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RESUMO
Um dos equipamentos mais utilizados na indústria química é o trocador de calor,
podendo ser empregado em diversos segmentos como: química, petroquímica, papel,
alimentício, etc. Existem diversos tipos de trocadores, cuja definição está voltada a
sua aplicação ou geometria. Dentre o mais comum, encontra-se o trocador casco e
tubos. Ao longo dos anos, foram estudados diversos pontos relacionados a esse tão
tradicional equipamento, o que permitiu que sua eficiência fosse aumentada.
Entretanto, ainda existem alguns pontos que não foram estudados a fundo e que estão
diretamente ligados à eficiência do trocador. Um desses pontos são as chamadas
zonas mortas ou zonas de estagnação. Essas áreas são caracterizadas pela
ineficiência na transferência de calor, ou seja, são áreas que merecem ser estudadas
no sentido de que afetam diretamente os resultados da aplicação de um trocador de
calor tipo casco e tubos. Neste projeto, estudou-se o comportamento dos
escoamentos ao longo do casco, e a eficiência do trocador, em um trocador casco e
tubos com 1 passe no lado dos tubos e 1 passe no lado do casco, com escoamento
totalmente em contra-corrente. As vazões utilizadas foram tais que permitiram análise
em regimes turbulento, adotando o modelo de turbulência k-e, k-w e SST. A validação
das análises foi feita através da comparação entre ferramentas computacionais
utilizadas do tipo CFD, e softwares comerciais (HTRI). Os resultados destas
comparações mostraram muita proximidade nos valores de temperaturas
encontrados. Diferentes geometrias foram propostas na segunda fase deste
trabalhado, mostrando a relação entre a quantidade presente de zona morta em um
trocador e sua performance. Demonstrou-se que com a diminuição das zonas mortas
há o acréscimo da eficiência.

Palavras-chaves: Trocador de Calor; Casco e Tubos; CFD; Zona Morta.

ABSTRACT

Analysis of dead zones in shell and tube heat exchanger for efficiency increase
One of the most used equipment in the chemical industry is the heat exchanger,
it can be used in several segments such as: chemical, petrochemical, paper, food, etc.
There are several types of heat exchangers which definition is related to their
application or geometry. The most common is the shell and tube heat exchanger. Over
the years, several points related to this traditional equipment have been studied, which
allowed its efficiency to be increased. However, there are still some points that have
not been studied in depth and which are directly related to the efficiency of the heat
exchanger. One of these points are the called dead zones or zones of stagnation.
These areas are characterized by inefficiency in heat transfer, i.e., they are areas that
deserve to be studied in the sense that they directly affect the results of the application
of a shell and tube heat exchanger. In this project, the behavior of the flows along the
shell, and the efficiency of the exchanger, were studied in a shell & tube exchanger
with 1 pass in the shell side and 1 pass in the tube side, with counter-current flow. The
flow rates were such that they allowed analysis in turbulent regimes, adopting the
turbulence model k-e, k-w and SST. The validation of the analyzes was done through
the comparison between computational tools used of the CFD type, and commercial
software (HTRI). The results of these comparisons showed a close proximity in the
values of temperatures found. Different geometries are proposed in the second phase
of this work, showing the relationship between the present quantity of dead zone in a
heat exchanger and its performance. It has been shown that with decreasing dead
zones there is an increase in efficiency.

Keywords: Heat Exchanger; Shell & tube; CFD; Dead zone
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1 INTRODUÇÃO
Os trocadores de calor são equipamentos responsáveis por promover a
transferência de calor entre dois fluidos, cujas temperaturas diferem. Seu campo de
aplicação é muito vasto, e podem ser encontrados desde os mais tradicionais
equipamentos domésticos até nos mais complicados e sofisticados processos
industriais.
Com relação aos trocadores casco e tubos, modelo que será estudado neste
trabalho, um dos motivos para o contínuo interesse no seu uso, é sua versatilidade e
confiabilidade. Sua classificação pode ser feita a partir do arranjo de escoamentos,
forma construtiva e quanto ao grau de compacidade (INCROPERA; DEWITT, 1998).
A forma mais simplificada de definir os trocadores casco e tubos é em relação
ao escoamento, sendo as mais usuais as de fluxo concorrente e fluxo contracorrente.
O de fluxo concorrente se caracteriza pelo escoamento dos fluidos no mesmo sentido.
Já o de fluxo contracorrente, os escoamentos acontecem em sentidos opostos, o que
pode ser observado na figura a seguir.

Figura 1.1 - Escoamento em fluxo paralelo e fluxo contrário (KUPPAN et al, 2013)

Sua construção é definida de diversas formas, uma das literaturas mais
utilizadas para isso é a norma TEMA (Tubular Exchanger Manufcatures Association –
9º Ed.), que será melhor discutida nos próximos capítulos. Já a definição de
compacidade é pouco discutida para este tipo de trocador, não sendo o foco deste
trabalho.
Eles foram estudados durante muito tempo com base num mesmo tipo de
geometria. Entretanto, com o surgimento de uma ferramenta de análise fluidodinâmica
computacional, o CFD, pode-se criar novas geometrias. Atualmente, geometrias como
tubos torcidos e chicanas helicoidais, dentre outros exemplos, tornaram este tipo de
equipamento mais eficiente.
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Sabe-se que existem diversos fluxos dentro de um trocador casco e tubos, e
que alguns deles agem positivamente na transferência de calor, pois são fluxos que
fluem no sentido de contato direto entre tubos. Por outro lado, existem fluxos que não
seguem a direção do fluxo preferencial, sendo chamados de “vazamentos”
popularmente, estes fluxos por não terem contato com os tubos em todos seu
comprimento, resultam em perda de eficiência. Diversos trabalhos foram feitos no
sentido de minimizar os escoamentos que não contribuem para o aumento da
eficiência do trocador de calor.
Devido a sua grande aplicação, e por ser o trocador de calor mais utilizado no
mundo, os estudos e desenvolvimento continuam sendo apoiados pela indústria. Os
trocadores casco e tubos já foram (e continuam sendo) muito estudados com o
principal objetivo de minimizar fluxos internos que tragam perdas a transferência de
calor. Para isso, alguns trabalhos recentes pesquisaram a eficiência de fluxos
totalmente paralelos, outros analisaram as maneiras de aumentar o escoamento
cruzado, e ainda existem trabalhos que buscam o fluxo através de um escoamento no
sentido de uma helicoide. A análise dos escoamentos em formato de helicoide é muito
interessante, mas não ganhou destaque na indústria em função do seu alto custo.
Desta forma, busca-se neste trabalho o entendimento dos fluxos paralelos em
combinação com os fluxos cruzados — já que os fluxos cruzados e os paralelos terão
equilíbrio em relação à importância para análise de eficiência.
Outro ponto bastante caracterizado dos estudos recentes é a enorme
preferência pelo modelo de turbulência k-ε. Esse modelo de turbulência foi a base
deste trabalho na primeira fase, no entanto, na sequencia foram propostos estudos
adicionais a fim de verificar a preferência demostrada nos últimos trabalhos.
A partir do estudo proposto neste trabalho, visa-se chegar a modelos
geométricos distintos dos padrões atuais, porém de menor custo que os propostos
pelas chicanas helicoidais.
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Para este documento, os capítulos foram divididos como se segue.


OBJETIVOS – Serão tratados os objetivos referentes ao aumento de eficiência dos
trocadores de calor casco e tubos voltados para o estudo das zonas mortas.



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA – Análise dos aspectos básicos para o entendimento
da construção e projeto termo-hidráulico do trocador casco e tubos. Abordados os
principais modelos analíticos desenvolvidos ao longo dos anos e, por fim, serão
apresentados os modelos através da fluidodinâmica computacional.



METODOLOGIA – Para avaliação do trabalho e novas proposições de ideias, é
necessário estabelecer a correta validação das premissas adotadas na simulação.
Para isto avaliou-se através do apoio de outro software largamente utilizado e com
modelos muito confiável no ramo de trocadores de calor, o HTRI. O HTRI tem sido
largamente utilizado por muitos usuários, empresas de engenharia e fabricante de
trocadores de calor (KUPPAN et al, 2013).
Geometrias conhecidas foram validadas e na sequência propostas novas ideias e
geometrias que visam o aumento da eficiência.



RESULTADOS E DISCUSSÕES – Os resultados serão apresentados em duas
partes: a primeira, a verificação, serão comparadas as soluções alcançadas pelo
HTRI e pelo CFD; a segunda, a inovação, serão mostradas novas ideias que
tragam aumento na eficiência do equipamento.
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2 OBJETIVOS
Embora os trocadores de calor casco e tubos já tenham sido largamente
estudados, as zonas de ineficiência, ou zonas mortas, ainda são temas recorrentes
em diversos estudos. A forma de minimizá-las é o principal foco deste trabalho. Com
a diminuição dessas zonas, espera-se um ganho de eficiência dos trocadores e,
consequentemente, uma evolução em relação aos projetos atuais. Para tanto, os
seguintes aspectos serão estudados:



compreender a formação dos fluxos paralelos em trocadores de calor do
tipo casco e tubos com a finalidade de reduzir zonas mortas em
geometrias essencialmente voltadas à formação de fluxos cruzados;



analisar a diferença nos resultados obtidos a partir da utilização de
diversos modelos de turbulência sobre o campo de velocidades
desenvolvido no casco — atualmente muito limitado aos modelos k-e;



validação dos resultados das simulações computacionais através de um
software aceito pela comunidade, neste caso o HTRI.

13

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O entendimento da construção do trocador de calor, os modelos analíticos de
projeto termo-hidráulico existentes e tratados ao longo dos anos, bem como os
recentes estudos em CFD, são base para o desenvolvimento deste trabalho e serão
tratados neste capítulo.

3.1 Fundamentos do equipamento
O trocador de calor casco e tubos é um dos trocadores de calor mais utilizados,
já que a variedade de projetos possível permite uma grande faixa de aplicação de
pressões e temperaturas (KUPPAN et al, 2013). Sua construção se baseia em uma
série de tubos (chamados feixes tubulares) montados dentro de um cilindro (chamado
de casco), no qual um dos fluidos escoa internamente aos tubos e outro escoa
externamente aos tubos e internamente ao cilindro/casco (conforme mostrado na
Figura 3.1).

Figura 3.1 - Trocador de Calor Casco e tubos (KUPPAN et al, 2013)

No mercado industrial utiliza-se a norma TEMA (Tubular Exchanger
Manufactures Association – 9ª Ed.), para definição da configuração geométrica: que
basicamente divide o trocador em três partes principais. A Erro! Fonte de referência
não encontrada. mostra estas três principais partes: cabeçote de entrada (Front
Header), onde o fluido do lado dos tubos entra, cabeçote de retorno (Rear Header),
onde o fluido do lado dos tubos deixa o trocador ou onde existe o retorno do fluido
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para o cabeçote de entrada em trocadores com diversos passes, e casco, onde há o
processo de troca térmica.
Figura 2.2 - Tabela de cabeçotes e cascos baseada no TEMA – 9ª Ed.

2 (dois) passes no casco

Os cabeçotes de entrada e saída estão ligados a características mecânicas e
de manutenção tais como: possibilidade de acesso mecânico para limpeza dos tubos,
retirada do feixe de tubos e geometria mais adequada a altas pressões (HEWITT et al,
1994). Portanto, essas características não serão o foco deste trabalho.

