

Originariamente confundidos no «éolipilo» de Herão 
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de Alexandria, começaram a diferenciar-se na maquina 
do Marquez de Worcester para chegarem á sua com
pleta diferenciação na primeira maquina construída por 
W a t t em 1769. 

A part ir desta data, embora distintos, foram no 
principio construídos pelas mesmas oficinas, para hoje, 
com a divisão do trabalho na industria moderna, serem 
entregues geralmente a construtores diferentes e espe-
cialisados. 

O rendimento térmico da maquina de vapor é assim 
resultante dos rendimentos da caldeira e do motor. 

As mais perfeitas caldeiras apresentam hoje um ren
dimento térmico medio de 75 % i emquanto que nos mo
tores de vapor atinge o rendimento somente, em me
dia, i5 o/0. 

A diferença de rendimento entre o gerador e o u t i -
lisador do vapor que estes números põem em relevo, 
mais frisante era no inicio do período de evolução indus
trial da machina de vapor. 

Naturalmente porque o rendimento térmico da cal
deira, }á então proximo de 5o % i e r a muito mais ele
vado que o do motor, foram as investigações dos teóri
cos e dos práticos dirigidas especialmente no sentido de 
aumentar o rendimento deste, melhorando assim no 
conjunto o rendimento total da maquina. 

Por outro lado, como diz Bellens, esta orientação 
teria sido facilitada pela invenção do indicador de W a t t 
que permite, como que auscultar os fenómenos com
plexos do funcionamento do vapor no interior do ci
l indro. 

Acresce ainda que o estudo físico da vaporisação, 
base da teoria e pratica das caldeiras de vapor é muito 
recente, datando os primeiros trabalhos de Gernez, so
mente da segunda metade do século dezanove e que nem 
mesmo ainda hoje se dispõe dum aparelho, análogo ao 
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indicador, que permita estudar os fenómenos complexos 
que tem a sua sede no interior das caldeiras. 

Mas, ou sejam as causas agora apontadas, as deter
minantes da orientação seguida no estudo do aperfeiçoa
mento da maquina de vapor, ou sejam estas razões 
somente resultantes da necessidade que sentimos de jus
tificar os factos pelas suas causas, o que é fora de duvida 
é que, emquanto o motor ou utilisador do vapor se foi 
aperfeiçoando, a caldeira de vapor conservou-se muito 
tempo estacionaria e as suas modificações mais diziam 
respeito ás qualidades inventivas dos construtores e á 
necessidade de concorrência do que eram o produto do 
estudo dos fenómenos a que elas davam logar. 

A creação da caldeira franceza de ebulidores, da 
caldeira ingleza de fornalha interior e da caldeira de loco
motiva, resultou somente da necessidade duma maior 
produção de vapor, difícil de obter com a caldeira cilín
drica simples. 

Só muito modernamente, levada a perfeição do mo
tor de vapor de embolo, quasi que ao limite que a teoria 
experimental lhe assina, é que os especialistas se volta
ram para o estudo dos meios de melhorar o funciona
mento da caldeira, tentando obter pelo acréscimo do 
outro factor um maior valor para o producto ou um me
lhor rendimento total para a maquina de vapor. 

Pondo de parte o estudo do rendimento do motor, 
ocupemo-nos do da caldeira. 

Este considerado como a relação do calor util con
tido no vapor ao poder calorifico total do combustível 
empregado para o produzir, é o producto de três rendi
mentos parciaes: de combustão; de transmissão e de iso
lamento. (1) 

(') The Engineer. 1890. 
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O rendimento de combustão ou a relação do calor 
produzido pelo combustível ao seu poder calorífico é 
função da natureza d'aquele, do aparelho de combustão 
e do modo de condução do fogo e pode ser avaliado em 
media em 94 %. (1) 

O rendimento de transmissão é segundo R. S. Hale ('-') 
expresso pela formula: 

a c - f - w 

k*s 
? = i-tcf — -

1 —î c f 
k 

sendo: / a temperatura do vapor acima da do ar admi
tido na fornalha; c o calor especifico dos gazes da for
nalha; f o numero de quilogramas destes gazes por qui
lograma de combustível; /; o poder calorífico de combus
tível; a uma constante; n> o calor total transmitido ao 
vaporas a superfície de aquecimento banhada pela agua. 

O calculo por esta formula ou a determinação expe
rimental assina-lhe o valor medio de 87 %. 

Finalmente o rendimento de isolamento ou de utilisa-
ção, que mede a perda por irradiação oscila em torno 
de 92 %• 

Mas abstraindo dos outros, consideremos somente 
o de transmissão. 

Este depende do modo como o calor produzido pela 
combustão atravessa a chapa da caldeira, desde a super
ficie de aquecimento até á superficie de vaporisação, e da 

(') Henry—Annales de Mines. 1894. 
(-) American of Society Mechanical Engineers. 
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maneira como a agua utilisa para se vaporisar o calor 
posto á sua disposição. 

Ha assim a considerar dois problemas distintos mas 
conexos: o da vaporisação e o da transmissão. 

A transmissão do calor dos gazes quentes da forna
lha á agua da caldeira é feita por irradiação, condutibili
dade e convéção, mas a destrinça das quantidades de 
calor transmitidas por cada um destes meios é de difícil 
realisação (1) e a teoria da transmissão do calor, apesar 
dos trabalhos de Newton, Dulong et Petit, Peclet, Ser, 
Fletcher, Fourier, e tantos outros, não é senão aproxi
mada, pela ignorância em que estamos dos coeficientes 
práticos que intervém nessa teoria. 

A vaporisação é realisada á custa do calor transmi
tido em parte por convéção á massa da agua pela chapa 
da caldeira, directamente ou indirectamente, mediante a 
camada de incrustações e depósitos. 

Assim, o movimento da agua nas caldeiras tem uma 
importância capital no seu funcionamento, pois que é da 
sua existência que resulta a convéção. 

O movimento circulatório da agua nas caldeiras 
constitue o objecto deste estudo, no qual tentamos deter
minar os princípios a que ele deve satisfazer, para que, 
auxiliando os fenómenos da transmissão do calor e da 
vaporisação, contribua para melhorar o rendimento glo. 
bal dos geradores pelo acréscimo do seu rendimento 
parcial de transmissão. 

Não ha certamente na analise dos fenómenos de que 
são sede os geradores de vapor, assunto que nos últimos 

(') Dalby-Engineering—1909. 
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tempos mais largamente tenha dado logar á discussão e 
a respeito do qual se tenham arquitetádo mais diferentes 
teorias. 

E não ha também assunto que neste ramo especial 
da técnica mereça mais cuidadoso estudo, pois que a cir
culação da agua nas caldeiras de vapor e em especial 
nas aquitubulares, corresponde a uma necessidade da 
sua propria existência, comparável á da circulação nos 
seres organisados. 

Por haver uma estreita relacionação entre a circula
ção e a vaporisação, começamos por nos referir a esta, 
resumindo os principaes factos e princípios hoje scientifi-
camente adquiridos, que servem de base ao estudo espe
cial d'aquela. 

Seguidamente resumimos as diversas teorias que 
tem sido apresentadas para explicar os fenómenos da 
circulação com as experiências em que se fundam, fa
zendo a cada uma delas a respectiva analise critica. 

Finalmente, utilisando das experiências realisadas, 
os factos perfeitamente constatados e das diversas teorias 
os elementos que deles scientificamente se deduzem, ten
tamos organisar a teoria da circulação da agua nos gera
dores de vapor, tal como ela hoje se pode apresentar, se 
não como definitiva, pelo menos suficientemente aproxi
mada para poder orientar nas aplicações praticas o cons
tructor. 

Tendo de ser experimental a base sobre que deve 
ser construída a teoria, estava naturalmente indicada, 
como inicio deste trabalho, a verificação das diversas 
experiências realisadas sobre a circulação, e esta marcha 
tanto mais se impunha quanto, destas, nem todas tem 
sido sempre consideradas da mesma forma pelos diversos 
experimentadores. 

Nesse caminho entramos começando a repetir as 
experiências que não necessitam de instrumental com-
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plexo, mas a falta de tempo e a urgência com que tive
mos de dar forma a este trabalho, impediram-nos de ir 
longe nesta orientação. 

Esperando em estudo subsequente, mais completo, 
continuar as experiências encetadas, temos por agora de 
nos basearmos em factos experimentaes que não consta
tamos, mas ainda assim somente o fazemos para aqueles, 
sobre os quaes, estão de acordo todos os experimenta
dores. 

Como atenuante ao incompleto desenvolvimento deste 
trabalho, que é mais uma tentativa, a de menor valor, 
no estudo da evolução da teoria da circulação da agua 
nos geradores de vapor, seja-nos permitido lembrar, não 
só a rapidez com que teve de ser impresso, mas também 
a dificuldade de colheita dos elementos de estudo exis
tentes, dispersos em poucos trabalhos geraes e num 
grande numero de artigos e notas das revistas técnicas 
de todos os paizes. 



I—Importância da circulação 

Designa-se por circulação nas caldeiras o movimento 
de conjunto da agua constituindo correntes mais ou me
nos enérgicas que produzem junto das superficies vapo
risantes das chapas o renovamento da agua em contacto 
com elas. 

Este movimento distinto do resultante da convéçao 
que é só causa de efeitos locaes é indispensável, embora 
com maior ou menor intensidade, segundo o tipo de cal
deira, e tanto esta necessidade é hoje reconhecida que 
tem sido mesmo levada ao excesso a sua importância. 

O próprio funcionamento das caldeiras exige, e tanto 
mais quanto maior fôr a sua vaporisação especifica que 
á agua seja permitido afluir facilmente ás superficies va
porisantes e ao vapor seja fácil a sua libertação e conse
quente reunião no respectivo reservatório. 

Nas caldeiras de grande volume de agua e mesmo 
nas de volume medio, a agua é, em geral, suficiente para 
ter sempre molhadas as chapas e a circulação tem então 
uma importância menor, mas já o mesmo não acontece 
nas caldeiras de pequeno volume de agua ou aquitubu-
lares. 

Nestas, as dimensões reduzidas dos tubos c laminas 
de agua, tornam possível o predomínio do vapor na mes-
tura agua-vapor e a existência de bolsas de vapor de pe-

(UNIVERSIDADE oo PORTO 
FACULDADE DE CIÊNCIAS 

BIBLIOTECA^ 
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quena condutibilidade calorífica em contacto com as 
chapas. 

Ora, comquanto pouco se possa afirmar de preciso, 
relativamente ás temperaturas, no trajecto do fluxo de 
calor dos gazes da combustão á agua da caldeira, certo 
é que a temperatura da superficie da chapa pode variar 
desde um valor muito baixo, em funcionamento normal, 
que muitos autores afirmam ser visinho do da agua até 
ao rubro, podendo dar, neste caso, logar a uma diminui
ção da resistência e até mesmo á ruptura da chapa. 

Assim, a circulação impedindo a formação destas 
bolsas, causa principal da queimadura das chapas, con
correria para a segurança do gerador. 

Mas não é só esta a única nem a principal função 
da circulação. 

Analisemos o fenómeno da transmissão do calor nas 
caldeiras. 

O gráfico da figura i, que representa a variação das 
temperaturas no fenómeno da transmissão do calor nos 
geradores de vapor, dá ideia dos diversos elementos em 
que ele se pode decompor. (1) 

A sete camadas faz referencia este gráfico, mas so
mente em duas delas, as extremas, é possível a trans
missão por convéção, sendo nas intermédias feita por 
condutibilidade. 

A existência das segunda e sexta camadas, durante 
muito tempo desconhecidas, e depois não aceites por 
todos os técnicos, é hoje facto assente, não só resultante 
de experiências numerosas, entre outras as de Fletcher e 
Peclet, mas porque está perfeitamente de acordo com os 
princípios da teoria da capilaridade e tensão superficial. 

As forças que impedem o deslocamento destas cama-

(i) Dalby-Institution of mechanical Engineers. Outubro 1909. 
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das são a atração capilar e a resistência ao resvalamento 
que se opõe á deslocação das moléculas do fluido em 
contacto com a chapa. 

A B D F H J 

FlOUItA 1 

K X 

Esta resistência, para a camada de agua cresce com 
a pressão da caldeira e faz sentir a sua influencia a 
uma distancia maior ou menor da chapa. 
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A intensidade destas forças diminue com a distancia 
e praticamente, em logar de uma camada imóvel, haverá 
uma serie de camadas de velocidades decrescentes. 

O estudo da transmissão do calor nas trcs camadas 
interiores está muito especialmente relacionado com o da 

.vaporisação industrial. 
A termodinâmica ensina que o calor total de vapo

risação J.=q-f-r, é a soma de duas parcelas, relativa 
uma ao calor sensível q, e outra ao calor latente r. 

A primeira diz respeito ao numero de calorias ne
cessário para elevar a temperatura da agua a t° e é dada 
pela formula de Regnault ou praticamente por q = t°. 

A segunda que corresponde ao numero de calorias 
preciso para vaporisar a agua a t° é expressa pela rela
ção r=Go6,5—O,6Q5 t°. 

Ora do maior valor da segunda sobre a primeira 
conclue-se que é a agua vaporisando-se que rouba á 
chapa a maior parte do fluxo calorífico que a atravessa-

Então, a circulação da agua, facilitando a libertação 
rápida das bolhas de vapor das superficies vaporisantes 
e dando logar a que outras se produzam, contribue para 
que a temperatura da chapa se não possa elevar e con
sequentemente para uma maior segurança de funciona
mento e uma maior duração da caldeira. 

Mas não é somente debaixo destes dois pontos de 
vista, de segurança e duração, que a circulação da agua 
é benéfica no funcionamento interno dos geradores de 
vapor, porque, auxiliando a libertação das bolhas de va
por, aumenta a vaporisação e permite elevar o valor do 
rendimento de transmissão pela mais rápida utilisação do 
calor. 

Os mesmos efeitos são ainda produzidos pela circu
lação, pelo facto de impedir, mais ou menos, a existência 
da camada de agua imóvel (6) do gráfico da figura i, 
que apresenta o inconveniente de substituir a transmissão 



21 

por convéção do calor da chapa, por transmissão por 
condutibilidade, muito menos intensa. 

Tinha-se, desde muito tempo, suspeitado da exis
tência nas antigas caldeiras de grande ou medio volume 
d'agua, duma diferença de temperatura muito sensível 
na agua das camadas superiores e inferiores. 

Em 1890 Auscher (1) em França e posteriormente 
Fletcher (2) em Inglaterra, fizeram verificações experi-
mentaes que os levavam a confirmar este facto. 

