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RESUMO
Este trabalho apresenta uma análise através da Dinâmica de Fluidos
Computacional de válvulas industriais, com o objetivo de se determinar os valores de
coeficiente de vazão. Para isso, foram simulados diferentes tamanhos de uma linha
de válvula industrial, em cujas simulações foram analisadas as influências de alguns
parâmetros de malha e de escoamento. Para atingir este objetivo, foram realizadas
vinte e quatro simulações em três tamanhos de válvulas, sendo que todas utilizaram
o modelo de turbulência k − ε . Utilizou-se malha não-estruturada, com refinamento
de elementos prismáticos na camada próxima a superfície. No que se refere ao
tamanho dos elementos, foi feito um estudo de refinamento, confirmando que o
tamanho definido foi adequado, e não interferiu no resultado da análise e nem
requereu demasiada capacidade computacional. Dessa forma foram obtidos
domínios com um número de elementos entre 1,2 milhão e 1,8 milhão, os quais são
próximos aos encontrados por outros autores em estudos semelhantes. Quando
comparados com os resultados em laboratório, as diferenças obtidas, entre os
resultados numéricos e experimentais, estiveram entre 9% e 14%, a qual é uma
faixa semelhante a de outros estudos realizados em válvulas industriais. Além disso,
as principais características do escoamento interno da válvula obtidas por este
trabalho também foram semelhantes aos encontrados na literatura, comprovando a
aplicabilidade da metodologia utilizada neste trabalho. A análise numérica também
possibilitou a visualização de novos resultados, tais como os campos de velocidade
e de pressão, e as linhas de corrente no interior de uma válvula. Estes resultados
revelaram características da válvula que não poderiam ser facilmente obtidas de
maneira experimental, tais como presenças de zonas de baixa e alta velocidades, e
recirculações internas. Os resultados obtidos indicam que a ferramenta de CFD pode
ser aplicada com sucesso para este tipo de análise, auxiliando no desenvolvimento
do produto com informações confiáveis para o engenheiro, desde que levados em
consideração os devidos erros numéricos presentes. No entanto, as pesquisas
realizadas no corrente trabalho demonstraram que esta ferramenta não é capaz de
substituir a análise experimental, e sim complementá-la, otimizando o projeto ao se
reduzir gastos materiais e temporais.
Palavras-chave: Dinâmica de Fluidos Computacional, CFD, Coeficiente de Vazão,
Válvulas Industriais.

ABSTRACT
Determination of the Industrial Valves Cv values though Computational Fluid
Dynamics

This work presents an analysis of industrial valves through the Computational
Fluid Dynamics, aiming to determine their flow coefficient values. For this, different
sizes from an industrial valve line were simulated, whose simulations analyzed the
influences of some mesh and flow parameters. To achieve this objective, twenty-four
simulations were performed in three different sizes of valves, all using the k − ε
turbulence model. Non-structured mesh was used in this work, with prismatic
refinements in regions near to the surface. Regarding the element sizes, a refinement
study was performed, confirming that the defined size was adequate, and has not
interfered in the analysis result and neither required too much computational
capacity. Computational domains between 1.2 million and 1.8 million elements were
obtained, which were closed to the ones found by other authors in similar studies.
Comparing to the results found in laboratory, the differences obtained, between
numerical and experimental results, were between 9% and 14%, which is a similar
range obtained by other studies performed in industrial valves. In addition, the main
internal valve flow characteristics obtained by this work also were similar to the ones
found in the literature, proving the applicability of the methodology applied in this
work. The numerical analysis also made possible the visualization of new results,
such as velocity and pressure fields, and streamlines inside the valve. These results
revealed valve characteristics which wouldn’t be easily obtained in an experimental
way, such as the presence of high-velocity and low-velocity zones, and internal
recirculation. The results of this work indicate that the CFD tool can be applied
successfully for this type of analysis, helping the engineer at the product
development stage with reliable information, since numerical errors are considered.
However, researches performed in this work showed that this tool is not able to
replace the experimental analysis, but complement it, optimizing the product project
by reducing material and temporal costs.
Key Words: Computational Fluid Dynamics; CFD; Flow Coefficient; Industrial
Valves.
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1 INTRODUÇÃO
Em todas as áreas da engenharia existe uma tendência no sentido de otimizar
os projetos, aumentando a confiabilidade e ao mesmo tempo reduzindo o custo
associado a um determinado produto. Com o crescente desenvolvimento da
capacidade computacional, tem se tornado possível realizar simulações numéricas
de

modelos

cada

vez

mais

complexos

e,

conseqüentemente,

prever

o

comportamento de um determinado problema físico com maior grau de precisão
(PACHECO; XAVIER; AGUIAR, 2000).
No

mercado

atual,

o

engenheiro

dispõe

de

inúmeros

recursos

computacionais, entre eles diversas ferramentas de análises numéricas, nas quais é
possível fazer tanto análises estruturais, baseadas em modelos matemáticos de
elementos finitos, como análises através da fluidodinâmica computacional,
conhecida pela sigla CFD (o inglês Computational Fluid Dynamics). Têm-se, como
vantagem destes métodos, em relação aos ensaios experimentais, sua agilidade e
redução de custos e tempo.
No entanto, percebe-se que essas ferramentas ainda estão concentradas em
segmentos industriais de alta tecnologia (e.g. Aeroespacial, Automobilístico). Para
empresas que atuam em outros setores, como o de projeto e fabricação de válvulas
e acessórios de tubulação, nota-se que há uma dificuldade de se obter informações
referentes a esses métodos, limitando a aplicação destes, mesmo com todos os
benefícios que os mesmos trazem.
Torna-se importante, então, uma investigação de como a análise numérica
pode ser utilizada neste segmento industrial, visando a otimização do projeto.
No presente trabalho, utilizou-se o método CFD, para aplicação no setor
industrial de fabricação e projeto de válvulas industriais, para determinação dos
coeficientes de vazão1 e comparação com os valores obtidos em laboratório.

1 1

Coeficiente de vazão, ou Cv,é um dos principais termos que caracterizam um acessório de tubulação, e normalmente é
obtido através de testes em bancadas. O Cv, aplicado em fórmulas apropriadas, permite a determinação do diâmetro nominal
da válvula (RIBEIRO, 2008). Este assunto será discutido com mais detalhes a seguir.
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1.1

Produto Estudado
A válvula industrial modelo 25S, fabricada pela empresa Spirax Sarco Ind. e

Com. Ltda no Brasil, mostrada na Figura 1, uma válvula do tipo globo, cuja principal
função é controlar a vazão que passa através dela, por meio de um obturador móvel.
Este modelo foi ensaiado em laboratório por Fernandes (2008), e utilizado neste
trabalho para a comparação dos resultados experimentais com os obtidos através da
Dinâmica de Fluidos Computacional.

(a)

(b)

Figura 1 – Válvula modelo “25S”
Legenda: (a) vista geral e (b) em corte (fluxo da direita para esquerda).

Cada tamanho desta válvula apresenta um diâmetro da sede e curso do
obturador fixo. O valor do coeficiente de vazão varia em função da abertura do
obturador, sendo que o máximo valor é obtido com a válvula totalmente aberta.
Os valores dos coeficientes de vazão máximos obtidos em laboratório foram
utilizados como referência para as análises numéricas. É sabido que, devido aos
erros de medição dos equipamentos, a norma admite em erro de medição de ±3%.

1.2

Problema
Atualmente, é possível encontrar um número significativo de publicações

relacionadas aos métodos de volumes finitos e fluido-dinâmica computacional,
evidenciando a constante evolução dos métodos computacionais.
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No entanto, a utilização dos métodos computacionais não é distribuída de
maneira homogênea em todos os segmentos industriais. Atualmente, percebe-se
que as pesquisas e investimentos estão concentrados em setores do mercado de
alta tecnologia, enquanto notam-se poucas pesquisas e publicações em outros
segmentos do mercado.
Setores mais tradicionais, como o de fabricação e projeto de válvulas, objeto
deste trabalho, ainda carecem de publicações relacionadas ao assunto. Embora haja
interesse, nota-se que apenas alguns fabricantes brasileiros estão preparados para
a utilização de tais ferramentas. Para a maioria dos fabricantes, a análise
experimental, a qual é mais cara e demorada, ainda é o grande método de análise
em todas as etapas do projeto.
Percebe-se então que, no mercado atual, um dos problemas encontrados
pelos engenheiros de desenvolvimento de produtos do segmento a ser estudado é a
falta de informações a respeito da utilização das ferramentas de simulação
numérica, principalmente no que diz respeito á confiabilidade dos resultados obtidos
e à validação das análises. Tornam-se importantes, então, estudos e publicações
que busquem atestar a confiabilidade dessas ferramentas para tal segmento.

1.3

Objetivo
O objetivo do presente trabalho é determinar os valores de coeficiente de

vazão de válvulas industriais modelo “25S”, apresentada no item 1.1, através da
dinâmica de fluidos computacional, e comparar os resultados numéricos com os
valores obtidos em laboratório por Fernandes (2008).

1.4

Justificativa
A análise numérica, a qual foi primeiramente utilizada no início da década de

1960 para resolver problemas estruturais na indústria aeronáutica, vem sendo,
desde então, utilizada também para resolver problemas envolvendo transferência de
calor, escoamento de fluidos, transporte de massa e eletromagnetismo (GENG;
TAN; LIU, 2001).
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Na década de 80, métodos de análise numérica já estavam estabelecidos
como ferramentas de análises em muitas indústrias americanas. Em 1984, o
tamanho do mercado de softwares comerciais era estimado em USD 50 milhões a
USD 100 milhões nos Estados Unidos, com crescimento estimado em 30% ao ano
(HIBBIT; BHASHYAM, 1986).
O uso efetivo desses métodos computacionais foi aumentado com a
introdução de computadores e sistemas gráficos de baixo custo, que forneciam
meios para automatizar e geração do modelo matemático e mostrar graficamente o
modelo e os resultados computados (BENZLEY et al, 1995).
Pensando-se na evolução dos métodos numéricos para resolução de
problemas multidisciplinares, tornam-se importantes estudos direcionados ao
segmento de válvulas industriais, buscando sua aplicabilidade com base científica.
Através das análises propostas neste trabalho, espera-se compreender melhor a
aplicação dessas ferramentas ao segmento industrial selecionado, explicitando suas
limitações e recomendando parâmetros para sua utilização correta e confiável.

1.5

Conteúdo do Trabalho
O trabalho em questão se inicia com uma breve apresentação dos métodos

numéricos de engenharia, em especial da Dinâmica de Fluidos Computacional.
Neste capítulo, são apresentadas a estrutura de um software comercial, as
equações governantes e modelo de turbulência.
No capítulo 3, faz-se uma revisão bibliográfica, a qual serviu como base para
os conceitos utilizados no decorrer do trabalho. Objetiva-se explicar a importância e
utilização do coeficiente de vazão no meio industrial, e mostrar como a ferramenta
numérica é utilizada neste meio, para a busca de parâmetros usuais.
O capítulo 4 apresenta a metodologia definida para as etapas do trabalho.
Esta metodologia visa definir os parâmetros a serem utilizados na análise numérica,
com suas devidas verificações e validações. Uma vez validadas, estes podem ser
utilizados nas próximas análises numéricas.
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Todos os resultados obtidos são mostrados no capítulo 5. Em alguns casos,
análises posteriores dependem dos resultados de análises anteriores; logo, a
metodologia definida é complementada neste capítulo.
A análise dos resultados é realizada no capítulo 6, em que são comparados
os resultados numéricos com os encontrados na literatura, buscando comprovar a
viabilidade do modelo produzido e do método definido.
O trabalho se encerra com as conclusões, em que se faz uma avaliação do
projeto como um todo, evidenciando as principais etapas do trabalho, e destacando
as considerações a respeito do método numérico, tanto positivas como negativas.

21

2 MÉTODOS NUMÉRICOS
2.1

Introdução
A maioria dos problemas encontrados na engenharia não pode ser resolvida

analiticamente. Isso ocorre basicamente por alguns motivos, a saber: a
complexidade das equações diferenciais que governam o problema e/ou a
complexidade das condições iniciais ou condições de contorno, ou a complexidade
da geometria do sistema. Nesses casos, a saída encontrada é a busca de soluções
aproximadas pela utilização de métodos numéricos.
O desenvolvimento da capacidade computacional nas últimas décadas, tanto
em termos de velocidade e capacidade de armazenamento, viabilizou o uso desses
métodos computacionais nos dias atuais (FRANCO, 2008). Para se ter uma idéia,
um computador comercial em 1945 pesava 30 toneladas, e era capaz de realizar 3,5
mil operações por segundo. No ano de 2003, o hardware disponível pesava 5
quilogramas e era capaz de realizar 3400 milhões de operações por segundo. Do
ponto de vista comercial, o hardware também se tornou mais acessível devido a
diminuição do seu valor, neste mesmo período: de US$ 260 milhões (1945) para
US$ 1 mil (2003).
Para se reforçar a atratividade dos métodos numéricos para simulação,
atualmente um escoamento turbulento supersônico sobre um aerofólio requer alguns
minutos de CPU com custo de centenas de dólares. A mesma simulação na década
de 1960 consumiria um tempo de computação de aproximadamente 30 anos, com
custo de 10 milhões de dólares (FRANCO, 2001).
Existe na literatura científica uma grande variedade de métodos numéricos
para solução de problemas de Engenharia. Como exemplos, podem ser citados:
Método de Diferenças Finitas (MDF), Método dos Elementos Finitos (MEF), Método
dos Volumes Finitos (MVF), etc.
O MDF (Método das Diferenças Finitas) sempre foi empregado pelos
analistas da área de escoamento de fluidos, enquanto o MEF (Método dos
Elementos Finitos) o foi para a área estrutural, na solução de problemas de
elasticidade. Os problemas de escoamento são altamente não-lineares, enquanto os
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da elasticidade não possuem os termos convectivos, não lineares, e assemelham-se
a problemas puramente difusivos de transferência de calor (FRANCO, 2001).
O método de Diferenças Finitas, atualmente, pode ser utilizado em qualquer
tipo de malha, mesmo a não-estruturada usada em elementos finitos. O MVF
(Método dos Volumes Finitos) garante a conservação da propriedade envolvida
(massa, quantidade de movimento e entalpia) no volume elementar, e é preferível
em relação ao MDF. Na atualidade, ambos os métodos (MVF e MEF) estão
resolvendo problemas altamente convectivos, inclusive com ondas de choque, em
geometrias arbitrárias. Isto é esperado, visto que, eles são derivados do mesmo
princípio e diferem apenas na forma de minimização escolhida (FRANCO, 2001).
A metodologia CFD (Computational Fluid Dynamics) utiliza o esquema
numérico baseado no Método dos Volumes Finitos, o qual consiste na discretização
do domínio em inúmeros volumes de controle sobre os quais são realizados
balanços de massa, quantidade de movimento e energia a partir da solução das
equações diferenciais parciais, para a predição quantitativa das características de
escoamentos (NETO et al, 2008).
O estudo descrito a seguir trata do Método dos Volumes Finitos (MVF), o qual
é utilizado nas ferramentas de análise numéricas utilizadas no corrente trabalho.

2.2

Método dos Volumes Finitos
O conhecimento quantitativo e espacial sobre o escoamento de fluidos, com

ou sem transmissão de calor, e os seus efeitos nos sólidos com os quais estão em
contato, permite elaborar rápidas respostas a problemas inseridos numa vasta gama
de áreas, como sejam a engenharia, arquitetura, entre outras, que de outro modo
requereriam um trabalho de análise experimental com custos monetário, humano e
temporal elevados. No entanto, a elaboração de um código isolado para a previsão
de um determinado escoamento é complexa e demorada, o que justifica a utilização
preferencial de softwares comerciais (GASPAR; BARROCA; PITARMA, 2001).
Para facilitar o acesso dos usuários de CFD ao método numérico de
resolução, todos os softwares comerciais dispõem de interfaces sofisticadas para
entrada de dados (parâmetros do problema) e para a análise dos resultados.

23

Embora a interface possa variar de software para software, todos eles são
estruturados

em

três

etapas

distintas

de

resolução:

pré-processamento,

processamento e o pós-processamento (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). De
maneira resumida, a Figura 2 mostra estas etapas.

Figura 2 – Estrutura de uma ferramenta de CFD
Fonte: Neto et al (2008).