3.2 Detalhes construtivos
Para entender um pouco melhor as metodologias de cálculos para as diversas
variáveis apresentadas anteriormente, é necessário entender como acontecem os
escoamentos no trocador, bem como compreender detalhes de sua geometria.
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A transferência de calor acontece no feixe tubular. Assim sendo, detalhes
adicionais dos cabeçotes não serão considerados. Para o feixe tubular, os principais
pontos que definem sua geometria são:


número de tubos;



diâmetro dos tubos;



tipo, espaçamento e quantidade de chicanas;



arranjo e passo dos tubos.

Esclarecimentos adicionais com relação aos tipos de chicana são necessários
para o entendimento completo das sistemáticas encontradas na literatura.
As chicanas são componentes utilizados para dar sentido ao fluxo e também
servir de suporte ao feixe tubular. Os tipos mais tradicionais de chicanas são: simples,
duplas e triplas segmentas, destacando-se as simples e duplas. A Figura 3.3 e Figura
3.4 a seguir ilustram tipos de.

Figura 3.3 - Chicanas duplas e triplas segmentadas - (KUPPAN et al, 2013)

Figura 3.4 - Chicanas Disk & Doughnut - (KUPPAN et al, 2013)
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A Figura 3.5 mostra outro tipo de chicana, nomeada como chicana com orifício.
Figura 3.5 - Chicanas com orifício - (KUPPAN et al, 2013)

A Figura 3.6 mostra o sentido do escoamento para 3 tipos de chicanas, em função do
seu corte, simples, dupla ou tripla segmentada.
Figura 3.6 - Configurações para chicanas simples segmentada, duplamente segmentada e
triplamente segmentada - (KUPPAN et al, 2013)
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Um dos principais pontos que definem a característica do escoamento é através
do corte da chicana. O corte nada mais é do que o segmento do círculo original
imaginário da chicana é determinante para que haja escoamento adequado no
trocador; um exemplo de cortes inadequados pode ser observado na Figura 3.7 a
seguir (KUPPAN et al, 2013).

Figura 3.7 - Escoamento do lado do casco induzido pelo corte da chicana e posicionamento
- (KUPPAN et al, 2013)

Figura 3.8 - Orientação do corte da chicana: (a) horizontal, (b) vertical e (c) rotacionada (KUPPAN et al, 2013)

Outro ponto muito relevante nesta análise é o layout e espaçamento dos tubos. Os
Os layouts mais comuns são: o triangular (30º), o triangular rotacionado (60°), o
quadrado (90º) e o quadrado rotacionado (45º), conforme mostrado na

Figura 3.9.
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Figura 3.9 - Layout quadrado (a), quadrado rotacionado (b) e triangular (c) - (KUPPAN et al,
2013)

3.3 Projeto termo-hidráulico em trocadores de calor casco e tubos

Existem diversos pontos que devem ser levados em consideração no projeto
de um trocador de calor. Os mais importantes são os seguintes: cálculo do coeficiente
convectivo ou de película, fator de incrustação, perda de carga e velocidades dos
fluidos.
Atualmente, existem diversos softwares dedicados ao cálculo de trocadores de
calor. Alguns deles são: HTRI (Heat Transfer Research, Inc) e AspenTech HTFS (Heat
Transfer & Fluid Flow Service). No passado, esses softwares trabalhavam com
métodos extraídos da literatura aberta — como os famosos métodos de Kern, Tinker
e Bell (COULSON & RICHARDSON,1993). Com o passar do tempo, os
desenvolvedores de softwares de dimensionamento de trocadores de calor passaram
a desenvolver critérios e equacionamentos próprios para modelar o equipamento.
Outro ponto relevante no estudo desses equipamentos e que vem sendo
examinado ao longo das últimas duas décadas é o fator de incrustação. Trata-se de
um fator que mede a deposição de “sujeira” de um fluido na superfície de troca térmica
em um período de tempo e como isso afeta a eficiência do equipamento.
Quando um fluido incompressível flui num tubo horizontal reto com uma vazão
mássica constante, a pressão do fluido decresce ao longo do comprimento do tubo
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devido ao atrito. Para cada equipamento, num dado processo, é estipulado um valor
de perda de carga admissível — que é o valor máximo admitido para que não ocorra
um consumo operacional de energia elevado, e o fluido possa vencer as perdas
subsequentes do processo causadas por tubulações e outros equipamentos.
Para melhorar a troca térmica, busca-se trabalhar o mais próximo possível do
valor admissível da perda de carga, sem ultrapassá-lo, tendo-se assim uma boa
turbulência nos trocadores de calor.
Muito importante também é a avaliação das velocidades pode ter diversos
aspectos — incluindo a análise voltada para adequação do material utilizado nos tubos
e definições referentes aos fatores de incrustação e a tendências deles de aumentar
ao longo do tempo de operação. Para efeitos de adequação ao material, costuma-se
seguir tabelas encontradas na literatura aberta, definindo velocidades máximas
adequadas para cada tipo de material (como: aço carbono, aço inox, titânio, etc.).
Estes pontos são a base de diversos modelos para projeto de trocadores de
calor casco e tubos. Os mais comentados na literatura são citados neste item.

3.3.1 Métodos de Cálculos
Existem diversos métodos para o cálculo de trocadores de calor. O primeiro
método de cálculo detalhado de um trocador de calor encontrado na literatura foi
proposto por KERN (1950), em seu livro que se tornou um clássico na área de
transferência de calor após a Segunda Guerra Mundial. Seu método para projeto de
trocadores do tipo casco e tubo se baseou em dados reais para trocadores com corte
de chicanas de 25%. Onde a definição do corte da chicana é percentual no diâmetro
da área aberta, ou seja, de passagem de fluxo e o diâmetro total.
Como se baseia em dados reais, este método foi, durante muitos anos, o
padrão usado pelas indústrias para o projeto de trocadores de calor. Mais tarde, o
método de Kern foi expandido para corte de chicanas de 15% a 45 % (GUPTA, 1990).
Mas o início da grande evolução das análises feitas para cálculo dos trocadores
de calor, iniciou através do Método de Tinker, que deixou de analisar o fluxo do casco,
como sendo um fluxo único e sugeriu o conceito de subdivisão do escoamento do lado
do casco em quatro correntes (TINKER, 1951)
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Fluxo A: fluxo entre tubo e chicana, que acontece através da folga entre
os tubos e os orifícios dos tubos nas chicanas. Ele é criado pela
diferença de pressão entre os lados da chicana. Como os coeficientes
de transferência de calor são muito elevados nos espaços anulares,
esse fluxo é considerado totalmente eficaz.

Figura 3.10 - Escoamento entre folga do furo do tubo com a chicana (fluxo A) - (KUPPAN et
al, 2013)



Fluxo B: fluxo cruzado através do feixe de tubos. Esse fluxo é
considerado totalmente eficaz tanto para a transferência de calor quanto
para a perda de carga.



Fluxo C: fluxo de bypass que acontece entre o exterior do feixe e a
parede interna do casco. Ele flui entre janelas sucessivas das chicanas.
Essa corrente é muito pouco eficaz para a transferência de calor à
medida que entra em contato com os tubos próximos das bordas do feixe
de tubos — e, de forma geral, espera-se que seja muito pequena para
um projeto adequado.
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Fluxo E: fluxo no exterior da chicana e no interior da parede do casco.
Esse fluxo é pouco eficaz, pois o fluido tem pouco contato com o feixe
de tubos.



Fluxo F: fluxo de desvio gerado pela distância em função do espaço
criado no meio do feixe para posicionamento de divisoras nos
cabeçotes dos trocadores com mais de um passe.

Figura 3.11 - Escoamentos existentes no casco de um trocador casco e tubo - (KUPPAN et
al, 2013)

O método para cálculo proposto por Tinker baseia-se na igualdade das perdas
de carga das correntes antes e depois da chicana, independentemente do caminho
percorrido.
∆𝑃𝐺 = ∆𝑃𝐸 = ∆𝑃𝐴 = ∆𝑃𝐶 + ∆𝑃𝐵
Equação 3.1 – Igualdade / equilíbrio de perdas de carga

em que ΔPG é a perda de carga entre dois pontos antes e depois da chicana,
ΔPE é a perda de carga em função do vazamento casco-chicana, ΔPA é a perda de
carga devido ao vazamento casco-tubo, ΔPC é a perda de carga causada pelo desvio,
ΔPB é a perda de carga devido ao escoamento cruzado.
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Como a perda de carga é proporcional ao quadrado da velocidade, tem-se:
∆𝑃𝑖 = 𝑛𝑖 . 𝑀𝑖2

Equação 3.2

Este método relaciona as perdas de carga e vazões em todos os escoamentos
a fim de encontrar a vazão do escoamento cruzado, para, a partir dela, calcular o
coeficiente de película real. Ele requer soluções por tentativas, já que nenhuma das
velocidades é conhecida a priori.
Devido à insuficiência de dados e às dificuldades dos cálculos, TINKER (1958)
utilizou simplificações. O método continuou complicado e por isso não se tornou
popular.
O método continuou evoluindo através da metodologia desenvolvida por BellDelaware (1963) revisada por Taborek (1998) e posteriormente foi abordada por
Thome (2004). Esse método consiste em considerar inicialmente que todo o fluxo
dentro do trocador seja composto por correntes B e depois fazer as devidas correções
correspondentes às correntes de vazamentos e de viscosidade próxima à parede.
A partir do método de Tinker, as avaliações mudaram e percebeu-se a grande
necessidade da análise nas outras correntes que não a principal (fluxo B), e a
necessidade de pontos geométricos que poderiam mudar a eficiência do
equipamento.
Como por exemplo as tiras de selagem mostradas na Figura 3.12, que são
tipicamente tiras de metal posicionadas no lado externo do feixe e fixadas nas
chicanas, a fim de minimizar fluxos juntos a parede do casco (KUPPAN et al, 2013).
Figura 3.12 - (a) Configuração padrão com tiras de selagem (sealing strips), (b) mostra
ligação da tira de selagem na chicana (baffle) (KUPPAN et al, 2013).
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As tiras de selagem podem ser retangulares, semicirculares ou triangulares,
conforme indicado na Figura 3.13.

Figura 3.13 - Tiras de selagem: (a) retangular; (b) semicircular; (c) trapezoidal (KUPPAN et
al, 2013)

3.3.1.1

Comparação dos métodos

Os três principais métodos da literatura — Kern, Tinker e Bell (modificado por
TABOREK, 1983) — foram comparados por RIBEIRO (1984). O trabalho baseou-se
no aquecimento e resfriamento de óleos (sendo água o outro fluído) em cerca de doze
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trocadores de calor casco e tubo. Os valores do coeficiente de película e da perda de
carga foram comparados com os calculados através dos modelos. O método de Bell
apresentou melhores resultados tanto para o coeficiente de película quanto para a
queda de pressão.

3.4 Fundamentos de fluidodinâmica computacional
Desde as últimas metodologias citadas aqui, várias outras sugiram, com o
apoio do CFD. A sigla CFD, do inglês Computational Fluid Dynamics, refere-se à
mecânica de fluidos computacional. A técnica consiste na solução de equações
diferencias através de uma ferramenta computacional. Essa resolução de equações é
feita normalmente pelo método dos volumes finitos. Em função dos processos
investigados, o equacionamento e modelagem dos fenômenos de transferência de
calor são incorporados às simulações, tornando o CFD aplicável aos equipamentos
industriais.