Estas diferenças de temperatura produzem dilatações 
deseguaes, que podem exercer esforços consideráveis nas 
costuras das chapas e a que se podem atribuir, segundo 
os cálculos de Fletcher, certas explosões. 

O único meio de evitar este desequilíbrio de tempe
ratura, reside ainda na circulação, que também concorre 
para a produção do vapor seco, tornando a ebulição 
menos tumultuosa. 

Finalmente, esta impede também, pelo menos par
cialmente, a formação das incrustações, porque varre os 
depósitos á-medida da sua precipitação e facilita a reunião 
dos mesmos em determinados pontos das caldeiras, loca-
lisados convenientemente, para a sua fácil extráção. 

E se em algumas caldeiras modernas, apresentadas 
com a designação de caldeiras de circulação, a formação 
das incrustações é intensa, deve-se ir buscar a causa 
desta aparente anomalia, não ao principio da circulação 
mas á sua defeituosa aplicação pratica, pois não é pouco 
vulgar encontrar caldeiras em que a circulação seja menos 
activa nas superficies de vaporisação intensa do que nas 
restantes. 

Assim, cm resumo, os fenómenos da circulação inte-

(') Bulletin de l'Association technique maritime 1801. 
{*) Engineering—1891. 
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ressam dum modo geral, nas caldeiras, ao seu rendi
mento e á sua segurança e duração. 

No caso especial em que o volume ocupado pela 
caldeira tem de ser reduzido ao minimo, como nas apli
cações marítimas, tem ainda a circulação uma importân
cia capital, porque esta diminuição de espaço só pôde 
ser obtida pelo emprego de caldeiras de pequenos ele
mentos vaporisadores e nestes só uma circulação intensa 
permite obter vaporisações especificas elevadas. 

Ainda neste caso domina o principio de segurança 
que durante muito tempo serviu de único guia ao cons
tructor, sendo a ele que se deve em parte a demorada 
evolução das caldeiras. 

Mas, garantida a segurança pelos estudos teóricos e 
práticos da resistência dos materiaes, não foram descui
dados os outros processos, como a circulação, que a po
dem auxiliar. 

Assim, vae longe já o tempo em que a circulação da 
agua nas caldeiras era posta em duvida, como facto e 
como utilidade. 

Mas, se é supérfluo hoje justificar as suas vantagens, 
convém precisar bem a sua importância, pois que esta 
tem sido algumas vezes avaliada por excesso. 

Sendo o principal papel da circulação facilitar a 
rápida libertação das bolhas de vapor, necessário se torna 
que estas se formem rapidamente e se possam desligar 
facilmente das superfícies de vaporisação. 

A circulação não tem assim, só de per si, as vanta
gens indicadas, se não fôr acompanhada duma boa ebu
lição. 

É esta a razão que nos leva a começar por resumir 
os princípios da ebulição industrial, que nos servirão de 
elemento para o estudo da circulação. 

E o que fazemos no capitulo seguinte. 



Il—A ebulição nas caldeiras de vapor 

O estudo da evaporação numa atmosfera limitada 
ou ilimitada foi feito duma maneira aproximada por Dal
ton, mas foi somente de Luc que emitiu a ideia de que, 
na ebulição, as bolhas de vapor se formam no seio do 
liquido, ao contáto dum solido e em torno de pequenas 
bolhas gazosas, em geral de ar, que assim servem de 
núcleo ás bolhas de vapor. 

Por esta consideração, foi o estudo da ebulição redu
zido ao da evaporação pela superficie interna das bolhas. 

Esta concepção foi confirmada experimentalmente 
por Gernez, e depois, por muitos outros experimentado
res, como Dufour, Grove, Donny e Tomlinson, atribuindo 
este o principal papel não ao ar, mas aos corpos pulve
rulentos que este contém. 

Mas, de qualquer maneira, formada que seja a bolha 
de vapor, cuja tensão deve estar relacionada com a ten
são capilar, a altura da agua que sobre ela exerce carga 
e a pressão sobre a superficie livre do liquide e desligada 
da superficie de formação, tomará, em virtude do im
pulso, um movimento ascensional, pela aplicação simples 
do principio de Archimedes, independentemente de qual
quer outro movimento preexistente no liquido e que com 
ele se comporá. 
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Neste movimento a bolha de vapor vae-se elevando 
na massa da agua com certa velocidade, tomando o logar 
das moléculas que se deslocam á sua passagem. 

VELOCIDADE RELATIVA DAS BOLHAS DE VAPOR 

A sua velocidade teórica num instante correspon
dente á deslocação /, se fizermos abstráção da circulação 
e da resistência do liquido, é somente função dos pesos 
específicos da agua e do vapor e da forma: 

sendo D e D' os pesos específicos da agua e do vapor, 
e a aceleração é constante e representada por 

D—D' 
Y = K (2) 

6 D' 

Esta aceleração tomaria valores muito elevados se a 
resistência, o atrito da agua e a variação das pressões 
suportadas pelas bolhas nos seus diversos pontos, não 
interviessem contrariando a força de impulsão. 

Mas, se abstrairmos do atrito do liquido e se com 
Brillié supozermos o valor da resistência da agua da 
forma K2 V-', a aceleração real por unidade de massa da 
bolha de vapor, será 

- = 1 - ^ ^ (3) 
at 
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equação que integrada nos dá o valor da velocidade 

(4) 

que para acréscimos de t a partir de de segundo 
^ r r 1000 b 

dá variações de v praticamente desprezáveis. 

A velocidade maxima correspondente a vx= — , 

para uma bolha esférica de raio r é egual a 

vx=\J±rxL {D-D') =3,23 */r(D-J)') (5) 

tendo sido o coeficiente de resistência da bolha A deter
minado experimentalmente e egual a 120. 

Assim a velocidade ascencional das bolhas gazosas 
é quasi que independente da densidade do gaz ou da sua 
natureza, supondo constante o coeficiente K2 e é propor
cional á raiz quadrada do raio da bolha e portanto á 
raiz sexta do seu volume. 

Para D—D'=i é vír=3123 j / r , e, como o raio da 
bolha varia muito pouco, pode a velocidade ser conside
rada praticamente constante. 

Assim, o movimento real das bolhas de vapor é 
muito proximo do uniforme e praticamente é uniforme 
tanto quanto a experiência permitte constatal-o. 

Jannin, partindo de que a ascenção das bolhas deter
mina movimento da agua e que a velocidade tende para 
um máximo que será atingido quando o trabalho posi
tivo produzido pela ascenção fôr egual ao trabalho nega-
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tivo absorvido pelo movimento da agua, chega, indepen

dentemente da experiência, á formula 

„_ . / " D—D' 
p1 = 3,6i\/ r (6) 

muito próxima da de Brillié, quando o liquido conside

rado é a agua para o qual é D = i . 
Mas se se atender a que o volume da bolha de va

por varia na sua ascenção, pela dilatação do volume ini

cial, a medida da diminuição da carga da agua e pela 
evaporação adicional que se réalisa em toda a sua super

ficie e consequentemente a resistência ao movimento, 
não podem estes valores serem considerados senão como 
aproximados, mas a sua aproximação é suficiente nas 
aplicações da pratica, porque os erros a que dão logar 
são da mesma ordem de grandeza dos cometidos nas 
experiências que permitem verificalas. 

Então consideramos o movimento relativo das bo

lhas em relação á agua como uniforme, desde o seu des

prendimento das superficies de formação, com uma velo

cidade determinada pelas formulas (5) ou (G). 

TRAJÉTORIA DAS BOLHAS DE VAPOR 

Segundo Bellens, em uma grande massa de agua as 
bolhas de vapor sobem segundo uma trajétoria em hélice, 
ou segundo a sua propria expressão — aparafusamse na 
agua para subir até á superficie. 

Num espaço limitado como o tubo duma caldeira, 
em que a secção é menor que a projecção horizontal da 
trajétoria, as bolhas tocam as paredes e sobem por incli. 
nações alternadas ou verticalmente, com um movimento 
retardado e tanto mais retardado quanto menor fôr a 
secção do tubo. 
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FORMAÇÃO E FORMA DAS BOLHAS DE VAPOR 

A formação das bolhas de vapor depende do valor 
relativo das forças capilares entre o liquido, o vapor e a 
superficie vaporisante. 

Quando a temperatura da agua se eleva a um valor 
conveniente, esta, em contacto com a superficie da bolha 
de ar inicial, vaporisa-se a uma certa tensão f, formando 
uma bolha de vapor que assim fica sujeita, alem desta 
tensão, a pressão p da bolha de ar que lhe serviu de 
núcleo. 

A acção destas forças é contrariada pela tensão 
superficial do liquido t, a tensão superficial em contacto 
com a superficie vaporisante e a pressão P da coluna de 
agua que sobre ela carrega. 

O augmento do volume da bolha de vapor pela eva
poração adicional, que se continua por toda a sua super
ficie, faz com que a impulsão cresça e vencendo a tensão 
superficial ao contacto da superficie vaporisante, dela se 
desprenda. 

A partir deste momento em cada ponto dá-se o equi
líbrio expresso pela egualdade 

f+P = t + P (7) 

A influencia da acção capilar tem sido posta em evi
dencia por varias experiências e entre elas as realisadas 
por Emanaud, servindo-se duma marmita de Papin, com 
janelas de observação. 

Estudou este experimentador a influencia da natu
reza da superficie de vaporisação e verificou que se uma 
parte desta superficie é polida, não origina bolhas de 
vapor, embora a ebulição possa ser muito enérgica na 
parte adjacente. 

» 
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A ebulição só seria possível nesta superficie polida, 
a uma temperatura mais elevada, que a acção das par
tes visinhas não deixa obter. 

Se, porém, a agua tiver em dissolução sulfato de 
cálcio ou outro qualquer sal, capaz de precipitar pelo 
calor, a ebulição começa a dar-se sobre a superficie po
lida, agora coberta dum precipitado pulverulento, o que 
seria difícil de explicar pela acção do ar residual de Ger-
nez e que só o pode ser pela influencia dos corpos pul
verulentos de Tomlinson, muito hipotética e mais prova
velmente pela natureza da superficie de vaporisação. 

No caso da superficie polida, a bolha de vapor não 
tem a forma esférica habitual, ligada á superficie de va
porisação por um circulo de muito pequeno raio, mas 
apresenta primeiramente a forma duma calote esférica, 
muito achatada, que pelo aumento de altura tende para 

a semi-esfera e finalmente 
para uma superficie de re
volução, apresentando uma 
meridiana conforme a figu-

F I O U I U 2 

ra 2. 
É pelo estrangulamento em a que a bolha se liberta, 

deixando logo uma nova calote esférica inicial. 
Esta forma das bolhas corresponde a condições 

muito particulares da superficie de vaporisação que se 
não dão facilmente nas caldeiras e que é indicio dum im
perfeito resfriamento da superficie de vaporisação pela 
áção das bolhas de vapor. 

Estas não são então fixas sobre a superficie de for
mação, como as de seção esférica e tendem a deslisar 
facilmente sobre aquela, subindo para a sua parte mais 
elevada, e só então se libertam. 

O volume das bolhas de vapor é muito variável confor
me a natureza do liquido e a superficie de vaporisação e, é 
tanto mais regular, quanto menos retardada é a ebulição. 
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Se na equação (7) substituirmos / pelo seu valor em 
função da constante capilar do liquido s e do raio r da 
bolha suposta esférica 

2 s 

r 

e /"pelo valor dado por Lord Kelvin (') em função da 
força elástica do vapor de agua F em contacto com uma 
parede plana 

2S D1 

f=F 
r D —D' 

chega-se á expressão 

as / 1 \ ,W-, + - (_ ) 
(S) 

D 

D1 

em que, para qualquer valor da temperatura, — é uma 

fracção muito pequena, desprezável perante a unidade, 
o que permite dar a esta expressão a forma simples 

2S 
- O) 

Ora para os mesmos valores de P, p e s, quanto 
maior fôr F menor será r, ou o raio das bolhas será tanto 
menor quanto maior fôr a tensão do vapor em contacto 
com a superficie ou quanto maior fôr o atrazo á ebulição. 

(') Philosophical Magazine. Vol. xui. 
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A experiência confirma por completo esta dedução 
teórica. 

Quando se faz ferver agua pura sobre uma chapa 
metálica bem limpa, as bolhas são pequenas e de volume 
uniforme, ao passo que num balão de vidro bem limpo 
em que a ebulição é retardada obtem-se uma mistura 
de bolhas de pequeno e grande volume. 

Se a superficie de vaporisação é metálica e bem 
limpa, as bolhas tem um diâmetro muito pequeno, infe
rior a imm e seguem no seu movimento ascencional tra-
jétorias paralelas, comportando-se a mistura de agua e 
vapor como um meio homogéneo. 

Nas soluções aquosas em que, segundo a teoria, o 
raio das bolhas deve ser menor, este parece variar pouco 
com a natureza e a quantidade do corpo dissolvido. 

O estado da superficie de vaporisação tem uma in
fluencia capital na grandeza das bolhas, bastando somente 
uma ligeira camada de óleo para que as bolhas apresen
tem um volume algumas vezes superior ao normal. 

Finalmente o volume das bolhas parece indepen
dente da pressão de marcha mas augmenta com o con
sumo de vapor. 

As bolhas circulam nas caldeiras e especialmente 
nos tubos das caldeiras paralelamente, mas se por qual
quer causa fortuita se encontram, dois casos se podem 
dar, conforme os valores das forças capilares. 

Ou as diversas bolhas em contacto ficam separadas 
por películas liquidas ou se reúnem em bolsas de vapor. 

Este caso dá-se quando a mistura de agua e vapor 
está sujeita a uma mudança rápida de direcção ou a um 
estrangulamento brusco e pode ser evitado por uma dis
posição racional das caldeiras. 

Quando as bolhas de vapor, no fim do seu trajéto, 
chegam a uma distancia da superficie livre, egual ou infe
rior ao raio de átividade molecular, entram de novo em 
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jogo as forças capilares, produzindo fenómenos ana-
logos. 

Ou a tensão superficial é fraca e a bolha rebenta 
projétando pequenas gotas liquidas em torno dela ou a 
tensão superficial tem um valor suficiente e a bolha flu
tua á superficie do liquido, afétando aproximadamente 
a forma duma semi-esfera, repousando pelo seu circulo 
máximo e separada do vapor por uma tenue película. 
No primeiro caso produz o vapor húmido e no segundo 
dá origem a espuma que pode ser passageira ou perma
nente e, neste caso, produz arrastamentos de agua de 
que só a altura livre do reservatório de vapor, acima do 
nivel de agua, pode livrar o vapor. 