2.2.1 Pré-processamento
Na etapa de Pré-Processamento, o modelo de volumes finitos é construído.
Consiste basicamente na entrada do problema de fluidodinâmica no software de
análise numérica, e subseqüente transformação dos dados de forma a ser entendida
pelo software. As atividades do usuário, nesta etapa, envolvem:

• Definição da Geometria e da Região de Interesse na Análise: O Domínio;
• Definição da malha: a subdivisão do Domínio em um número finito de
pequenos subdomínios, os quais são chamados de Células, Volumes de
Controle ou Elementos;

• Seleção do fenômeno químico ou físico a ser modelado;
• Definição das propriedades do fluido;
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• Especificação de condições de contorno apropriadas e relevantes nos
volumes localizados nas fronteiras do domínio.
A solução de um problema fluido-dinâmico (campos de velocidade, pressão,
temperatura, etc) é definida através dos nós contidos em cada volume de controle. A
precisão da solução numérica depende do número de volumes no domínio. De
maneira geral, quanto maior o número de volumes, melhor é a precisão da solução.
Tanto a precisão da solução quanto a capacidade de processamento dependem da
qualidade da malha. Malhas ideais para minimizar o tempo de processamento e
mesmo assim manter a precisão são geralmente não uniformes, ou seja: são mais
finas em regiões do domínio onde há grandes gradientes e mais grossas em regiões
com relativas pequenas variações.
Mais de 50% do tempo gasto na indústria com problemas de fluidodinâmica
computacional é destinado à definição das condições do domínio e com a geração
da malha. Visando a maximização da produtividade desses softwares de análise
numérica, minimizando incompatibilidades do modelo geométrico, a maioria dos
softwares comerciais já inclui seu módulo de CAD (Computer Aided Design), ou

então um módulo de importação.
2.2.2 Processamento
Essa fase é realizada totalmente pelo software. As informações de vínculo,
fornecidas na etapa de pré-processamento, são avaliadas pelo algoritmo através da
aplicação das condições de contorno ao sistema de equações obtido após a
superposição.
No Método dos Volumes Finitos, o algoritmo numérico realiza as seguintes
etapas:

•

Integração das equações que governam o escoamento em todos os volumes
finitos de controle do domínio da solução;

•

Conversão das equações diferenciais do escoamento em sistemas de
equações algébricas, através da substituição de aproximações por diferenças
finitas nos termos diferenciais das equações;

•

Resolução do sistema de equações algébricas por um método iterativo.
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O Método de Volumes Finitos se difere dos outros métodos numéricos pela
maneira na qual as equações diferencias no volume finito de controle são tratadas.
O sistema de equações resultante define a conservação das propriedades
relevantes em cada volume finito. A conservação de uma variável qualquer Φ, por
exemplo, uma componente da velocidade do escoamento, dentro do volume de
controle, pode ser expressa como o balanço entre os vários processos que tendem a
aumentar ou diminuir o valor da variável. Ou seja:
Taxa de
variação de
Φ no volume
de controle

Fluxo
convectivo de

=

Φ no volume

em relação

Taxa de

Fluxo difusivo
de Φ no

+

volume de

+

controle

de controle

Geração de
Φ no volume
de controle

ao tempo
Os

códigos

de

fluido-dinâmica

computacional

contêm

técnicas

de

discretização capazes de realizar o tratamento dos principais fenômenos de
transporte: convecção (transporte devido ao escoamento do fluido), difusão
(transporte devido a variações de Φ de ponto a ponto), termos de geração de Φ, e
as taxas de variação de Φ com relação ao tempo. Os fenômenos físicos descritos
pelo método numérico são geralmente complexos e não-lineares, e devido a isso a
solução numérica requer um método iterativo para sua resolução.
2.2.3 Pós-processamento
Nesta etapa, todos os valores de Φ em todos os pontos do domínio já são
conhecidos. Devido ao aumento da popularidade da análise numérica na
engenharia, os softwares comerciais dispõem de avançadas ferramentas de
visualização dos resultados, por exemplo:

• Visualização do domínio geométrico e malha gerada;
• Visualização dos vetores de Φ;
• Linhas de contorno de Φ;
• Superfícies 2D e 3D dos valores de Φ;
• Trajetória das Partículas e linhas de corrente;
• Manipulação de visualizações (translação, rotação, escalonamento, etc).
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Os softwares comerciais também incluem ferramentas de animação para
resultados dinâmicos. Também é possível extrair dados do código, para futura
manipulação externa ao código.
Como em muitos outros ramos de CAE, as avançadas ferramentas de
visualização de resultados têm permitido aos usuários de CFD uma melhor
comunicação e intercâmbio de informações, até para não especialistas em CFD
(VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007).

2.3

Considerações sobre a Análise Numérica
Em solução de problemas de fluido-dinâmica, deve-se atentar ao fato de que

o princípio físico atrás da análise é muito complexo, e os resultados gerados pela
análise de CFD serão tão boas quanto às condições físicas de entrada os forem
(VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007).
Em contrapondo com as diversas vantagens que estes códigos comerciais de
CFD proporcionam, nomeadamente a facilidade de utilização e implementação da
maioria dos modelos que traduzem a evolução dos diversos fenômenos físicos
relevantes em engenharia, a sua utilização carece de uma adequada base científica,
nem sempre disponível nas pequenas e médias indústrias do setor (GASPAR;
BARROCA; PITARMA, 2001).
A realização de uma análise de CFD depende muito das habilidades do
operador, e as variáveis da análise dependem fortemente do tipo de problema
estudado. Levando-se em conta esse fato, a otimização da análise numérica
obviamente também dependerá fortemente das habilidades do operador.
Em análises numéricas complexas, como as análises industriais requeridas,
erros numéricos de várias origens podem estar presentes, a saber (MORAIS, 2004):

• Erros de Truncamento: definido como o resíduo que resulta da substituição da
solução analítica exata de uma variável na equação discretizada do modelo
matemático;

• Erros de Iteração: é a diferença entre a solução exata das equações
discretizadas e a solução numérica em uma determinada iteração;
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• Erros de Arredondamento: ocorrem devido à representação finita dos números
reais utilizada nos cálculos em computador. Estes erros dependem de dois
fatores: o compilador usado para gerar o código computacional e o
processador que o executa e estão relacionados com o número máximo de
algarismos pelo qual uma variável pode ser representada e armazenada na
memória do computador;

• Erros de Programação: incluem basicamente: (1) erros resultantes do uso
incorreto do modelo numérico, (2) erros gerados na implementação do
algoritmo do modelo numérico, ou (3) erros cometidos no uso do programa
computacional durante a obtenção da solução numérica;
Tendo em vista os possíveis erros numéricos, é comum haver dúvidas se o
resultado obtido é “bom o suficiente”. Não é possível avaliar a validade dos modelos
físicos em um código tão complexo quanto o de CFD, nem a precisão dos resultados
numéricos obtidos, sem a comparação com resultados experimentais. Ou seja, a
fluidodinâmica computacional auxilia e otimiza o processo, porém não substitui
integralmente

os

experimentos,

sendo

necessário

produzir

informações

experimentais baseado em um escopo similar.
Em alguns casos, o problema numérico pode não ser facilmente reproduzido
em vias experimentais. Nestes casos, as análises de CFD devem-se basear em (i)
experiências prévias, (ii) comparações com soluções analíticas de problemas
similares (porém mais simples), ou (iii) comparações com informações de alta
qualidade

de

problemas

próximos

descritos

na

literatura

(VERSTEEG;

MALALASEKERA, 2007).

2.4

Equações básicas do Método dos Volumes Finitos

2.4.1 Conservação da Massa
A Eq. 2 apresentada a seguir é a Equação da Continuidade, válida para
fluidos compressíveis e em estado não-estacionário.

∂ (ρ)
∂t

+

∂ (ρ ⋅ u)
∂x

+

∂ (ρ ⋅ v )
∂y

+

∂ (ρ ⋅ w )
∂z

=0

Eq. 1
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∂ (ρ)
∂t
O termo

∂ (ρ)
∂t

( )

+ div ρ ⋅ u = 0

Eq. 2

representa a variação da densidade com o tempo. O termo

( )

div ρ ⋅ u descreve o fluxo de massa através de suas fronteiras, e é chamado de
termo convectivo.
Para um fluido incompressível, a densidade é constante, para qualquer
momento e em qualquer posição, e a Equação da Continuidade adquire o seguinte
aspecto:
div u = 0

()

Eq. 3

∂u ∂v ∂w
+
+
=0
∂x ∂y ∂z

Eq. 4

Ou então:

2.4.2 Equações de Navier-Stokes
As equações de Navier-Stokes são derivadas das equações do momento, as
quais determinam que:
Variação total do Momento
no volume de controle

=

Somatório forças no volume de
controle

As Equações de Navier-Stokes são apresentadas das seguintes formas:
ρ⋅

∂p ∂ ⎛ ∂u ⎞ ∂ ⎛ ∂u ⎞ ∂ ⎛ ∂u ⎞
Du
=−
+
⋅ μ⋅
+
⋅⎜μ ⋅ ⎟ +
⋅ μ⋅
+ Smx
Dt
∂x ∂x ⎜⎝ ∂x ⎟⎠ ∂y ⎝ ∂y ⎠ ∂z ⎜⎝ ∂z ⎟⎠

Eq. 5

ρ⋅

∂p ∂ ⎛ ∂v ⎞ ∂ ⎛ ∂v ⎞ ∂ ⎛ ∂v ⎞
Dv
=−
+
⋅ μ⋅
+
⋅⎜μ ⋅ ⎟ +
⋅ μ⋅
+ Smy
Dt
∂y ∂x ⎜⎝ ∂x ⎟⎠ ∂y ⎝ ∂y ⎠ ∂z ⎜⎝ ∂z ⎟⎠

Eq. 6

∂p ∂ ⎛ ∂w ⎞ ∂ ⎛ ∂w ⎞ ∂ ⎛ ∂w ⎞
Dw
=−
+
⋅ μ⋅
+
⋅⎜μ ⋅
⋅ μ⋅
+ Smz
⎟+
Dt
∂z ∂x ⎜⎝ ∂x ⎟⎠ ∂y ⎝ ∂y ⎠ ∂z ⎜⎝ ∂z ⎟⎠

Eq. 7

ρ⋅

Ou de maneira mais simplificada:

ρ⋅

Du
∂p
=−
+ div ( μ ⋅ grad ( u ) ) + Smx
Dt
∂x

Eq. 8
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Dv
∂p
=−
+ div ( μ ⋅ grad ( v ) ) + Smy
Dt
∂y

Eq. 9

Dw
∂p
=−
+ div ( μ ⋅ grad ( w ) ) + Smz
Dt
∂z

Eq. 10

ρ⋅

ρ⋅

2.4.3 Modelo de Turbulência k – ε
Em experimentos com escoamentos de fluido, observa-se que a valores de
Reynolds abaixo do valor crítico, Recrit, o fluido se move em camadas (ou lâminas),
no qual uma camada escorrega sobre a camada adjacente, havendo somente troca
de movimento molecular. Qualquer tendência de instabilidade e turbulência é
amortecida pelas forças viscosas de cisalhamento. A este regime, dá-se o nome de
Escoamento Laminar.
Para valores de Reynolds acima de Recrit, uma série complexa de eventos é
observada, a qual pode alterar radicalmente a característica do escoamento. Neste
tipo de escoamento, as partículas apresentam movimento caótico macroscópico, e a
velocidade, mostrada na Figura 3, assim como todas as outras propriedades do
escoamento variam de forma caótica e aleatória. Este regime é chamado de
Escoamento Turbulento.

Figura 3 – Velocidades em um escoamento turbulento, em função do tempo
Fonte: Beckman (2003)

A representação esquemática dos dois regimes anteriormente descritos é
apresentada na Figura 4.
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Figura 4 – Aspectos do escoamento em tubo de vidro

A natureza randômica do escoamento turbulento impossibilita a análise
computacional baseada em uma descrição completa do movimento de todas as
partículas. Isso porque, em um típico domínio computacional de 0,1 m x 0,1 m de um
escoamento de alto número de Reynolds, podem haver turbilhões de tamanhos
entre 10 μm a 100 μm. Neste caso, seria necessário elaborar uma malha de 109 a
1012 pontos para ser capaz de descrever o movimento de todas as partículas. Por

exemplo, a simulação do escoamento turbulento, com número de Reynolds igual a
500.000, requereria um computador dez milhões de vezes mais rápido do que a
tecnologia de supercomputadores disponíveis na década de 90 (VERSTEEG;
MALALASEKERA, 2007).
No entanto, engenheiros industriais da área de fluidodinâmica computacional
necessitam de algoritmos computacionais que possam prover informações
adequadas do processo geral de turbulência, evitando-se assim estudar cada
turbilhão do escoamento. Ou seja, em situações práticas, é preferível se trabalhar
com valores médios, em relação ao tempo, ou flutuações das propriedades do
escoamento.
Para uma análise computacional, o valor da velocidade na Figura 3 pode ser
decomposta em um valor independente do tempo U e um valor flutuante u' , de
modo que u = U + u' . De maneira geral, é preferível caracterizar o escoamento
turbulento pelos valores médios das propriedades do escoamento (U,V,W,P,etc ) e
de valores estatísticos das flutuações ( u' ,v ' ,w ' ,p' ,etc ). Mesmo nos escoamentos
unidimensionais ou bidimensionais, as flutuações sempre têm característica
tridimensional (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007).

31

O fenômeno da turbulência é introduzido no modelo numérico ao se substituir,
nas equações de Navier-Stokes e da Continuidade, as variáveis do escoamento u (e
também u, v e w) e p pela soma dos valores médios e flutuantes do escoamento
turbulento. Isto é:
u = U + u' ; u = U + u' ; v = V + v ' ; w = W + w ' ; p = P + p'
A equação da continuidade fica re-escrita da seguinte forma:

( )

div U = 0

Eq. 11

As equações de Navier-Stokes para escoamentos turbulentos adquirem os
seguintes aspectos:

)

(

∂U
1 ∂P μ
+ div U ⋅ U + div u' ⋅ u' = − ⋅
+ ⋅ div ( grad (U) )
∂t
ρ ∂x ρ

(

(I)

)

(II)

(III)

(IV)

Eq. 12

(V)

)

(

∂V
1 ∂P μ
+ div V ⋅ U + div v ' ⋅ u' = − ⋅
+ ⋅ div ( grad ( V ) )
∂t
ρ ∂y ρ

(

(I)

)

(II)

(III)

(IV)

Eq. 13

(V)

)

(

∂W
1 ∂P μ
+ div W ⋅ U + div w ' ⋅ u' = − ⋅
+ ⋅ div ( grad ( W ) )
∂t
ρ ∂z ρ

(

(I)

)

(II)

(III)

(IV)

Eq. 14

(V)

Pode-se notar, através das Eq. 12, Eq. 13 e Eq. 14, que os termos (I), (II), (IV)
e (V) também aparecem nas equações “não-turbulentas”. Porém as equações
apresentam o novo termo (III), como resultado das considerações de valores médios
com o tempo a' .
Re-arranjando as Eq. 12, Eq. 13 e Eq. 14, e considerando o termo de geração
Sm em um fluido compressível, obtêm-se as equações de Reynolds para o
escoamento turbulento:
∂ ( ρ ⋅ U)
∂t

(

)

+ div ρ ⋅ U ⋅ U = −

∂P
+ div ( μ ⋅ grad (U) )
∂x

(

) (

) (

⎡ ∂ ρ ⋅ u'2
∂ ρ ⋅ u' ⋅ v '
∂ ρ ⋅ u' ⋅ w '
⎢
+ −
−
−
⎢
∂x
∂y
∂z
⎣⎢

) ⎤⎥ + S
⎥
⎦⎥

mx

Eq. 15
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∂ (ρ ⋅ V )
∂t

(

)

+ div ρ ⋅ V ⋅ U = −

∂P
+ div ( μ ⋅ grad ( V ) )
∂y

(

) (

) (

⎡ ∂ ρ ⋅ u' ⋅ v '
∂ ρ ⋅ v '2
∂ ρ ⋅ v' ⋅ w'
⎢
+ −
−
−
⎢
∂x
∂y
∂z
⎢⎣

∂ (ρ ⋅ W )
∂t

(

)

+ div ρ ⋅ W ⋅ U = −

∂P
+ div ( μ ⋅ grad ( W ) )
∂z

(

) (

) (

) ⎥⎤ + S

⎡ ∂ ρ ⋅ u' ⋅ w '
∂ ρ ⋅ v' ⋅ w'
∂ ρ ⋅ w '2
+ ⎢−
−
−
⎢
∂x
∂y
∂z
⎢⎣

⎥
⎥⎦

Eq. 16

my

) ⎤⎥ + S
⎥
⎥⎦

Eq. 17

mz

Um modelo de turbulência é um procedimento computacional, necessário
para fechar o sistema de equações (Eq. 15, Eq. 16 e Eq. 17). Para que o modelo de
turbulência seja útil, ele deve ter ampla aplicabilidade, ter precisão suficiente, ser
simples e econômico (em relação ao tempo de processamento). Neste sentido, o
modelo de turbulência k − ε é um dos modelos mais largamente utilizados e
validados.
Diferente dos modelos mais simples, o modelo de turbulência k − ε leva em
consideração os efeitos da convecção e difusão na turbulência (causadores, por
exemplo, de recirculações), utilizando-se de hipóteses a respeito da dinâmica da
turbulência. A Tabela 1 mostra algumas características do modelo em questão.
Tabela 1 – Vantagens e desvantagens do modelo k-ε.

Vantagens

•

Modelo de Turbulência simples,

Desvantagens

•

para o qual somente as condições
iniciais e/ou condições de
contorno são necessárias;
•

Excelente desempenho para
muitos escoamentos industriais
relevantes

• Bem estabelecido, o modelo mais

largamente validado
Fonte: Versteeg e Malalasekera (2007)

Implementação mais cara que
outros modelos;

•

Baixo desempenho em casos
como:
o Alguns fluxos não-confinados;
o Fluxos rotativos;
o Fluxo desenvolvido em dutos

não-circulares.
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A equação para a energia cinética laminar K, é obtida pela multiplicação da
componente x da equação de Reynolds (Eq. 15) por U , da componente y da
equação de Reynolds (Eq. 16) por V, e da componente z da equação de Reynolds
(Eq. 17) por W. Colocando-se os resultados juntos, e após considerável manipulação
algébrica das equações, obtém-se a equação da energia cinética laminar
(TENNEKES; LUMLEY, 1972, citados por VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007):
∂ ( ρK )
∂t

(

)

(

)

+ div ρKU = div −PU + 2μUEij − ρUui'u'j − 2μEij iEij + ρui'u'j iEij

(I)

(II)

(III)

(IV)

(V)

(VI)

Eq. 18

(VII)

A Eq. 18 expressa, matematicamente:
Taxa de
variação de
K

+

Transporte
de K por
convecção

=

Transporte
de K pela
pressão

+

-

Taxa de
dissipação
de K

+

Transporte
de K por
tensões
viscosas
Produção
de
Turbulência

+

Transporte
de K pelas
tensões de
Reynolds

Os termos de transporte (III), (IV) e (V) são caracterizados por estarem dentro
do operador divergente, e são normalmente colocados juntos. Os efeitos das forças
viscosas no valor de K são divididos em duas partes: termo (IV) e (VI). Os dois
termos que contém tensões de Reynolds −ρui'u'j estão relacionados com os efeitos
da turbulência: termo (V) é o transporte turbulento de K pelas tensões de Reynolds e
o termo (VII) é a produção de turbulência ou taxa de decréscimo de K devido à
deformação causada no volume de controle.
A multiplicação de cada componente da equação de Navier-Stokes pelos
respectivos termos flutuantes da velocidade ( u' , v ' e w ' ) e a soma das equações
resultantes, seguido de um processo semelhantes nas equações de Reynolds
(Eq. 15, Eq. 16 e Eq. 17), e subtração das duas equações resultantes, seguido de
considerável manipulação algébrica levam à equação da energia cinética turbulenta
k:
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∂ ( ρk )
∂t

(

)

1
⎛
⎞
+ div ρkU = div ⎜ −p'u' + 2μu'eij' − ρ ui' iui'u'j ⎟ − 2μeij' ieij' − ρui'u'j iEij
2
⎝
⎠

(I)

(II)

(III)

(IV)

(V)

(VI)

Eq. 19

(VII)

Isto é:
Taxa de
variação de
k

+

Transporte
de k por
convecção

=

Transporte
de k pela
pressão

+

-

Taxa de
dissipação
de k

+

Transporte
de k por
tensões
viscosas
Produção
de
Turbulência

+

Transporte
de k pelas
tensões de
Reynolds

As Eq. 18 e Eq. 19 são similares, porém os termos à direita da equação de k
revelam que as variações na energia cinética turbulenta são prioritariamente
governadas por interações de termos turbulentos. O termo (VII) tem mesmo valor em
ambas as equações, porém sinais opostos. O termo positivo na equação de k
representa um termo de produção, enquanto que o termo negativo na equação de K
representa

um

decréscimo

na

energia

cinética

laminar.