3.4.1 Método dos Volumes Finitos (MVF)
O MVF utiliza como ponto de partida a forma integral da equação da
conservação. O domínio de solução é dividido num número finito de volumes de
controle (VC) adjacentes, e a equação da conservação é aplicada a cada VC. No
centróide de cada VC, localiza-se um nó computacional, no qual são calculados os
valores das variáveis, sendo os valores das variáveis nas superfícies dos VC obtidos
por interpolação em função dos valores nodais (centro do VC) (N.D.F. GONÇALVES,
2007).
As integrais de volume e de superfície são aproximadas usando fórmulas de
quadratura apropriadas. Como resultado, obtém-se uma equação algébrica para cada
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VC, na qual aparecem os valores das variáveis no nó definido e nos nós vizinhos. O
MVF pode ser aplicado a qualquer tipo de malha, por isso adapta-se a geometrias
complexas. A malha define apenas as fronteiras do volume de controle e não
necessita estar relacionada com um sistema de coordenadas (N.D.F. GONÇALVES,
2007).
O método é inerentemente conservativo contanto que os integrais de superfície
(que representam fluxos convectivos e difusivos) sejam os mesmos em faces
partilhadas pelo VC.
A criação dos volumes, conforme já dito, é feita com base nos elementos.
Existem duas classes básicas de métodos de criação dos volumes baseadas na
relatividade geométrica entre o volume de controle (VC) e o elemento (MALISKA,
2004):

- cell center: o centro do volume de controle coincide com o centro do elemento,
e as variáveis a ser determinadas ficam armazenadas no centro do VC — esta
é a abordagem clássica do Método dos Volumes Finitos para malhas
estruturadas;
- cell vertex: o centro do VC fica no vértice do elemento, ou seja, junto a um nó.
Neste caso, as variáveis a ser determinadas ficam armazenadas nos nós, e o
VC, definido agora como um ente geométrico no qual serão realizados os
balanços, é formado por partes (Figura 3.14) dos elementos vizinhos aos quais
o nó onde a incógnita está sendo armazenada pertence. O volume de controle
é construído ligando-se os centroides dos elementos ao ponto médio de suas
faces, método conhecido como das medianas. Os pontos de integração,
necessários para o cálculo do balanço, são colocados a meia distância entre o
centroide e a face do elemento, sobre a linha que os une.

Figura 3.14 - Formação de elementos (N.D.F. GONÇALVES, 2007)
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3.4.2 Equações gerais de transporte

O escoamento é governado pela equação da continuidade, a equação da
energia e as equações de Navier-Stokes. As equações são aplicadas a cada volume
de controle.



Conservação da massa

A equação da continuidade estabelecida no princípio de conservação da massa
pode ser escrita da seguinte forma (BIRD, STEWART e LIGHTFOOT, 2004):

Equação 3.3

sendo que ρ é a massa específica do fluido, t é o tempo, x, y e z são as
coordenadas cartesianas, u, v e w são as componentes da velocidade nas direções x,
y e z, respectivamente.
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A equação define que o aumento de massa num dado volume de controle é
igual à massa que atravessa as faces deste mesmo volume (Versteeg e Malalasekera,
1995).

Conservação de momentum
As equações de conservação de momentum, também conhecidas como uma
simplificação da equação de Navier Stokes, seguem o princípio da segunda Lei de
Newton: a variação de momentum em todas as direções é igual à soma das forças
que atuam nessas mesmas direções (equação de Ferziger e Peric, 2002).

Equação 3.4 – Equações de conservação de momentum

sendo que P é a pressão, μ é a viscosidade dinâmica do fluido, SMx, SMy e SMz são
os termos fonte nas direções x, y e z, respectivamente.



Conservação de energia

A equação da energia é regida pela primeira Lei da Termodinâmica e assenta
no princípio termodinâmico de conservação da energia — o qual afirma que a variação
da energia de uma partícula de fluido é igual à soma do calor ganho por essa partícula
com o trabalho realizado (ÇENGEL e BOLES, 2001). A equação da energia resolvida
pode ser escrita da seguinte forma:
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Equação 3.5 - Equação de conservação de energia

3.4.3 Modelos de turbulência
Um dos principais pontos a serem avaliados no processo de modelagem é o
tipo de escoamento: se turbulento ou não. O passo seguinte é definir modelos que o
descrevam. Os escoamentos turbulentos são definidos com base no número de
Reynolds (Re), que é a medida da importância relativa das forças de inércia e das
forças viscosas.
Valores abaixo de determinado número de Reynolds define o fluxo como
laminar; valores acima não laminares, podendo ser transitórios e/ou turbulentos.
A turbulência é uma forma tridimensional de transporte difusivo de massas,
momentum e energia, através de vórtices que potencializam esse efeito. Ela pode ser
descrita também como escoamentos instáveis contendo flutuações, que são
independentes do tempo e posição no espaço, definindo assim um estado caótico e
desorganizado de movimento que se desenvolve com mudanças contínuas de
velocidade e pressão.
Os escoamentos turbulentos podem ser identificados por características de
grandes estruturas controladas pelas geometrias (nesse caso, baixas frequências) e
estruturas menores controladas pela viscosidade do fluido (nesse caso, altas
frequências).
É possível notar, na figura abaixo, a mudança de organização das linhas
mostradas. À esquerda, observa-se um escoamento laminar com linhas de corrente
paralelas e organizadas; à direita, o escoamento turbulento com linhas
desorganizadas.

Figura 3.15 - Transição entre um regime laminar (à esquerda) e turbulento (à direita)
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Existem basicamente cinco variáveis que buscam definir o fenômeno da
turbulência e compõem as chamadas escalas de turbulência (Silveira-Neto, 2002).
Estas variáveis são:


Comprimento;



Tempo;



Velocidade;



Vorticidade;



Energia.

Existem diversos modelos matemáticos para representar o modelo de
turbulência do escoamento a ser estudado. A escolha do modelo matemático que
melhor define a situação “real” a ser estudada resultará em dados de maior precisão
e confiabilidade.

As soluções para turbulência podem ser classificadas em:


DNS (Direct Numerical Simulation of Turbulent Flows) – São algoritmos que
resolvem todas as estruturas de vórtices. Apesar de ter grande precisão de
cálculo, requerem recursos computacionais extremos e exigem muito tempo de
cálculo. Esse modelo permite a resolução das equações de Navier-Stokes para
todos os pontos das malhas e para todas as escalas temporais e espaciais de
movimento. Apesar da grande precisão dos resultados obtidos, trata-se de
modelos altamente custosos computacionalmente (HIRSH, 2007).

30



LES (Large Eddy Simulation) – São algoritmos que resolvem apenas as
estruturas de vórtices de maior tamanho para o escoamento nas mesmas
condições que o modelo DNS, que calculam diretamente as flutuações
turbulentas no espaço e no tempo. Abaixo dessa escala, chamada de escala
subgrid, a turbulência é modelada por leis semi-empíricas (HIRSH, 2007).
Esses modelos produzem também muito bons resultados. Contudo, os
recursos de processamento e tempo de cálculo são ainda muito elevados.



RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) – São algoritmos que resolvem a
turbulência com recurso a novas variáveis introduzidas. No caso do modelo kɛ, que é um modelo de duas equações (tem duas equações de transporte
adicionais para representar a turbulência do Modelação Térmica e
Hidrodinâmica de Escoamentos em Permutadores de Calor escoamento), a
variável k determina a energia da turbulência, e a variável ɛ determina a taxa
de dissipação da turbulência. Com estas duas variáveis, é calculada outra
variável denominada Reynolds Stress. Os modelos de turbulência RANS são
atualmente os mais utilizados, pois produzem bons resultados com menos
recursos computacionais. Trata-se do método mais utilizado nas análises de
CFD para estudo de trocadores de calor hoje em dia.

Em relação aos modelos matemáticos (RANS) utilizados na formulação do
modelo de turbulência, podem ser classificados em (FREIRE,2006):


Modelos algébricos – Baseados nos conceitos de viscosidade turbulenta 𝑣𝑡 .
Nesses modelos, uma equação algébrica, baseada em escalas turbulentas
características, é empregada para a determinação do valor da viscosidade
turbulenta.



Modelos de duas equações – Utilizam duas equações diferenciais de transporte
de propriedades turbulentas. Adotam, tipicamente, uma equação de transporte
para a energia cinética turbulenta k juntamente com uma equação de transporte
para a taxa de dissipação da energia cinética turbulenta por unidade de massa,
ε, ou mesmo, em alguns casos, uma frequência de passagem de grandes
estruturas turbulentas. ω.
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Modelos para as tensões de Reynolds – utilizam equações de transporte
explícitas para o tensor de Reynolds. Entretanto, mesmo nesses modelos,
ainda se faz necessária a adoção de uma equação de transporte complementar
para ε ou ω, de modo a se obter o fechamento completo do problema.

Para a definição do modelo de turbulência deste trabalho recorreu-se a
publicações de trabalhados semelhantes ao aqui proposto, como as de: YOU et al
(2013), FAN et al (2013) e SUN et al (2011), que tratam dos modelos k-ε, e RNG k-ε, como

modelos mais adequados aos trocadores de calor casco e tubos. A relação entre:
robustez, economia e acuracidade, foram destacadas como variáveis decisivas para
escolha do modelo.

3.4.3.1

Modelo Standard k-Epsilon

De acordo com FREIRE et al (2006), o modelo Standard k-ε representava em
2006 o modelo de duas equações mais amplamente difundido, sendo considerado o
modelo de turbulência adequado em simulações industriais. Este modelo tem sido
extensivamente validado para diversas aplicações de interesse prático, demonstrando
um bom equilíbrio entre precisão e robustez. Essencialmente, o modelo Standard k-ε
envolve a modelagem de duas equações diferenciais de transporte, respectivamente,
para a energia cinética turbulenta, k, e para ε, que representa a taxa de dissipação de
energia cinética turbulenta por unidade de massa.
O modelo Standard k-ε se baseia no conceito de viscosidade turbulenta e,
dessa forma, assume que a viscosidade está relacionada com a energia cinética
turbulenta (Equação 3.7) e com a taxa de dissipação turbulenta (Equação 3.8) — através
da Equação 3.6, na qual Cµ é uma constante, e o seu valor é definido na Tabela 3.1.
𝜇𝑡 = 𝐶𝜇 𝜌

𝑘2
𝜀

Equação 3.6
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Equação 3.7

Equação 3.8

Tabela 3.1 - Coeficientes do modelo Standard k-e

3.4.3.2

Modelo RNG k-Epsilon

Este modelo tem exatamente a mesma formulação do modelo k-ε, a menos do
cálculo da constante Cε2 que deixa de ser uma constante e passa a ser uma função
da taxa de deformação média (Equação 3.9).

Equação 3.9

Demais itens ficam:
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3.4.4 Malha
O escoamento é governado por equações diferenciais parciais que não podem
ser resolvidas analiticamente. Para que se possa obter uma solução numérica
aproximada, é necessário um método de discretização que aproxima as equações
diferencias de um sistema de equações algébricas que podem ser resolvidas num
computador. Essas aproximações são aplicadas a pequenos domínios que, juntos,
definem a malha do problema.
Para essas discretizações, existem vários tipos de malhas que têm como
objetivo adequar-se às diversas geometrias encontradas nos problemas de
engenharia. Na figura a seguir, por exemplo, observa-se uma discretização
cartesiana, mas que não é adequada para fronteira interna. Neste caso, são
preferíveis as opções b e c — em que a e b seguem um sistema de coordenada
generalizada, e c mostra uma malha não estruturada. As duas últimas opções não
apresentam volumes “quebrados” e, por isso, são mais adequadas à geometria.
De acordo com MALISKA (2004), quando os volumes de controle são obtidos
com uma discretização que segue um sistema de coordenadas globais (conforme as
figuras a e b), trata-se de uma discretização ou malha estruturada, uma vez que o
volume interno tem sempre o mesmo número de vizinhos. Desta forma, as malhas
estruturadas possuem as vantagens de permitir fácil ordenação da matriz resultante
da ordenação dos volumes finitos e, como consequência, permitir solvers mais fáceis
e eficientes.