FUNÇÃO DAS BOLHAS DE VAPOR 

A transmissão do calor da chapa da caldeira á massa 
da agua começa a efectuar-se por condutibilidade e con
tinua depois por condutibilidade e convéção. 

Esta transmissão por condutibilidade é muito pouco 
intensa e a transmissão por convéção tem a diminuir-lhe 
o seu efeito, teoricamente, a camada de agua imóvel (6) 
da fig. i e praticamente uma série de camadas de velo
cidades decrescentes. 

A sua àção transmissora aumenta com a superficie 
de contacto, que é função da superficie de vaporisação 
e de velocidade da agua. 

Assim, como diz Bellens—«se supomos em conta
cto uma lamina liquida e uma superficie metálica de i 
metro quadrado, obteremos em um segundo uma mesma 
superficie de contacto, se a superficie metálica não tiver 
senão um decimetro quadrado e a lamina de agua se 
mover com a velocidade de 10 metros por segundo». 

Este modo de avaliar o valor da circulação e que 
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corresponde a consideral-a como multiplicando a super
ficie de aquecimento, é, dum modo geral, inexacto. 

Analisemos detalhadamente os fenómenos, taes como 
se passam realmente na pratica. 

Esta afirmação é verdadeira somente durante o pe
ríodo de aquecimento da agua, em que não ha ainda 
bolhas de vapor, mas desde que aquela tenha'atingido a 
temperatura de vaporisação e que se comecem a formar 
as bolhas de vapor, não pode ser feita, pelo menos com 
o caratér de generalidade com que costuma ser apre
sentada. 

«As bolhas de vapor que se formam sobre as super
ficies vaporisantes absorvendo o calor de vaporisação, 
vão-se condensar nas regiões frias, abandonando-lhes 
este calor e constituem um modo de transporte do calor 
bem mais enérgico que a condutibilidade e a convéção, 
porque as trocas de calor entre o liquido e o seu vapor 
são quasi instantâneas, as bolhas de vapor afastam-se 
rapidamente das superficies vaporisantes e as quantida
des de calor assim veiculadas—calor de vaporisação — 
são muito importantes. i 

Assim, o seu papel é preponderante e a influencia 
nociva da camada imóvel não é tão grave, porque é nela 
que se originam as bolhas de vapor. 

A conclusão importante que do exposto se deduz, é 
que, para que a ebulição possa absorver um grande 
numero de calorias transmitidas pela chapa, deve ser 
fácil e regular. 

Debaixo do ponto de vista de segurança, para que a 
chapa da caldeira esteja bem resfriada, é preciso que as 
bolhas de vapor se formem rapidamente, que adiram á 
superficie vaporisante por um circulo muito pequeno e 
que se libertem facilmente desta superficie. 

Se estas condições se dessem, a circulação não tinha 
a importância que se lhe atribue para o resfriamento da 
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chapa e segurança da caldeira, mas é ela que contribue 
por um lado para a existência da agua em contáto com 
a chapa, dando assim materia prima para a formação 
das bolhas de vapor, e por outro para a fácil libertação 
destas da superficie vaporisante. 

É nos espaços apertados, e especialmente nos tubos 
de pequeno diâmetro, que a circulação tem a sua acção 
mais enérgica, porque augmenta a proporção da agua na 
mistura agua e vapor, mas nem pelo aumento progres
sivo da velocidade de circulação se aumenta sempre pro
gressivamente a vaporisação, pois que naturalmente ha
verá um máximo correspondente á quantidade de agua 
precisa para absorver todas as calorias que a chapa pode 
transmitir. 

A vaporisação especifica parece poder atingir com 
segurança grandes valores, se se der uma boa ebulição. 

A experiência confirma este modo de ver, e Witz 
obteve 600 Kg. de vapor e mesmo mais por metro qua
drado de superficie vaporisante, sem elevação da tempe
ratura deita. 



Ill — Evolução da teoria da circulação 

A circulação da agua nos geradores de vapor pode 
ser natural ou artificial. 

A esta ultima, originada por meios mecânicos, nos 
referimos em capitulo á parte. 

Por agora consideramos a circulação natural ou hi-
drotermica resultante do aquecimento desegual das di
versas partes do gerador. 

Este estudo é complexo porque alia á dificuldade da 
dinâmica dos fluidos a da intervenção das áções térmi
cas e só a experiência pode determinar os coeficientes 
que permitem acordar a teoria com a pratica, dada a im
possibilidade de atualmente fazer entrar no calculo to
dos os elementos do problema. 

O quadro completo deste estudo foi minuciosamente 
estabelecido por Chasseloup-Laubat. 

Os principaes assuntos a tratar são: a variação de 
pressão nos diferentes pontos do gerador, a direção ori
ginal da circulação, a velocidade das correntes circulató
rias, a resistência oferecida á circulação, a acção das bo
lhas de vapor sobre a formação das correntes e sobre as 
correntes já formadas, a acção da agua envolvente sobre 
as bolhas de vapor e as mudanças de velocidade, em 
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grandeza, direção e sentido resultantes da variação do 
regimen hidrotermico. 

É evidente que a causa remota da circulação é o ca
lor, sendo a causa próxima a depressão que se forma na 
base da coluna liquida motivada pela mudança de estado 
da agua. 

Mas se quanto ao papel desta depressão ha pleno 
acordo, quanto á sua causa muitas tem sido as teorias 
arquitétadas para a explicar. 

Delas vamos fazer uma rápida resenha, analisando-as, 
de maneira a separar a parte que, em cada uma delas, 
pôde ser utilisada para a constituição da teoria da circu
lação tal como hoje pode ser apresentada. 

TEORIA DE BABCOCK 

B 

A mais antiga de todas as teorias é a do peso es
pecifico medio, defendida por Babcock 
em 1890 numa conferencia na Cornell 
University (1). 

A experiência que lhe serviu de 
base foi a do aquecimento dum ramo 
dum tubo em U, fig. 3. 

O ramo aquecido ou tubo vapor i-
sador A é percor
rido por uma cor

rente ascendente emquanto que o ra
mo B ou tubo de retomo da agua é 
sede duma corrente descendente. 

Deste tubo passou Babcock para 
o da fig. 4 e deste para a disposição da fig. 5, sem se 
lembrar de que no tubo da fig. 4 ha a atender á resis-

FlOUKA 3 

FlQURA * 

(1) La vapeur—Publicação da C."« Babcock & Wilcox. 
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tencia ao movimento resultante quer da pequena altura 
dos ramos verticaes quer das mudanças bruscas de dire
ção e na disposição da fig. 5 cada 
tubo é influenciado pelos restantes. 

No tubo em U atribuiu Bab-
cock a circulação á diferença de 
peso das duas colunas liquidas, 
resultante da diferença de densi
dades e admittiu que a sua velo
cidade podia ser dada pela for- FIGURA B 
mula de Torricelli v=V-j g h, 

sendo A = H 

H a altura das colunas liquidas desde a superficie livre até 
ao centro da sua seção, na parte mais baixa e A e d os 
pesos específicos das colunas ascendente e descendente. 

Partindo destas ipoteses chegou á conclusão de que 
a velocidade cresce até que a coluna ascendente só con
tenha vapor e o peso do fluido em circulação attinge um 

máximo para 4 = 2, quando a densidade da mistura agua-

vapor é metade da da agua. 
Emquanto não ha produção de vapor, o principio 

da diferença de densidades pôde explicar o movimento 
da circulação, mas, desde que comece a ebulição deixa 
de haver um meio homogéneo a que este principio possa 
ser aplicado. 

Assim esta teoria foi primeiramente combatida no 
jornal The Engineer e depois por Bellens no Traité des 
chaniières á vapeur, onde este autor mostrou a sua in
compatibilidade com os princípios fundamentaes da hi
drostática. 

A heterogeneidade real da coluna ascendente substi
tuiu Babcock uma mistura homogénea de agua e bolhas 

i-)' 
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de vapor, formando uma combinação intima a que deu 
o nome de mucilagem. 

Esta concepção com que Babcock pretendeu sub-
trair-se á critica que podia ser feita ao fundamento da 
sua teoria diz respeito a um fluido instável, dependente 
de circumstancias locaes, em que as bolhas de vapor po
dem ter volumes diferentes e uma distribuição não uni
forme e em que estas, reunindo-sc, chegam no limite a 
ocupar toda a secção do tubo. 

Bellens pretendeu destruir por completo a base desta 
teoria, fazendo notar que ela é contraria ao principio do 
equilíbrio dum liquido em vasos comunicantes, segundo 
o qual, as moléculas liquidas da base do tubo em U es
tão submetidas á mesma pressão em cada ramo, depen
dente não do peso do liquido, mas da sua altura nos dois 
ramos. 

Acrescenta ainda que a confirmação experimental 
deste modo de vêr está no facto de, se se substituírem as 
bolhas de vapor por pequenas esferas de cortiça, de den
sidade também menor que a da agua, o nível do liquido 
ser o mesmo nos dois ramos. 

Se assim não fosse e se a existência das pequenas 
esferas de cortiça, fixas em vários pontos de um dos ra
mos originasse movimento do liquido, teríamos meio de 
produzir o seu movimento perpetuo. 

Esta teoria, aproximada, simples e concordante com 
a pratica, foi assim justificada erradamente por Babcock. 

TEORIA DE BELI.ENS 

Depois de ter criticado a teoria anterior, Bellens afir
ma que—«a creação dum movimento asccncional pelo 
impulso de uma bolha de vapor é uma ilusão» — e que 
simultaneamente ao movimento de elevação da bolha 
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h 

h H. B. 

FIGURA G 

produz-se um movimento da agua inverso de aquele, de
vido á áção da gravidade que obriga as moléculas liqui
das a ocupar o logar deixado pela bolha. 

A circulação só se podia dar no caso limite da fig. 6, 
em que ha discontinuidade na coluna 
de agua do tubo vaporisador, não po
dendo ser o peso da coluna B equi
librado pela soma dos pesos das co
lunas parciaes de altura h e pelo peso 
próprio das bolhas de vapor. 

Para justificar esta afirmação con
sidera um vaso com agua no fundo 

do qual se 
vem abrir 
uma série de 
pequenos tu
bos por onde podem ser injecta
das bolhas de ar, fig. 7, e no 
qual a elevação destas bolhas 

não produz circulação. Mas de notar é que esta experiên
cia nada~pode provar porque é realisada em condições 
diferentes das da circulação hidrotermica fundada no 
aquecimento desegual da agua. 

E se a realisarmos, colocando-nos nas condições da 
fig. 8, constatamos uma corrente no 
sentido A B C D. 

Esta critica feita por Bellens 
á teoria de Babcock não é fundada 
porque considera o problema esta
ticamente, supondo as bolhas de va
por ou de ar imóveis quando elas 
tem movimento próprio. 

Não lhe é pois aplicável o prin
cipio dos vasos comunicantes e o problema tem de ser 
tratado pela dinâmica, ou para o reduzir ao caso estati-

L iMiihrihii i-J 
FIGURA 7 

c... 

D." 

—.B. 

M 
FIGURA 8 



40 

co, ha a fazer entrar em linha de conta a força precisa 
para imobilisar a bolha de vapor. 

Assim, se Bellens, em logar de considerar as bolhas 
de vapor ou as pequenas esferas de 
cortiça imobilisadas no liquido, inje
ctasse bolhas de ar no fundo do tubo, 
em O, fig. g, teria logo verificado 
quanta inexátidão havia nas suas afir
mações. Nas suas experiências poste
riores, aceite o principio hoje incon
troverso da circulação natural, Bellens 
estudou algumas das condições do seu 
máximo rendimento (1). 

A. B. 

FlQUBA 9 

TEORIA DE WALCKENAER 

A base desta teoria reside no principio seguinte, 
enunciado por "Walckenaer (2) relativo a uma bolha de 
vapor M existente no liquido do ramo vaporisador dum 
tubo em U. 

Esta bolha, sofre uma impulsão e eleva-se indo 
ocupar uma posição M', mas para que este movimento 
se possa dar, um volume de agua egual ao seu vem 
substituil-a em M e um volume egual retira-se de M' para 
lhe dar logar, baixando o centro de gravidade do sis
tema. 

Assim, ha dois movimentos inversos do mesmo vo
lume do fluido, agua ou vapor, com percursos verticaes 
eguaes, donde, segundo o autor, resulta um trabalho 
positivo da gravidade. 

(1) Revue de Mécanique—1899. 
(a) Revue de Mécanique— 1897. 
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Ë este trabalho que alimenta o gasto de energia dos 
diferentes movimentos, compreendidos os turbilhonares. 

Enunciado este principio considerou dois casos li
mites. 

Se a bolha está isolada no seio duma massa liquida 
muito extensa em todos os sentidos, os movimentos pro
duzidos são limitados á zona liquida visinha da bolha. 

O fenómeno sendo local não modifica o estado de 
equilíbrio do sistema, sendo o trabalho util anulado pelo 
de atrito. 

Mas se a bolha ocupar toda a secção transversal do 
tubo vaporisador, com uma altura A, o sistema não esta
ria em equilíbrio estático, pois que entre os dois ramos 
do tubo haveria uma diferença de pressão, representada 
em altura de liquido por (i — m) h sendo m a relação dos 
pesos específicos do vapor e do liquido. 

Como consequência, a agua desceria no ramo B e 
subiria no ramo A, produzindo-se um movimento circu
latório com uma velocidade limitada pela egualdade entre 
a energia perdida no atrito e o trabalho util da gravi
dade. 

Do primeiro ao segundo caso passava Walckenaer 
por graus insensíveis fazendo pre
dominar um ou outro. 

Se em logar de uma só bolha 
existisse uma série de bolhas muito 
separadas umas das outras, tudo 
se passaria como no primeiro caso, 
mas se o numero das bolhas cres
cesse a ponto dos intervalos serem 
já influenciados pelo movimento lo
cal, começaria a produzir-se um 
movimento circulatório de intensi
dade crescente com o numero de bolhas, tendendo para 
o segundo caso limite. 

A. 

c: 

B. 

^ 
FIGURA 10 
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Se até aqui somente temos considerado o tubo em U 
de circuito reversível, esta teoria tem também aplicação, 
ao tubo em U de circuito irreversível, fig. 10, conforme 
o faz notar o seu autor. 

No primeiro caso limite nenhuma modificação ha a 
considerar. 

No segundo, ocupando a bolha toda a secção do 
ramo A, produzirá a elevação do liquido neste ramo de 
( i—m) h sobre o nivel do reservatório e se essa eleva
ção fôr suficientemente acentuada para que o liquido se 
despeje no reservatório, em cada instante pelo ramo B 
descerá volume egual de liquido. 