Isso

expressa

matematicamente a conversão de energia cinética laminar em energia cinética
turbulenta.
O modelo de turbulência k − ε utiliza as equações de transporte mostradas a
seguir.
∂ (ρ ⋅ k )

⎡μ
⎤
+ div ρ ⋅ k ⋅ U = div ⎢ t ⋅ grad ( k ) ⎥ + 2 ⋅ μ t ⋅ Eij iEij − ρ ⋅ ε
⎣ σk
⎦

Eq. 20

⎡ μt
⎤
ε
ε2
+ div ρ ⋅ ε ⋅ U = div ⎢ ⋅ grad ( ε ) ⎥ + Clε ⋅ ⋅ 2 ⋅ μ t ⋅ Eij iEij − C2 ε ⋅ ρ ⋅
k
k
⎣ σε
⎦

Eq. 21

∂t
∂ (ρ ⋅ ε )
∂t

(

(

)

)

As duas equações anteriores representam:
Taxa de
variação de
k ou ε

+

Transporte
de k ou ε
por
convecção

=

Transporte
de k ou
ε por
difusão

+

Taxa de
produção
de k ou ε

-

Taxa de
destruição
de k ou ε

As equações do modelo de turbulência k − ε contêm cinco constantes de
ajustes, Cμ , σk , σε , Clε e C2ε . Esses valores podem ser pré-determinados, e
atendem uma grande variedade de escoamentos turbulentos:
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Cμ = 0,09

σk = 1,00

σε = 1,30

Clε = 1,44

C2 ε = 1,92

O modelo de turbulência k − ε necessita das condições iniciais ou condições
de contorno, tais como:

•

Entrada:

distribuições de k e ε ;

•

Corrente livre:

k = 0 e ε = 0.

Em casos industriais, os usuários de CFD dificilmente têm os valores de k ou ε
disponíveis ou de fácil medição. Nestes casos, a análise pode ser feita com valores
de k ou ε baseados na literatura e subseqüente refinamento dos valores com base
nos resultados encontrados. Se nenhuma informação a respeito desses valores está
disponível, aproximações da distribuição de k e ε na entrada do escoamento podem
ser realizadas através dos parâmetros de Intensidade de Turbulência Ti e
Comprimento Característico L, através de simples relações:
k=

ε = Cμ

3

4

3
2
⋅ (Uref ⋅ Ti )
2

⋅

k

3

l

2

∴ l = 0,07 ⋅ L

Eq. 22

Eq. 23
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1

Cálculo da Capacidade de Vazão

3.1.1 Introdução
Independente se o estado físico é líquido ou vapor, a principal base de cálculo
de uma válvula é seu coeficiente de vazão. Quanto maior o tamanho da válvula,
maior será seu coeficiente de vazão, e consequentemente maior a vazão admissível
por ela.
O coeficiente de vazão, ou Cv , é um dos principais termos que caracterizam
um acessório de tubulação, e é um valor característico de cada acessório,
independente das condições instaladas ou condições de processo. Normalmente é
obtido através de testes em bancadas, seguindo normas internacionais, como a
ANSI/ISA-75.02.01 (2008). O Cv , aplicado em fórmulas apropriadas, permite a
determinação do diâmetro nominal da válvula (RIBEIRO, 2008), e é a premissa
básica no dimensionamento de uma válvula industrial, dadas as condições de
processo específicas.
3.1.2 Coeficiente de Vazão
O coeficiente de vazão, conceitualmente, representa a vazão de água
“padrão” que uma válvula permite quando submetida a uma determinada pressão
diferencial. De acordo com a norma ANSI/ISA-75.02.01 (2008), a condição “padrão”
é obtida com água à temperatura de 25ºC (Sistema Métrico ou Sistema
Internacional) ou 60ºF (Sistema Anglo-Americano) e pressão de 1 atm (todos os
sistemas).
A Eq. 24 mostra a forma mais simplificada para o cálulo da vazão através de
um acessório de tubulação, utilizada para escoamentos incompressíveis, turbulentos
e sem cones de redução (diâmetro da válvula diferente do diâmetro da tubulação).
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Percebe-se que, através dela, juntamente com os dados de processo2, pode-se
determinar a vazão máxima do acessório da tubulação “q” através do Cv .
q = Cv ⋅

P1 − P2
Gf

Eq. 24

Onde: q = vazão volumétrica;
P1 − P2 = pressão diferencial através do acessório
Gf = gravidade específica, definida como:
Gf = Massa especifica do fluido na temperatura do ensaio
Massa específica do fluido a 15,6ºC

Eq. 25

De acordo com o sistema de medida, o coeficiente de vazão tem definição e
simbologia diferente. A

Tabela 2 mostra os 4 tipos de coeficiente de vazão mais

conhecidos e utilizados na indústria.
Tabela 2 – Tipos de coeficientes de vazão.

Sistema de

Coeficiente

Unidade de

Pressão

Medida

de Vazão

Vazão

Diferencial

Imperial

Cv (UK)

G.P.M (UK)

1 psi

Americano

Cv (US)

G.P.M (US)

1 psi

Métrico

Kv

m3/h

1 bar

Internacional

Av

m3/h

1 Pa

Fonte: Lange (2008)

Todos os coeficientes mostrados na

Tabela

2

são

indicadores

da

capacidade de vazão do acessório de tubulação, e são convertidos através da
Eq. 26.

2

No meio industrial, é comum a necessidade de se determinar a vazão máxima de uma válvula, levando-se em conta as
propriedades do fluido e a perda de carga permitida através do acessório de tubulação, para determinação do diâmetro da
válvula a ser instalada.
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Cv (UK ) = K v ⋅ 0,97
Cv (US ) = K v ⋅ 1,17

Eq. 26

A v = K v ⋅ 28 ⋅ 10−6

3.1.3 Cálculo da Vazão para Escoamento Incompressível (líquidos)
A maneira usualmente adotada para o dimensionamento de válvulas
industriais é através das fórmulas determinadas pela norma ANSI/ISA-75.01.01
(2007). Nesta norma, tem-se como premissa o conhecimento do valor do coeficiente
de vazão, que é um valor obtido geralmente via experimental.
Para vazão em líquidos sem vaporização e com vazão em regime turbulento,
utiliza-se a Eq. 27 da norma ANSI/ISA-75.01.01 (2007):
q = N1⋅ FP ⋅ Cv ⋅

P1 − P2
Gf

Eq. 27

Na equação anterior, N1 é uma constante numérica utilizada para corrigir as
unidades adotadas, de acordo com cada sistema de medida. Seguindo os sistemas
de medida definidos na Tabela 3, obtém-se o valor da constante N1 através da
Tabela 4.
A constante FP é o fator de correção que define a influência das diferenças de
diâmetros da tubulação de entrada, da válvula e da tubulação da saída. Por
exemplo, um fator FP = 0,9 indica que 90% da perda de carga está na válvula, e
10% da perda de carga é causada pela redução e/ou expansão do diâmetro da
tubulação. Deste modo, o valor máximo do FP é 1,0.
A constante FP depende dos valores de d (diâmetro da válvula), d1 (diâmetro
da tubulação de entrada) e d2 (diâmetro da tubulação de saída), mostrados na
Figura 5, e é calculada através da Eq. 28.
⎛ (K1 + K2 + Kb1 + Kb2 ) ⋅ Cv 2
⎞
FP = ⎜
1
+
⎟
⎜
⎟
N2 ⋅ d4
⎝
⎠

−0,5

Eq. 28
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2
2
⎧
⎛
⎛
d2 ⎞
d2 ⎞
⎪K1 = 0,5 ⋅ ⎜ 1 − 2 ⎟ ∴ K2 = ⎜ 1 − 2 ⎟
⎪
⎝ d1 ⎠
⎝ d2 ⎠
⎨
4
4
⎪
⎛d⎞
⎛ d⎞
⎪ Kb1 = 1 − ⎜ ⎟ ∴ Kb2 = 1 − ⎜ ⎟
⎝ d1 ⎠
⎝ d2 ⎠
⎩

Figura 5 – Desenho esquemático da instalação de uma válvula

Em caso de regime laminar, situação na qual o número de Reynolds na sede
da válvula se encontra abaixo de 40 000, a Eq. 29 deve ser utilizada.
q = N1⋅ FP ⋅ FR ⋅ Cv ⋅

P1 − P2
Gf

Eq. 29

Percebe-se que, na equação para regime laminar, o termo FR é acrescentado
como termo de correção. A equação geral de vazão em fluidos incompressíveis
(Eq. 27) refere-se basicamente a escoamentos turbulentos. Quando o escoamento
passa a ser laminar, a vazão que a válvula admite será inferior; ou seja, o Fator FR
terá valor entre 0,0 e 1,0.
A constante FR depende basicamente do valor do Número de Reynolds na
sede da válvula que, para este específico caso, deve ser calculado utilizando a
Eq. 30, de acordo com ANSI/ISA-75.01.01 (2007).
⎛ (FP ⋅ C )2
⎞
v
⎟
⋅⎜
+
Re =
1
4
⎟
ν ⋅ FP ⋅ Cv ⎜⎝ N2 ⋅ d1
⎠
N4 ⋅ q

0,25

Eq. 30

Os parêmtros N4 e N2 são constantes numericas definidas pelo sistema
unidades de medidas, q é a vazão volumétrica, ν a viscosidade cinemática do fluido,
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FP o fator de correção devido à tubulação, Cv o coeficiente de vazão da válvula, e
d1 é o diâmetro da tubulação de entrada.
O valor do fator FR é obtido através da Figura 6, em função somente do
Número de Reynolds. Observa-se que, neste caso, para Números de Reynolds
maiores que 40 000, o regime é completamente turbulento, o fator FR é igual a 1,0 e
não exerce influência na equação de determinação da vazão.
Tabela 3 – Unidades de medidas para cada sistema de medição.

Grandeza

Sigla

Sistema

Sistema Anglo-

Métrico

Americano

Vazão volumétrica

q

m³ / h

G.P.M.

Vazão mássica

w

kg / h

lbm / h

Pressões absolutas

P1, P2

kPa (a)

psi (a)

Pressões relativas

P1, P2

kPa (g)

psi (g)

T

K

R

d, D

mm

in

Massa específica

ρ

kg / m³

lbm / ft³

Viscosidade cinemática

ν

cSt

cSt

Viscosidade absoluta

μ

cP

cP

Velocidade

V

m/s

ft / min

Temperatura
Comprimentos / diâmetros

Fonte: Lange (2008)
Tabela 4 – Valores das constantes N1 e N6 no cálculo de acordo com ANSI/ISA75.01.01 (2007)

Sistema de Medida

N1

N2

N4

N6

Sistema Métrico (SM)

0,0865

0,00214

76 200

27,3

Sistema anglo-americano (AA)

1,000

890

17 300

63,3
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10

Fator FR

1

0,1

0,01

0,001
0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

100000

Núm ero de Reynolds, Re

Figura 6 – Determinação do fator FR em função do número de Reynolds
Fonte: ANSI/ISA-75.01.01 (2007)

A Eq. 29 é a equação utilizada para determinação da vazão volumétrica de
uma válvula industrial, de acordo com a norma ANSI/ISA-75.01.01 (2007). Para se
obter a vazão mássica, utiliza-se a mesma equação, multiplicando-se a massa
específica e a constante de correção de unidades:
w = N6 ⋅ N1⋅ FP ⋅ FR ⋅ Cv ⋅

(P1 − P2 ) ⋅ ρ

Eq. 31

Assim, o correto dimensionamento de uma válvula industrial envolve os dados
do processo no qual o produto será instalado, como propriedades do fluido e perda
de carga admissível, e também do coeficiente de vazão do acessório, o qual é
intrínseco ao produto, e deve ser determinado de forma experimental ou numérica.
Os dados de processo são característicos de cada instalação; ou seja,
dependem basicamente de informações dos usuários da válvula. Já o coeficiente de
vazão é um valor totalmente característico do produto, e é informado pelo fabricante
do produto.
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3.2

Determinação Experimental do Coeficiente de Vazão
Nota-se, diante da metodologia de cálculo exposto no item anterior, que para

o correto dimensionamento de uma válvula industrial, é necessário se conhecer
previamente o valor do seu coeficiente de vazão, o qual é intrínseco de cada
produto, não variando de acordo com a instalação ou dado de processo.
Para a obtenção do valor do coeficiente de vazão, a norma ANSI/ISA75.02.01 (2008), elaborada pela ISA – “International Society of Automation”
determina alguns parâmetros e procedimentos, os quais devem ser seguidos para a
correta obtenção deste coeficiente.
De maneira geral, o sistema básico de teste, como mostrado na Figura 7,
deve conter:
• Amostra de Teste: válvula a qual terá o coeficiente de vazão medido;
• Seção de Teste: “volume de controle” do experimento, limitados pelas tomadas
de pressão à montante e à jusante;
• Válvulas de Bloqueio: válvulas instaladas à montante e à jusante do acessório
a ser avaliado, com o objetivo de controlar a vazão ou a perda de carga
através da válvula a ser testada;
• Medidor de Vazão: através do qual será obtido o valor da vazão através da
válvula, e que será utilizada nos cálculos futuros, cujo erro deve estar entre
±2%;
• Tomadas de Pressão: instaladas à montante e à jusante, das quais serão
obtidos os valores de perda de carga através da válvula, e cujo erro deve
estar entre ±2%;
• Sensor de Temperatura: para a devida correção da densidade da água, cujo
erro deve estar entre ±1ºC.
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Figura 7 – Sistema básico de teste para determinação do coeficiente de vazão
Fonte: ANSI/ISA-75.02.01 (2008)

Para garantir que os elementos de perturbação do escoamento (curvas,
válvulas) não exerçam influência no valor do coeficiente de vazão a ser medido, a
norma ANSI/ISA-75.02.01 (2008) estabelece trechos retos de tubulação à montante
e à jusante da válvula, como mostra a Figura 8. Com isso, espera-se obter o
escoamento plenamente desenvolvido.

Figura 8 – Configuração da seção de teste
Fonte: ANSI/ISA-75.02.01 (2008)

Os valores de A, B, C e D mostrados na Figura 8 são dados pela norma
ANSI/ISA-75.02.01 (2008), e mostrados na Tabela 5.
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Tabela 5 – Trechos retos de tubulação definidos pela ANSI/ISA-75.02.01 (2008).

A

B

C

D

No mínimo 18

2 vezes o

6 vezes o

No mínimo 2

vezes o diâmetro

diâmetro

diâmetro

vezes o diâmetro

Para o teste com fluidos incompressíveis, deve-se utilizar como fluido básico a
água. Neste teste, com o objetivo de minimizar os erros experimentais, devem ser
obtidos pelo menos três pontos distintos, com valores de vazão e pressão diferencial
largamente espaçados, dentro do regime turbulento. Recomenda-se que o Número
de Reynolds na tubulação não seja inferior a 105 (ANSI/ISA-75.02.01, 2008)
Após a obtenção dos dados experimentais, o valor do coeficiente de vazão é
obtido através da Eq. 32. O valor do Cv da válvula é definido como a média
aritmética dos valores calculados para cada ponto. Os valores de N1, Gf e FP foram
definidos no item 3.1 do corrente trabalho.
Cv =

Gf
q
⋅
N1⋅ FP ΔP

Eq. 32

Para que os dados calculados estejam corretos, a avaliação crítica dos
valores individuais de cada ponto coletado deve constatar valores próximos de Cv,
com tolerância de ±5%.
A norma ANSI/ISA-75.02.01 (2008) define os parâmetros para determinação
do coeficiente de vazão de válvulas industriais em geral, contemplando os tipos mais
usuais no mercado industrial (válvulas globo, esfera, borboleta, diafragma, etc.) No
entanto, esta norma trata apenas do método experimental. Não há menção ao
método numérico.

3.3

Considerações sobre a Análise CFD em Válvulas Industriais
A utilização da análise numérica, mais especificamente a Dinâmica de Fluidos

Computacional, tem algumas aplicações no segmento de válvulas industriais.
Podem-se encontrar estudos numéricos cujo objetivo é identificar o escoamento no
interior de um acessório, determinar coeficientes de vazão, determinar curvas de
vazão, entre outros.
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Quando se objetiva a determinação de curvas ou coeficientes de vazão, fazse necessário validar a análise numérica através de testes experimentais ou então
de

dados

encontrados

na

literatura.