Elas são divididas em:


Ortogonais
o



Estruturadas

Não ortogonais
o

Estruturadas

o

Não estruturadas
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Figura 3.16 - Malha ortogonal (a), malha estruturada (b) e malha não-estruturada (c) –
Elaborado pelo Autor

3.4.4.1

Malha estruturada ortogonal

Como discutido anteriormente, uma malha estruturada (Figura 3.17 (a)) é
caracterizada pela conectividade regular e pela ortogonalidade perfeita dos seus
elementos. A sua grande desvantagem é a sua adaptabilidade a geometrias
complexas.

3.4.4.2

Malha não estruturada

A malha não estruturada (Figura 3.17 (b)) é caracterizada pela irregularidade na
conectividade dos elementos, sendo que essa irregularidade torna a malha não
estruturada muito mais adaptável a qualquer tipo de geometria.
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Figura 3.17 - Malha estruturada (a); Malha não estruturada (b); Malha estruturada não
ortogonal (c); Malha híbrida (d) – Elaborado pelo Autor

3.4.4.3

Malha estruturada não ortogonal

Existem ainda malhas estruturadas um pouco mais complexas que são as não
ortogonais (Figura 3.17 (c)). Esse tipo de malha possui o mesmo algoritmo de
resolução da malha estruturada, sendo a principal diferença o fato de permitir variar a
ortogonalidade. O resultado é uma malha muito eficiente e com um maior campo de
aplicação do que uma malha ortogonal. Não se pode também esquecer que elementos
menos ortogonais são elementos de menor qualidade.

3.4.4.4

Malha híbrida

Outra opção é a malha híbrida (Figura 3.17 (d)), que possui zonas do domínio
com uma malha estruturada e outras com malha não estruturada.

3.4.4.5

Criação de malha no CFD

Como dito anteriormente a qualidade do modelo gerado está diretamente
relacionado com sua forma de discretização. A discretização, por sua vez, é a divisão
em pequenas partes do nosso volume a ser estudado, representado pela malha
criada.
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Na criação de uma determinada malha, é importante que se tenham variáveis
que quantifiquem a qualidade por trás desta criação, as principais são: skewness,
razão de aspecto e qualidade ortogonal.
Geralmente quanto maior a quantidade de elemento, melhor se torna os
resultados da malha. Entretanto a criação de elementos cada vez menores e mais
numerosos, estão limitados pela capacidade computacional. Para isso, é importante
dedicar esforço computacional nas regiões de maior relevância para o estudo, e desta
forma, a avaliação na parede para estudos de escoamento são sempre muito
relevantes, pois os valores de velocidade e pressões mudam constantemente.
Para avaliar se a malha está adequada nesta região, utiliza-se um critério
variável de altura adimensional da primeira célula da malha imediatamente próxima à
parede (y +). O valor mede a qualidade da medida das variáveis na camada limite, e
se o comportamento do escoamento foi devidamente identificado.
Sabe-se que o escoamento livre ou escoamento longe da parede é controlado
por forças inerciais, porém a uma determinada distância, medida por esta variável y+,
as forças viscosas serão em igual magnitude as forças inerciais ou até maiores.
Resumidamente, afirma-se que nos fluxos longe da parede geralmente há uma região
substancial de fluxo dominado por inércia, e próximo a parede uma camada fina dentro
da qual os efeitos viscosos são importantes.
Perto da parede, o fluxo é influenciado por efeitos viscosos e não depende dos
parâmetros de fluxo livre. A velocidade média do fluxo depende apenas da distância
y da parede, da densidade do fluido ρ e da viscosidade μ e da tensão de cisalhamento
w. assim

Equação 3.10 - Fluxo em função de y, densidade, viscosidade e tensão de cisalhamento

Equação 3.11 - Correlação u+ e y+ - Lei de parede
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A Equação 3.11 é chamada de lei de parede e contém as definições de dois
grupos adimensionais importantes, u + e y +. A velocidade indicada por é chamada
de velocidade de fricção.

Equação 3.12 - Velocidade de fricção

Na superfície sólida o fluido é considerado parado. Os movimentos turbulentos
de reviravolta também devem parar muito perto da parede e o comportamento do
líquido mais próximo da parede é dominado por efeitos viscosos. Esta subcamada
viscosa é na prática extremamente fina e pode-se assumir que o esforço de
cisalhamento é aproximadamente constante e igual ao esforço de cisalhamento da
parede em toda a camada.

Equação 3.13 - Tensão de cisalhamento na subcamada viscosa

Na condição de U=0 e se y=0, obtém-se uma relação entre a velocidade média
e a distância da parede

Equação 3.14 - relação entre velocidade média e distância próximo a parede

Por fim pode-se afirmar que u+ = y+, sendo esta uma relação linear entra a
velocidade e a distância na subcamada viscosa.

3.5 Fluidodinâmica computacional aplicada a trocadores de calor
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Diversos estudos foram realizados utilizando a ferramenta computacional CFD.
Os principais objetivos desses estudos foram as alterações geométricas seguidas de
simulações que permitissem avaliar dados de saída (tais como temperaturas e
pressões) e com isso entender o aumento ou não de eficiência de determinada
configuração.
Pal E. et al (2016) estudaram trocadores de calor casco e tubos com
comprimentos reduzidos, alterando a presença ou não de chicanas. O estudo foi
baseado em uma relação entre comprimento e diâmetro hidráulico, sendo que: entre
7<L/Dh<21 para trocadores de calor sem chicanas, e L/Dh<7 com chicanas, para
diferentes vazões mássicas. Onde o diâmetro hidráulico é definido pela razão entre a
área da seção transversal (A) e o perímetro molhado (P), dado pela Equação 4.1.

Equação 3.15- Diâmetro hidráulico

Observou-se a contribuição significativa de fluxo cruzado (fluxo B – vide
parágrafo 3.3.1) na região dos bocais. Assim, com base nisso, constatou-se que as
correlações convencionais não se aplicariam a trocadores curtos, onde L/Dh<7. Como
resultado, notou-se que as convergências se davam em comprimentos nos quais o
escoamento era totalmente desenvolvido. Neste trabalho, também se observaram as
áreas mortas, ou de recirculação, encontradas entre as chicanas.
Diversos estudos relativos à construção com chicanas helicoidais, foram
desenvolvidos nas últimas décadas como os de: LUTCHA e NEMCANSKY (1990),
XIAO et al (2013), WANG (2009), entre outros, tendo como principais critérios de
projeto os seguintes pontos:


redução da incrustação do lado do casco devido à maior
homogeneidade de velocidades e eliminação de zonas mortas;



valores maiores dos coeficientes de transferência de calor;



diminuição da suscetibilidade à vibração;



baixa perda de carga;



aumento da fração de fluxo B.
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LUTCHA e NEMCANSKY (1990) propuseram um feixe formado por chicanas
cortadas em quadrantes, como se fossem pedaços de piza, e inclinados de forma a
criar um fluxo helicoidal. Esse fluxo, se comparado ao tradicional ziguezague resultado
das chicanas simples segmentadas, tinha como objetivo aumentar os coeficientes de
transferência de calor, diminuir as zonas de estagnação, a perda de carga e a
suscetibilidade à vibração dos tubos.
Para estudos com chicanas helicoidais, observou-se que o ponto mais
relevante para os diversos benefícios que esse projeto pode gerar está vinculado ao
seu ângulo de inclinação. NASR e SHAFEGHAT (2013) obtiveram a variação do
número de Nusselt em função do ângulo da chicana, encontrando os valores de 15° e
40° como os melhores valores e de 30° e 45° como os piores.
XIAO et al (2013) também estudaram soluções com chicanas helicoidais,
utilizando diferentes fluidos com diferentes números de Prandtl e diversos ângulos de
inclinação das chicanas. Os resultados mostraram que as chicanas são utilizadas para
dar sentido ao fluxo do lado do casco em espiral através dos tubos, e que, quanto
maior o número de Pr, menor é o efeito desse direcionamento. O valor do coeficiente
global de troca por unidade de comprimento de perda de carga diminui com o aumento
do comprimento do trocador. E, para mesmos comprimentos, esse mesmo fator
aumenta com o aumento do ângulo da chicana helicoidal.
Os fluidos estudados e suas propriedades termodinâmicas foram os mostrados
a seguir:

Tabela 3.2 - Propriedades termodinâmicas (XIAO, et al - 2013)
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Para validação dos resultados finais de simulação, utilizou-se uma bancada de
teste com protótipos a partir dos quais é possível observar, nas curvas da Figura 3.18
e Figura 3.19, uma tendência similar entre os valores de simulação e experimental.

Figura 3.18 - Comparação do coeficiente de transferência de calor entre o resultado
experimental e simulação (XIAO, et al - 2013)

Figura 3.19 - Comparação entre os valores de perda de carga do lado do casco, resultantes
dos ensaios experimentais e simulação (XIAO, et al - 2013)
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A diferença entre os fluxos de um trocador com chicana segmentada comum e
a chicana helicoidal foi levantada conforme curva da Figura 3.20. As chicanas simples
segmentadas funcionam como obstáculo a passagem do fluido, que é forçado a seguir
um fluxo cruzado. Porém, também há uma perda com retorno do fluido e criação de
vórtices próximos às superfícies das chicanas.
Figura 3.20 - Linhas de corrente do lado do casco, com chicanas simples segmentadas e
helicoidais (XIAO, et al - 2013)
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Nas zonas próximas à borda das chicanas, a direção do vetor velocidade muda,
em grande parte, à medida que o fluido tenta passar por cima das chicanas. Em
comparação com as velocidades das correntes de fluxo cruzado, as velocidades do
fluido próximos à parede do casco e também às chicanas são bastante pequenas, o
que gera uma região de estagnação.
Por outro lado, as chicanas helicoidais criam um fluxo em espiral que força o
fluido a escoar entre elas, de forma a não gerar variações significativas de direção e
magnitude do vetor velocidade. Com isso confirmando a vantagem destacada para
esse tipo de construção como sendo a uniformidade do escoamento ao longo do
trocador. Em função da menor turbulência e da menor mistura devido aos vórtices, a
perda de carga passa a ser menor que na construção com chicanas simples
segmentadas.
No entanto, a configuração com chicanas helicoidais não é eficaz em todas as
condições. Abaixo, são apresentados os vetores velocidades em quatro condições
diferentes. Na Figura 3.21 (a) e (b), água e glicerina foram introduzidas com ângulo da
chicana de 45° — e nas figuras c e d, com ângulo de 10°.
A partir da Figura 3.21 (a) e (b), é possível ver que, embora os padrões de fluxo
sejam semelhantes, a distribuição de velocidade é diferente. Na Figura 3.21 (a), a
distribuição de velocidades é relativamente uniforme dentro da seção transversal
exceto no último quarto de círculo, que indica o principal fluxo de fluido.
Na Figura 3.21 (b), a velocidade na região central é muito maior do que as
velocidades em outras regiões, indicando a formação de correntes de fuga geradas
na linha de centro do trocador de calor. Com a mudança do fluido do lado do casco e
água para glicerina, o número de Reynolds atinge uma grande de 8000 para 10, e o
escoamento deixa de ser turbulento e passa a ser laminar. O aumento da tensão de
cisalhamento induz o aumento da camada-limite na parede dos tubos e do casco, o
que força o fluxo principal a mover-se em uma linha central, e não através dos canais
criados pelas chicanas.
Na Figura 3.21 (c) e (d), a proporção de fluxos que passam através do centro
diminui, com o resultado do Re variando de 60.000 e 800, os fluidos estão
respetivamente em regime turbulento e próximo do regime turbulento.
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Como conclusão, pode-se dizer que a construção com chicanas helicoidais não
é adequada para escoamentos laminares, e que, para escoamentos laminares
resultantes de fluidos muitos viscosos, a saída para aumento de turbulência é a
diminuição do ângulo da chicana.