Fica assim estabelecida a circulação em sentido per
feitamente determinado. 

Do primeiro ao segundo caso limite passa-se egual-
mente por graus insensíveis, predominando um ou 
outro. 

«É no fundo, por terem querido sustentar dum modo 
geral que tudo se passa, como no primeiro dos casos ex
tremos, ou como no segundo, que os especialistas se 
acharam em desacordo e que as polemicas se prolonga
ram numa successão de malentendidos.» 

Tal é em resumo esta teoria que se não apresenta 
já, com o exclusivismo da de Bellens. 

Analisemol-a em detalhe. 
Foi somente com estas considerações que o seu au

tor pretendeu justifical-a sem se occupar em calcular ve
locidades e caudaes e em verificar o acordo entre os va
lores calculados e os da pratica. 

Admittiu que um grande numero de pequenas bo
lhas de volume 2. u egual ao de uma bolha única s h 
occupando toda a secção do tubo produzia uma circula
ção muito menos intensa, mas tanto maior quanto a carga 

que a originava se aproxima de (/ — m) ——. 
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Não precisou a causa real do movimento estabele
cendo se a pressão no fundo do vaso era devida á altura 
de agua, como Bellens, ou ao peso da agua e da bolha 
conforme Babcock. 

Admitiu assim o que era preciso demonstrar e a sua 
exposição carece de base para poder ser considerada 
uma verdadeira teoria. 

TEORIA, DE CHASSELOUP-LAUBAT 

Apareceu em 1897 (1) fundada no mesmo principio 
de que quando uma bolha gazoza se eleva no seio dum 
liquido, o centro de gravidade do sistema se abaixa com 
produção de trabalho efectivo, empregado em produzir 
a circulação. 

O trabalho 7V efectivado pela descida do centro de 
gravidade do sistema é transformado em força viva, sendo 
parte absorvido pelo atrito. 

Tr=Trf+~mvn-

Mas quaisquer que sejam os valores relativos dos dois 
termos do segundo membro, uma parte do trabalho dis
ponível Tr é empregado a produzir o arrastamento de 
moléculas do liquido dando logar a turbilhões e á circu
lação. 

Se com Chasseloup-Laubat considerarmos uma bo
lha de altura h com a forma dum cilindro reto, fig. 11, 
o excesso da pressão de baixo para cima sobre a de cima 

(1) Bulletin de la Société des Ingénieurs Civils de l-'rance. 
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para baixo, nas duas faces a b e C d tem por expres
são: 

h (A —d) 

c Assim o liquido comprime a bolha e a bolha com
prime o liquido. 

oQuando a bolha se põe em movimento, as moléculas 
liquidas, situadas por debaixo dela, tendem a seguil-a, 

ao passo que impele deante de si as 
moléculas situadas superiormente. 

«Desde o principio, ha um certo 
arrastamento no liquido ambiente. 

oÉ muito difícil determinar os tur
bilhões e as trajetórias das moléculas 
liquidas durante a deslocação da bo
lha. 

« . . . é provável que a maior 
FIOURA 11 parte das moléculas situadas por cima 

da face superior em que a pressão é 
maxima siga ao longo das faces lateraes para substituir 
as moléculas situadas por debaixo da face inferior onde 
a pressão é minima; esta substituição devendo-se efectuar 
á medida que as moléculas situadas por debaixo da face 
inferior, tendem a ficar para trás em virtude da áção 
retardativa crescente que sofrem da parte das moléculas 
visinhas. 

É assim justificada fundamentalmente pelo seu autor 
esta teoria. 

Mas Chasseloup-Laubat, entrando no estudo analítico 
do problema, determinou o método de calculo do traba
lho necessário para produzir a circulação e fez dele apli
cação ao tubo em U de circuito reversível e de circuito 
irreversível, mediante certas ipoteses simplificadoras que 
introduziu no decorrer da analise. 

Calculou o máximo de vasão da agua num tubo 
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aquecido e foi levado á conclusão de que esse máximo 
corresponde a eguaes proporções de agua e vapor na 
mistura. 

Finalmente, como conclusão do seu estudo, enun
ciou as condições necessárias e suficientes para uma boa 
circulação. São elas: 

I—Ciclos irreversíveis.—Tubos de pequeno diâme
tro, diferença de nivel minima entre a superficie do li
quido no coletór e a superficie de despejo dos tubos no 
coletór, tubos de grande altura e tão próximos da verti
cal quanto possível, sem mudanças bruscas de direção 
ou de seção e com aquecimento intenso na parte infe
rior e pouco ou nulo na parte superior. Tubos de retorno 
de grande diâmetro e apresentando uma secção total 
considerável, tanto quanto possível verticaes, nascendo 
da parte mais baixa do coletór e pouco ou nada aque
cidos. 

II—Ciclos reversíveis. — As mesmas, salvo para os 
tubos de retorno que podem ser aquecidos ou não, se
gundo o regime máximo de aquecimento adótado. 

Apesar dos resultados práticos a que conduz esta teo
ria terem sido confirmados experimentalmente, pelo me
nos em parte, e terem ficado adquiridos, certo é que o 
seu principio fundamental na parte relativa á descida das 
moléculas de liquido durante a ascenção da bolha não 
pôde ser aceite sem discussão. Acompanhemos o racio
cínio de Jannim. 

Tendo Chasseloup-Laubat chegado á expressão 
/i (A— d) para o valor da diferença de pressões de 
baixo para cima e de cima para baixo nas faces supe
rior ou inferior da bolha suposta cilíndrica, quando o 
movimento da bolha se torna uniforme, o que é pratica-
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mente desde o inicio do movimento, estas pressões são 
eguaes entre si e eguaes a, fig. u , 

1 2 

Se se considerar um ponto C no seio do liquido á 
profundidade n-\-h, uma molécula ahi localisada esta, 
sujeita á pressão H-\-(n-\-h) A, que sendo superior á das 
faces da bolha a obrigará a ir encher o espaço vasio 
deixado pela bolha. 

As moléculas superiores nunca poderão descer de 
mais de ft', sendo: 

H+n A + h'A = H+n A+h ( ^ ^ ) 
ou 

aproximadamente metade da altura da bolha. Mas real
mente nem tal é possível porque estas moléculas coloca
das por cima da bolha são por ela impelidas e a veloci
dade creada anula o efeito da diferença de pressões. 

Assim esta teoria que apresenta já um progresso 
pela concepção da circulação poder ser devida ao movi
mento de elevação simples das bolhas de vapor, foi ainda 
aperfeiçoada por Brillié, engenheiro naval francez, a quem 
se deve o trabalho analítico mais completo sobre a cir
culação. 

TEORIA DE BRILUÉ 

Para o estudo da circulação partiu Brillié como Chas-
seloup-Laubat da consideração da energia potencial das 
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bolhas de vapor, estabelecendo a sua teoria independen
temente do principio do peso especifico medio de Bab-
cock, mas foi levado pelo raciocínio á afirmação de que, 
dentro dos limites da aplicação, tudo se passa, debaixo 
do ponto de vista das pressões, como se existisse um 
liquido homogéneo com um peso especifico egual ao da 
mistura de agua e vapor. E isto é tanto mais exacto 
quanto mais pequenas forem as bolhas de vapor e varias 
experiências mostram que, no caso geral da pratica, não 
ha duvida sobre a legitimidade da aplicação deste prin
cipio. 

As duas teorias, a do peso especifico medio e a da 
energia potencial das bolhas de vapor, tem assim na 
aplicação um ponto de contacto. 

E certo que, debaixo do ponto de vista geral e teó
rico, podem ser levantadas objeções a esta maneira de 
encarar o problema da circulação, como o fez Bellens, 
notando que deve ser tratado antes como o escoamento 
duma mistura de agua e vapor com adição de calor, pro
blema estudado em parte por Clausius, Zeuner, etc., 
mas os cálculos complexos a que este método obriga, 
conduziriam ás mesmas deduções da teoria de Brillié, 
confirmadas pela experiência. 

Além de que, se foi necessário a Brillié, para o desen
volvimento da sua analyse, o estabelecimento de algumas 
ipoteses simplificadoras, o mesmo acontece no estudo do 
escoamento da mistura de agua e vapor. 

São estas as principaes teorias apresentadas para a 
explicação da circulação da agua nas caldeiras de vapor, 
mas além destas, outras, fundamentalmente não distin
tas, tem sido organisadas. 

Entre elas figura a do engenheiro austríaco Krauss, 
que, partindo do estudo do trabalho produzido pelo vo
lume de agua que desce simultaneamente com a eleva
ção duma bolha de vapor, chegou a resultados análogos 
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aos de Brillié, tendo sido também conduzido pelo cal
culo ao principio do peso especifico medio, hoje geral
mente aceite. 

Para não alongar este capitulo relativo á evolução 
da teoria da circulação, passo ao seguinte em que me 
proponho expor essa teoria, edificada sobre os alicerces 
que lhe estabeleceu Brillié com os materiaes acumula
dos por todos os teóricos e práticos da circulação. 

Não pouco contribuíram os diversos Congressos de 
mecânica e especialmente os das Associations de surveil
lance des chaudières à vapeur, tão espalhados em todos 
os paizes industriaes da Europa e ás quaes a industria 
da construção das caldeiras é devedora dos princípios 
racionaes que devem presidir ao seu fabrico. 



IV—Teoria da circulação 

I —Energia capaz de produzir a circulação 

A causa inicial do movimento da circulação é o ca
lor, que produz a mudança de estado físico da agua com 
a sua consequente variação de peso especifico e pressões. 

Como o fez notar Chasseloup-Laubat, o valor intrín
seco da mudança de estado físico, átuando por si pro
pria, é muito secundário, mas a variação de peso espe
cifico e das pressões origina forças que, quer diréta-
mente quer indirétamente por intermédio da gravidade, 
são as causas próximas da circulação. 

Para que esta se produza e se conserve, necessário 
é o consumo de uma certa energia. 

Ora esta energia é obtida á custa do calor que trans
formando a agua de liquida em gazoza, cria a força elás
tica das bolhas de vapor que para se formarem tem que 
repelir as moléculas do liquido. 

Pelo aumento do volume inicial ha uma elevação do 
centro de gravidade que origina uma variação da energia 
potencial do sistema. 

E' esta energia no estado latente, coexistente com a 
formação da bolha de vapor, que vae ser transformada 
durante o seu movimento de elevação. 

Dará logar a uma força viva que produzirá movi
mentos no liquido, quer circulatórios quer turbilhonares. 

4 
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Assim, não é, como queria Walckenaer, a impulsão 
da agua sobre a bolha a causa do fenómeno da circula
ção, porque sendo uma força interior não podia produzir 
a mudança do centro de gravidade do sistema e portanto 
gerar um trabalho da gravidade. 

Quando se forma uma bolha de vapor de volume ;/, 
no seio de um liquido, a uma certa profundidade, defe-
nida por uma certa pressão total equivalente a uma al
tura de liquido /i, o trabalho necessário para produzir o 
aumento de volume é: 

wii (D-D1) 

sendo D e D' os pesos específicos da agua e do vapor, 
admitindo que a bolha não transmite velocidade ás mo
léculas liquidas visinhas—formação estática. 

Este trabalho integra-se totalmente no aumento de 
energia potencial do sistema sob a forma de variação do 
nivel do liquido c do seu centro de gravidade. 

Durante a elevação da bolha de vapor esta energia 
potencial vac diminuindo e atinge o valor final de 

u li0(D-D>) 

sendo /Í0 a altura representativa da pressão á superfície 
do liquido. 

Assim, durante este movimento elevatório, é trans
formada a parte da energia representada por 

u (li-ho)(D-D>) 

cm força viva da bolha de vapor em movimento, e em 
força viva das moléculas liquidas em movimento. 

Mas sendo a primeira muito pequena em relação á 
segunda, é na pratica esta energia latente transformada 

# 
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quasi que totalmente em energia cinética das moléculas 
liquidas. 

A áção do atrito e o trabalho da gravidade vão anu
lando a força viva das moléculas ou melhor vão-á trans
formando em calor. 

Supozemos que na formação das bolhas de vapor 
havia aumento de volume infinitamente lento, de modo 
a não communicar velocidade ás moléculas liquidas pró
ximas. 

Não se realisando, pelo menos teoricamente, esta 
formação estática, já a energia potencial disponível não 
tem o valor que acabamos de calcular e seria necessário 
determinar, para adicionar ao valor achado, a força viva 
das moléculas postas em movimento pela formação dinâ
mica das bolhas. 

Não basta esta determinação. 
Convém precisar de que modo, os movimentos ori

ginados na formação dinâmica das bolhas de vapor, po
dem influir no movimento circulatório previamente esta
belecido. 

Se na generalidade das aplicações esta consideração 
dinâmica não influe dum modo pratico nos resultados 
deduzidos da formação estática, certo é que em determi
nados casos a sua influencia é sensível e util conhecel-a. 

Não foi também considerado o acréscimo do volume 
da bolha de vapor na sua ascenção por motivo da-dimi-
nuição da pressão idrostatica, porque esse aumento é 
muito pouco sensível, pelo menos, nos casos de aplicação 
ás modernas caldeiras de pressão elevada, cada vez mais 
empregadas. 

Assim, numa caldeira carimbada á pressão de 16 kg., 
com uma altura maxima de agua de 3 metros, o aumento 
do raio das bolhas de vapor seria somente de 0,007. 

Mas a energia potencial calculada tanto pode ser 
dispendida em movimentos turbilhonares, geralmente 
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perdidos para a circulação, como em movimento circu
latório. 

Este, sendo um movimento de conjunto de todo o 
liquido" por filetes paralelos, depende naturalmente da va
riação de pressão sobre o fundo do vaso, resultante da 
elevação das bolhas de vapor. 

Qual é o valor dessa pressão? 
Será egual ao peso da agua como sustentam Bellens 

e Walckenaer ou ao peso da agua adicionado o da bolha, 
conforme Brillié? 

Consideremos uma bolha gazoza de volume v em 
movimento elevatório no seio de uma massa liquida em 
equilíbrio, contida em um vaso e suponhamos esse movi
mento uniforme. 

Esta ipotese foi justificada teórica e experimental
mente. 

As pressões que se exercem sobre o fundo do vaso 
são: 

i.°—O peso da agua, dirigido de cima para baixo e 
egual a r.\ 

2.° — A reáção da bolha sobre a agua devida á im
pulsão: força dirigida de cima para baixo e egual ao peso 
do volume v de agua = P; 

3.0 — As reáções da bolha sobre a agua devidas ao 
seu movimento, eguaes e de sinal contrario ás resistên
cias da agua ao movimento. 