Para

se

chegar

a

um

resultado

consideravelmente próximo do real, vários parâmetros do escoamento e da
geometria devem ser verificados.
3.3.1 Ferramentas de Análise Numérica
Estudos computacionais estão se tornando mais populares nesta área, devido
ao acentuado progresso de computadores digitais e algoritmos numéricos. A
dinâmica de fluidos computacional tem se tornado uma importante ferramenta para
pesquisas em válvulas (CHERN; WANG, 2004).
Atualmente, existem diversos softwares comerciais que utilizam a metodologia
CFD, tais como PHOENIX CFX, STAR-CD, FLUENT, FLOW-3D, ANSYS CFX
(NETO et al, 2008).
Alguns estudos citados por Chern e Wang (2004) utilizaram esta ferramenta
de análise numérica através de softwares comerciais: Merati et al (2001), Davis e
Stewart (2002), Huang e Kim (1996), com o software FLUENT, van Lookeren
Campagne et al (2002) com o software comercial AVL-FINRE.
Gaspar, Barroca e Pitarma (2001) realizaram um estudo cujo objetivo era
confrontar os resultados numéricos obtidos por pacotes comerciais de Dinâmica de
Fluidos Computacional, estabelecendo uma perspectiva sobre as vantagens e
desvantagens de cada um.
Para isso, os softwares FLUENT e PHOENIX foram utilizados para a análise
de um duto com expansão bidimensional. Através deste estudo, os autores
concluíram que há uma discrepância entre os dois códigos de CFD, embora
qualitativamente sejam esboçados perfis semelhantes, como pode ser visto na
Figura 9. As simulações fizeram uso dos mesmos modelos matemático e numérico,
restringindo assim a causa da divergência dos resultados ao algoritmo de solução ou
aos métodos internos de cálculo presentes em cada código. Neste estudo, os
resultados do código FLUENT revelam, globalmente, uma maior aproximação aos
valores experimentais disponíveis na bibliografia (GASPAR; BARROCA; PITARMA,
2001).
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Figura 9 – Resultados comparativos dos códigos PHOENIX e FLUENT
Fonte: Gaspar, Barroca e Pitarma (2001)

A conclusão do estudo de Gaspar, Barroca e Pitarma (2001) é coerente, se
comparada a preferência pelo código FLUENT ao PHOENIX de alguns autores, tais
como Min, Xin, e Ying (2001) e Wojtkowiak e Popiel (2006).
Um dos softwares mais utilizados atualmente é o ANSYS CFX. Este é um
código computacional integrado, para a modelagem e simulação de problemas
complexos e multidimensionais. Assim como os demais códigos computacionais
desta natureza, este pacote de software apresenta basicamente três componentes:
pré-processador, solver e o pós-processador. Cada um destes componentes é um
software independente que lêem e gravam diversos arquivos em uma seqüência
lógica de processamento (PEREIRA, 2009).
O ANSYS CFX tem como base para cômputo de suas análises o método
EbFVM - Element based Finite Volume Method (HADDAD; MOREIRA, 2007). Este
método – Método de Volumes Finitos baseado em Elementos – foi empregado
inicialmente na resolução das equações de Navier-Stokes com malhas nãoestruturadas, resultando em softwares comerciais robustos, que tem sido utilizados
na indústria com bons resultados (CORDAZZO, 2006).
Utilizando esse software, Silva et al (2007) chegaram à conclusão que o
mesmo mostrou-se eficiente para descrever o escoamento de petróleo, através dos
campos de pressão e velocidade em uma derivação em “te” de tubulação, como
mostrado na Figura 10.
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(a)

(b)

Figura 10 – Campos obtidos por Silva et al (2007)
Legenda: (a) campo de pressões e (b) campo de velocidades

Vários outros estudos semelhantes ao realizado neste trabalho foram
realizados através do software ANSYS CFX. Como exemplo, podem-se citar: Pereira
(2009), Amado et al (2007), Angelo et al (2007), Cordazzo (2006), Haddad e Moreira
(2007), e Moncalvo et al (2009).
3.3.2 Condições do Escoamento em Válvulas Industriais
Válvulas em plantas industriais e experimentais são parte de um sistema
complexo que compreende uma rede de bombas, tubulações, orifícios e junções.
Esta complexidade no caminho do escoamento geralmente leva à instabilidades
causadas por uma variedade de fatores, incluindo cavitação e turbulência (AHUJA et
al, 2005).

Ahuja et al (2005) analisaram uma válvula redutora de pressão. Como
mostrado na Figura 11, os autores concluíram que o escoamento acelera
rapidamente, tornando-se supersônico, na região da sede da válvula, a qual
representa um estrangulamento ao escoamento. Ainda, a região da sede é a que
apresenta a maior parte da perda de carga da válvula.
Pesquisas realizadas por Wojtkowiak e Popiel (2006) a respeito das
condições de escoamento em válvulas borboletas indicaram que a maioria dos
estudos foi realizada experimentalmente na região de escoamento turbulento. Em
contraste, as informações obtidas numericamente são relativamente dispersas. O
escoamento laminar é obtido com Números de Reynolds abaixo de 2 300 na
tubulação, enquanto que o escoamento turbulento em números acima deste limite
(WOJTKOWIAK; POPIEL, 2006)
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(a)

(b)

Figura 11 – Campo de velocidades e campo de pressões da válvula redutora de pressão
analisada por Ahuja et al (2005)
Legenda: (a) Campo de velocidades e (b) campo de pressões

Min, Xin, e Ying (2001) analisaram a válvula hidráulica mostrada na Figura 12,
com o objetivo de se analisar a influência dos parâmetros geométricos na perda de
carga. Considerou-se, neste estudo, escoamento completamente turbulento.
A hipótese de escoamento turbulento pôde ser comprovada através das
informações apresentadas na Figura 13, nas quais se percebe que a perda de carga
é proporcional ao quadrado da vazão mássica, sem demonstrar nenhuma tendência
linear (característica de escoamento laminar). Tal informação vai de encontro
também com as equações determinadas pela norma ANSI-ISA 75.01.01, nas quais a
perda de carga é diretamente proporcional ao quadrado da vazão volumétrica (e
conseqüentemente da vazão mássica).

(a)

(b)

(c)

Figura 12 – Válvula, modelo geométrico e malha utilizada no estudo de Min, Xin e Ying
(2001)
Legenda: (a) Válvula, (b) modelo geométrico e (c) malha
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(a)

(b)

Figura 13 – Pontos da simulação e linha de tendência do estudo realizado por Min, Xin,
e Ying (2001)
Legenda: (a) Pontos da simulação e (b) linha de tendência

Já no estudo realizado por Silva et al (2007), os quais analisaram a
distribuição de pressão e velocidade em uma junção tipo “T”, a condição de
escoamento laminar foi adotada, visando somente simplificar o modelo e a solução
das equações governantes.
Embora hajam várias referências com relação ao número de Reynolds crítico
para o fim do regime laminar, em sua maioria próximas a 2 000 para o escoamento
em tubulações, o estudo de Pariona (2003) demonstrou que, em uma válvula
industrial como mostrado na Figura 15, é possível observar o aparecimento de
turbilhões mesmo em faixas de número de Reynolds que não pertencem ao regime
turbulento. De acordo com o autor, a presença da turbulência não esperada pode
ser provocada pela geometria da válvula, acentuadamente curvada em seu interior,
favorecendo o aparecimento destes turbilhões.
Para Karniadakis (1999), a geometria exerce importante influência para o
aparecimento de turbulência, e não somente o número de Reynolds. De acordo com
o autor, a complexidade da geometria pode definir o aparecimento de turbulência à
números de Reynolds baixos, como no estudo realizado por Pariona (2003). A
Figura 14 apresenta de maneira conceitual a teoria exibida pelo autor: quanto maior
a complexidade da geometria, menor é o número de Reynolds crítico para o
aparecimento de turbulência.
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Figura 14 – Visão conceitual do escoamento turbulento: Máximo número de Reynolds
versus Complexidade da geometria
Fonte: Karniadakis (1999)

Figura 15 – Válvula industrial analisada por Pariona (2003)
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3.3.3 Modelos de Turbulência Utilizados em Análises de Válvulas
A escolha do modelo de turbulência depende de várias considerações, como
a física englobada no escoamento, práticas já estabelecidas para uma determinada
classe de problemas, o nível de precisão requerido, recursos computacionais
disponíveis, e o tempo disponível para simulações. Em termos gerais, um bom
modelo de turbulência requer mínima complexidade, mas com suficiente precisão,
além de apresentar vasta aplicabilidade (OZA; GHOSH; CHOWDHURY, 2007).
Para aplicações em engenharia, modelos de turbulência de duas equações,
como o k − ε e k − ω , têm se tornado os mais populares, devido a sua relativa
simplicidade

de

programação

e

baixo

requisito

em

termos

de

recursos

computacionais. Conseqüentemente, quando custo, tempo de solução de problemas
de geometrias complexas são importantes, estes modelos de turbulência são os
mais práticos (OZA; GHOSH; CHOWDHURY, 2007).
A afirmação de Versteeg e Malalasekera (2007), sobre os modelos de
turbulência, vai de encontro à conclusão de Oza, Ghosh e Chowdhury (2007), sendo
até mais específica: o modelo de turbulência k − ε é o mais utilizado para a análise
de fluido dinâmica computacional, nas publicações atuais. Como exemplos desta
afirmação, podem-se citar os estudos realizados por Chern e Wang (2004) e Angelo
et al (2007).

Analisando as recomendações de FLUENT (2009), as quais são mostradas
na Tabela 6, chega-se a mesma conclusão, visto que grande parte das aplicações
industriais é composta por escoamentos cujo Número de Reynolds é maior que
15000.
Tabela 6 – Modelos de turbulência recomendados em função do número de
Reynolds.

Número de Reynolds

Modelo de Turbulência

Re < 2 000

Escoamento Laminar

2 000 ≤ Re < 10 000

k−ω

10 000 ≤ Re < 15 000

k−ε

Re ≥ 15 000

k−ε

Fonte: FLUENT (2009)
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Na grande maioria dos estudos de válvulas industriais, o modelo de
turbulência k − ε apresentou bons resultados. Por exemplo, no estudo de Haddad e
Moreira (2007), a utilização deste modelo produziu resultados cuja diferença
encontrada entre os resultados analítico e numérico foi considerada válida pelos
autores, para a aceitação do modelo numérico. Os valores encontrados podem ser
vistos na Figura 16.

Figura 16 – Quadro comparativo dos resultados numérico e analítico de Haddad e
Moreira (2007)

No estudo de Wojtkowiak e Popiel (2006), toda a análise de uma válvula
borboleta, como mostrada na Figura 17, foi realizada utilizando-se o modelo de
turbulência k − ε , definindo os parâmetros de turbulência de acordo com a Eq. 33.
No entanto, discrepâncias encontradas na análise numérica em relação à
experimental foram atribuídas ao modelo de turbulência, o qual pode não ser
suficientemente adequado. No entanto, nenhum outro modelo de turbulência melhor
foi apresentado.
Ti = 0,16 ⋅ Re

−1
8

Eq. 33

L = 0,0175 ⋅ dh

(a)

(b)

Figura 17 – Modelo numérico e válvula utilizada no estudo de Wojtkowiak e Popiel
(2006)
Legenda: (a) Modelo numérico e (b) válvula

Tendo em vista a conclusão de Wojtkowiak e Popiel (2006), alguns outros
modelos também foram utilizados por outros autores. Por exemplo, Azevedo e
Nieckele (2008), na análise do coeficiente de descarga de uma válvula de alívio de
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pressão, utilizaram o modelo de turbulência k − ω , e concluíram que a metodologia
utilizada fora satisfatória.
Conclui-se que ambos os modelos de turbulência anteriormente descritos,
k − ω e k − ε , apresentam resultados satisfatórios. Esta afirmação pode ser

comprovada ao se analisar o estudo realizado por Moncalvo et al (2009), os quais
estudaram as válvulas de segurança mostradas na Figura 18 e compararam os
resultados numéricos com os resultados experimentais, utilizando três modelos de
turbulência k − ε , k − ω e RSM (Reynolds Stress Model).

Figura 18 – Válvulas de segurança analisadas por Moncalvo et al (2009)

Moncalvo et al (2009) chegaram à conclusão que o modelo de turbulência tem
pouca influência no resultado da análise, se comparado à outros parâmetros da
análise numérica, como a qualidade da malha, a qual tem grande influência. Os
resultados obtidos podem ser vistos na Tabela 7.
Tabela 7 – Resultados das simulações realizadas por Moncalvo et al (2009)3

3

Tipo 441 DN25/40

Tipo 459 DN15/25

Modelo de
Turbulência

Vazão

Diferença

Vazão

Diferença

k−ε

0,386 kg/s

12,48%

0,1279 kg/s

3,13%

k−ω

0,382 kg/s

11,56%

0,1276 kg/s

2,90%

RSM

0,384 kg/s

11,98%

0,1285 kg/s

3,52%

As diferenças apresentadas são dos valores numéricos em relação aos valores experimentais.
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3.3.4 Validação da Análise Numérica
A análise através da Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD) oferece a
flexibilidade de se modificar os parâmetros facilmente. No entanto, erros numéricos
potenciais e artifícios podem levar a resultados fisicamente incorretos. Estudos
experimentais oferecem a vantagem do realismo físico; uma vez que o modelo
numérico é validado experimentalmente, é freqüentemente mais eficiente se realizar
estudos investigativos numericamente (ERTBRUGGEN et al, 2008).
Wojtkowiak e Popiel (2006) encontraram diferenças na ordem de 25% para
simulações de pequenas aberturas da válvula (como pode ser observado na Figura
19), e na ordem de 5% para aberturas médias e altas. Além disso, as diferenças
foram maiores em análises em regime turbulento. Segundo os autores, esta última
afirmação pode estar associada ao modelo de turbulência utilizado.

Figura 19 – Comparação dos resultados numéricos (círculo vazado) e
experimentais (triângulo) do estudo de Wojtkowiak e Popiel (2006),
para a válvula com 22% da abertura.

Chern e Wang (2004), em seu estudo, puderam comparar resultados
experimentais e numéricos, obtidos para uma válvula tipo esfera com abertura em
“V”, mostrada na Figura 22, através do uso do aparato experimental mostrado na
Figura 20. Neste estudo, os experimentos foram feitos com parâmetros
determinados pela norma ANSI/ISA-75.02.01 (2008). Através da Figura 21, pode-se
notar que os valores numéricos apresentam-se sempre maiores que os
experimentais.
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Figura 20 – Desenho esquemático do aparato utilizado no estudo de Chern e Wang (2004)

Figura 21 – Gráfico comparativo dos valores de Cv obtidos numericamente (STAR-CD) e
experimentalmente por Chern e Wang (2004)

Figura 22 – Desenho esquemático da válvula utilizada no estudo de Chern e Wang (2004)
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Moncalvo et al também puderam comparar resultados numéricos com
experimentais, em válvulas de segurança industriais. Após um estudo de qualidade
de malha, os autores obtiveram as diferenças numéricas apresentadas na Tabela 8.
Nota-se que enquanto o modelo 459 (tamanho nominal 15 mm x 25 mm, entrada x
saída) apresentou erro abaixo de 1%, o modelo 441 (tamanho nominal 25 mm x 40
mm, entrada x saída) apresentou erro de quase 10%.
Tabela 8 – Comparações numéricas e experimentais de Moncalvo et al (2009)

Tipo 441 DN25/40

Tipo 459 DN15/25

Vazão
Mássica

Diferença

Vazão
Mássica

Diferença

Experimental

0,343 kg/s

-

0,1241 kg/s

-

Numérico

0,3761 kg/s

9,66%

0,1232 kg/s

-0,76%

Pode-se notar que as duas válvulas analisadas apresentaram diferenças bem
distintas. Mesmo as válvulas apresentando uma geometria muito similar, a definição
de malha utilizada pelos autores – mesmo tamanho global do elemento para as duas
válvulas – pode dar um indício do motivo dessa diferença, visto que uma válvula é
em torno de 50% maior que a outra, fazendo com que um estudo apresentasse uma
malha relativamente mais refinada que o outro.
Davis e Stewart (2002), citados por Neto et al (2008), estudaram modelos de
fluidodinâmica computacional para aplicação no desempenho das válvulas de
controle, utilizadas em indústrias. O objetivo desta modelagem foi determinar o valor
de coeficiente de vazão da válvula. Os autores concluíram que no estudo numérico
apresentado, ficou comprovada a grande utilidade da CFD para análise
relativamente complexa em 3D no estudo de fluxos e desenvolvimento de válvulas
de controle.
3.3.5 Definições de Trechos Retos de Tubulação
A instalação à montante e à jusante da válvula a ser analisada exerce
significativa influência no resultado. Esses efeitos de instalação relacionam-se a
influência de cotovelos, válvulas e outros obstáculos que representam fortes
distorções do escoamento como, rotação, escoamento transversal e assimetria no
perfil de velocidade (MARTINS; PIMENTA, 2003).
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Uma forma de lidar com as perturbações citadas anteriormente consiste em
empregar um trecho reto mínimo de tubulação, assumindo valores recomendados
em norma, á montante e à jusante do elemento primário de forma a permitir um
desenvolvimento do escoamento que atenue o efeito das distorções no mesmo
(MARTINS; PIMENTA, 2003).
Diversos estudos foram realizados para se determinar o trecho reto ideal, a
ser mantido à montante de medidores de vazão. Alguns autores, como ReaderHarris et al (1997), citados por Martins e Pimenta (2003), estudaram o efeito de
perturbações no coeficiente de descarga em tubos de Venturi com relação de
diâmetro igual a 0,5, para dois ou mais cotovelos de 90º em diferentes planos. Neste
estudo, foram determinados comprimentos retos necessários a montante de venturis
maiores do que os padronizados pela norma ISO 5167-1: o estudo concluiu que
eram necessários entre 3 vezes e 9 vezes o diâmetro da tubulação, enquanto a
norma determina 0,5 * D.
Na análise numérica, além da questão do escoamento plenamente
desenvolvido, os trechos retos de tubulação influenciam na convergência da análise.
Buscando eliminar estes dois problemas, Wojtkowiak e Popiel (2006) utilizaram
trechos retos em sua análise numérica da válvula. As dimensões consideradas
foram de 2,5 vezes o diâmetro da válvula na entrada, e 15,5 vezes o diâmetro da
válvula na saída.
Os valores dos comprimentos dos tubos à montante e à jusante variam muito,
dependendo de cada estudo e/ou pesquisador. Chern e Wang (2004), por exemplo,
consideraram um trecho reto de 20 vezes o diâmetro da tubulação na entrada e 60
vezes o diâmetro da tubulação na saída. Percebe-se, então, que a análise numérica
gera a necessidade de um comprimento maior à jusante do acessório, visto que a
condição de escoamento desenvolvido pode ser imposta como uma condição de
contorno na entrada.
Na análise do escoamento através do hidrociclone mostrado na Figura 23,
para se obter a convergência da análise numérica, Pereira (2009) necessitou de um
comprimento equivalente a 40 vezes o diâmetro nominal do hidrociclone. Embora
seja um equipamento diferente de válvulas industriais, e as normas vigentes de
válvulas não sejam aplicáveis a este tipo de produto, nota-se mais uma vez a
necessidade de se definir trechos retos de tubulação para a obtenção da
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convergência numérica. Ou seja, somente a análise do acessório, sem levar em
conta suas vizinhanças, pode produzir resultados incoerentes.