Figura 3.21 - Vetores velocidades na seção longitudinal e contornos na seção transversal
com chicanas helicoidais: 45°,água (a); 45°,glicerina (b); 10°, água (c); 10°, glicerina (d).
(XIAO, et al - 2013)

Entretanto, apesar de ter muito bons resultados e vir sendo estuado ao longo
dos anos, o projeto com chicanas helicoidais é um projeto complexo de ser fabricado.
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Por isso, em muitos casos, os custos relativos ao projeto são bem mais impactantes
do que os pontos positivos de projeto termo-hidráulico.
Outra opção de chicana originalmente proposta por Phillips Petroleum
Company (GENTRY, 1990) e depois aperfeiçoada foi a Rod Baffles — cuja geometria
favorece um baixo nível de vibração e também promove um aumento da taxa de
transferência de calor (LIU et al, 2009 / DENG et al, 1998). Essa configuração, no
entanto, não tinha resultados finais de eficiência tão bons quanto as tradicionais
chicanas simples segmentadas, a não ser em casos muito particulares.

3.6 Zonas mortas / Zonas de estagnação
Por meio do CFD, diversas análises em escoamentos e transferência de calor
foram realizadas para muitos tipos de trocadores de calor. Zonas mortas ou zonas de
estagnação foram estudadas e identificadas como pontos de perda de eficiência em
um trocador. Esses pontos são encontrados normalmente em configurações com
chicanas simples segmentadas na região de interface dela com o casco.
Esse aspecto foi comentado por XIAO et al (2013), os quais descreveram que,
nas zonas próximas à borda das chicanas, a direção do vetor velocidade muda em
grande parte à medida que o fluido tenta passar por cima das chicanas. Em
comparação com as velocidades das correntes de fluxo cruzado, as velocidades do
fluido próximos à parede do casco e também às chicanas são bastante pequenas, o
que gera um fluxo de estagnação do fluido.
As chicanas helicoidais são projetos alternativos para minimizar esse
comportamento, largamente estudada. Neste trabalho propõem-se alternativas que
possam atuar sob os problemas de zona morta, desenvolveram-se furos especiais nas
chicanas que tinham como objetivo forçar o escoamento através deles. Portanto, seria
um escoamento totalmente paralelo e similar ao proposto nas chicanas do tipo Rod
Baffles.
Nos geradores de vapor em usinas nucleares, foram utilizadas chicanas com
furos especiais que permitiam o escoamento do fluido entre o furo e os tubos e, com
isso, diminuíam as zonas mortas e fatores de incrustação (GREEN, 1995). Estudos
mais recentes sobre chicanas com furos do tipo trevo foram realizados e apresentaram
excelentes resultados.
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YOU et al, (2012) realizaram testes demonstrando que a taxa de transferência
de calor aumentou efetivamente do lado do casco. Entretanto, a resistência ao fluxo
também aumentou significativamente. Além disso, a taxa de transferência de calor e
perda de carga aumentou com o aumento do número de Reynolds. Com base nos
experimentos, foram levantadas curvas do número de Nusselt e perda de carga em
função do número de Reynolds.
Como conclusão, observou-se que esse tipo de configuração poderia gerar
jatos de alta velocidade, fluxo de recirculação intensiva e alta turbulência. Como
resultado, a taxa de transferência de calor é consideravelmente aumentada e a
resistência ao escoamento também.
A Figura 3.22 (a) mostra o esboço da chicana com furos de tipo trevo, nos quais
o fluido escoa por entre as lacunas longitudinalmente. O experimento foi feito com
água quente escoando pelo lado do casco e água fria escoando internamente aos
tubos em contracorrente. O casco tem 100mm de diâmetro e comprimento de
2000mm; já o feixe é composto por 19 tubos de 14mm de diâmetro com arranjo
triangular e cinco chicanas com espaçamento de 350mm entre elas, como mostrado
na Tabela 3.3. As chicanas têm 5 mm de espessura e com rasgo para escoamento de
fluido de 2mm mostrado na Figura 3.22 (b).
Figura 3.22 - Chicanas com furos tipo trevo, (a) imagem geral, (b) detalhes geométricos
(YOU et al, 2012)
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Tabela 3.3 - Informação geométricas do trocador com furos tipo trevo (YOU et al, 2012)

No experimento, a vazão mássica do fluido do lado do casco variou de 6,9 a
13,9 kg/s, correspondendo a um número de Reynolds de ~10.000 a 25.000. Na Figura
𝜇
3.23, é mostrado o número adimensional 𝑁𝑢𝑃𝑟 −0,333 ( 𝑓⁄𝜇𝑤 )−0,14 versus o número de
Reynolds. Também é mostrada uma comparação com uma configuração sem
chicanas, revelando resultados aproximadamente 4,5 vezes maiores que os feixes
sem chicanas e a proporção com o número de Reynolds.
Para os valores sem chicanas, o resultado foi encontrado através da equação
𝜇𝑓 0,14

para 10.000 < Re<25.000, 𝑁𝑢 = 0,0328𝑅𝑒 0,9337 𝑃𝑟 0,333 (𝜇 )
𝑤

.

Figura 3.23- Variação da eficiência do trocador de calor em função do coeficiente de
transferência de calor do lado do casco vs número de Reynolds (YOU et al, 2012)

Para o cálculo de perda de carga, a mesma curva foi levantada (
Figura 3.24), e o cálculo para a configuração sem chicana foi feito com base na

equação de Blasius conforme Equação 3.16.
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∆𝑝 =

0,3164 𝐿 𝜌𝑢2
. .
𝑅𝑒 0,25 𝐷 2

Equação 3.16 - Equação de Blasius

Figura 3.24 - Variação da perda de carga do lado do casco vs número de Reynolds (YOU et
al, 2012)

A equação da perda de carga para a configuração com furos tipo trevo foi
levantada empiricamente como segue:
∆𝑝 = 0,0063032. 𝑅𝑒 1,5512 ,

10.000 < 𝑅𝑒 < 25.000

Equação 3.17 - Perda de carga para furos tipo trevo

Os experimentos foram também simulados através de CFD com os seguintes
resultados.
A Figura 3.25 apresenta tanto as linhas de corrente quanto a velocidade axial no
contorno próximo às chicanas. Vê-se claramente que a velocidade do fluido aumenta
acentuadamente nas lacunas do furo, e que saem em jatos contra a parede do tubo,
o que leva a um aumento significativo da taxa de transferência de calor. Além disso,
uma notável zona de recirculação é formada após a chicana.
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Figura 3.25 - Linhas de corrente e contornos de velocidade axial próximo a chicana no plano
de simetria (YOU et al, 2012)

A variação de intensidade da turbulência perto da chicana é apresentada na
Figura 3.26. É evidente que o nível de intensidade de turbulência aumenta

substancialmente após a chicana, o que indica que a resistência ao escoamento será
aumentada, e a taxa de transferência de calor também será intensificada eficazmente.

Figura 3.26 - Contorno da intensidade de turbulência próximo a chicana e no plano de
simetria (YOU et al, 2012)

O contorno temperatura do plano de simetria está representado na Figura 3.27
(a) para THB-STHX (trefoil-hole baffles - shell-and-tube heat exchanger), e a STHX
(Shell-and-tube heat exchangers) sem chicanas é apresentada na Figura 3.27 (b) para

fins comparativos. É visto que, devido à descarga de alta velocidade, a maior parte da
camada de fronteira térmica de THB-STHX é muito mais fina em comparação com ou
sem chicanas. Isso indica que o gradiente de temperatura próximo à parede é maior
no caso com chicanas com furos de trevo. Portanto, a transferência de calor é
efetivamente aumentada no lado do casco; como resultado, a temperatura de saída
de fluido de trabalho é menor do que no caso sem chicanas como claramente visto na
Figura 3.27.
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Figura 3.27 - Contorno de temperatura próximo a chicana e no plano de simetria para THBSTHX e STHX sem chicanas (YOU et al, 2012)

Apesar de poucos estudos na área, uma nova chicana foi estudada
recentemente por SUN e QIAN (2013). Ela é construída com diversos furos pequenos
e grandes denominada LASH (large and small hole). Os furos pequenos são
basicamente os mesmos utilizados em chicanas tradicionais para posicionamento dos
tubos, enquanto os furos maiores servem para permitir o fluxo do fluido através dela
— com isso passando a ter um fluxo paralelo muito grande, diferente do tradicional
cruzado.
SUN e QIAN (2011) fizeram uma série de experimentos com esse tipo de
chicana e concluíram que apresentam menor perda de carga e aumento de eficiência
quando comparados ao tradicional projeto com chicanas simples segmentadas.

Figura 3.28 - Desenho esquemático da chicana tipo LASH - SUN e QIAN (2013)
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SUN e QIAN (2013) mostraram que quanto maior o diâmetro dos furos, a perda
de carga diminui e, quanto menor o espaçamento entre as chicanas, tanto o
coeficiente quanto a perda de carga aumentam. Destacando o fato de que, para
determinado espaçamento entre chicanas (86mm), o coeficiente desde tipo de
chicana passa a ser superior ao tradicional e com menor valor de perda de carga.
Outro aspecto largamente discutido em diversos trabalhos é aquele relativo a
construção de malhas e sua análise de independência de malha. XIAO (2013), em
seu trabalho para análise de trocadores com chicanas helicoidais, relacionou os dados
geométricos informados na Tabela 4.1 com a análise de independência de malha
Tabela 3.4.

Tabela 3.4 - Dados geométricos do trocador estudado (XIAO, 2013)

Tabela 3.5 - Resumo da análise de independência de malha (XIAO, 2013)

XIAO (2013), em seu trabalho de construção de malha não adotou critério para
camada de prismas nas paredes do casco, o único aspecto relativo a cuidados nas
paredes foi a função de crescimento de elementos partindo da parede dos tubos. Para
ele ponto de maior relevância a ser estudado, como pode ser visto na Figura 3.29.
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Figura 3.29 - Vista frontal do trocador de calor (X. Xiao, 2013)

DONG et al (2015), em sua análise de construção de malhas seguiu o mesmo
caminho que XIAO (2013), onde os cuidados com a parede do tubo foram priorizados,
e abriu-se mão de refinamento das malhas nas paredes do casco. DONG et al (2015),
no entanto criaram camadas de prismas nas paredes dos tubos.

Figura 3.30 - Malha (C. Dong, et al, 2015)
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WANG et al (2008), em seu trabalho de análise de uma nova geometria de
chicana helicoidal optou também pelo não refinamento das paredes, e pela
manutenção de tamanhos de elementos constantes ao longo de todo domínio
estudado (Figura 3.31).

Figura 3.31 - Malha (WANG et al., 2008)

DONG (2015), por sua vez no trabalho de análise de trocadores de calor com
chicanas tipo RODbaffle, encontrou geometria pequena o bastante para um
refinamento de malha, mas que representasse corretamente o escoamento ( Figura
3.32).
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Figura 3.32 - Área da seção transversal entre tubos – (DONG, 2015)

Figura 3.33 - Malha da seção estudada - (DONG, 2015)
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4 METODOLOGIA
Avaliada uma geometria conhecida utilizado o modelo de turbulência k-ε e
comparado com resultados de HTRI. Para análise da hidráulica: perda de carga e
velocidade, no lado dos tubos foi avaliado apenas um tubo, já para o lado do casco
não houve qualquer simplificação. Com relação aos resultados relativos a análise de
energia, foi analisado o modelo completo e sem simplificações.
Após a análise da geometria conhecida e sua validação, foi estudada geometrias
novas, mantendo a mesma estrutura e construção de malhas analisadas na fase
anterior.