Estas resistências dependem da velocidade, mas, 
sendo o movimento uniforme, equilibram a força que o 
origina. 

São assim dirigidas de baixo para cima e represen
tadas em grandeza pela diferença de pesos de volumes 
eguaes v de liquido e vapor = P—p. 

Então a pressão total resultante sobre o fundo do 
vaso será 

- -f/? 
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FIGURA 12 

Tal é o teorema de Brillié que serve de base á teo
ria da circulação. 

O erro de Bellens, ao calcular esta pressão, estava 
em considerar o problema estaticamente, 
supondo a bolha imóvel, caso em que é 
aplicável o principio idrostatico. 

No fundo este teorema corresponde 
a aceitar como real o principio da den
sidade media do vapor e liquido, de 
Babcock, com a diferença de que este 
auctor admitiu-o considerando o problema estaticamente, 

caso em que é falso, para ser verdadeiro 
• só no caso dinâmico e a partir do mo

mento em que o movimento das bolhas 
de vapor é uniforme. 

Estabelecido > este teorema, se se 
considerar um cilindro vertical mergu
lhado em uma massa liquida li». 12 e 
se nesse cilindro se formarem bolhas 
de vapor ou de ar, na sua base deve-se 

produzir uma depressão que tenda a elevar o liquido no 
cilindro. 

Se este estiver mergulhado por 
completo no liquido fig. i3, o movi
mento elevatório deve ser acompa
nhado de outro descendente. Ha assim 
uma circulação. 

A experiência confirma estas de
duções da teoria. 

Se com a disposição experimen
tal da fig. 14, introduzirmos bolhas 
de ar na extremidade inferior do tu
bo C D, verifica-se, sendo as bolhas 
grandes em relação ao diâmetro de C D, uma elevação 
na superficie F G do liquido, que vai diminuindo com o 

I'M.1 I:A 13 

D. 

FIGURA H 
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decrescimento do diâmetro das bolhas, tornando-se apa
rente um movimento descendente do liquido interior ou 
exteriormente ao cilindro. 

CIRCULAÇÃO NOS TUBOS EM U 

Tratado o problema no caso mais geral, considere
mos um tubo em U abrindo-se pelos seus dois ramos em 
um reservatório ou coletôr superior. 

Este tubo merece estudo especial pela sua aplicação 
constante ás caldeiras aquitubulares. 

Kmquanto se não produz vapor a diferença de den
sidades das duas colunas de altura h e de temperaturas t 
do liquido do ramo B fig. 3 e T do ramo aquecido A, 
produz um movimento lento, devido a uma diferença de 
carga expressa em altura de agua por 

F-h(r^l-TT^r) (1) 

ou desprezando os termos em a.- por 

* = h i+*(T-t) 

Assim o movimento será sensivelmente proporcional 
a T—/. Mas como nas caldeiras, estabelecido que seja o 
movimento circulatório, a diferença T— / é muito pequena, 
não excedendo 5o, a velocidade correspondente é, no má
ximo, da ordem de grandeza de om,o5 e muito inferior 
aos valores verificados da velocidade de circulação. 

(') Chaudières marines —L. E. Bertin. 
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Só a producção do vapor pode átivar a circulação e 
nada ha a mudar no raciocínio geral precedente. 

Somente é preciso considerar não só a velocidade 
da bolha, mas estabelecida, a circulação, a sua veloci
dade propria. 

Se ]>t designar a velocidade de circulação e r a ve
locidade relativa da bolha, a sua velocidade absoluta será 

Brillié determinou que a fração de energia dispen

dida em movimentos turbilhonares é - '—— e conse-
v, -f- v 

quentemente que a energia disponível para produzir a 
circulação é: 

u(h-h0)(D-D'){I-^) 

tanto maior quanto maior fôr u ou mais intensa a vapo-
risação e quanto menor fôr v ou a velocidade relativa 
da bolha. 

Os movimentos circulatórios originados pelas dife
rentes bolhas de vapor não são todos concordantes, por
que não sendo uniforme a distribuição das bolhas numa 
secção transversal do tubo, não é uniforme a distribui
ção das pressões e consequentemente a das velocidades. 

Sendo a impulsão da bolha egual á resistência ao 
movimento, e sendo aquela função do volume da bolha 
de vapor, parece ser indiferente para a circulação uma 
bolha de volume V, ou uma série de bolhas do mesmo 
volume total. 

De notar é que, se a impulsão e a resistência são as 
mesmas nos dois casos, a superficie oposta ao movi
mento é muito maior, porque varia de uma para n bo
lhas de S para S' j /„ e então a velocidade das bolhas é 
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menor e quanto menor fôr, maior é a energia potencial 
disponível para a circulação. 

Admitindo que o movimento do liquido é perma
nente, o teorema de Bernouilli permite determinar que a 
vasão será maxima no caso da distribuição uniforme das 
pressões em uma secção, o que leva desde já á supe
rioridade dos tubos de fraco diâmetro debaixo do ponto 
de vista da circulação, por ser nestes tubos mais facil
mente realisavel a distribuição uniforme das pressões. 

A esta mesma conclusão chegou Bellens (1) experi
mentalmente, determinando o trabalho perdido corres
pondente, á velocidade relativa das bolhas. 

Termina o seu estudo pelas seguintes palavras: 
«Assim, para se aproximar do máximo de circulação da 
agua com o minimo de trabalho, é preciso repartir o 
volume de vapor que atravessa uma seção dada por 
um grande numero de pequenos tubos, cuja seção total 
seja egual ou melhor superior á seção primitiva.» 

Mas não é só esta consideração a influir no diâme
tro mais conveniente dos tubos, pois a contrarial-a está 
a transmissão do calor dos gazes quentes que é tanto 
melhor quanto maior fôr o diâmetro do tubo (*). 

Com as vaporisações átivas que hoje se exigem, es
pecialmente na marinha, é a condição de segurança e 
portanto a da boa circulação que impera e a tendência 
átual é de empregar tubos de pequeno diâmetro. 

Tendo só considerado a formação estática das bo
lhas de vapor nos tubos em U, devemos notar que a 
formação dinâmica influe também mais ou menos sobre 
a circulação conforme as massas de agua em movimento 
e as resistências passivas. 

(') «Revue de Mécanique»—1899. 
(J) «Ser-Physique industrielle». 



57 

As experiências de Solignac confirmam esta in
fluencia. 

Mas pela aplicação do teorema fundamental, o mo
vimento de circulação será produzido por uma impulsão 
de valor 

/,_. 9 (U-D-) 

FlQUKA 15 

sendo, fig. i5 ; q o caudal de vapor em metros cúbicos 
por segundo, ;' a velocidade relativa 
das bolhas em relação d agua, ;', a 
velocidade de circulação e D, D1 os 
pesos específicos da agua e do vapor. 

A analise desta expressão mos
tra: 

i.° — Que a impulsão e portanto 
a circulação aumenta com a altura do 
tubo; 

2.°—Que a impulsão é indepen
dente da secção do tubo; 

3."— Que a impulsão cresce quando v diminue, tendo 
o seu máximo para v—o. 

Da independência da secção não se pôde concluir 
que a circulação o seja também. 

Para o mesmo valor da impulsão a circulação será 
tanto mais intensa quanto menor fôr o volume de agua 
sobre que tem de átuar e portanto quanto menor fôr o 
diâmetro do tubo. É a conclusão a que já tínhamos che
gado. 

Da terceira conclusão resulta que quanto menor íôr 
o movimento relativo das bolhas, ou quanto mais cheia 
de bolhas estiver a seção, mais intensa será a circu
lação. 

É outro resultado a que já tínhamos sido conduzidos,. 
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Assim justificados ficam desde já, como favorecendo 
a circulação, nos tubos em Z7, os tubos verticaes, altos e 
de pequeno diâmetro. 

De não termos considerado as bolhas de vapor, que 
podem existir no coletôr de agua superior, na mesma 
vertical do tubo vaporisador e que favorecem a circula
ção, pode resultar um pequeno erro. 

Praticamente, pode-se evitftl-o, prolongando o tubo 
vaporisador até á superficie do liquido (fig. i5) e esta 
disposição servirá de transição para a disposição da fig. 
io do tubo em U de circuito irreversível, cujo princi
pio de circulação é o mesmo do que estamos conside
rando. 

As experiências de Watkinson mostram que no caso 
do tubo reversível a força viva da agua, ao sair'do ramo 
vaporisador, é em grande parte perdida para a circula
ção, sendo gasta em deslocar a agua do reservatório. 

No tubo irreversível esta agua é lançada no coletôr, 
sem alterar de uma forma sensível a superficie do liqui
do, podendo ainda, parte da sua velocidade, ser utilisada 
pelo retorno. 

No primeiro caso a circulação pode-se estabelecer 
desde o inicio do aquecimento, mas no segundo, não, 
podendo de ahi resultar diferenças sensíveis de tempera
turas nos tubos, necessitam por isso de serem curvos ou 
livremente dilatáveis. 

Tanto as experiências de Watkinson como as de 
Thornycroft e Yarrow, apesar de pouco precisas, pare
cem mostrar que a circulação é sensivelmente equivalente 
num caso ou noutro. 

Entre as experiências de Yarrow uma ha que con
vém fixar. É a da disposição experimental da fig. 16, na 
qual, iniciada a circulação no sentido da flecha pelo aque
cimento em A, o aquecimento ou introducção de bolhas 
de ar suplementar em B pode não modificar a circula-
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çao e até átival-a ou conserval-a mesmo depois de anu
lado o aquecimento em A. 

A impulsão que origina o movimento é então da 
forma 

»'( v,-\-v 
-* ' -)(D-D>) 

e para valores de h' definidos pela desegualdade 

h< v,—y 
h ^ v, + v 

L_J&. 

pode haver vantagem no aquecimento do tubo de retorno 
Esta fonte de calor suplementar, elevando a tempe 

ratura da agua, facilita a sua trans
formação em vapor á chegada ao 
tubo vapor i sador e consequente
mente pode melhorar o rendimento 
da caldeira, pela mais átiva. circula
ção e mais intensa vaporisação. 

De notar é que, toda esta teo- A- i J j 
ria foi arquitétada sobre o elemento 
— bolha de vapor —, e que, quer 
quando se submete o problema ao 
calculo, quer quando se tenta veri
ficar experimentalmente os resultados da analyse, pelo 
aquecimento dum determinado ponto dum tubo ou pela 
insuflação de bolhas de ar, se opera sobre uma pequena 
seção do tubo. 

As experiências são geralmente realisadas sobre apa
relhos de demonstração total ou parcialmente de vidro 
que, como já vimos, pode alterar muito com a forma c 
dimensões das bolhas, a circulação. 

As experiências em grande, verdadeiramente indus-
triaes, são muito limitadas e estas mesmo, nem sempre 

FIGURA 1« 



60 

tem sido executadas ás pressões elevadas, hoje geral
mente empregadas, nem com os regimens de vaporisação 
intensos a que são, especialmente na marinha, sujeitas as 
caldeiras. 

Alem disso, quando se pretende generalisar a teoria, 
necessário se torna admitir a egual distribuição das bo
lhas numa seção, caso limite em que ela é rigorosa. 

E esta teoria somente aproximada, mas será a sua 
aproximação suficiente nas aplicações, e terá ela então o 
mesmo valor de tantas outras, também somente aproxi
madas, de que o engenheiro tem de lançar mão? 

O raciocínio e a experiência permitem responder 
afirmativamente. 

Nos tubos das caldeiras, as bolhas gazozas formam-
se ao contacto das paredes em pontos muito numerosos 
e parece pois que não é de esperar a distribuição uni
forme das bolhas mas antes que a depressão, origem da 
circulação, será maior junto ás paredes. 

Assim era se a proximidade das paredes não aumen
tasse a resistência ao movimento das bolhas que por este 
motivo se dirigem, pelo menos parcialmente, para o cen
tro do tubo, tendendo para uma distribuição uniforme. 
A mistura de agua e vapor, que enche certas partes das 
caldeiras, pode ser considerada como um jluido homogé
neo, tendo a sua densidade propria, inferior á da agua. 

Este principio é tanto mais exacto quanto menores 
forem as bolhas de vapor, porque para um mesmo vo
lume maior é a superficie de separação e mais difíceis 
são os movimentos das bolhas em relação á agua. 

Na opinião de um dos mais modernos práticos da 
circulação, M. Emanaud, « não ha duvida sobre a legiti
midade de aplicação deste principio. » (1) 

(x) Portefeuille économique des machines, 1912. 
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Il — Velocidade da circulação 

Determinado o trabalho dispendido na circulação, 
calculemos a sua velocidade em íuncçao da átividade de 
vaporisação. 

Este calculo foi feito por Brillié (1) admitindo as duas 
ipoteses plausíveis, da distribuição 
uniforme das pressões em uma se
ção, e da velocidade relativa das 
bolhas ser desprezável em relação 
á velocidade da circulação. 

Pela aplicação do teorema fun
damental da hidrodinâmica a um 
troço de tubo de comprimento infi
nitesimal dl (fig. 17) e secção s, percorrido por uma mis
tura homogénea de agua e vapor de densidade <í, che-
ga-se á equação diferencial do movimento 

FIGURA 17 

g 
dv= + 3 dh — dp 

g 
F dl 

sendo dp o excesso da pressão em B sobre a pressão 
em A, F a força de atrito por unidade de comprimento 
para a unidade de massa e o sinal de òdh relativo ao 
sentido do movimento ascendente ou descendente. 

Esta equação integrada, no caso dum fluido de den
sidade constante D, conduz á equação de Bernouilli 

/ P' — P 1 r 

e no caso da formação de vapor no tubo, em que o cau-

(') Bulletin de l'Association technique maritime, 1898. 
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dal do fluido em peso òsv fica constante, bem como <3r, 
á seguinte equação: , 

L òv(vl — v) = + fòdh — (P' — P) — Jfi F dl 

É esta equação que permite calcular a velocidade 
da circulação introduzindo-lhe a noção de átividade de 
vaporisação, ou a vaporisação por metro quadrado de 
superficie de aquecimento e por hora. 

Do valor desta átividade deduz-se os pesos de vapor 
e de agua, passando em A na unidade de tempo e con
sequentemente o peso especifico da mistura S, e como 
o produto òsv í constante, se se conhecer J dp, dife
rença de pressões em B e A, á possível fazer a inte
gração. 