Figura 23 – Modelo geométrico do hidrociclone analisado por Pereira (2009)

Embora hajam variações com relação ao comprimento dos tubos, as
distâncias tomadas para determinação da perda de carga são muito similares nos
diversos estudos: 2 vezes o diâmetro na entrada e 6 vezes o diâmetro na saída,
seguindo as recomendações da norma ANSI/ISA-75.02.01 (2008).
3.3.6 Malhas Utilizadas em Estudos de Válvulas Industriais
Alguns tipos de malhas podem ser utilizados para a discretização do domínio
computacional de válvulas industriais, tais como as malhas estruturadas e nãoestruturadas. Estes dois tipos podem ser vistos na Figura 24.

(a)

(b)

Figura 24 – Tipos de malhas
Fonte: Cordazzo (2006)
Legenda: (a) estruturada e (b) não estruturada

Malhas estruturadas são obtidas quando os volumes de controle obtidos na
discretização seguem um sistema de coordenadas globais. Os volumes da malha
possuem uma determinada lei de construção e sempre o mesmo número de
vizinhos. Normalmente isto implica na utilização de uma numeração ordenada a fim
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de se obter matrizes diagonais possibilitando o uso de solvers mais eficientes para a
solução do problema (MORAIS, 2004). As principais vantagens de se utilizar malhas
estruturadas são a simplicidade na realização dos balanços e a solução de sistemas
lineares resultantes. No entanto, existem pontos negativos, principalmente na
grande dificuldade para se modelar problemas com geometrias complexas (SILVA et
al, 2007).

Em malhas hexaédricas, o escoamento deve ser normal às faces de cada
célula. Se este conceito é respeitado, o fluxo sai de um elemento e entra no
elemento próximo, de maneira eficiente. No entanto, se este não é respeitado, ou
seja, o escoamento não é normal às faces da célula, caso haja alguma variação nas
propriedades de um elemento, o próximo elemento pode não receber informações
corretas ou perder parte desta (PETIPIERRE, 2007).
As malhas não-estruturadas são aquelas malhas que não obedecem a
nenhuma lei de construção, e onde os volumes de controle não se alinham com um
determinado sistema de coordenadas. Elas apresentam como grande atrativo a
facilidade de adaptatividade e discretização de geometrias irregulares com cantos e
saliências. Entretanto, apresentam a dificuldade de ordenação, o que dá origem a
matrizes mais esparsas o que requer maior tempo computacional e algoritmos de
resolução do sistema de equações mais elaborados (MORAIS, 2004).
Neste tipo de malha, não há uma direção ótima do escoamento em relação à
malha, visto que a malha não-estruturada não está alinhada em nenhuma direção.
Este efeito faz com que esta malha apresente piores resultados em simples
escoamentos. No entanto, o erro produzido por este tipo de malha é sempre o
mesmo, independente da orientação do escoamento, e produz melhores resultados
em escoamentos de geometrias complexas (PETIPIERRE, 2007).
Em seu estudo, Silva et al (2007) utilizaram malha não-estruturada para a
formação do domínio computacional, como pode ser vista na Figura 25. Esta malha
continha 179 254 elementos, e levou um tempo de processamento curto, de 21 min
e 43 seg.
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Figura 25 – Malha gerada no estudo de Silva et al (2007)

A malha não estruturada também foi a definida por Wojtkowiak e Popiel
(2006), cuja análise utilizou em torno de 1,5 ⋅ 105 a 2,5 ⋅ 105 elementos.
Já no estudo realizado por Chern e Wang (2004), o domínio computacional foi
obtido através da utilização de malha estruturada, hexaédrica, como pode ser visto
na Figura 26. Este estudo possibilitou a utilização de tal malha devido à geometria
simples da válvula analisada. Os autores informaram que as malhas geradas
apresentavam entre 109 770 e 101 986 elementos.

Figura 26 – Malha gerada no estudo de Chern e Wang (2004)

Haddad e Moreira (2007) analisaram a válvula globo com a utilização de uma
malha híbrida, através do software ANSYS CFX, a qual era composta por elementos
tetraédricos e prismáticos, como pode ser vista na Figura 27. Os elementos
prismáticos são utilizados próximos ás superfícies, sujeitas a atrito com o fluido, por
serem qualitativamente superiores na identificação do descolamento da camada
limite (HADDAD; MOREIRA, 2007).

61

Figura 27 – Malha gerada no estudo da válvula globo de Haddad e Moreira (2007)

Ahuja et al (2005) também concordam com a utilização de malha não
estruturada composta por vários tipos de elementos. De acordo com os autores, a
malha não-estruturada de multi-elementos está sendo utilizada para resolver
eficientemente escoamentos para aplicações em sistemas de válvulas, com
geometrias complexas. A combinação dos vários elementos (hexaédricos,
tetraédricos e prismáticos) do estudo realizado por estes autores pode ser
visualizada nas Figura 28 e Figura 29.

Figura 28 – Malha não estruturada gerada no estudo de Ahuja et al (2005)
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Figura 29 – Definições dos tipos de elementos utilizados por Ahuja et al (2005)

De maneira semelhante, no estudo de uma válvula de segurança por Dehoux
e Ferrari (2009), percebe-se a preocupação em se refinar a malha próximo às
superfícies, como pode ser visto na Figura 30. Neste estudo, os autores utilizaram
uma malha com aproximadamente três milhões de elementos, para se obter uma
simulação com resultados considerados bons.

Figura 30 – Malha utilizada no estudo de Dehoux e Ferrari (2009)
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Escoamentos turbulentos são afetados significativamente pela presença de
paredes. Uma precisa representação da região próxima à parede é necessária para
se obter resultados coerentes (SALIM; CHEAH, 2009). Nas vizinhanças da parede,
há uma fina subcamada com predominante difusão molecular, e a resolução
adequada nesta subcamada requer uma malha fina (UTYUZHNIKOV, 2004).
A estratégia de se usar os valores resultados da variável y+res é recomendada
quando se trabalha com escoamentos turbulentos. A variável y+ res é uma distância
adimensional, similar a um número de Reynolds local, freqüentemente utilizada na
dinâmica de fluidos computacional para descrever o quão fina ou grossa a malha é,
para um escoamento particular. É a razão entre as influências turbulentas e
laminares em um volume de controle (SALIM; CHEAH, 2009).
Regiões próximas à parede apresentam elevados gradientes nas variáveis da
solução. A partir da Figura 31, observa-se que a camada interna, fortemente afetada
pela viscosidade, é composta por três zonas distintas (SALIM; CHEAH, 2009):
•

Subcamada viscosa (y+ < 5)

•

Subcamada transitória (5 < y+ < 30)

•

Subcamada plenamente turbulenta (y+ > 30 a 60)

Figura 31 – Divisões da camada próxima à parede. Fonte: Salim e Cheah (2009)
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Em seu estudo, Salim e Cheah (2009) analisaram a influência do parâmetro
y+calc na geração da malha e nos resultados obtidos com essas malhas, em um
escoamento turbulento. As malhas obtidas podem ser vistas na Figura 32, e os
valores de y+calc utilizados para a geração da malha foram:
•

Malha 1 (5822 células): y+calc ≈ 50

•

Malha 2 (9138 células): y+calc ≈ 12,5

•

Malha 3 (19393 células): y+calc ≈ 2,5
De acordo com os autores, a malha 1 determinou resultados com melhores

aproximações (erro máximo 4,03%). A recomendação de se evitar refinamentos da
malha dentro da subcamada de transição fora confirmada no estudo, com resultados
incoerentes na utilização da malha 2. Além disso, refinamentos localizados, como
apresentados na malha 3, também não são eficientes para se obter bons resultados.

Figura 32 – Malhas obtidas no estudo de Salim e Cheah (2009)

Devido a esta grande influência das camadas próximas às superfícies no
resultado da análise, softwares comerciais, atualmente, dispõem de ferramentas
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para se refinar esta região, gerando elementos especiais e diferentes dos utilizados
na região afastada da superfície.
O software FLUENT utiliza camadas prismáticas nas regiões próximas a
superfícies (FLUENT, 2009). A altura da primeira camada prismática é determinada
pela Eq. 34.

(

⎡ y + calc ⋅ D0,125 ⋅ μ0,875
h1 = RF ⋅ ⎢
⎢⎣ 0,199 ⋅ v 0,875 ⋅ ρ0,875

(

) ⎤⎥
) ⎥⎦

Eq. 34

Como se pode notar, além dos parâmetros do escoamento, dois fatores
exercem influência na determinação da altura h1: o fator de refinamento, RF, e o
parâmetro y+calc. FLUENT (2009) apresenta recomendações para definição desses
dois parâmetros, mostrados nas Tabela 9 e Tabela 10.
Tabela 9 – Valores do fator de refinamento em função do tipo de
malha

Densidade de Malha

RF

Fina

1

Média

1,414

Grossa

2

Fonte: FLUENT (2009)
Tabela 10 – Valores de y+ em função do número de Reynolds

Número de Reynolds

Re < 2.000

y+calc / h1

h1 =

R
38

2.000 ≤ Re < 15.000

y +< 5

Re ≥ 15.000

y + > 30

Fonte: FLUENT (2009)

O software ANSYS CFX também é capaz de gerar este tipo de elemento
prismático, próximo a superfícies. No entanto, a equação para determinação da
altura do primeiro elemento prismático difere do software FLUENT, e é dado pela
Eq. 35 (ESSS, 2009):
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h1 = 5,893 ⋅ D ⋅ ( y + calc ) ⋅ Re( −0,9)

Eq. 35

Para o software ANSYS CFX, também existem recomendações para se
determinar os valores da variável y + calc . Esta variável é um dado de entrada para a
determinação da malha, escolhido através de recomendações ou outras
experiências em análises similares, e difere da variável y +res , a qual é um valor
resultado da análise de fluidodinâmica computacional, e será discutida a seguir. A
Tabela 11 apresenta os valores recomendados para o software ANSYS CFX (ESSS,
2009).
Tabela 11 – Valores de y+ calc recomendados

Tratamento

y + calc

Standard Wall Function ( k − ε )

20 < y+calc < 100

Automatic Wall Function ( k − ε )

1 < y+calc < 100

Solve to the wall (SST)

0,001 < y+calc < 2

Fonte: ESSS (2009)

ESSS (2009) faz recomendações para o cálculo da altura total da região de
refinamento, chamada “H”. A Eq. 36 mostra este cálculo da altura total “H”, em
função do número de Reynolds e do Comprimento Característico. A determinação do
número de camadas prismáticas “N”, em função da altura total “H”, da altura da
primeira camada “ h1 ”, e do Fator de Expansão “FE”, é mostrada na Eq. 37.
H = 5 ⋅ D ⋅ Re( −0,5)
⎡
⎡ H ⋅ (FE − 1) ⎤ ⎤
+ 1⎥ ⎥
⎢ Log ⎢
h1
⎣
⎦⎥
⎢
N = INT
⎢
⎥
Log (FE )
⎢
⎥
⎢⎣
⎥⎦

Eq. 36

Eq. 37

O valor do parâmetro y+calc, utilizado para a geração da malha, é um valor de
referência para verificação posterior da qualidade da malha. No pós-processamento
dos softwares comerciais mais comuns, é possível visualizar o campo de y+res para
a análise da qualidade da malha.
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Os valores do campo de y+res, apresentados na etapa de pós-processamento,
são calculados através da Eq. 38 (PEREIRA, 2009).

y +res =

τw
⋅ Δn
ρ
u

Eq. 38

Onde, ∆n é a distância entre o primeiro e segundo ponto da malha numérica e
τ w é a tensão de cisalhamento na parede.
De acordo com Petipierre (2007), o qual analisou conexões de tubulação, o
valor de y+res no pós-processamento deve estar entre 30 e 100, para que a malha
apresente resultados coerentes. Por exemplo, a Figura 33 mostra o campo de y+res
obtidos em uma das análises realizadas pelo autor. Nesta figura, nota-se uma
pequena variação entre os valores obtidos e recomendados, a qual aparentemente
não teve influência negativa nos resultados.
Observa-se, em comparação com outros autores, que o valor de y+res definido
como ideal por Petipierre (2007) pode apresentar variações. Na maioria dos casos,
define-se que uma boa malha pode ser conseguida com valores de y+res inferiores a
300.

Figura 33 – Valores de y+ obtidos na análise de Petipierre (2007)

Da mesma maneira que existem recomendações para a região refinada
próxima à superfície, existem recomendações para a geração da malha em regiões
afastadas da superfície. ESSS (2009) recomenda que, no software ANSYS CFX, o
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máximo tamanho global dos elementos tenha 10% do valor do comprimento
característico, e que o mínimo tamanho global seja igual a 1% do valor do
comprimento característico, quando se utilizam elementos tetraédricos.
Além disso, algumas outras referências a respeito do tamanho global podem
ser encontradas. Como exemplo, Moncalvo et al (2009) utilizaram malha cujos
máximo tamanho e mínimo tamanho representavam 4% e 2% do comprimento
característico, respectivamente, para se obter resultados com diferenças de
aproximadamente 10%, entre os resultados numérico e experimental.
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4 METODOLOGIA
De maneira resumida, a Figura 34 apresenta as etapas principais do corrente
trabalho. Essas etapas serão descritas com mais detalhes a seguir, nos itens
mostrados em cada etapa da mesma figura.
4.1

4.2

4.3

Definição das
Ferramentas de análise

Desenhos de
Fabricação:
- Definição do Modelo
Geométrico

Recomendações ESSS
(2009):
- Máx. e Min. Tamanho
global
- Altura total “H”

4.3

4.3

4.3

Estudos do Trabalho:
- Verificação do tamanho
global dos elementos

Estudos do Trabalho:
- Verificação da altura
total dos elementos
prismáticos

Estudos do trabalho:
- Determinação de y+
para cálculos
- Determinação dos
comprimentos dos tubos

4.4

4.4

Estudos do trabalho:
- Determinação dos
valores de coeficiente de
vazão via CFD

Estudos do trabalho:
- Comparação dos
resultados numéricos
com os de laboratório
- Validação

Figura 34 – Etapas realizadas no trabalho

4.1

Ferramentas de Análise Numérica
Os modelos geométricos desenvolvidos neste trabalho foram obtidos através

do software de CAD SolidWorks 2009, e as análises fluidodinâmicas através do
software ANSYS CFX.

O software ANSYS CFX é constituído de cinco módulos os quais são unidos
pelo fluxo de informação necessário para se realizar uma análise de CFD. A Figura
35 mostra estes módulos e como eles se relacionam (MORAIS, 2004).
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Figura 35 – Esquema geral do funcionamento do software ANSYS CFX
Fonte: Morais (2004)

Este software também apresenta um módulo de comunicação com o
SolidWorks para importação do modelo geométrico, o que minimiza problemas que

podem ser ocasionados por conflitos entre softwares comerciais.
Assim como Morais (2004), as simulações deste trabalho foram realizadas
com variáveis de precisão dupla, a fim de se minimizar o erro de arredondamento do
software.

A meta de erro padronizada nas simulações foi de 10-4 RMS, valor padrão do
software utilizado e também utilizado por outros autores, como Petipierre (2007),

Wee (2008) e Damian (2003). Além disso, o número de iterações de cada análise,
para a obtenção da convergência numérica, foi limitado em 2 000.

4.2

Determinação do Modelo Geométrico
Todos os modelos geométricos realizados neste trabalho foram feitos com

base nos desenhos de fabricação, disponíveis na empresa do mestrando. Deste
modo, objetivou-se assegurar que a geometria ensaiada numericamente é a mesma
da utilizada em laboratório, minimizando erros de construção. No entanto,
tolerâncias de fabricação (processos de fundição e usinagem) podem estar
presentes, ocasionando pequenas variações geométricas.
Para o estudo em questão, alguns elementos geométricos da válvula puderam
ser desprezados, a fim de simplificar a análise numérica e requerer menos
capacidade computacional, aparentemente sem perda significativa de informação.
Essas simplificações estão descritas abaixo e ilustradas na Figura 36.
• Sistemas de fixação, tais como parafusos e porcas;
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• Sistemas de vedação, tais como juntas e gaxetas, substituídos por ajustes
geométricos entre as partes da válvula, de modo que estas partes entrem em
contato sem folga entre eles;
• Molas internas, cuja função é manter uma pressão constante no diafragma da
válvula;
• Diafragma da válvula, cuja função é permitir o controle de pressão do fluido
dentro da válvula.
Sistemas de Fixação
(Parafusos e Porcas)

Juntas e Gaxetas
Molas Internas

Câmaras Internas
de controle de pressão
Diafragma & Componentes
adjuntos

Figura 36 – Simplificações realizadas nas geometrias das válvulas

Os tamanhos escolhidos foram 1.1/2”, 2.1/2” e 3”, visto que ambos os
modelos geométricos e resultados experimentais estavam disponíveis.