4.1 Equipamentos analisados
Na fase inicial, foram estudadas as chicanas simples segmentadas e validadas
pelo software HTRI. Na sequência, foram estudadas as chicanas com furos adicionais
que permitem fluxos paralelos, aumento de furo entre tubo e chicana, ou geometria
chamada de furo tipo trevo.

4.2 Condições gerais das simulações
A definição das condições gerais de simulação é apresentada a seguir.

4.2.1 Modelo Geométrico
O modelo geométrico proposto seguiu basicamente as recomendações da norma
TEMA, com tubos distribuídos em um arranjo quadrado, e com chicanas simples
segmentadas na horizontal. Demais informações mostradas na Tabela 4.1.

Tabela 4.1 - Dados geométricos do modelo estudado
Tubos
Diâmetro externo

19 mm

Espessura de parede

1 mm

Material

Cobre
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Arranjo

90° / Quadrado

Número de tubos

38

Espaçamento entre chicanas

100mm

Número de passes lado tubos

1

Comprimento

1000mm

Diâmetro interno

200mm

Número de passes lado casco

1

Casco

A escolha do material dos tubos deve-se a grande representatividade deste
material no mercado industrial de fabricantes de calor, pelo fato de sua excelente
condutividade térmica.
Foi considerado o modelo tridimensional mostrado na Figura 4.1. Foi considerado
no modelo o espaçamento requerido pelo TEMA entre diâmetro externo da chicana e
diâmetro interno do casco, que permitindo analisar o fluxo E, apresentado em detalhe
nos próximos capítulos. As regiões próximas às chicanas na Figura 4.2, também são
pontos que requerem uma análise mais detalhada.

Figura 4.1- Geometria do modelo estudado, sem casca - Elaborado pelo Autor
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Figura 4.2 - Destaque em vermelho: região de maior proximidade entre chicanas e casco Elaborado pelo Autor

4.2.2 Dados de processo

Os dados de processo seguiram conforme mostrados na Tabela 4.2.
Tabela 4.2 - Dados de Processo
Lado Casco

Lado Tubos

Fluido

Água

Água

Vazão [kg/h]

15000

10000

Temperatura in/out [°C]

25

80

4.2.3 Malha proposta

Para definição da malha a ser estudada, os seguintes aspectos foram analisados: tipo de
elemento, quantidade, parâmetros de qualidade e lógica da construção. Com relação aos
aspectos computacionais, o trabalho foi feito em um notebook, com processador core I7, 16GB
de memória Ram e placa de vídeo dedicada de 4GB.
A região principal para análise foi o casco do trocador, onde ocorrem recirculações e zonas
de estagnação. Foi construída uma malha tetraédrica (Figura 4.3), para maior resolução de
detalhes do escoamento, foi incorporado elementos prismáticos na parede para capturar
efeitos da camada limite (
). E para analisarmos a qualidade de malha na camada limite foi utilizada a variável y+.
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Figura 4.3 - Malha "Genérica" do modelo estudado - Elaborado pelo Autor

No detalhe do corte transversal da malha estudada (
) é mostrado as camadas de primas nas paredes do casco e ao redor da chicana

Figura 4.4 - Detalhe do corte transversal da malha estudada - Elaborado pelo Autor

Para o lado dos tubos, pela sua seção geométrica constante, optou-se por malha com
elementos tipo hexaédrica, conforme visto na Figura 4.5.
Figura 4.5 - Malha dos tubos - Elaborado pelo Autor
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4.2.4 Condições de contorno e dados para simulação
As seguintes premissas e condições de contorno foram adotadas:

Tabela 4.3 - Definições de domínio e condições de contorno
Paredes

Massa e momentum

Condição de não escorregamento

Rugosidade

Parede lisa

Vazão mássica

15000 [kg/h]

Temperatura

25 [°C]

Turbulência

Média intensidade [5%]

Saída [Shell outlet]

Pressão

0 [Pa]

Entrada [Tube inlet]

Vazão mássica

10000 [kg/h]

Temperatura

80 [°C]

Turbulência

Média intensidade [5%]

Pressão

0 [Pa]

Entrada [Shell inlet]

Saída [Shell outlet]

Os parâmetros adicionais para a solução do problema são apresentados na Tabela
4.4. Os resíduo adotado foi configurado como Erro Médio Quadrático (RMS – Root Mean
Square), apresentado a seguir, onde “r“ é o resíduo e n o número de elementos finitos. Este
é o limite abaixo do qual a solução é considerada adequada e o processo iterativo é
interrompido.

Equação 4.1 - Critério RMS para resíduos

O critério de convergência então é satisfeito quando a somatória dos resíduos de cada
equação de conservação for menor do que o valor especificado.
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Tabela 4.4 - Parâmetros adicionais do Solver
Esquema de advecção

High Resolution

Turbulence numerics

Upwind First Order

Controle escala de tempo [tipo / valor]

Physical Timescale

3 [S]

Resíduo [tipo / valor]

RMS

RMS, 10-5

Uma estratégia interessante para início da simulação é a estratégia do falso transiente,
neste caso, optou-se por trabalhar com uma escala de tempo ligada a física. Para isso
calculou-se o tempo de residência, baseado na vazão e volume considerado no casco como
estimativa inicial.

4.2.5 Validação do Modelo (pelo HTRI)

Os mesmos dados geométricos informados anteriormente, bem como os dados de
processo foram igualmente inseridos no software de validação (HTRI). Este software permite
para a geometria proposta seu uso, sem quaisquer limitações.
Nota-se na geometria construída no HTRI é mostrada na

Figura 4.6 - Geometria HTRI, a presença dos cabeçotes de entrada e saída do lado dos
tubos. Estes cabeçotes não podem ser retirados na análise do HTRI, porém não terão
quaisquer influências na análise e comparação dos dados. Uma vez que os dados a serem
analisados são vinculados a transferência de calor, e hidráulica do lado do casco.
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Figura 4.6 - Geometria HTRI - Elaborado pelo Autor

Os dados de processo, foram informados como variáveis de entrada seguindo os dados
da Tabela 4.2 - Dados de Processo.

61

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Utilizou-se os softwares ANSYS CFX 18.1 e HTRI 7.3 para análises e simulações
dos modelos propostos. Como mencionado nos capítulos anteriores, o trabalho foi
dividido em duas fases: primeiro, sendo a validação, e segunda com novas ideias e
proposições de melhorias.

5.1 Primeira Fase: VALIDAÇÂO
Na primeira fase do trabalho avaliou-se modelos que poderiam ser comparados
com resultados conhecidos. Utilizou-se uma vazão tal, que permitisse a análise
através de modelos de turbulência apropriados. Variáveis locais e globais foram
avaliadas, no intuito de entender os comportamentos locais, e possíveis soluções
futuras, bem como resultados globais, que evidenciariam o aumento da eficiência
esperada.
Dentre as avalições locais, destacam-se as aquelas próximas as chicanas e casco,
pois são as zonas onde espera-se desvios de escoamento, e perdas de eficiência
através das zonas determinadas de zonas mortas.
Detalhes de geometria, condição de contorno e demais premissas são
apresentadas a seguir.

5.1.1 Validação HTRI – Resultados Obtidos
Como principais dados obtidos, estão as temperaturas de saída e perda de carga
informadas na folha de dados padrão TEMA (vide item 3.1).
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Figura 5.1 - Folha de dados (parcial) padrão TEMA - Elaborado pelo Autor
Fluid Allocation
Fluid Name
Fluid Quantity, Total
kg/hr
Vapor (In/Out)
Liquid
Steam
Water
Noncondensables
Temperature (In/Out)
C
Specific Gravity
Viscosity
mN-s/m2
Molecular Weight, Vapor
Molecular Weight, Noncondensables
Specific Heat
kJ/kg-C
Thermal Conductivity
W/m-C
Latent Heat
kJ/kg
Inlet Pressure
kPa
Velocity
m/s
Pressure Drop, Allow/Calc kPa
Fouling Resistance (min)
m2-K/W
Heat Exchanged
143931 W

PERFORMANCE OF ONE UNIT
Shell Side
water
15000

Tube Side
water
10000

15000

15000

10000

10000

25,00
0,9974
0,8901

33,19
0,9974
0,7606

80,00
0,9974
0,3544

67,80
0,9974
0,4218

4,1800
0,6075

4,1800
0,6194

4,1800
0,6670

4,1800
0,6579

490,33
0,48
0,000

490,33
0,29
9,100

0,000000

0,000
0,000000
MTD (Corrected)
44,3

0,139
C

Outro dado importante é o número de Reynolds, uma vez que trata-se de um
parâmetro usado no cálculo e seleção do modelo de turbulência no CFD. Para isso
mostra-se abaixo os dados obtidos pelo HTRI. Os dados são apresentados em
diversos pontos ao longo do comprimento do trocador de calor, em função do
comprimento dos tubos.
Figura 5.2 - Variação N° de Reynolds – HTRI - Elaborado pelo Autor
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5.1.2 Análise de independência de malhas

Para análise de convergência de malhas o trocador foi dividido analisando-se
primeiramente os tubos, e posteriormente o conjunto casco e tubos.

5.1.2.1

Análise de convergência de malhas para os tubos

Foram feitas 4 malhas, partindo de poucos elementos (Figura 4.5 (a)) e
aumentando (Figura 4.5 (d)). Após a elaboração das malhas, foram levantadas as
curvas para comparação de resultados e conclusões.
Figura 5.3 - Análise de convergência de malhas (tubos) - Elaborado pelo Autor

200 x 25 divisões (a)

400 x 25 divisões (b)
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800 x 25 divisões (c)

1600 x 50 divisões (d)

Foram analisados como resultado, a variação da velocidade ao longo do
comprimento dos tubos, mostrados na Figura 5.4 - Análise de independência de
malhas (tubos). Três das linhas dos resultados estão completamente sobrepostas
(azul, vermelha e verde) e outra (rosa) com pequeno desvio, isso quer dizer que os
resultados são similares, e com isso a escolha da malha a ser usada fica unicamente
ligada a disponibilidade computacional.
Figura 5.4 - Análise de independência de malhas (tubos) - Elaborado pelo Autor

Para análise de convergência de malhas nos tubos, foi utilizada outra variável, a
perda de carga. O método para avaliação foi feito aumentando o número de divisões
até que os valores se estabilizassem, como mostrado na tabela e gráfico a seguir.
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Tabela 5.1 - Relação entre

Figura 5.5 - Relação entre número de elemento x perda de

número de elementos x

carga - Elaborado pelo Autor

Perda de Carga

5.1.2.2

Análise de convergência de malhas para o conjunto casco e tubos

Para o lado do casco foram propostas 4 malhas. Todas elas com os seguintes
pontos em comum, como:


Criação de camadas de primas nas superfícies das paredes das chicanas e
internamente ao casco;



Número máximo de nós em torno de 2 milhões;



Malha VI criada com camada de prismas na parede externo dos tubos.