Dum modo geral póde-se desde já afirmar que os 
circuitos elementares devem ser independentes, sem es
trangulamentos e mudanças bruscas de direção. 

CIRCULAÇÃO NOS TUBOS EM U 

Como caso mais simples consideremos o tubo em U, 
elemento de constituição das caldeiras tuboladas. 

Sem desenvolvermos todo o calculo a que a aplica
ção da equação geral dá logar, contentemo-nos com a 
enumeração dos resultados a que ela conduz. 

A velocidade da agua á superficie do coletôr supe
rior, abstraindo do atrito, é dada por uma equação da 
forma: 

v0=\/Ti $ 

sendo •!> uma função da forma: 
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na qual é: L o comprimento do tubo e « a relação entre 
a quantidade de vapor e a da agua, definida por 

sD (Ã.-í) 
sendo: q o peso de vapor produzido por segundo, s a 
seção do tubo, e D e D1 os pesos específicos da agua 
e do vapor. 

A resolução gráfica destas equações mostra que a 
velocidade de circulação: 

i.° — Cresce com a atividade de vaporisação, pas
sando por um máximo; 

2.°—Diminue com a pressão até ao máximo de <t> 
e cresce alem deste maxima; 

3." — Aumenta com a diminuição do diâmetro do 
tubo, abaixo do máximo de <I>; 

4.0 — Cresce com a altura do tubo; 
5.°—Não é influenciada pela inclinação do tubo. 
Se se atender ás perdas de carga resultantes do 

atrito e outras resistências passivas, a 
velocidade diminue, a ou a proporção 
de vapor em relação á agua aumenta e 
a inclinação do tubo exerce uma in
fluencia desfavorável sobre a velocida
de que decresce com o aumento até 
90o do angulo do tubo com a hori
zontal. 

As curvas representativas destas 
equações justificam as experiências de Yarrow, a que já 
fizemos referencia, da circulação poder-se produzir quan
do os dois ramos do tubo são aquecidos ou mesmo quan
do o ramo de retorno é só aquecido. 

Se tentando aproximarmo-nos das caldeiras, conside
rarmos dois coletôres ligados entre si por um tubo de 

FlClUHA 18 
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corrente ascendente e um tubo de retorno (fig. 18), as for 
mulas deduzidas para o tubo em U tem ainda aplicação-
desde que seja determinada a inHuencia do atrito ou o 
fòFJl. 

Seriamos conduzidos a uma equação da forma 

, < u = \/'li <I> G 

analnga á já deduzida para o tubo em U sendo G um coe
ficiente deliniJo por 

i,5 + 2/> + (i,5 + "0 i 2 + ( 2 + / > ) « 

sendo p um coeficiente dependente do valor da perda de 
carga no tubo vaporisador, m um coeficiente correspon
dente para o tubo de retorno s e S as seções dos tubos 
vaporisador e de retorno. 

Esta formula permite chegar ás mesmas conclusões 
geraes já enunciadas e mostra que a velocidade diminue 
com o acréscimo das perdas de carga » . e ; e com o me
nor valor de - ,. • 

Justificada fica assim uma grande seção do tubo de 
retorno em relação ao de vaporisação. 

Mas, baseadas todas estas conclusões sobre duas 
ipoteses simplificadoras, necessária era a confirmação ex
perimental. 

Brillie tomando para base as experiências de Wat-
kinson, verificou o perfeito acordo da teoria e da pratica 
quanto a velocidades. 



V—Aplicação dos princípios geraes da cir
culação ás caldeiras atualmente em 
serviço 

Nas caldeiras de grande e medio volume de agua a 
circulação tem uma importância muito limitada pela cons
tante e abundante afluência de agua ás chapas e quando 
realisada, a sua velocidade é muito diminuta. 

Nestes tipos de caldeiras tem sido empregadas dis
posições especiaes, tendentes a aumentar a velocidade 
das correntes e a dirigil-as. 

Assim, nas caldeiras de ebulidores, quer simples, 
quer semi-tubulares, alguns construtores, como Crépelle-
Fontaine, em França, tem disposto no interior dos ebu
lidores chapas destinadas a captar o vapor produzido e 
a dirigil-o para as gargantas posteriores, de forma a in
verter o sentido da circulação natural e a evitar a for
mação das grandes bolsas de vapor no topo anterior dos 
ebulidores. 

Outros, como Montupet, acrescentavam a esta dis
posição, chaminés nas gargantas posteriores que condu
ziam o vapor diretamcnte ao reservatório da caldeira, e 
anteparos nas gargantas anteriores que dificultavam a 
sua subida. 

Nas caldeiras de fornalha interior, quando de uma 
só boca, é de construcção corrente, na Allemanha, ex-

5 
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central-a para facilitar a circulação, funcionando a cal
deira de um modo análogo a um tubo em U. 

As grandes oficinas de caldeiraria de Piedbœuf, 
para facilitar a circulação nas caldeiras com tubos de 
Galloway, prolongaram um certo numero destes abaixo 
dos tubos fornalhas. 

Em primeiro logar as experiências de Fletcher mos
traram que os tubos de Galloway não tem influencia 
sensível sobre a circulação. O raciocínio, fundado nos 
princípios que estabelecemos, conduz ao mesmo resul
tado. Sendo a seção de saída dos tubos muito grande 
em relação ao vapor desenvolvido, a subida das bolhas 
produzirá movimentos turbilhonares, sem crear na base 
do tubo a depressão precisa para originar o movimento de 
conjunto da agua. Alem de que neste caso não ha aque
cimento desegual de dois tubos contíguos e eles funcionam 
como dois ramos de um tubo em U, egualmente aqueci
dos á mesma altura, que vaporisariam toda a agua acima 
do nivel de aquecimento sem estabelecer circulação. 

E o prolongamento dos tubos de Galloway não veio 
modificar em nada o problema físico da ebulição e con
sequentemente da circulação, que não existindo não po
dia por ele ser gerada. 

Mas estas aplicações, quer destinadas a átivar a cir
culação, quer a dirigil-a, ficaram isoladas pela sua reco
nhecida pequena utilidade e pela substituição, quasi que 
completa, hoje, destas caldeiras, pelas de pequeno vo
lume de agua. 

É nestas que a circulação tem o seu principal papel, 
crescente com a diminuição da seção dos elementos va-
porisadores, sendo, para as átuaes caldeiras de muito pe
quenos elementos, condição essencial da sua propria exis
tência. 

Passemos em revista os seus principaes tipos e para 
isso comecemos por analisar as caldeiras existentes de 
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modo a separar os elementos que as constituem, consi
deradas somente debaixo do ponto de vista das suas 
qualidades de circulação. 

CIRCUITOS ELEMENTARES DA CIRCULAÇÃO 

Para que se produza o movimento circulatório essen
cial é a existência dum ou mais 
circuitos que podem ser : rever
síveis fig. 3, ou irreversíveis 
fig. 10 ; simples ou compostos 
fig. 19; dependentes fig. 20, ou 
independentes fig. 21. 

Os circuitos simples são: 
o tubo reto, o tubo em U, o 
tubo Field, o tubo em V com 
a bissetri^ horizontal e a ser
pentina. FiaiBA 19 

O tubo reto em si não é um circuito, mas somente 
uma parte, se ligar dois co-
letores, — caldeiras de Allest, 
Buttner, Babcock, Yarrow, etc. 

E empregado em todas as 
posições desde a horizontal á 
vertical. 

Na primeira só de per si 
não pode produzir a circula
ção. 

Só uma inclinação sobre 
a horizontal a origina com 
uma Velocidade que aumenta 
a medida do seu crescimento 
até 90o. 

Se fizer parte dum circuito independente será por 
si próprio irreversível. 

Fiuriw 20 
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KJ 
FIGURA 21 

Do tubo em U fizemos estudo detalhado que nos 
mostrou que o sentido da circulação não é definido, de
pendendo da intensidade do aquecimento e da preexis

tência duma corrente de determinado sen
tido, tanto no caso do aquecimento dum 
como dos dois ramos do tubo. 

Mas, supondo o liquido em equilíbrio, é 
necessário na pratica assegurar uma maior 
produção de vapor num ramo do tubo do 
que no outro, pura tentar obter um sen
tido definido do movimento circulatório. 

O tubo Field fig. 22, é um tubo em 
U com os dois ramos concêntricos, esta
belecido de modo a garantir automatica

mente a sua desegualdade de aquecimento, muito em espe
cial, se a extremidade inferior do tubo não fôr aquecida. 

É empregado com todas as inclinações, 
desde a horizontal á vertical. 

Se este circuito funciona duma maneira 
independente, o sentido da circulação é per
feitamente determinado. 

O tubo em V com a bissectriz horizontal 
fig. 23, ligando pelos seus dois ramos um ou 

dois reservatór ios 
tem sempre, se fun
ciona como independente, um 
sentido de circulação definido. 

As serpentinas são mais 
ou menos complexas de forma, 
com partes curvas e retas, li

gando entre si dois reservatórios, mas se estes tiverem 
tubo de retorno de agua, o sentido do movimento é de
terminado. 

Entre os circuitos compostos importa considerar em 
especial os pontos de bifurcação fig. 24, e de confluência 

<r~ 

Kj 
FlQUItA 2! 

Pir.rnA 23 
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R a 

fig. -i5, que se disiinguem somente pelo sentido das cor
rentes. 

Se na bifurcação fig. 24, os reservatórios R, e R» 
estiverem ligados por um tubo de 
retorno e se a seção de /, fôr egual 
á soma das seções de / s e / ' . , , a cir
culação far-se-ha como num só tubo. 

Se então /, se obturar, os tu 
bos /._, e / ' „ funcionarão com um tubo 
em U e se a obturação não fôr com
pleta, o que equivale á seção de /, 
ser inferior a soma das de /„e /'., 
este funcionamento em tubo em U 
será tanto mais caracterisado quanto 
menor fôr a seção de /, . 

Mas se os reservatórios /?, e / ? , não estiverem liga
dos por tubo de retorno, então a circulação não se pôde 

estabelecer dum modo contínuo 
mas só intermitente. 

Aqu i o funcionamento normal 
é uma questão de proporções, e só 
poderá ser estabelecido quando o 
circuito composto poder ser consi
derado, como a soma de circuitos 
simples independentes. 

O mesmo se dá no caso da 
confluência. 

Na pratica da construção das 
caldeiras, em geral, a uma bifurcação corresponde uma 
confluência e as causas de funcionamento anormal podem 
ou não somar-se, mas o estudo tem de ser feito para cada 
caldeira. 

Ra. 

Fiauiu 25 
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CIRCUITOS NAS CALDEIRAS ATUAI.MENTE EM SERVIÇO 

Para passar ordenadamente em revista, debaixo do 
ponto de vista do seu valor de circulação, as pfincipaes 
caldeiras multitubulares, atualmente em serviço, podia 
seguir qualquer classificação, como a de Bellens, mas é 
preferível adótar a de Emanaud que, se tem o inconve
niente de reunir no mesmo grupo, caldeiras praticamente 
muito distintas, tem a vantagem de as ligar pelas rela
ções de circulação, que só agora interessam. 

lista classificação é a seguinte: 

Cald. com circuitos \ independentes 
simples 

reversíveis classe i 
irreversíveis » i 

dependentes | reversíveis » 3 
/ em derivação \ reversíveis « 4 

Cald. com circuitos 1 paralela / irreversíveis 5 
em derivação ( reversíveis » t"> 
anti-paralela / irreversíveis » 7 

compostos ) em derivação j reversíveis » 6 

« Para determinar em que classe entra uma caldeira 
dada é preciso defenir o que se deve entender por reser
vatórios R, e R2 que podem estar reunidos em um só, 
caldeira Babcock, ou separados, caldeira o du Temple» e 
encarar a natureza do retorno de agua que os liga. 

« Se é de pequena seção, os circuitos são dependen
tes; se é largamente estabelecido, os circuitos são inde
pendentes; para uma seção intermedia pôde haver mu
dança de classe conforme o regime de aquecimento. 

« Póde-se hesitar sobre o ponto em que terminam 
os reservatórios e começam os circuitos tubulares». As
sim, na caldeira Babcock e Wilcox os coletores, sendo 
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de pequena seção, devem ser considerados como fazendo 
parte dos circuitos tubulares, ao passo que na Buttner, 
como tem seçóes muito largamente estabelecidas para 
permitir todos os movimentos da agua, podem ser con
siderados como prolongamentos dos reservatórios. 

Então a caldeira Babcock pertencerá á quarta classe 
ao passo que a Buttner á primeira. 

/.* classe—A. circulação n'estas caldeiras é das mais 
simples por serem de circuitos independentes e se poder 
aplicar á caldeira em geral, as conclusões relativas a 
cada circuito. 

Pertencem a esta classe, três grupos de caldeiras — 
o das Buttner, Montupet, Diirr, Lagrafel et d'Allest, 
derivadas da primitiva Babcock; — o das Field e Turgan 
constituídas por tubos de Field; — e o das caldeiras de 
pequenos elementos do tipo das du Temple, Guyot, 
Normand e suas combinações. 

Bem que de circulação muito simples em teoria, na 
pratica nem sempre é fácil estabelecer a independência 
dos circuitos que é função da seção do retorno da agua 
e do regime de vaporisação. 

Se a seção de retorno não é egual á soma das se-
ções dos circuitos, a velocidade da agua naquele tem de 
.ser muito grande e como a carga que a produz tem um 
limite superior, egual á distancia vertical entre os dois 
reservatórios, pode esta não ser suficiente para a manter, 
deixando a caldeira de pertencer a esta classe. 

Nas caldeiras dos primeiro e segundo grupos, os 
elementos de circulação são o tubo reto e o de Field, 
sendo o tubo curvo o do terceiro. 

Ora o calculo mostra que o vapor de p relativo ás 
perdas de carga no feixe vaporisador é nos tubos retos 

p — o,i5 -T-, sendo / o comprimento dos tubos, e i o seu 
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diâmetro, devendo ser nos tubos curvos aumentado dum 
termo de correção, obtido pela formula de Navier, egual a : 

~ [o,oo3g ~ + o,oiS6) — 

que é muito pequeno em relação ao primeiro, desde que 
o raio de curvatura r seja 10 vezes o diâmetro do tubo-

Assim se justifica a evolução dos feixes vaporisa-
dores que com quatro dobras nos tipos primitivos de 
du Temple, se foram simplificando nos tipos du Tem
ple-Normand e Normand até ao tipo Yarrow que com 
retorno de agua cabe nesta classe. 

O coeficiente m relativo ás perdas de carga do re
torno é também menor com o tubo reto o que fez pôr 
de parte as disposições com tubos curvos e em T para 
dar logar no retorno de agua ao emprego de tubos incli
nados sobre a vertical de proximamente 35°. 