4.3

Determinação do Modelo Numérico
Para a obtenção de um modelo numérico que represente corretamente o

escoamento, fazem-se necessário algumas verificações. A primeira verificação se
refere à qualidade da malha gerada, e o domínio computacional estudado.
Como já descrito no item 2.2, a malha ideal é aquela capaz de minimizar o
tempo de processamento, e mesmo assim manter a precisão desejada. Em termos
práticos, a malha ideal é aquela que apresenta elementos maiores possíveis, porém
sem exercer influência no resultado da análise.
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O tamanho global da malha fora da região da superfície foi determinado com
base em ESSS (2009). Os valores mostrados na Tabela 12 apresentam os valores
recomendados por ESSS (2009), para os tamanhos de válvula analisados.
Tabela 12 – Tamanhos globais dos elementos recomendados por ESSS (2009)

Tamanho

Máximo Tamanho

Mínimo Tamanho

Global

Global

2.1/2” (65 mm)
3” (80 mm)

6,5 mm
0,1⋅ D

1.1/2” (40 mm)

8,0 mm

0,01⋅ D

4,0 mm

Altura “H”

0,65 mm

0,432 mm

0,80 mm

0,564 mm

0,40 mm

0,465 mm

De acordo com as recomendações de ESSS (2009), a altura total dos
elementos prismáticos deve ser calculada de acordo com a Eq. 36, mostrada
anteriormente. Essa recomendação foi utilizada como valor inicial, cuja validade foi
verificada, e está descrita a seguir. Os valores da altura total utilizados inicialmente
neste trabalho também estão mostrados na Tabela 12.
Como já apresentado no item 3.3.5, faz-se necessário definir os
comprimentos de trechos retos de tubulação, à montante e à jusante da válvula
analisada, a fim de se minimizar os efeitos das condições de entrada e saída nos
resultados da análise.
Dentre as várias referências já mostradas, a análise numérica levou em conta
os trechos utilizados na análise em laboratório (FERNANDES, 2008), mostrados na
Figura 37, e também os comprimentos utilizados na análise numérica de Wojtkowiak
e Popiel (2006). Para garantir que as condições de contorno impostas nas fronteiras
do domínio computacional não exercem influência significativa no resultado,
comprimentos múltiplos dos determinados por Wojtkowiak e Popiel (2006) também
foram utilizados. De modo a simplificar os estudos a seguir, as seguintes
denominações foram feitas:
•

1º Padrão de Tubos: comprimentos equivalentes aos definidos na
análise em laboratório por Fernandes (2008), mostrados na Figura 37;

•

2º Padrão de Tubos: comprimentos equivalentes aos utilizados na
análise numérica de Wojtkowiak e Popiel (2006), ou seja: 2,5 vezes o
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diâmetro da tubulação na entrada e 15,5 vezes o diâmetro da tubulação
na saída;
•

3º Padrão de tubos: comprimentos equivalentes a duas vezes o utilizado
por Wojtkowiak e Popiel (2006);

•

4º Padrão de tubos: comprimentos equivalentes a três vezes o utilizado
por Wojtkowiak e Popiel (2006);

Essas denominações foram utilizadas no decorrer do trabalho. Os três
primeiros padrões definidos foram utilizados na primeira verificação. Sendo
necessário, os próximos padrões também podem ser utilizados com o objetivo de se
obter o escoamento plenamente desenvolvido nos extremos da tubulação.

Figura 37 – Determinação dos trechos retos de tubulação utilizados no experimento por
Fernandes (2008)
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Assim como no estudo de Salim e Cheah (2009), faz-se necessária uma
análise da influência do valor de y+calc na geração da malha, visto que, de acordo
com orientações de ESSS (2009), este valor pode variar entre 1 e 100 em uma
análise com modelo de turbulência k − ε .
Deste modo, as condições mostradas na Tabela 13, dependentes dos valores
de y+calc, foram analisadas a fim de se determinar o valor de y+calc ideal para a
análise deste trabalho. O valor ideal de y+calc foi definido levando-se em conta o
número de elementos e o campo de y+res obtido em cada simulação. Os valores
calculados de h1 e N , obtidos através das Eq. 35 e Eq. 37 considerando o fator de
expansão igual a 1,1, também podem ser vistos nesta mesma tabela.
Devido ao fato de as válvulas, de vários tamanhos, serem geometricamente
similares, escolheu-se somente um dos tamanhos para essa verificação; o tamanho
escolhido foi de 2.1/2”.
Tabela 13 – Análises realizadas no corrente trabalho, para verificação do
valor de y+calc

DN

2.1/2”

1ª camada

Número de

prismática

camadas

5

0,012 mm

17

10

0,024 mm

12

20

0,049 mm

8

40

0,098 mm

5

60

0,153 mm

4

80

0,195 mm

3

100

0,244 mm

3

y + calc

O cálculo da altura total das camadas prismáticas, definido por ESSS (2009) e
já mostrado na Eq. 36, é utilizado principalmente em escoamentos externos, como
no entorno de uma esfera. Devido a este fato, faz-se necessário também verificar a
validade da utilização desta equação na análise em questão, a qual se trata de um
escoamento interno.
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Novamente, esta análise de verificação da influência da altura total foi
realizada na válvula de tamanho 2.1/2”. A altura total definida para esta verificação é
equivalente à cinco vezes a altura definida por ESSS (2009), obtendo refinamento
total visualmente semelhante ao obtido no estudo de Dehoux e Ferrari (2009).
Além do refinamento da camada próxima á parede descrita anteriormente, os
valores de tamanho global de malha (regiões afastadas à parede) também foram
refinados, para verificar se a recomendação de ESSS (2009) é válida para esta
análise. Como já é sabido, elementos grosseiros requerem menor capacidade
computacional, porém podem gerar erros significativos. Por outro lado, elementos
refinados requerem maior capacidade computacional e geram resultados mais
confiáveis.
Utilizaram-se, para este objetivo, os valores de malha correspondentes a 60%
dos valores recomendados por ESSS (2009), na válvula de tamanho 2.1/2”.

4.4

Obtenção dos Coeficientes de Vazão Numéricos
Em conjunto com a análise de malha, o corrente trabalho definiu os valores de

coeficiente de vazão numéricos, utilizados para comparação com os valores obtidos
em laboratório por Fernandes (2008).
A obtenção do coeficiente de vazão numérico seguiu as premissas descritas
por Haddad e Moreira (2007):
“Conhecem-se todos os parâmetros da válvula, bastando, contudo, a definição
de um parâmetro do escoamento – a pressão á montante. Definir esta
propriedade, a principio desconhecida, segundo um procedimento analítico
consagrado,

fornece

base

para

validação

das

analises

do

modelo

representativo da válvula.”
Ou seja, todos os parâmetros do escoamento foram determinados
previamente no software, com base nos parâmetros obtidos experimentalmente,
exceto o valor da pressão de entrada, o qual foi o valor-objetivo da análise numérica.
Com esses valores, o valor do coeficiente de vazão foi determinado através do
procedimento já mencionado no item 3.2, cuja equação é repetida a seguir:
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Cv =

Gf
q
⋅
N1⋅ FP ΔP

Eq. 39

Uma vez definidos os parâmetros do modelo numérico do item 4.3, na válvula
de 2.1/2”, outros tamanhos de válvula foram ensaiados numericamente, com o
objetivo de se obter o valor do coeficiente de vazão para estes novos tamanhos.
4.4.1 Parâmetros do Escoamento
Os parâmetros do escoamento utilizados na análise numérica foram tomados
de Fernandes (2008), o qual analisou as válvulas em laboratório. Todos os
parâmetros foram tomados desta referência, exceto o valor de perda de carga, o
qual foi determinado numericamente. Estes valores, referenciados na análise
experimental, estão mostrados na Tabela 14.
Tabela 14 – Valores utilizados na análise experimental por Fernandes (2008)

Diâmetro

Vazão

Nominal

3

m /h

2.1/2”

104,3

554 814

1.1/2”

21,0

185 124

3”

114,0

502 479

Número de Reynolds

O valor do número de Reynolds, mostrado na mesma tabela, é utilizado nos
cálculos para geração da malha. Através das informações mostradas no item 3.3.2,
pode-se concluir que os experimentos realizados por Fernandes (2008), e repetidos
numericamente neste trabalho, ocorreram dentro do regime turbulento.
O valor da pressão de saída foi de 3 MPa, visto que, no software utilizado,
faz-se necessária a entrada de valores de pressão e este é um valor comum para
aplicações industriais da válvula em questão. No entanto, analisando as equações
definidas pela norma ANSI/ISA-75.01.01 (2007) - Eq. 32, é sabido que o valor do
coeficiente de vazão não é afetado pelo valor da pressão de saída em si, e sim da
perda de carga.
De maneira simplificada, as condições de contorno estabelecidas neste
trabalho são mostradas na Figura 38.
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Pressão de Saída:
3 MPa

Figura 38 – Desenho geral das condições de contorno.

4.4.2 Propriedades do Fluido
De acordo com ANSI/ISA-75.02.01 (2008), o fluido de análise para obtenção
do coeficiente de vazão experimental é água. Do mesmo modo, as análises
numéricas utilizaram o fluido “water” do software ANSYS CFX, á temperatura de
25ºC, cujas propriedades estão definidas a seguir:
• Densidade: 997 kg

m3

;

• Viscosidade Dinâmica: 1 cP = 0,001 Pa ⋅ s .
4.4.3 Modelo de Turbulência
De acordo com a revisão bibliográfica realizada, o modelo de turbulência k − ε
apresenta-se satisfatório para a análise de válvulas industriais, sendo o preferido
pela maioria dos pesquisadores desta área. Este modelo foi adotado no corrente
trabalho, e seus parâmetros de turbulência foram definidos com base no estudo de
Wojtkowiak e Popiel (2006), mostrados na Eq. 33 e repetidos a seguir:
Ti = 0,16 ⋅ Re

−1
8

L = 0,0175 ⋅ dh
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A Tabela 15 apresenta de forma resumida os valores dos parâmetros de
turbulência utilizados neste trabalho.
Tabela 15 – Valores utilizados para o modelo de turbulência no corrente trabalho

Diâmetro Nominal

dh

Ti

L

2.1/2”

65 mm

1,909 %

1,137 mm

1.1/2”

40 mm

2,196 %

0,7 mm

3”

80 mm

1,938 %

1,4 mm

4.4.4 Distâncias das Tomadas de Pressão
Embora os comprimentos retos dos tubos apresentem grandes variações nas
simulações, como descrito no item 3.3.5, a distância da tomada de pressão fora
mantida constante para todas as análises de mesmo tamanho, para que a perda de
carga medida não seja afetada pela perda de carga distribuída da tubulação, de
maneira diferente para cada estudo.
As distâncias dos pontos de tomadas de pressão foram as mesmas definidas
por Fernanades (2008), para futura comparação dos resultados numéricos com os
obtidos em laboratório. Estes valores estão novamente apresentados na Tabela 16,
juntamente com os valores de coeficiente de vazão obtidos pelo mesmo autor.
Tabela 16 – Distâncias das tomadas de pressão utilizadas por Fernandes (2008)

Tomadas de Pressão
Diâmetro Nominal

Coeficiente de Vazão

Montante

Jusante

Experimental

2.1/2”

125 mm

375 mm

56,8

3”

155 mm

467 mm

72,8

1.1/2”

80 mm

245 mm

14,5
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4.5

Comparação dos Resultados da Linha de Válvula Industrial
Uma vez definidos os valores do coeficiente de vazão, através da Dinâmica

de Fluidos Computacional, estes foram comparados com os valores obtidos em
laboratório, a fim de se determinar a diferença obtida em cada tamanho de válvula.
Os valores tomados como referência foram obtidos através do ensaio experimental
realizado por Fernandes (2008), já mostrados na Tabela 16.
A diferença percentual é determinada através da Eq. 40. Nesta equação,
CvCFX é o coeficiente de vazão obtido numericamente pelo corrente trabalho, e CvEXP
é o coeficiente de vazão obtido por Fernandes (2008).
Dif =

Cv CFX − Cv EXP
Cv EXP

Eq. 40

80

5 RESULTADOS OBTIDOS
5.1

Válvula 2.1/2”

5.1.1 Modelo Geométrico
Com base nos desenhos de fabricação, o modelo geométrico mostrado na
Figura 39 foi obtido.

(a)

(b)

Figura 39 – Modelo geométrico da válvula 25S 2.1/2”
Legenda: (a) vista geral e (b) em corte (fluxo da direita para esquerda)

Com as considerações apresentadas no item 4.2, a geometria da válvula foi
simplificada. O modelo geométrico, utilizado para a geração da geometria interna da
válvula, pode ser visualizado na Figura 40.

Figura 40 – Modelo geométrico da válvula, simplificado, para a geração da geometria interna
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Utilizando o modelo geométrico apresentado na Figura 40, juntamente com os
trechos retos de tubulação definidos no item 4.3, criou-se os modelos da geometria
interna da válvula, como podem ser vistos nas Figura 41, Figura 42 e Figura 43.

Figura 41 – Modelo da geometria da válvula, considerando o 1º Padrão de tubos

Figura 42 – Modelo da geometria interna da válvula, considerando o 2º Padrão de tubos
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Figura 43 – Modelo da geometria interna da válvula, considerando o 3º Padrão de tubos

5.1.2 Modelo Numérico
As três possibilidades de comprimentos de tubulação mostrados no item
anterior foram combinadas com as seis possibilidades de y + calc , também já
definidas, resultando em dezoito análises numéricas preliminares. Estas dezoito
análises foram realizadas, para melhor definição dos parâmetros Comprimento de
Tubulação e o valor de y + calc . A Tabela 17 mostra o número de elementos obtido
em cada análise.
Tabela 17 – Número de elementos obtido em cada análise da válvula 2.1/2”

Valores de y+calc

Comprimentos de Tubos

1º Padrão

2º Padrão

3º Padrão

5

2 230 994

2 211 325

2 407 189

20

1 792 984

1 702 407

1 771 972

40

1 576 708

1 470 962

1 512 820

60

1 459 049

1 358 194

1 398 290

80

1 374 713

1 270 561

1 304 970

100

1 345 176

1 239 004

1 283 766
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5.1.3 Influência dos Comprimentos Retos de Tubulação e Valores de y+calc
Os valores obtidos no software ANSYS CFX, para a determinação da perda
de carga em cada análise, podem ser vistos na Tabela 18, e serviram como base
para outros cálculos e comparações.
A Eq. 32, definida no item 3.2, foi utilizada para a determinação do coeficiente
de vazão de cada análise. Os valores de perda de carga estão mostrados também
na Tabela 18, e as vazões de cada tamanho de válvula já foram apresentadas no
item 4.4.1. Além dessas variáveis, os seguintes valores das constantes da equação
foram utilizados:
N1 = 0,0865

FP = 1,0

Gf =

997
= 0,998
999,01

A simulação utilizando o 1º padrão de tubos não foi suficiente para permitir a
convergência numérica, com os critérios estabelecidos no item 4.1. Ou seja, após as
2 000 iterações pré-definidas, o resíduo foi maior que a meta de 10-4 (RMS).
Já a simulação utilizando o 2º padrão de tubos foi suficiente para se obter a
convergência numérica neste modelo e tamanho de válvula, após 318 iterações. Tal
fato foi observado também na análise realizada com o 3º padrão de tubos, na qual,
após 399 iterações, a mesma convergência numérica fora obtida. No entanto, esta
análise fora realizada com maior número de elementos que a anterior, devido ao
maior comprimento dos tubos, e conseqüentemente exigiu maior capacidade
computacional.
Assim, pode-se dizer que as definições de trechos retos utilizados por
Wojtkowiak e Popiel (2006), equivalentes ao 2º padrão de tubos do corrente
trabalho, foram suficientes para se obter a convergência numérica definida neste
trabalho, para o tamanho de válvula analisado.
A utilização do 2º padrão de tubos também é suportada pelos valores de
coeficiente de vazão obtidos. Observa-se, na Tabela 18, que a diferença no valor do
coeficiente de vazão entre os dois padrões de tubos que apresentaram a
convergência é significativamente pequena. Ou seja, além da convergência
numérica, as condições de contorno nas fronteiras não exercem influência
significativa no resultado da análise. Esta condição é ainda mais acentuada quando
levado em conta somente as análises com valores de y+calc intermediários, 40 e 60.

Tabela 18 – Resultados das análises numéricas da válvula 2.1/2”

Valores de y+calc
4

5

P1 = 3 357 kPa

20

P1 = 3 378 kPa

40

P1 = 3 373 kPa

60

P1 = 3 371 kPa

80

P1 = 3 373 kPa

100

P1 = 3 377 kPa

P2 = 3 001 kPa
P2 = 3 001 kPa
P2 = 3 001 kPa
P2 = 3 001 kPa
P2 = 3 001 kPa
P2 = 3 001 kPa

Cv
numérico

63,85
62,01
62,46
62,58
62,42
62,11

Pressões de
Entrada e Saída
P1 = 3 379 kPa
P2 = 3 011 kPa
P1 = 3 371 kPa
P2 = 3 010 kPa
P1 = 3 382 kPa
P2 = 3 010 kPa
P1 = 3 387 kPa
P2 = 3 010 kPa
P1 = 3 389 kPa
P2 = 3 009 kPa
P1 = 3 376 kPa
P2 = 3 009 kPa

3º Padrão

Cv
numérico

62,77
63,40
62,47
62,00
61,81
62,87

Pressões de
Entrada e Saída
P1 = 3 383 kPa
P2 = 3 024 kPa
P1 = 3 367 kPa
P2 = 3 022 kPa
P1 = 3 393 kPa
P2 = 3 021 kPa
P1 = 3 404 kPa
P2 = 3 021 kPa
P1 = 3 389 kPa
P2 = 3 021 kPa
P1 = 3 395 kPa
P2 = 3 019 kPa

Cv
numérico

padrão

Pressões de
Entrada e Saída4

2º Padrão

para o 3º

1º Padrão

Diferença do 2º

Comprimentos de Tubos

63,49

1,15%

64,79

2,19%

62,47

0,00%

61,49

-0,82%

62,75

1,52%

62,13

-1,18%

O termo P1 indica a pressão de entrada da válvula, e o termo P2 a pressão na saída da válvula. Os índices “1” e “2” são comumente utilizados na indústria para identificação de “entrada” e “saída”,
respectivamente.
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Nota-se, através das Figura 44 a Figura 49, que os valores do campo de y+res,
em função dos valores de y+calc definidos para o cálculo da altura da primeira
camada prismática, apresentaram-se em valores abaixo de 300, para praticamente
toda a superfície do domínio computacional. Estas mesmas figuras demonstram que,
quanto menor a altura das camadas prismáticas, menores são os valores
encontrados no campo de y+res, e de acordo com Petipierre (2007), melhores são os
resultados. No entanto, o número de elementos tende a aumentar, como já mostrado
na Tabela 17.
A malha que minimiza o esforço computacional, mantendo a precisão dos
resultados, é aquela que apresenta o menor número de elementos, porém
respeitando os valores máximos de y+res. Seguindo esta definição, a malha gerada a
partir do valor de y+calc igual a 60 é a que apresenta o menor número de elementos,
ainda respeitando o valor máximo de y+res em toda a superfície, definido no item
3.3.6, equivalente à 300. Este campo de y+res pode ser visto na Figura 47, e este
valor de y+calc foi o escolhido para as futuras análises.