A comparação entre as malhas é mostrada na Tabela 5.2, e suas imagens na
Figura 5.6 - Malhas I, II, III e VI.
Tabela 5.2 - Comparativo de qualidade entre malhas
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Figura 5.6 - Malhas I, II, III e IV - Elaborado pelo Autor
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Devido às limitações de máquina, não foram avaliados resultados em função do
número de nós, pois entende-se que valores abaixo dos informados, seriam valores
muito baixos para esta avaliação. Desta forma, avaliou-se propostas de construção
de malhas diferentes, com objetivo de avaliar o melhor entendimento da física do
problema.
Uma das variáveis importantes estudas foi o y+, mostrados na tabela a seguir.
Onde a subcamada laminar é calculada usando lei de parede com valor esperado de
y+ < 300 (CHUNG, 2002).
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Tabela 5.3 - Comparativo de resultados entre as malhas

Figura 5.7 - Malha I (y+<305) – Elaborado
pelo Autor

Figura 5.8 - Malha II (y+<264) – Elaborado
pelo Autor

Figura 5.9 - Malha III (y+<219) – Elaborado

Figura 5.10 - Malha IV (y+<458) –

pelo Autor

Elaborado pelo Autor

Para melhor avaliação dos resultados de y+ da malha IV, foram propostas duas
novas leituras de y+ em novos ranges de valores: a primeira entre 458 (máximo) e
229, e a segunda entre 458 (máximo) e 80.
Figura 5.11 - Malha IV (229<y+<458) – Elaborado pelo Autor
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Figura 5.12 - Malha IV (80<y+<458) – Elaborado pelo Autor

Das Figura 5.11 - Malha IV (229<y+<458) e Figura 5.12 - Malha IV (80<y+<458) é
possível afirmar que não são encontrados pontos com valores superiores a 200 no
casco, nesta condição, esta malha será escolhida como a malha mais adequada.
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5.1.3 Resultados Gerais

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com o trocador casco e
tubos, baseado na primeira geometria. Esta geometria como informada no capítulo de
metodologia, tem como objetivo seguir uma configuração que permita a validação
através do software HTRI.
Para comparar os resultados obtidos, as variáveis essenciais foram: as
temperaturas de saída do fluido frio e do fluido quente e a perda de pressão para
ambos os fluidos. Porém antes de comparar esses valores, há necessidade de
entender se os resultados obtidos pelo CFD separadamente são adequados. Para
tanto analisou-se a física geral do problema, através das imagens mostradas a seguir.
Foi feito um corte longitudinal em toda extensão do trocador, e levantado o perfil
de temperatura dos fluidos interno ao tubo e interno ao casco. Observa-se no lado do
casco a variação de cor, em tons de azul, representando o aquecimento do fluido frio.
Completada esta informação com as cores vermelhas iniciais do lado dos tubos que
clareiam ao longo do trocador, mostrando seu resfriamento.

Figura 5.13 - Perfil de temperatura no corte longitudinal (escala de cor global) – Elaborado
pelo Autor
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Na sequência deslocou-se o plano para que não cortasse os tubos, e com isso
pudesse ser avaliado em mais detalhes o perfil de temperaturas do casco.

Figura 5.14 – Perfil de temperatura do casco com corte Longitudinal deslocado do centro –
Elaborado pelo Autor
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Neste caso optou-se por uma escala local de cor. É possível notar uma “sombra”
próximo das chicanas, esta informação é completada pelo gráfico levantado do perfil
de velocidades, no mesmo plano. As “sombras” identificadas na Figura 5.14, são as
zonas de baixa velocidade e recirculação.

Figura 5.15- Perfil de velocidades do casco com corte Longitudinal deslocado do centro –
Elaborado pelo Autor
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Em uma escala de cor local, verificou-se os vetores de velocidade próximos as
chicanas.
Figura 5.16 - Vetores velocidade lado casco – Elaborado pelo Autor
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Os vetores velocidade indicam claramente zonas de baixa velocidade e de
recirculação. Essas são áreas que devem ser tão pequenas quanto possível, pois
influenciam diretamente a eficiência do equipamento. Estas áreas serão temas de
concentração de estudo no decorrer deste trabalho.
Outros dois cortes propostos para avaliar a física, foram um encostado ao espelho
próximo a entrada do fluido do lado do casco e outro feito sobre a chicana,
transversalmente ao casco. Observa-se claramente a região de alta velocidade no
corte da chicana e zonas de baixa velocidade ao redor da chicana, denominada fluxo
E.

Figura 5.17 - Corte transversal próximo ao espelho e bocal de entrada – Elaborado pelo
Autor
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Figura 5.18 - Corte transversal – Elaborado pelo Autor

Os valores encontrados na região de fluxo E mostram adequação a física no
modelo proposta, podendo ser observado a presença de escoamentos nesta região.
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Os valores de y+, são mostrados na Figura 5.19 para o lado dos tubos e na

Figura 5.20 para o lado do casco.
Figura 5.19 - y+ para o lado dos tubos– Elaborado pelo Autor

Para o lado do casco, desconsiderou-se os maiores valores, uma vez que são
provenientes dos bocais, os demais estão no limite de aceitação.
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Figura 5.20 - y+ para o lado do casco– Elaborado pelo Autor

Para a comparação de resultados, foram levantadas curvas que pudessem
mostrar leituras de variáveis para análise. E na sequencia comparação entre os
valores levantados pelo HTRI, foram criadas 4 linhas.


As linhas vermelhas foram utilizadas para levantar valores de velocidades
na região entre o diâmetro externo da chicana e o casco, anteriormente
chamados de fluxo E;



A linha amarela está centralizada em um dos tubos centrais e foi utilizada
para identificar propriedades ao longo dos tubos;



A linha azul está centralizada no casco e foi utilizada para levantamento de
propriedades gerais do lado do casco.

78

Figura 5.21 - Esquema com chicanas e linhas para leitura de propriedades– Elaborado pelo
Autor

Figura 5.22 - Detalhamento das linhas para leitura de propriedades – Elaborado pelo Autor
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Para o lado dos tubos foram levantadas curvas de temperatura e pressão ao longo
do comprimento:


Figura 5.23 - Gráfico (lado dos tubos): Temperatura CFD e HTRI [C] x Comprimento [m];



Figura 5.24 - Gráfico (lado dos tubos): Pressão CFD e HTRI [Pa] x Comprimento [m].

Figura 5.23 - Gráfico (lado dos tubos): Temperatura CFD e HTRI [C] x Comprimento [m] –
Elaborado pelo Autor
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O gráfico da Figura 5.23 mostra valores ligeiramente diferentes entre eles para as
temperaturas de saída, porém dentro de uma tolerância esperada. Complementado
por uma curva semelhante em sua formação, pode-se afirmar a equivalência entre as
análises quanto a física e resultados finais.
Foram comparados também os valores de perda de carga entre os cálculos de
CFD e do HTRI, exibidos na Figura 5.24, com similaridade de física e dos valores.

Figura 5.24 - Gráfico (lado dos tubos): Pressão CFD e HTRI [Pa] x Comprimento [m] –
Elaborado pelo Autor
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Para o lado do casco forma levantadas as seguintes curvas:



Figura 5.25 - Gráfico (lado Casco): Temperatura CFD e HTRI [C] x Comprimento [m];



Figura 5.26 - Gráfico (lado Casco): Pressão CFD e HTRI [Pa] x Comprimento [m].

Figura 5.25 - Gráfico (lado Casco): Temperatura CFD e HTRI [C] x Comprimento [m] –
Elaborado pelo Autor
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As curvas de temperaturas mostram uma similaridade muito grande de forma e
resultados, pode-se concluir que a física foi adequadamente avaliada, se comparado os
resultados. Da mesma forma as curvas de pressão, mostram certa similaridade de forma,
porém desvios em relação aos valores. Quando comparado os valores alcançados para o lado
dos tubos, é possível assumir que as diferenças encontradas são resultados de uma malha
com elementos insuficiente para adequada precisão nos valres.
Figura 5.26 - Gráfico (lado Casco): Pressão CFD e HTRI [Pa] x Comprimento [m] –
Elaborado pelo Autor
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Comparação entre modelos de turbulência

Adicionalmente as análises anteriores foi proposta uma comparação de resultados
avaliando a influência dos modelos de turbulência, uma vez que existem poucos
trabalhos que avaliaram o tema. A seguir na Tabela 5.4, são apresentados valores
comparativos entre os modelos k-e, k-w e SST, todos eles comparados com os
resultados do HTRI.
Estabeleceu-se como desvio aceitável valores entre 15%, desta forma pode-se
afirmar que os resultados da Tabela 5.4, mostram desvios para os valores de
temperatura dentro do aceitável. Já para os valores de pressão houve uma diferença
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representativa para o lado do casco, assim como o observado no trabalho de XIAO
(2013) e como o previsto e comentado em parágrafos anteriores, e para o lado dos
tubos, os valores não foram apresentados. Pois este foi avaliado separadamente
conforme descrito na Tabela 5.1. e com resultados satisfatórios.

Tabela 5.4 - Comparação resultados CFD x HTRI
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5.2 Segunda Fase: INOVAÇÂO
Após o término da primeira fase e de suas conclusões parciais, propõe-se novas
geometrias com o intuito do aumento da eficiência. A

Figura 5.15 e Figura 5.16, exibem áreas de recirculação na extremidade de

passagem do fluido na chicana, indicada pelo círculo de cor vermelha, e uma área de
recirculação na base da chicana, indicada pelo círculo de cor preta.

Figura 5.14 – Perfil de temperatura do casco com corte Longitudinal deslocado do centro
– Elaborado pelo Autor
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Figura 5.15- Perfil de velocidades do casco com corte Longitudinal deslocado do centro –
Elaborado pelo Autor

Os estudos de melhorias baseiam-se na combinação nas áreas, onde basicamente
propõem-se um aumento da velocidade na zona estudada, para consequente
aumento do coeficiente de película.
Para análise da representatividade desta área e como as alterações a
influenciariam, foi feita a leitura de toda a região com velocidades inferiores a 0,2m/s
no volume. Para a condição estudada até o momento o resultado encontrado foi de
uma representatividade de 24,2%. Esta variável, será nomeada como “zona de baixa
velocidade” será acompanhada por toda sequência do desenvolvimento.
Inicialmente foi estudada as áreas de recirculação na base da chicana (círculo
preto), com a inclusão de rasgos de geometria “oval”, cujo objetivo é dar passagem
ao fluido.
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Para isso foram criados “rasgos” ovais nas bases das chicanas, com variações
dimensionais e de posicionamento. As variações dimensionais estão ligadas apenas
com a espessura do rasgo, indicado pela cota L4 na Figura 5.28 - Dimensional e
geometria do rasgo – Elaborado pelo Autor

. Com relação ao posicionamento, foi estudado também rasgos intercalados entre
chicanas, onde uma teria o rasgo e outra não. Observado na Figura 5.29 e na Figura
5.30 - Chicanas com rasgos com posicionamentos inferiores – Elaborado pelo Autor

.

Figura 5.27 - Geometria com rasgos nas

Figura 5.28 - Dimensional e geometria do

bases das chicanas – Elaborado pelo Autor

rasgo – Elaborado pelo Autor

Figura 5.29 - Chicanas com rasgos com

Figura 5.30 - Chicanas com rasgos com

posicionamentos superiores – Elaborado

posicionamentos inferiores – Elaborado

pelo Autor

pelo Autor
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Mantendo a mesma estratégia de criação de malhas apresentado na fase de
validação deste trabalho e mantendo também as demais condições de setup. Foram
lidas as temperaturas de saída do casco e comparadas com as áreas denominadas
de zonas mortas.