N'este, como não havia vaporisação, em logar de um 
feixe, empregaram-se os tubos simples de grande diâ
metro. 

Resumindo: «é a grande seção do canal de retorno-
de agua e o seu traçado, tão diréto quanto possível, que 
garantem a independência dos circuitos elementares e, 
por consequência, o funcionamento normal das ctldeiras 
desta classe. 

2.* classe — Pertencem a esta classe as caldeiras 
com circuitos independentes e irreversíveis. 

A condição de irreversibilidade impõe a existência 
dum retorno de agua sem o qual não poderia haver cir
culação. 

Comprehende especialmente as caldeiras Belleville,. 
Tornycroft e Solignac-Grille. 

A caldeira Belleville composta duma serpentina li-
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gada superiormente a um reservatório e inferiormente a 
um coletor com um tubo de retorno de agua, asseme-
lha-se no conjunto á disposição das primeiras caldeiras 
do tipo du Temple. 

Apesar desta semelhança aparente as condições de 
circulação são muito diferentes. 

Nas caldeiras du Temple a circulação é átiva; nas 
Belleville é classificada por Benin (1) de limitada. 

Qual a causa desta diferença? 
O grande diâmetro dos tubos e a sua fraca inclina

ção bastam para a explicar. 
Segundo os princípios geraes expostos, a energia 

correspondente á formação estática das bolhas de vapor 
será em grande parte dispendida em movimentos turbi-
lhonares e a pequena inclinação dos tubos e o grande 
numero de cotovelos bruscos augmentam o valor da 
perda de carga. 

Assim, a formação dinâmica das bolhas de vapor 
na parte baixa da serpentina tende a 
repelir a agua para o tubo de retorno, 
creando uma resistência ao movimen
to e a alimentação da serpentina tem 
de ser feita por disposições especiaes 
— cones de alimentação. 

Estes cones estabelecem a irre
versibilidade dos circuitos e permitem 
agrupal-a nesta classe, mas tendo só 
em vista atender á formação dinâmica 
das bolhas de vapor, não modificam 
as condições da circulação, que po
dem ser inferidas da equação geral deduzida independen
temente desta formação. 

A caldeira Tornycroft fig. 26, distingue-se da du 

(') Chandieres marines — L. E. Berlin. 



71 

FIGURA 27 

Temple fig. 27, pela inserção dos tubos de vaporisáção 
na camará de vapor. 

Pode ser representada esquenaticamente pela fig. 10 
correspondendo ao tubo em U ir
reversível. 

Brillié e já anteriormente 
Chasseloup-Laubat mostraram 
que no seu funcionamento vários 

j casos se podem apresentar, 
ty Ao pôr-se em marcha, a 
I agua começa por aquecer sem se 

À vaporisar, dilata-se subindo no 
tubo A e se essa elevação fôr 
suficiente, trasbordando para o 
reservatório origina a circula
ção. 

Não existe, na realidade, ne
nhuma caldeira funcionando assim. 

Se ha vaporisáção com retorno de agua suficiente, 
funciona com movimento circulatório continuo ou pulsa-
torio conforme o regime de vaporisáção. 

Mas se o retorno fôr insuficiente o nivel de agua no 
tubo A baixará num certo momento e até que, a agua 
continuando a descer pelo tubo de retorno estabeleça de 
novo a circulação. Será o seu funcionameto periódico. 

A caldeira Grille-Solignac tem como elemento de cir
culação o tubo em V com bis
sectriz horizontal. 

Resultou das seguintes ex
periências rcalisadas por Soli-
gnac. 

Se se reunirem dois reci
pientes de vidro, com agua, A e B (fig. 28) por um tubo 
de ferro e se se aquecer este tubo, suposto horizontal, 
primeiramente vê-se o vapor escapar-se nas duas extre-

n 
K l u r l l A !!H 
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midades do tubo, para seguidamente parar e o tubo ficar 
ao rubro até que de novo a agua invada o tubo, arrefe-
cendo-o. , 

Se se dá ao tubo uma inclinação excedendo em va
lar absoluto o seu diâmetro, vê-se o desenvolvimento do 
vapor fazer-se pela sua extremidade superior, duma ma
neira contínua mas com períodos de intensidade variável, 
não deixando a extremidade inferior escapar vapor mas 
uma veia liquida de aspeto xaroposo, também com pe
ríodos variáveis de intensidade. A agua aquece-se nos 
dois vasos, mas mais no superior, e o nivel fica no mes
mo plano em ambos. Mas se se adaptar um diafragma 
á extremidade inferior do tubo, 
os fenómenos mudam imedia
tamente. 

O vapor escapa-se duma 
maneira continua pela extre
midade oposta ao diafragma, 
o tubo não aquece até ao ru
bro, o vaso B aquece emquanto o vaso A fica frio e o 
nivel de" agua sobe em B, descendo em A. 

A mesma experiência pode ser feita com um tubo 
curvo (fig. 29). 

Um diafragma fixo em B permite estabelecer uma 
circulação no sentido A B C D por pulsações irregulares 
e alternadas de agua e de vapor. 

Estas experiências estão em perfeito acordo com os 
princípios geraes expostos. 

«No caso dos dois vasos comunicantes por um tubo 
de pequeno diâmetro e fraca inclinação, a circulação que 
tende a cstabelecer-se, em virtude da presença das bolhas 
de vapor e muito fraca; é perturbada pela influencia da 
formação dinâmica das bolhas de vapor; a compressão 
do liquido e o enchimento do tubo fazem-se simultânea-
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mente pelas duas extremidades; a circulação pára c o 
tubo aquece a uma alta temperatura. 

«Com o diafragma na extremidade inferior, a com
pressão do liquido produz-se quasi que exclusivamente 
pela outra extremidade; o tubo fica cheio de agua na 
extremidade inferior, a circulação mantem-se. 

A caldeira Grille-Solignac é baseada sobre estas ex
periências e o seu autor formula o principio que lhe 
serve de base do seguinte modo: « não introduzir por 
unidade de tempo nos tubos vaporisadores senão a quan
tidade de agua que eles podem vaporisar nesta unidade 
de tempo a fim de evitar a obstrução dos tubos com agua 
inutil pondo obstáculo a uma circulação átiva. 

Por este principio esta caldeira aproxima-se das cal
deiras de vaporisação instantânea de Serpolet e debaixo 
do ponto de vista da circulação deve ser considerada 
como de circulação minima, pois que no rigor do princi
pio estabelecido não devia haver agua em movimento 
circulatório dentro dos tubos vaporisadores 

Do exposto se conclue que ainda n'esta classe de 
caldeiras em que o retorno é indispensável, é ele que 
garante o seu funcionamento regular. 

3* classe—Nesta classe estão incluídas as caldeiras 
sem retorno de agua como as Yarrow, Oriolle e Lagosse. 

A falta de retorno parece indicar falta de circulação 
e se tal é, os resultados práticos favoráveis que estas 
caldeiras tem apresentado seriam a condenação de aquela-

Os factos não se passam porem assim. Quando os 
tubos do feixe vaporisador se inserem no coletor, na 
parte do reservatório de agua, os tubos menos aqueci
dos podem ser percorridos por uma corrente descen
dente e funecionar como retorno. 

Assim, pode mesmo nestas caldeiras produzir-se a 
circulação. 
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Brillié mostrou analiticamente, partindo da equação 
geral da velocidade de circulação e graficamente pelas 
curvas das velocidades, que neste caso um tubo pode es
tar sujeito a três regimes distintos para atividadcs de va-
porisação suficientemente fracas. 

Supondo todos os tubos egualmente aquecidos, o re
gimen era instável, um mesmo tubj, podendo ser per
corrido por uma corrente ascendente ou descendente, 
bastando a minima causa acidental, como a variação da 
átividade de vaporisação, da grandeza das bolhas, etc. 
para produzir a inversão. 

Se o aquecimento dos tubos é desegual, é possível 
obter um regime que, pelo menos, para certos tubos, 
seja estável. 

A temperatura da agua de alimentação influe dum 
modo sensível no equilíbrio do regime. 

O mesmo autor mostrou que quando a agua de ali
mentação é enviada á caldeira á temperatura de vapo
risação, se os tubos são todos egualmente aquecidos, não 
ha regime de circulação determinado, mas se se supõe 
o calor Tecebido, destribuido segundo uma certa lei, pelo 
menos para certos tubos o regime é estável. 

Se a alimentação da caldeira é feita com agua fria, 
ter-se-ha sempre, mesmo para o aquecimento egual dos 
tubos, um certo numero deles de regimen estável. 

Naturalmente não poderá haver regimen estável se
não para as primeiras e ultimas fiadas de tubos, ficando 
as intermédias sujeitas a serem percorridas por corren
tes ora ascendentes ora descendentes. 

Estas conclusões foram verificadas experimental
mente. 

A caldeira Yarrow pode ser munida de retorno de 
agua, ficando pertencendo ás da i." classe e com van
tagem, se a alimentação de agua fôr feita á temperatura 
de vaporisação. 
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A uma temperatura de alimentação inferior á da va-
porisação o retorno é inutil e não empregado. 

4.& classe — As caldeiras Babcock e Wilcox, Niclausse 
e Borrot fazem parte desta classe. 

A caldeira Babcock e suas derivadas são represen
tadas esquematicamente na fig. 3o. 

Os tubos vaporisadores ligam entre si dois coleto-
res, funcionando o mais alto 
como condutor de vapor e 
o mais baixo como condu
tor ou retorno de agua. 

Parece dever haver as
sim uma circulação perfeita
mente definida. Mas quan
do se estuda o seu movi
mento circulatório verifica-
se que a parte superior dos 
tubos está cheia de bolhas 
de vapor em repouso ou ani

madas de pequena velocidade, constituindo bolsadas e 
que alguns tubos são percorridos por correntes descen
dentes. 

Esta inversão da circulação resulta claramente das 
experiências de Bellens, realisadas sobre modelos de vi
dro, em condições favoráveis ao sentido direto da circu
lação, pelo diminuto numero de tubos em relação ao da 
pratica das caldeiras em serviço. 

Briill confirmou estas experiências, fazendo observa
ções sobre uma caldeira real. 

Chasseloup-Laubat e Krauss estudaram analitica
mente estes movimentos de curto-circuito e mostraram 
o seu efeito nocivo. 

Cada um dos pontos B é uma bifurcação e, desde 
que o caudal a montante destes pontos seja insuficiente 
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esta pode transformar-se em confluência, invertendo-se 
o sentido do movimento e a agua caminhará em sentido 
inverso do normal, em tantos tubos, quantos forem ne
cessários para que o caudal seja suficiente para alimen
tar os restantes pontos de bifurcação. 

Este fenómeno acentua-se por a cada bifurcação cor
responder uma confluência. 

Assim neste tipo de caldeira ha dois circuitos dis
tintos. 

Um circuito principal que interessa a toda a agua 
da caldeira e que é o único que tem valor positivo, como 
movimento de circulação e um circuito acessório, locali-
sado somente no tubular, que contraria o primeiro. 

Este circuito impede a saida do vapor dos tubos su
periores, obriga as bolhas de vapor, produzidas nos tu
bos inferiores, a circular naqueles em sentido inverso do 
normal e chegadas estas ao coletor de retorno, diminue 
o afluxo da agua. 

Este funcionamento irregular resulta da insuficiência 
do coletor de vapor A que pode por a seco as superficies 
de vaporisação, queimando os tubos e da ação reduzida 
do coletor B que origina a inversão da circulação. 

Apesar de apresentarem uma composição análoga, 
estas caldeiras distinguem-se das do primeiro grupo da 
I.* classe, pela insuficiência de seção dos colectores que 
origina um funcionamento interno muito diferente. 

De notar é, que este contramovimento da circulação 
não apresenta por si próprio perigo de maior para a se
gurança de marcha, mas diminuindo a circulação direta, 
ou, mesmo quasi que a anulando, somente faz perder á 
caldeira todas as vantagens duma circulação átiva. 

Estas contracorrcntes fazemsc sentir tanto mais 
quanto mais átiva é a vaporisação ou o regime de com
bustão. 

Nas combustões lentas, a insuficiência da seção per-
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mite aumentar a proporção do vapor na mistura agua-
vapor e a velocidade de circulação. 

Na caldeira Niclausse os dois colectores A e B es
tão justapostos e subsiste a reversibilidade dos circuitos 
mas o funcionamento interno é mais regular. 

A caldeira Borrot está nas mesmas condições desta, 
mas apresenta, debjixo do ponto de vista da circulação, 
disposições mais vantajosas como sejam: tubos mais lon
gos, mais próximos da vertical e mais aquecidos na parte 
inferior. 

Resumindo, pode-se afirmar que nest3 classe de 
caldeiras o sentido da circulação é incerto, dependendo 
das proporções do conjunto c do regime de aquecimento 
<; que a mesma incerteza domina na tendência á norma-
lisação do funcionamento quando por qualquer causa ele 
se tenha anormalisado. 

5.* classe—Não foi construída com nosso conheci
mento caldeira alguma pertencente a esta classe. 

Bastaria que nas caldeiras Babcock se alongasse o 
coletor A acima do nivel da agua no reservatório, tor
nando o circuito análogo ao do tubo em U irreversível. 

Esta disposição apresentava real vantagem? 
A resposta é negativa. Devendo este circuito, quando 

simples, a sua utilidade somente á irreversibilidade, apli
cado ás caldeiras reaes em circuitos complexos, perderia 
esta propriedade, continuando a existir as contracorren-
tes que podem agora ser agravadas pela maior dificul
dade creada á saida das bolhas de vapor pelo coletor A. 

Assim se justifica a falta ou o pequeno emprego de 
caldeiras de este tipo. 

6.*. classe — As caldeiras pertencentes a esta classe 
são as do tipo Babcock com a disposição antiparalela 
dos coletores A e B, fig. 3i—De Naeyer, Cail, Fitzner 
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e Gamper. O retorno é independente do feixe tubular, 
indo ligar-se a um reservatório transversal na base do 
coletor B. 

Da existência dos pontos de bifurcação e confluência 
A t A 2 . . . e Bt B» . . . , 
resultam para estas cal
deiras os inconvenien
tes indicados para as 
da quarta classe; mas, 
a independência do re
torno diminue-lhes a in
tensidade, permi t indo 
torna l -as super iores 
àquelas, quanto á circu
lação. 