Figura 44 – Campo de y+, no pós-processamento, para elementos de malhas definidos
utilizando y+calc = 5
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Figura 45 – Campo de y+, no pós-processamento, para elementos de malhas definidos
utilizando y+calc = 20

Figura 46 – Campo de y+, no pós-processamento, para elementos de malhas definidos
utilizando y+calc = 40
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Figura 47 – Campo de y+, no pós-processamento, para elementos de malhas definidos
utilizando y+calc = 60

Figura 48 – Campo de y+, no pós-processamento, para elementos de malhas definidos
utilizando y+calc = 80
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Figura 49 – Campo de y+, no pós-processamento, para elementos de malhas definidos
utilizando y+calc = 100

5.1.4 Verificação da Altura Total das Camadas Prismáticas
Estudos como os realizados por Angelo et al (2007), cuja malha é
apresentada na Figura 51, e por Haddad e Moreira (2007), mostrada na Figura 52,
em comparação com o corrente estudo, cuja malha é mostrada na Figura 50,
sugerem que é possível obter resultados mais próximos do real se a altura total das
camadas prismáticas for maior.

Figura 50 – Representação da altura total das camadas prismáticas utilizada no
corrente trabalho
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Figura 51 – Modelo geométrico e malha utilizada no estudo de Angelo et al (2007)

Figura 52 – Malha utilizada no modelo geométrico de Haddad e Moreira (2007)

Utilizando as considerações definidas no item 4.3, podem-se definir as
variáveis utilizadas para a geração da malha, mostradas na Tabela 19. Os valores
dos comprimentos de trechos retos que se mostraram mais eficientes foram os
definidos através do 2º padrão de tubos, como descrito no item 5.1.3, e o valor do
parâmetro y+calc equivale a 60, como determinado no item anterior. Nesta análise
para verificação da altura total das camadas prismáticas, alterou-se este valor para
cinco vezes o valor utilizado inicialmente, ou seja, o recomendado por ESSS (2009).
Tabela 19 – Valores utilizados para a verificação da altura total na válvula 2.1/2”

Parâmetros

Trechos Retos

Montante

de Tubulação

Jusante
y+calc

Camadas
Prismáticas

1ª Camada
Número de Camadas

Valor

325 mm
2 015 mm
60
0,146 mm
10
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Com a definição de malha apresentada na Tabela 19, observa-se, através da
Figura 53, que a altura do refinamento superficial está visualmente semelhante a o
modelo numérico desenvolvido por Dehoux e Ferrari (2009).

(a)

(b)

Figura 53 – Detalhe do refinamento superficial
Legenda: (a) corrente trabalho com a nova consideração e (b) Dehoux e Ferrari
(2009)

Nota-se, em relação estudo anterior, que os valores de y+res apresentam-se
muito próximos, com valores máximos abaixo de 300, como pode ser visualizado na
Figura 54.

(a)

(b)

Figura 54 – Resultados de y+res obtidos na nova consideração
Legenda: (a) vista geral e (b) válvula em detalhe

O valor do coeficiente de vazão, obtido através desta nova consideração,
pode ser visto na Tabela 20. Nota-se, novamente em relação ao estudo idêntico
seguindo as considerações de ESSS (2009), que as duas análises obtiveram valores
de coeficiente de vazão muito próximos: 61,56 (nova consideração) e 61,49
(consideração ESSS, 2009).
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A Tabela 20 também apresenta alguns resultados desta nova consideração,
comparadas com a condição de refinamento superficial inicial, recomendada por
ESSS (2009). Nota-se que houve um aumento significativo no número de elementos,
da ordem de 21%, o que fez a análise demandar mais capacidade computacional.
No entanto, a utilização de maior capacidade computacional não fez com que a
análise representasse resultados significativamente diferentes – diferença de 0,4%.
Tabela 20 – Comparativo de resultados entre nova consideração e consideração de ESSS
(2009)

ESSS (2009)

5 x ESSS (2009)

1 358 194

1 637 499

4

10

62,00

61,76 (-0,4%)

Aspecto geral da
malha

Número de Elementos
Número de Camadas
Prismáticas
Coeficiente de Vazão

Conclui-se, a partir do exposto neste item, que o cálculo apresentado por
ESSS (2009) para a determinação da altura total de camadas prismáticas é válido
para a análise em questão. Não se faz necessário o maior refinamento superficial,
visto que este não traz melhores resultados.
5.1.5 Verificação do Tamanho Global dos Elementos
No estudo de Dehoux e Ferrari (2009), pode-se perceber que o tamanho
global dos elementos é visualmente menor que o utilizado no corrente trabalho. Esta
observação pode ser vista na Figura 53, já mostrada anteriormente. Além disso,
outro indício do maior refinamento da malha por estes autores é o número de
elementos gerados: na ordem de 3 milhões, número maior que qualquer análise
realizada neste trabalho e mostrado na Tabela 17 (entre 1 e 2 milhões).
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Para verificar se a malha definida por ESSS (2009) é suficientemente
refinada, fez-se uma verificação considerando a malha definida no item 4.3, cujos
tamanhos são equivalentes a 60% do utilizado anteriormente. Os resultados obtidos
na análise com a malha mais refinada podem ser vistos na Tabela 21.
Tabela 21 – Comparativo de resultados entre nova consideração e consideração de ESSS
(2009)

Malha de ESSS (2009)

Malha Refinada5

Mínimo tamanho

0,65 mm

0,39 mm

Máximo tamanho

6,5 mm

3,9 mm

Número de Elementos

1 358 194

2 000 798

Coeficiente de vazão

62,00

63,73 (+2,8%)

Aspecto geral da
malha

Nota-se, em comparação com a análise utilizando a malha definida por ESSS
(2009), que o número de elementos aumentou na ordem de 47%, porém o valor do
coeficiente de vazão apresentou variação relativamente pequena, em relação à
análise anterior, na ordem de 2,8%.
Novamente, pode-se concluir que a recomendação de ESSS (2009), agora
para definição do tamanho global da malha, encontra-se coerente para o tipo de
análise em questão. Com essas recomendações, é possível se obter uma malha que
apresente resultados válidos, requerendo menor capacidade computacional que o
exigido em outros estudos, como o de Dehoux e Ferrari (2009).

5

Os tamanhos máximo e mínimo globais dos elementos utilizados na análise de verificação foram de 60% do valor definido na
análise inicial.
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5.1.6 Malha Determinada
De maneira resumida, a Tabela 22 apresenta as definições do modelo
numérico para a válvula 2.1/2”, obtidos anteriormente. Estes valores foram utilizados
nas análises mostradas a seguir, de outros tamanhos de válvulas, a fim de se
confirmar suas aplicabilidades.
Tabela 22 – Definições de malha obtidas na análise da válvula 25S 2.1/2”

Variável

Tamanho Global

Máximo Tamanho Global

0,1⋅ D

Mínimo Tamanho Global

0,01⋅ D

y+calc
Malha
Superficial

Comprimento
dos Tubos

5.2

Definição

Altura da 1ª camada

60
h1 = 5,893 ⋅ D ⋅ ( y + calc ) ⋅ Re( −0,9)

Altura total dos elementos

H = 5 ⋅ D ⋅ Re( −0,5)

Comprimento à montante

L1 = 2,5 ⋅ D

Comprimento à jusante

L 2 = 15,5 ⋅ D

Válvula 3”

5.2.1 Modelo Geométrico
De maneira semelhante ao descrito no item 5.1.1, a Figura 55 mostra a
geometria da válvula 25S de tamanho 3”, com todos os componentes utilizados na
fabricação. Para a geração da geometria interna, utilizada na análise, a geometria
simplificada mostrada na Figura 56 foi utilizada.
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(a)

(b)

Figura 55 – Modelo geométrico da válvula 25S 3”
Legenda: (a) vista geral e (b) em corte

Figura 56 – Modelo geométrico da válvula 25S 3”, simplificado, para a
geração da geometria interna

A Figura 57 mostra a geometria interna da válvula, utilizada para a análise em
questão. Esta geometria foi obtida a partir da geometria simplificada da válvula,
mostrada na Figura 56, juntamente com a definição dos tubos apresentada no item
5.1.3.
Os comprimentos dos tubos são equivalentes ao 2º padrão de tubos, ou seja:
•

Tubulação à montante: L1 = 2,5 ⋅ D = 200 mm ;

•

Tubulação à jusante: L 2 = 15,5 ⋅ D = 1 240 mm .
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(a)

(b)

Figura 57 – Modelo da geometria interna da válvula 25S 3”
Legenda: (a) vista geral e (b) corpo da válvula em detalhe

5.2.2 Modelo Numérico
A Tabela 23 apresenta os valores definidos para a geração do modelo
numérico da válvula 25S 3”, definidos no item 5.1.6.
Tabela 23 – Valores utilizados para a geração do modelo numérico da válvula 25S
3”

Parâmetros

Valor

Tamanho Global

Máximo

8,0 mm

dos Elementos

Mínimo

0,8 mm

y+calc

Camadas
Prismáticas

1ª Camada
Número de Camadas

60
0,209 mm
4

As Figura 58 e Figura 59 apresentam o aspecto geral da malha obtida com a
utilização dos parâmetros definidos na Tabela 23. De maneira geral, a malha da
válvula 25S 3” apresenta-se visualmente simular á malha obtida na válvula 25S
2.1/2”.
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Figura 58 – Aspecto geral da malha da válvula 25S 3”, na válvula

Figura 59 – Aspecto geral da malha da válvula 25S 3”, no tubo

O acompanhamento do resíduo da simulação revelou que a simulação
numérica, para este tamanho de válvula, não obteve a convergência esperada, ao
contrário do encontrado na análise da válvula 25S 2.1/2”.
Embora os comprimentos obedeçam ao mesmo critério utilizado na análise da
válvula 25S 2.1/2”, estudados no item 5.1.3, a utilização destes pode comprometer o
resultado desta análise, visto que a mesma não obedece ao critério de convergência
previamente definido.
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Deste modo, fez-se necessária uma nova verificação, de modo a se obter a
desejada convergência numérica. Para esta verificação, fez-se necessário aumentar
os comprimentos de tubos a montante e jusante da válvula.
Para isso, foram utilizados os comprimentos definidos na Tabela 24,
equivalentes a múltiplos dos comprimentos definidos por Wojtkowiak e Popiel (2006).
Tabela 24 – Comprimentos utilizados nas novas análises da válvula 25S 3”

Comprimento

Trechos Retos
Montante

Jusante

3º Padrão de Tubos

400 mm ( 5 ⋅ D )

2 480 mm ( 31⋅ D )

4º Padrão de Tubos

600 mm ( 7,5 ⋅ D )

3 720 mm ( 46,5 ⋅ D )

A Figura 60 apresenta o modelo geométrico da válvula 25S 3”, juntamente
com os comprimentos de trechos retos equivalentes ao 3º padrão de tubos. Já na
Figura 61, é possível visualizar a mesma válvula, com comprimentos utilizando o 4º
padrão de tubos.

Figura 60 – Modelo geométrico da válvula 25S 3”, utilizando o 3º padrão de tubos
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Figura 61 – Modelo geométrico da válvula 25S 3”, utilizando o 4º padrão de tubos

Assim como na análise anterior, mostrada no item 5.2.2, a análise da válvula
25S 3” utilizando o 3º padrão de tubos não obteve resultados esperados, sem a
convergência numérica estabelecida durante as 2 000 iterações.
Já na análise com o 4º padrão de tubos, a convergência numérica requerida
fora alcançada, após aproximadamente 210 iterações.
Embora somente a análise com o 4º padrão de tubos tenha apresentado os
critérios de convergência requeridos, verifica-se que, mesmo com um resíduo acima
do desejado, as outras análises apresentaram valores de coeficiente de vazão
próximos. Tal fato pode ser visualizado na Tabela 25, na qual é possível verificar os
valores de coeficiente de vazão de cada análise. Nota-se que não há diferença
significativa entre os resultados das análises, ou seja, desde o 2º padrão de tubos,
as fronteiras do domínio computacional não exercem significativa influência no
resultado da análise.
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Tabela 25 – Resultados obtidos para a válvula 25S 3”, em função dos trechos de tubulação

Comprimento

Número de
Elementos

P1

P2

Cv

Diferença

2º Padrão

1 403 579

3 263 kPa

3 006 kPa

82,00

-

3º Padrão

1 457 720

3 272 kPa

3 012 kPa

81,69

- 0,4%

4º Padrão

1 842 542

3 283 kPa

3 017 kPa

80,66

- 1,3%

Conclui-se que, para atender tanto os requisitos de convergência definidos no
item 4.1 como garantir que as fronteiras do domínio computacional não influenciem
no resultado da análise, é necessária a utilização do 4º padrão de tubos para as
próximas análises, ou seja: 3 vezes o utilizado por Wojtkowiak e Popiel (2006): 7,5
vezes o diâmetro na tubulação à montante e 46,5 vezes o diâmetro da tubulação à
jusante.
5.2.3 Resultados Numéricos
A Figura 62 apresenta o campo de y+calc obtido na análise da válvula 25S 3”,
com a utilização da malha definida no item 5.2.2, e comprimentos dos tubos
definidos no item 4.3. Observa-se que os valores de y+res ao longo do tubo
apresentam-se abaixo de 100.
Através da Figura 63, a qual apresenta o campo de y+res na superfície da
válvula, pode-se verificar que estes valores apresentam-se um pouco acima dos
valores obtidos ao longo da tubulação. No entanto, pode-se afirmar que os valores
máximos de y+res na superfície da válvula estão em torno de 300, garantindo assim a
qualidade da malha gerada e dos resultados obtidos.
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Figura 62 – Campo de y+res da análise da válvula 25S 3”

Figura 63 – Campo de y+res na válvula 25S 3”

O perfil de velocidade, mostrado na Figura 64, revela que há um aumento
considerável no valor da velocidade ao passar pela sede da válvula, devido à
diminuição da área nesta região. Ainda, existem regiões afastadas da sede, e
próximas à superfície, que também apresentam altos valores de velocidade, devido
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á própria geometria da válvula. Devido a alta velocidade, estas regiões podem
apresentar maior tendência à desgastes durante sua vida útil.

Figura 64 – Perfil de velocidade no interior da válvula 25S 3”

Nota-se, a partir da Figura 65, que a maior parte da perda de carga causada
pela válvula ocorre na passagem através da sede. Como o valor do coeficiente de
vazão é diretamente proporcional à perda de carga, pode-se afirmar que a região da
sede exerce grande influência no valor do coeficiente de vazão, sendo muito mais
significativa que a geometria do corpo da válvula em si.

Figura 65 – Campo de pressões no interior da válvula 25S 3”
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5.3

Válvula 25S 1.1/2”

5.3.1 Modelo Geométrico
Como já realizado nas análises anteriores, realizou-se o modelo geométrico
como mostrado na Figura 66, e em seguida sua simplificação para a obtenção da
geometria interna, mostrada na Figura 67.

(a)

(b)

Figura 66 – Modelo geométrico da válvula 25S 1.1/2”
Legenda: (a) vista geral e (b) em corte

Figura 67 – Modelo geométrico da válvula 25S 1.1/2”, simplificado, para a geração
da geometria interna

A geometria interna foi obtida através do modelo geométrico mostrado na
Figura 67, juntamente com as novas definições de comprimentos de tubos
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apresentadas no item 5.2.2. Para este tamanho, os comprimentos dos tubos são
mostrados a seguir, e o aspecto geral da geometria é mostrado na Figura 68.
•

Tubulação à montante: L1 = 7,5 ⋅ D = 300 mm ;

•

Tubulação à jusante: L 2 = 46,5 ⋅ D = 1 860 mm .

(a)

(b)

Figura 68 – Modelo da geometria interna da válvula 25S 1.1/2”
Legenda: (a) vista geral e (b) corpo da válvula em detalhe

5.3.2 Modelo Numérico
A Tabela 26 apresenta os valores definidos para a geração da malha da
válvula 25S 1.1/2”, cujas fórmulas foram anteriormente apresentadas no item 5.1.6.
Tabela 26 – Valores utilizados para a geração do modelo numérico da válvula 25S
1.1/2”

Parâmetros

Valor

Tamanho Global

Máximo

4,0 mm

dos Elementos

Mínimo

0,40 mm

y+calc

Camadas
Prismáticas

1ª Camada
Número de Camadas

60
0,257 mm
3
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Os resultados das malhas geradas para este tamanho são apresentados nas
Figura 69 e Figura 70. Novamente, a malha apresentada é visualmente semelhante
à obtida nas análises de outros tamanhos.

(a)

(b)

Figura 69 – Malha gerada para a análise da válvula 25S 1.1/2”
Legenda: (a) corte e (b) perspectiva

Figura 70 – Aspecto geral da malha da válvula 25S 1.1/2”, no tubo

Através da mesma metodologia definida anteriormente, os valores obtidos
nesta análise estão mostrados a seguir:
•

Número de elementos: 1 254 245;

•

Pressão à montante da válvula: 3 220 kPa;

•

Pressão à jusante da válvula: 3 008 kPa;

•

Coeficiente de vazão numérico: 16,54.
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5.3.3 Resultados Numéricos
A exemplo da análise da válvula 25S 3”, o campo de y+res obtido na análise
da válvula 25S 1.1/2”, através das definições de malha descritas no item 5.1.3,
apresentaram valores dentro dos admissíveis. Nota-se, na Figura 72, que os valores
de y+res ao longo da tubulação estão abaixo de 100, enquanto os valores nas
superfícies da válvula, mostrados na Figura 71, estão entre 200 e 300.

Figura 71 – Campo de y+res na válvula 25S 1.1/2”

Figura 72 – Campo de y+res da análise da válvula 25S 1.1/2”
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Embora a geometria seja levemente diferente da válvula 25S 3”, nota-se que
o campo de velocidades obtido no interior da válvula é muito semelhante na válvula
25S 1.1/2”. Observa-se, novamente, através da Figura 73, que a diminuição da área
de passagem na região da sede leva ao aumento de velocidade local, a qual retorna
ao seu valor original na região do tubo de saída.
As velocidades ao longo da superfície interna da válvula se apresentam mais
homogêneas que as encontradas na válvula 25S 3”, mostradas na Figura 64. Ou
seja, os pontos passíveis de desgaste são minimizados com esta geometria.
Os resultados obtidos através do campo de pressões da válvula 25S 3”,
descritos no item 5.2.3, também são similares na análise da válvula 25S 1.1/2”. Ou
seja, como pode ser visto na Figura 74, grande parte da perda de carga gerada no
interior da válvula é proveniente da região da sede da válvula, em comparação com
o restante de sua geometria.