Tabela 5.5 - Zona morta x

Figura 5.31 - Zona morta x Temperatura de saída do

Temperatura de Saída (casco)

casco – Elaborado pelo Autor

É possível concluir que quanto menor a zona morta, mais eficiente se torna o
trocador de calor. Traçando um plano de corte longitudinalmente ao centro do
trocador, apresentando o perfil de velocidades conforme mostrado na Figura 5.32 Plano de corte apresentando velocidades - condição Original – Elaborado pelo Autor
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(condição Original) e Figura 5.33 (condição Rasgo 10mm), é possível observar a
grande diferença nas áreas de baixa velocidade.
Com o aumento da área dos rasgos, aumenta-se a área de passagem e de menor
contato com os tubos e consequente troca térmica. Isso ainda cria um caminho
preferencial diminuindo o percentual do escoamento do fluxo principal. Esta afirmação
pode ser fortalecida, criando-se um plano longitudinal ao centro do trocador no plano
XZ (conforme Figura 5.34 e Figura 5.35) , e neste plano foi feita a leitura da velocidade
média resultando em: condição original 0,22 m/s e condição rasgo 10 mm 0,17m/s.
Figura 5.32 - Plano de corte apresentando velocidades - condição Original – Elaborado pelo
Autor

Figura 5.33 - Plano de corte apresentando velocidades - condição Rasgo 10 mm –
Elaborado pelo Autor
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Figura 5.34 - Plano de corte (XZ)

Figura 5.35 - Plano de corte (XZ)

apresentando velocidades - condição

apresentando velocidades - condição

Original – Elaborado pelo Autor

Rasgo 10 mm – Elaborado pelo Autor

Para segunda área de recirculação definida pelo círculo vermelho, foram
propostas geometrias com furos entre os tubos, com posição e diâmetro como
seguem:
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Figura 5.36 - Chicanas com furos de D.

Figura 5.37 - Chicanas com furos de D.

10mm – Elaborado pelo Autor

10mm e 3 fileiras posição A – Elaborado
pelo Autor

Figura 5.38 - Chicanas com furos de D.

Figura 5.39 - Chicanas com furos de D. 10

10mm e 2 fileiras – Elaborado pelo Autor

mm e 3 fileiras posição B – Elaborado pelo
Autor
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Figura 5.40 - Chicanas com furos de D.

Figura 5.41 - Chicanas com furos de D.

8mm – Elaborado pelo Autor

6mm – Elaborado pelo Autor

Figura 5.42 - Chicanas com furos de D.
4mm – Elaborado pelo Autor
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Como

nas

análises

anteriores,

foi

traçada

uma

linha

(amarela)

longitudinalmente e centraliza no trocador, a fim de ser utilizada para medições de
temperatura, pressão, entre outras variáveis.
Figura 5.43 - Linha amarela para medição de propriedades – Elaborado pelo Autor

Uma das análises feitas, foi relativa a variação da temperatura ao longo do
comprimento, vide Figura 5.44.
É possível notar que de forma geral, as curvas seguem um mesmo padrão,
como se fossem degraus, estes degraus são definidos pelas chicanas. Outro ponto
que pode ser observado neste conjunto de curvas, é que partir de 0,6m
aproximadamente, as curvas começam a se distanciarem uma das outras.
Uma das possíveis justificativas, é a divisão do escoamento ao longo do
comprimento, que inicialmente está mais concentrado em um escoamento de fluxo
predominante B, e a partir de um dado comprimento, este escoamento vai se tornando
menor e os outros maiores.
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Figura 5.44 - Temperatura do casco ao longo do comprimento – Elaborado pelo Autor

Foi levantado o mesmo gráfico, mas agora com apenas as curvas: azul
escura relativa a solução com furos de 10mm e 2 fileiras B e a curva vermelha
clara, relativa a solução original.
Figura 5.45 - Temperatura ao longo do comprimento para soluções: furos de 10mm e 2
fileiras B e Original – Elaborado pelo Autor
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Ao analisar a temperatura pelo plano de corte criado no centro do trocador, e com
análise das temperaturas com variáveis locais. É possível reforçar as informações da Figura
5.45, da mesma forma aqui na Figura 5.46, é possível notar que as temperaturas se tornam
mais distantes ao longo do comprimento.
Figura 5.46 - Plano de corte para análise de temperatura – Elaborado pelo Autor

Em uma análise de velocidades no mesmo plano anterior, é possível notar que
para a solução original, existem valores mais altos próximos a parede do casco, que
quando comparada com a outra solução. Como as perdas de carga são diferentes
entre as soluções, e entre cada passagem de chicana, é possível afirmar que o desvio
do fluxo para as paredes do casco deve-se a isso.
Uma melhor análise do desvio do fluxo, pode ser vista através de uma
isosuperfície, com leitura de velocidade. Para isso foi determinado um valor de
velocidade de 0,8 m/s. Na Figura 5.48 é mostrada a diferença entre os resultados
encontrados, que confirmam a hipótese de um deslocamento de fluxo para a parede
do casco.
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Figura 5.47 - Perfil de velocidades ao longo do comprimento– Elaborado pelo Autor

Figura 5.48 - Isosuperficie de velocidade – Elaborado pelo Autor
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A leitura de pressão ao longo do comprimento, confirma a afirmação de que os
fluxos são direcionados pela diferença de pressão entre as chicanas e que por sua
vez, agem diretamente na eficiência do equipamento. Diminuindo o fluxo B, é possível
ver uma redução da eficiência.
Figura 5.49 - Pressão ao longo do comprimento – Elaborado pelo Autor

Figura 5.50 - Plano de corte (XZ) apresentando velocidades – Elaborado pelo Autor
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Com plano longitudinal ao centro do trocador no plano XZ (conforme Figura 5.50 Plano de corte (XZ) apresentando velocidades) e neste plano foi feita a leitura da

velocidade média resultando em: condição original 0,22 m/s e condição furo de 10 mm
2 fileiras B, 0,18m/s.
Com o intuito de aproximar as curvas, criou-se uma nova geometria, com cortes
de

chicanas

que

mudassem

ao

longo

do

comprimento

(

), com isso a perda de carga seria variada e consequentemente o fluxo melhor
direcionado. No gráfico a seguir observa-se o deslocamento da linha vermelha em
direção a linha verde.
Figura 5.51 - Solução Original com chicanas adaptadas – Elaborado pelo Autor
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Figura 5.52 - Gráfico de pressão por comprimento com solução de chicanas com cortes
adaptados – Elaborado pelo Autor
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Nesta condição foi feita uma nova leitura de velocidades no plano XZ no centro do
trocador, chegando a valores de: condição original 0,225 m/s, condição furo de 10 mm
2 fileiras B 0,18m/s e condição original com chicanas adaptadas 0,220 m/s.
Corroborando assim a hipótese de divisão de fluxos, em função da imposição da perda
de carga por chicana.
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Adicionalmente a estas análises, foi analisado também a influência das zonas
mortas em cada uma das soluções. Conforme dividido no início do capítulo, esta é a
zona morta relativa a segunda região, sendo assim será chamada da zona morta 2.

Tabela 5.6 - Zona Morta 2 vs

Figura 5.53 - Zona Morta 2 vs Temperatura de

Temperatura de saída

saída – Elaborado pelo Autor

Traçando uma linha de tendência, percebe-se claramente um comportamento
inversamente proporcional entre a temperatura de saída (ou seja, eficiência) e o
percentual da zona morta. Quanto menor este percentual, maior a temperatura de
saída.
Outra importante análise a ser feita é relativa a perda de pressão no trocador
de calor, uma vez que é uma variável importante nestas aplicações. Está ligada
diretamente a maior ou menor economia de energia para execução de um mesmo
trabalho. Portanto, resultados de temperatura semelhantes, mas com valores de perda
de pressão diferentes, resultados interessantes no ponto de vista de economia
energética.
Para esta avaliação foi utilizada a mesma linha no centro do trocador, mostrada
na Figura 5.43.
Figura 5.54 - Pressão ao longo do comprimento – Elaborado pelo Autor
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Foi criada uma tabela resumindo os valores de temperatura e pressão,
ordenados pelos maiores valores de temperatura. É interessante notar que as
variações de pressão são muito maiores que as variações de temperatura, as
temperaturas encontradas variaram em 2%, enquanto que os valores de pressão
variaram em aproximadamente 60%.
Tabela 5.7 - Tabela comparativa entra diferença de temperaturas e pressões

6 CONCLUSÕES
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Os primeiros resultados alcançados foram na geometria conhecida, onde
observou-se após criação das curvas de temperatura e perda de carga ao longo do
comprimento do trocador coerência com a física esperada. Estes resultados também
foram comparados nas mesmas bases com os resultados do HTRI apresentando
curvas bastante semelhantes.
As análises dos gradientes de temperatura ao longo do casco e dos tubos, são
adequadas ao modelo proposto. Para a análise hidráulica, o perfil de velocidade e os
vetores próximos as chicanas com sentidos de recirculação estão em linha com outros
trabalhos apresentados e caracterizando as zonas mortas.
Os resultados absolutos de perda de carga e temperatura foram medidos após a
análise de convergência de malhas, onde destaca-se a necessidade de números de
elementos bastante altos para resultados adequados de perda de carga. Para isso o
lado dos tubos foi avaliado com base em apenas um tubo, já no lado do casco as
limitações computacionais impediram uma análise de convergência de malhas com a
quantidade de elementos desejada.
Os resultados encontrados nas saídas de temperatura, mostram valores de
desvios em no máximo 10%, tanto para o lado dos tubos quanto para o lado do casco,
esta consideração permite afirmar que o modelo foi validado quando comparado com
os resultados obtidos pelo HTRI. Estes resultados foram alcançados utilizando um
modelo de turbulência k-ε, no entanto, comparou-se também os modelos SST e k-ω.
Os resultados entre os modelos foram muito próximos e demostrou pouca influência
entre eles.
Para a proposta de novas geometrias foram identificadas duas áreas de
importância, com recirculação e baixa velocidade, estas áreas foram base de estudo
para redução das zonas mortas. Suas representatividades somadas foram de 24,2%,
sendo indicativa para determinação de sua relevância de estudo. Em linha com o
esperado as zonas mortas foram medidas e seu percentual decresceu com o aumento
da eficiência.
Sete diferentes geometrias foram estudadas com o intuito de reduzir as zonas
mortas. As medições de temperatura de saída do casco não apresentaram
significativo aumento na eficiência, entretanto as medições de perda de carga se
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mostraram muito relevantes, próximos a 30%, quando comparado o pior e melhor
resultado.

7 RECOMENDAÇÕES DE TRABALHOS FUTUROS

O trabalho desenvolvido foi baseado em um tema ainda pouco explorado e por
isso permite diversos desdobramentos ou aprofundamentos, como por exemplo:


Os valores encontrados para perde de carga do lado do casco apresentaram um
desvio representativo, esse desvio foi justificado basicamente pela construção da
malha e pela impossibilidade de se trabalhar com uma malha mais complexa. Com
isso propõem-se uma reavaliação com uma nova construção de malhas que
contemple com quantidade de elementos consideravelmente maior que a utilizada
neste trabalho;



Neste trabalho foi comparado os métodos para avaliação de turbulência, k-e, k-w
e SST, que não apresentaram diferenças relevantes. É interessante avaliar se para
uma outra condição de vazão no lado do casco e consequentemente novo número
de Reynolds, estes valores se tornariam mais distintos;



Estudos de nova geometria são constantemente pontos de evolução em
trocadores de calor, neste trabalho, os estudos de furação nas chicanas foram
todos igualmente distribuídos em todas as chicanas. Porém é interessante avaliar,
como seria a distribuição desta furação de forma diferenciada ao longo do
comprimento;



Avaliar condição com fluidos viscosos no lado do casco e como o fluxo B,
predominante para eficiência do equipamento se comportaria.
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