C E isto, porque não 
F,*u'nA :u ha possibilidade das bo

lhas de vapor, arrastadas pelas contracorrentes, tenta
rem subir para o reservatório de vapor pelo coletor B, 
contrariando o retorno e porque a agua de circulação vae 
passar J e preferencia nos tubos inferiores, em que a 
vaporisação é mais átiva c que, portanto, mais dela ca
rece. 

As contracorrentes tendem a formar-se, de prefe
rencia, nos tubos superiores, que são os menos aqueci
dos, e nisto consiste a principal vantagem destas cal
deiras sobre aquelas. 

Dum modo geral pode-se concluir que o funciona
mento normal é uma questão de proporções e de regime 
de vaporisação e que as contracorrentes, desenvolvendo-
se de preferencia nos tubos menos aquecidos, permitem 
o mais fácil restabelecimento do regime normal, quando 
as condições de vaporisação lhe não são contrarias. 

7.a classe—Não conhecemos caldeiras que se possam 
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incluir neste grupo pelas mesmas razões expostas para 
as da classe quinta. 

Analogamente ao que aconteceu com as caldeiras de-
grande e medio volume de agua, alguns construetores 
adaptaram ás caldeiras de pequeno volume, agora passa
das em revista, disposições destinadas a átivar e dirigir 
a circulação natural. Estas disposições empregadas por 
Steinmuller, Simonis e Lanz, Petry-Dereux, etc., consis
tem fundamentalmente no estabelecimento de anteparos 
de chapa no interior do reservatório principal da caldei
ra, dispostos de forma a dirigir as correntes naturaes no 
seu sentido normal. 

Os seus resultados são muito controversos, mas no 
caso mais favorável, de pequeno valor. 



VI—Circulação artificial 

Reconhecido, desde muito, o valor da circulação da 
agua nas caldeiras e tanto mais quanto mais intensa é a 
vaporisação especifica, deviam ser as aplicações á mari
nha, as primeiras a servir de campo ás tentativas desti
nadas a produzir a sua maxima atividade. 

Assim realmente aconteceu. 
Desconhecidos os princípios a que devia satisfazer a 

circulação natural e não havendo por esta razão, confiança 
nela, estava indicado o caminho da circulação artificial. 

A idea de empregar meios mecânicos para produzir 
a circulação nas caldeiras, para melhorar o seu rendi
mento, "é muito antiga, datando, segundo Bellens, do pri
vilegio dado a John Payne em 1736. 

Esta circulação mecânica não teve aplicação pratica 
emquanto se não verificaram nas caldeiras cilíndricas da 
marinha, diferenças grandes de temperatura entre as zo
nas superiores e inferiores do reservatório de agua, muito 
especialmente durante o período de pôr em pressão, que, 
pela fatiga excessiva do metal, punham em risco a sua 
segurança. 

Mas desde que as experiências de Auscher, Fletcher 
e outros experimentadores, tornaram esta verificação in
controversa, varias tentativas se realisaram para egualar 
as temperaturas. 

Empregaram-se os hydrokineters, a bomba de circu
lação de Gamier e o emulsor Dubiau. 
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Os primeiros aparelhos empregados foram os hydro-
kineters, espécie de injétores Friedman em que um játo 
de vapor lançado atravez dum convergente produzia o 
arrastamento da agua envolvente, transportando-a da re
gião fria para a região quente. 

A experiência mostrou que estes aparelhos são de 
«eficácia indiscutível» (l) mas duma áção muito lenta, que 
mal satisfazendo na marinha mercante, não podem aten
der ás exigências do serviço da marinha de guerra. 

Exigem uma caldeira auxiliar em pressão e cessam 
de funcionar desde que a pressão desta é egualada pela 
da caldeira principal. 

A marinha americana substituiu o játo de vapor por 
um játo ou mais de agua de alimentação conveniente
mente dirigidos, mas então a circulação não tinha logar 
durante o periodo inicial de pôr em pressão. 

A bomba de circulação de Gamier é uma pequena 
bomba centrífuga que aspira a agua nas regiões mais 
frias, conduzindo-a ás regiões superiores, mais quentes. 
A sua eficácia foi nitidamente constatada (3) quer debaixo 
do ponto de vista da fatiga do metal, quer da producção 
de vapor, em marcha corrente e o seu emprego genera-
lisou-se nas caldeiras cilíndricas da marinha. 

Finalmente, o emulsor Dubiau, funciona pela dife
rença de cargas no plano de emulsão, que produz um 
movimento ascencional continuo de uma mistura de agua 
e vapor. 

Os hydrokineters foram somente aplicados á mari
nha, mas ahi mesmo, os seus inconvenientes, não permi
tiram o desenvolvimento do seu emprego. 

Os aparelhos de circulação estiveram em uso cor
rente na marinha, mas a substituição das caldeiras de 

(») Chaudières Marines—L. E. Bertin. 
(2) Chaudières Marines —L. E. Bertin. 
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pequenos elementos, ás caldeiras cilíndricas, permitiu 
pol-os de parte. 

Tanto uns como outros exigem ou o emprego de 
vapor auxiliar, ou dum trabalho mecânico acessório que 
tinham de entrar no calculo do rendimento da caldeira, 
diminuindo-o. 

O emulsor Dubiau, de difícil aplicação nas caldei
ras marítimas, armadas dum grande numero de escoras, 
teve largo emprego cm todos os tipos das caldeiras in-
dustriaes e nele puzcram, alguns especialistas da circu
lação, as suas mais amplas esperanças. 

Mas, o mau funcionamento das caldeiras, quando se 
dava a obstrução dos tubos, a sua conservação e limpeza 
dispendiosas e o emprego, cada vez maior, das caldeiras 
de circulação natural átiva, justificam a tendência para a 
sua supressão. 

Alguns constructores, como Fitzner e Gamper, em
pregam, mesmo nas caldeiras de pequenos elementos, 
disposições análogas ás do emulsor, mas com uma circu
lação natural intensa, como deve existir n'essas caldei
ras, quando bem projectadas, os seus efeitos são pouco 
sensíveis para que o seu emprego se generalise. 

Modernamente a circulação artificial tem sido em
pregada nas caldeiras de pequeno volume d'agua, simul
taneamente com a circulação natural, mas com caracter 
acessório. É o que se dá na caldeira Nicolson, de muito 
pequenos elementos vaporisadores, em que uma bomba 
de circulação tem por fim impedir a deterioração dos 
tubos pelo fogo, quando a caldeira funciona num regime 
reduzido de vaporisação. 



VII — Conclusões 

Da analise do problema da circulação da agua nos 
geradores de vapor, esboçada nos capítulos anteriores, 
resulta dum modo incontroverso, a sua utilidade em 
certas aplicações e a sua necessidade em outras. 

A circulação natural e a artificial lutam na teoria e 
na pratica pela sua supremacia. 

Esta, apesar de um dos mais experimentados teóri
cos e práticos da circulação (1) afirmar que « . . . para se 
estar seguro de provocar uma circulação importante, re
gular e determinada á priori, com certeza, . . . é preciso 
procurar os meios de provocar e conservar uma circula
ção de agua artificial... » não tem conseguido générali
sasse. 

E que, se as considerações teóricas, podem influir 
no sentido de aconselhar a circulação artificial, fazendo 
notar que a teoria atual da circulação natural é somente 
aproximada, as deduções da experiência, comprovam 
esta teoria, pelo menos dentro dos limites em que é dado 
aquela verifical-a. 

Assim, como primeira conclusão, póde-se afirmar 
que: 

t.° A circulação natural impóe-se em Iodas as cal-

(') Bellens— La Mécanique á l'Exposition de 1900 — 2« li
vraison. 
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deiras de pequeno volume de agua, atualmente as mais 
empregadas quer na industria quer na marinha, não tendo 
a circulação artificial senão aplicações muito limitadas e 
acessórias. 

Na circulação natural, as deduções que se tiram do 
estudo do funcionamento dos circuitos simples ou comple
xos que constituem as caldeiras não são sempre categó
ricas, porque dependem das condições de combustão, 
que se não podem precisar dum modo rigoroso, bem 
como do consumo de vapor, etc., mas os resultados a 
que conduz a ipotese dum fluido de densidade media, 
substituindo a mistura agua-vapor, são suficientes para 
orientar na pratica os constructors. 

A transmissão do calor das chapas da caldeira á agua 
deve ser tanto mais intensa quanto maior for a propor
ção da agua de circulação á agua vaporisada. 

Mas se a velocidade de circulação cresce em função 
da proporção do fluxo gazozo, e se a experiência mostra 
que o volume de agua em circulação atinge um máximo, 
deve-se concluir que, para um bom funcionamento: 

2.° O volume de agua em circulação deve ser má
ximo e em consequência, a sua velocidade deve ter o maior 
valor compatível com aquele. 

Neste estudo fomos conduzidos a considerar dois 
tipos de circuitos — reversíveis e irreversíveis. 

Aqueles podem dar logar a uma circulação capaz de 
se inverter a cada instante, por causas fortuitas, como o 
regime de combustão, o consumo de vapor, e na marinha 
as posições anormaes devidas aos movimentos do barco. 

Assim, para o funcionamento das caldeiras é prefe
rível uma circulação menos rápida mas de sentido deter
minado, a uma circulação ativa, a inverter-se a cada mo
mento, com os seus perigos inhérentes de queimar as 
chapas. 

Convém na pratica o emprego de circuitos com cor-
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rentes de circulação de sentido determinado, muito espe
cialmente nas combustões átivas, favoráveis á inversão, 
mas necessário é também que, dadas as inversões, por 
causas particulares e de ocasião, sejam os circuitos sus
ceptíveis de restabelecer por si próprios a circulação pri
mitiva e normal. 

Uma boa circulação exige pois: 
3." Que o movimento circulatório tenha um sentido de

terminado e estável, com tendência a reslabelecer-se por si 
próprio, quando anormalisado por qualquer causa fortuita. 

Esta condição relativa ao sentido normal da circula
ção é de importância capital, primando mesmo a relativa 
á velocidade. 

São estes os três princípios a que deve satisfazer 
uma boa circulação, mas deles derivam naturalmente 
condições especiaes de construção que importa fixar. 

Assim, do estudo geral da velocidade de circulação 
concluiu-se que : 

4.0 A altura do feixe tubular deve.ser grande; 
£.° Que as perdas de carga no feixe vaporisador 

devem ser mínimas; ou que este deve ser constituído por 
tubos verticaes ou proximamente verticaes, sem ligações 
com mudanças bruscas de direção ou diminuição de seção ; 

ó.° Que o retorno de agua deve ter uma seção total 
aproximadamente egual á do feixe vaporisador, dando to
gar a perdas de carga mínimas, donde resulta a necessi
dade dos tubos de retorno serem de grande diâmetro e 
com curvas de grande raio; 

7.° Que os tubos se devem abrir quer no reservató
rio de agua, quer no de vapor, mas neste, a pequena al
tura do nível da agua; 

8.° Que o aquecimento dos tubos do feixe tubular se 
deve realisar mais álivamenle na parte inferior; 

9.0 Que o retorno não deve ser nada ou quasi nada 
aquecido; 
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io.° Que se devem evitar os curto-circuitos; 
Taes são as condições a que a teoria confirmada 

pela experiência conduz como necessárias e suficientes 
para que a circulação se possa realisar em boas condi
ções nos geradores de vapor. 

Podem todas estas condições ser simultaneamente 
satisfeitas por completo, nas caldeiras existentes? 

Naturalmente que não. Algumas são mesmo contra
ditórias. 

tA caldeira de vapor ideal não existe. Não existirá 
talvez nunca». São estas as palavras de Chasseloup-
Laubat. 

O desiderato dos constructors será de tentar apro-
ximar-se deste conjunto de condições, deixando predo
minar primeiramente as que interessam a segurança de 
marcha e pondo em segundo logar as de rendimento. 

É perfeitamente característica duma fase scientifica 
a evolução das caldeiras nos últimos tempos. 

Depois de, pela falta de princípios estabelecidos, 
terem estado somente sujeitas aos caprichos da concor
rência comercial ou ás qualidades inventivas dos cons
tructors, entraram num período em que a uniformidade 
de vistas destes é indicio certo de que o seu aperfeiçoa
mento vae sendo tentado sobre bases seguras e scienti-
ficas. 

Assim, separando-as em dois grandes grupos de 
caldeiras — marítimas e industriaes, vemos que nas pri
meiras a tendência para o emprego de tubos de pequeno 
diâmetro, retos ou com curvas de grande raio, com gran
des retornos, embora de altura limitada pela sua colo-
cnção nos barcos, tornou-se hoje regra geral. 

Nas caldeiras industriaes em que não ha, como nas 
marítimas, em tão larga escala, a necessidade da utilisa-
ção maxima do peso e espaço ocupado, mais nitido é 
ainda o sentido da evolução. 
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A partir da Exposição de Paris de 1900, onde a 
percentagem das caldeiras multitubulares sobre todas as 
expostas atingia 75 % impoz-se o uso das caldeiras de 
tubos de agua e em especial, das derivadas dum modo 
real ou aparente do tipo Babcock. 

Esta orientação ainda verificada na Exposição de 
Dusseldorf, começou ha pouco a evolucionar para a cal
deira de feixe tubular de grande inclinação, satisfazendo 
ou tendendo para a satisfação das condições duma boa 
circulação. 

Serve de tipo a estas caldeiras a — Garbe, construída 
pela Sociedade Alsaciana de construções mecânicas. 

Tanto nesta, como em todos os tipos análogos, 
construídos por Sulzer, oficinas Brianski, Erslinger Mas-
chinenfabrik, Waltlier & C.°, Steinmuller, Kestner, etc., 
as disposições primitivas em que o retorno da agua era 
realisado pelos tubos menos aquecidos foram modifica
das e o retorno muito cuidadosamente estudado, é efe
ctuado por tubos especiaes não aquecidos. 

A evolução atualmente esboçada, dos geradores de 
vapor, é assim realisada, em grande parte, sobre as ba
ses duma boa circulação c, apesar da luta sustentada 
por alguns construtores, em defeza de antigos tipos, es
tes tem perdido terreno perante os novos, tendo o mais 
estrénuo defensor de aqueles, a Companhia Babcock e 
Wilcox entrado já na nova corrente de ideias. 

Sem pretender estabelecer a superioridade das novas 
sobre as antigas caldeiras, pois é cedo para a experiên
cia o poder confirmar, somente quero, para terminar, 
notar como dedução desta tendência atual dos constru
tores, que é a resolução completa do problema da circu
lação da agua nas caldeiras, depois do da segurança ou 
da resistência, o fim para que todos caminham. 

Isto basta para justificar praticamente a importância 
do problema aqui esboçado. 
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