Figura 73 – Perfil de velocidade no interior da válvula 25S 1.1/2”
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Figura 74 – Campo de pressões no interior da válvula 25S 1.1/2”

5.4

Coeficientes de Vazão Numéricos e Experimentais
Após as definições de malha mostradas no item 5.1.6, juntamente com os

comprimentos de tubos equivalentes ao 4º padrão definido, as simulações
resultaram em valores de pressão de entrada e saída, que combinados com os
parâmetros do escoamento resultaram no valor do coeficiente de vazão.
Os valores de coeficiente de vazão obtidos em laboratório, mostrados no item
4.4.4, podem ser comparados com os resultados numéricos, e assim definir a
diferença obtida em cada tamanho de válvula. Os valores de coeficiente de vazão
são mostrados na Tabela 27. As diferenças, ou erros, também são mostrados na
mesma tabela, e foram calculados através da Eq. 40.
Tabela 27 – Comparação dos resultados numéricos com os experimentais do corrente
trabalho

Diâmetro

Coeficiente de Vazão

Coeficiente de Vazão

Nominal

Numérico

Experimental

1.1/2”

16,54

14,5

+14,1%

2.1/2”

62,00

56,8

+9,2%

3”

80,66

72,8

+10,8%

Diferença
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Observa-se, através desta tabela, que os valores de coeficiente de vazão
obtidos numericamente apresentam diferenças de 11%, em média, com valor
máximo de 14,1%. Neste trabalho, todas as análises numéricas apresentaram
valores acima do obtido experimentalmente.
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6 ANÁLISE DE RESULTADOS
As simulações realizadas neste trabalho apresentaram número de elementos
próximos aos encontrados na literatura, quando comparados estudos de geometrias
tão complexas e similares quanto às das válvulas analisadas, como pode ser visto
na Tabela 28.
Tabela 28 – Número de elementos das análises de outros autores

Fonte

Tipo de Malha

Número de Elementos

Corrente Trabalho (2010)

Não estruturada

1 254 245 a 1 842 542

Dehoux e Ferrari (2009)

Não estruturada

3 000 000

Ahuja et al (2005)

Não estruturada

1 554 989

Angelo et al (2007)

Não estruturada

413 000

Wojtkowiak e Popiel (2006)

Estruturada

150 000 a 250 000

As recomendações de ESSS (2009), para a geração da malha, são capazes
de fornecer uma malha com número de elementos intermediário aos encontrados na
literatura: menor que a malha desenvolvida por Dehoux e Ferrari (2009), e na
mesma ordem de grandeza do estudo de Ahuja et al (2005). Conseqüentemente
pode-se dizer que o esforço computacional requerido neste trabalho também segue
a mesma proporção do número de elementos.
À primeira vista, o estudo realizado no item 5.2.2, no que se refere aos
comprimentos dos tubos necessários à montante e à jusante, aparenta ter obtido
resultados incoerentes e exagerados, se comparados ao comprimento da válvula em
si. No entanto, podem-se encontrar outros estudos que vão de encontro ao resultado
obtido no corrente trabalho, ou com definições de tubos ainda maiores. Por exemplo,
Chern e Wang (2004) utilizaram tubulações de comprimentos equivalentes a 20
vezes o diâmetro à montante e a 60 vezes o diâmetro à jusante para garantir a
convergência numérica.
A escolha do valor de y+calc, para o cálculo da primeira camada prismática,
exibida no item 5.1.3, mostrou-se coerente com os resultados obtidos por Salim e
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Cheah (2009), ao se utilizar de valores intermediários aos recomendados por ESSS
(2009).
As conclusões obtidas por Ahuja et al (2005), a partir da análise do campo de
velocidades e pressões no interior da válvula, também são semelhantes para o
corrente trabalho. Mesmo com geometrias significativamente diferentes e sentido de
fluxo oposto, pode-se observar na Figura 75 que ambos os campos de velocidades
apresentam características qualitativamente equivalentes: aceleração brusca da
velocidade na região da sede, e presença de regiões de baixa velocidade, as quais
podem ser indícios de zonas de recirculação e deposição de partículas sólidas no
interior da válvula.

(a)

(b)

Figura 75 – Campo de velocidades no interior da válvula
Legenda: (a) válvula analisada por Ahuja et al (2005) e (b) válvula 25S 1.1/2”

De maneira análoga, a Figura 76 mostra que o campo de pressões apresenta
o mesmo padrão no interior das duas válvulas, com acentuada perda de pressão
durante a passagem pela sede da válvula.

(a)

(b)

Figura 76 – Campo de pressões no interior da válvula
Legenda: (a) válvula analisada por Ahuja et al (2005) e (b) válvula 25S 1.1/2”
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O presente trabalho ainda traz outras semelhanças com o estudo
desenvolvido por Ahuja et al (2005). Além de utilizar uma malha não estruturada,
composta de vários elementos, Ahuja et al (2005) discretizaram o domínio em um
número de elementos muito próximo ao do corrente trabalho, como já mostrado na
Tabela 28.
As

linhas

de

correntes

de

ambos

os

estudos

apresentaram-se

qualitativamente semelhantes, como mostrado na Figura 77. Embora o sentido de
fluxo seja oposto, ambas as válvulas apresentam significativa recirculação no interior
da válvula, após a passagem pela sede da mesma.

(a)

(b)

Figura 77 – Linhas de corrente no interior da válvula
Legenda: (a) válvula analisada por Ahuja et al (2005) e (b) válvula 25S 1.1/2”

Os valores dos coeficientes de vazão obtidos com a utilização das condições
de análise descritas nos capítulos anteriores apresentaram diferenças entre 9% e
14%, quando comparados aos valores obtidos em laboratório. Se comparados aos
estudos realizados por autores em análises semelhantes, cujos desvios encontrados
podem ser visualizados na Tabela 29, pode-se dizer que as análises desenvolvidas
no corrente trabalho apresentaram diferenças dentro da mesma faixa de outros
autores, e considerada admissível neste tipo de análise.
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Tabela 29 – Diferenças encontradas por outros autores

Autores

Diferença encontrada

Wojtkowiak e Popiel (2006)

5% a 25%

Haddad e Moreira (2007)

7%

Chern e Wang (2004)

25% a 30%

Moncalvo et al (2009)

1% a 10%

Corrente trabalho (2010)

9% a 14%

A diferença encontrada no corrente trabalho, entre os resultados numérico e
experimental, não invalida a utilização de tal método, no segmento industrial
estudado. Isto porque, no dimensionamento do acessório para uma determinada
aplicação, faz parte das boas práticas de engenharia não utilizá-la em condições
limites, recomendando sua utilização em uma faixa entre 20% e 80% da sua
capacidade máxima de vazão.
Como os resultados das análises se apresentaram dentro de uma faixa de
diferença equivalente à de outros autores, pode-se afirmar que as simplificações das
geometrias das válvulas, descritas nos itens 5.1.1 (válvula 2.1/2”), 5.2.1 (válvula 3”) e
5.3.1 (válvula 1.1/2”), não exerceram influência significativa no resultado da análise.
Ou seja, a simplificação da geometria foi realizada de maneira eficiente, sem perda
de informação relevante para este tipo de análise.
Além disso, a simplificação da geometria do componente a ser analisado
numericamente é uma prática relativamente comum. Como exemplo, a Figura 78
mostra a simplificação na geometria da válvula analisada por Bougebrayel e
Wawrowski (2003), sem que se houvesse perda de informação relevante na análise
fluidodinâmica.
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(a)

(b)

Figura 78 – Geometria real e modelo geométrico da válvula analisada por Bougebrayel e
Wawrowski (2003)
Legenda: (a) Geometria real e (b) modelo geométrico

Nota-se também que, em todas as análises, os valores de coeficiente de
vazão obtidos numericamente estão acima dos valores obtidos em laboratório. Podese atribuir esta característica ao fato de que a análise numérica se baseia em uma
geometria

perfeita

e

homogênea,

sem

as

divergências

dimensionais

e

irregularidades freqüentemente encontradas em peças fundidas. Assim, a análise
numérica despreza efeitos causadores de perda de carga no interior da válvula.
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CONCLUSÕES

A utilização da Dinâmica de Fluidos Computacional, embora amplamente
divulgada no meio acadêmico e em alguns setores industriais, ainda carece de
informações apropriadas para sua utilização no setor de fabricação de válvulas
industriais. Justifica-se esta afirmação com base no baixo número de publicações
nesta área, principalmente no que se refere à validação de tais análises. Deste
modo, a prática experimental, mais custosa e demorada, ainda é a preferida neste
setor.
O estudo realizado no início do trabalho, em relação aos métodos numéricos
e às características das válvulas industriais, serviu como base ao longo de todo o
restante do trabalho. Nesta etapa, entenderam-se as limitações do método, as quais
devem ser bem avaliadas para não haver falsas expectativas. Também foram
encontradas boas referências, as quais conduziram as simulações para valores
coerentes, através da escolha de bons parâmetros, cujas aplicabilidades foram
confirmadas no decorrer dos resultados.
O bom andamento das simulações foi possível devido à metodologia definida,
a qual foi capaz de aproveitar as informações relevantes encontradas na literatura. A
metodologia também se mostrou satisfatória para esclarecer as principais questões
deixadas em aberto por outros autores e verificar a validade das recomendações já
existentes, tais como definições de tamanhos de malha e comprimentos de trechos
retos de tubulação.
Os resultados obtidos no trabalho confirmam que a metodologia definida e as
verificações realizadas mostraram-se eficientes para eliminar algumas dúvidas à
respeito da geração do modelo numérico e geométrico. Estes resultados trazem
informações úteis ao setor industrial, para a utilização da ferramenta de CFD
partindo-se de parâmetros numéricos definidos e confiáveis para este tipo de
análise.
Como as diferenças entre numérico e experimental se apresentaram em uma
faixa bem definida, pode-se concluir que a dinâmica de fluidos computacional é uma
ferramenta capaz de prover informações relativamente confiáveis para este setor,
desde que considerados os possíveis erros numéricos. Além disso, esta ferramenta
apresenta outros resultados, os quais não são possíveis de se obter em um ensaio
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experimental. Entre eles, podem-se citar: (1) a visualização completa do campo de
velocidades no interior da válvula, o qual traz informações úteis a respeito de pontos
de velocidade elevada (indicadores de possíveis erosões durante sua vida útil), ou
de velocidade baixa (indicadores de recirculações internas), e (2) a visualização do
campo de pressões no interior da válvula, através do qual foi possível verificar que
grande parte da perda de carga está concentrada na sede da válvula, em contraste
com outras regiões do interior da válvula. A partir desta afirmação, conclui-se
também que a sede da válvula é a região que deve ser mais bem estudada e
compreendida, em detrimento da própria geometria interna dá válvula.
Além dos estudos apresentados neste trabalho, esta ferramenta também
possibilita estudos qualitativos com o objetivo da otimização do produto em
desenvolvimento, através da definição de melhores geometrias e escoamentos.
Tendo em vista as afirmações anteriores, pode-se afirmar que o corrente
trabalho apresentou resultados úteis para análises numéricas de válvulas industriais,
e, conseqüentemente, que esta ferramenta pode ser utilizada no segmento industrial
analisado.
Ressalta-se, no uso desta ferramenta, que a diferença entre numérico e
experimental deve ser levada em conta na utilização dos resultados numéricos; cabe
ao usuário considerar esta diferença em cada análise, definindo as hipóteses
possíveis e avaliá-las. Ainda, a exemplo do exposto por Chern e Wang (2004) e
Versteeg e Malalasekera (2007), a utilização da análise numérica não dispensa a
prática de ensaios em laboratório, e sim complementa esses ensaios experimentais.

116

REFERÊNCIAS

AMADO, J. A. D.; SALAZAR, A. O.; ARAUJO, F. M. U.; QUINTAES, F. O.; FONTES,
F. A. O.; DANTAS, I. A. C.; ANDRADE, R. F.; ASSIS, L. A. A. Estudo e
Determinação de um Sistema de Aquecimento de Mistura Água/Óleo para Avaliação
Automática de Medidores de Vazão e BSW. In: CONGRESSO IBEROAMERICANO
DE ENGENHARIA MECÂNICA, 8., 2007, Cusco, Peru. Artigo Técnico. Lima, Peru:
Pontificia Universidad Católica Del Peru, 2007.

ANGELO, E. ; ANGELO, G.; LOPEZ, L. A. N. M. ; BARRIOS, D. B.. Estudo Numérico
da Ocorrência do Fenômeno da Cavitação em Válvulas de Alívio. In: CONGRESSO
IBEROAMERICANO DE ENGENHARIA MECÂNICA, 8., 2007, Cusco, Peru. Artigo
Técnico. Lima, Peru: Pontificia Universidad Católica Del Peru, 2007.

AHUJA, V.; HOSANGADI, A., CAVALLO, P. A., UNGEWITTER, R. J. Simulations of
Unsteady Valve Systems. In: ASME Fluids Engineering Division Summer Meeting
and Exhibition, 2005., 2005, Houston, Tx, USA. Proceedings... . Houston, Tx, USA:
Asme, 2005.

ANSI/ISA (Org.). ANSI/ISA 75.01.01 - FIow Equations For Sizing Control Valves.
Carolina do Norte: ISA, 2007. 72 p.

ANSI/ISA (Org.). ANSI/ISA 75.02.01 - Control Valve Capacity: Test Procedures.
Carolina do Norte: ISA, 2008. 60 p.

AZEVEDO, B.; NIECKELE, A. O. Cálculo do Coeficiente de Descarga em válvulas de
alívio de pressão. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 14., 2008, Rio de
Janeiro, RJ. Artigo Técnico. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro, 2008.

BECKMAN, W. A. Turbulent Flows. Department of Mechanical Engineering.
University of Wisconsin-Madison. Notas de Aula. Arquivo Eletrônico. 2003.

BENZLEY, S. E.; MERKLEY, K.; BLACKER, T. D.; SCHOOF, L. Pre- and postprocessing for the finite element method. Finite Elements In Analysis And Design,
v. 19, p. 243-260. 1995.

117

BOUGEBRAYEL, T. Y.; WAWROWSKI, J. J.. Computational Fluid Dynamic (CFD)
Analysis of Gas and Liquid Flow Through a Modular Sample System. In:
INTERNATIONAL FORUM PROCESS ANALYTICAL TECHNOLOGY, 17., 2003,
Scottsdale, Az. Artigo Técnico. 2003.

CASSIDY, C. Optimization of Aerodynamic Aids for Autocross Racing. Mechanical,
Aerospace and Environmental Engineering Laboratory Course. U. C. San Diego.
Notas de Aula. Arquivo Eletrônico. 2007.

CHERN, M. J.; WANG, C. C.. Control of Volumetric Flow-Rate of Ball Valve using Vport. Journal Of Fluids Engineering, v. 126, p. 471-481. Maio 2004.

CORDAZZO, J.. Simulação de reservatórios de petróleo utilizando o método
EbFVM e Multigrid algébrico. 2006. 272 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal
De Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

DAMIAN, R. B. Desenvolvimento de um sistema de filtragem compacto para
usinas de asfalto. 2003. 18 f. Monografia (Trabalho de Conclusão do Curso de
Engenharia Mecânica) – Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.

DEHOUX, F., FERRARI, J. CFD Study of a 1.1/2” safety valve. Arquivo eletrônico,
2009.

ERTBRUGGEN, C. v., CORIERI, P., THEUNISSEN, R., RIETHMULLER, M. L.,
DARQUENNE, C. Validation of CFD predictions of flow in a 3D alveolated bend with
experimental data. Journal Of Biomechanics, v.41, p. 399-405. Agosto. 2007.

ESSS (Engineering Simulation and Scientific Software). New Bondary Layer. Arquivo
eletrônico. 2009.

FERNANDES, R. Determinação do Coeficiente de Vazão e da curva de vazão em
função da abertura de válvulas de controle modelo 25 Série. Relatório Técnico nº99
672-205. São Paulo: IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), 2008. 23 p.

118

FLUENT. Developed Flow in a Pipe. Disponível em
<http://www.philonnet.gr/downloads/ansys/flowlab/pipe_fd_tutorial.pdf>. Acesso em:
15 de Junho de 2009.

FRANCO, A. T. Métodos Numéricos para a Engenharia: Introdução ao Método de
Diferenças Finitas. Departamento de Ciências Térmicas. Universidade Tecnológica
Federal do Paraná. Notas de Aula. Arquivo Eletrônico. 2001.

FRANCO, A. T. Computacional Fluid Dynamics (CFD). Departamento de Ciências
Térmicas. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Notas de Aula. Arquivo
Eletrônico. 2008.

GASPAR, P. D.; BARROCA, R. F.; PITARMA, R. A.. Comparação das Simulações
Numéricas Obtidas por Códigos Comerciais de Dinâmica de Fluidos Computacional.
In: JORNADAS POLITÉCNICAS DE ENGENHARIA MECÂNICA, AUTOMÓVEL,
GESTÃO INDUSTRIAL E AMBIENTE. ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E
GESTÃO, 1., 2001, Leiria. Artigo Técnico. Leiria: Instituto Politécnico de Leiria,
2001.

GENG, J. P.; TAN, K. B. C.; LIU, G. R. Application of finite element analysis in
implant dentistry: a review of the literature. The Journal Of Prosthetic Dentistry, v.
85, p. 585-598. 2001.

HADDAD, D. M., MOREIRA, R. M. Simulação Numérica de Surto de Gás através de
uma válvula globo do sistema de alívio de alta pressão da P-40. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE P&D EM PETRÓLEO E GÁS, 4., 2007, Campinas. Artigo
Técnico. Campinas: Universidade de Campinas, 2007. p. 3.1.0108-1 – 1 - 3.1.01081 – 9.

HIBBIT, H. D.; BHASHYAM, G. R. Some Issues Associated with the Validation of
Finite Element Analysis. Finite Element in Analysis and Design. v. 2, p.119-124,
1986.

KARNIADAKIS, G. E. Simulating Turbulence in Complex Geometries. Fluid
Dynamics Research. v. 24, p.343-362, 1999.

119

LANGE, R. L. Válvulas de Controle – Dimensionamento. Guia de Referência
Técnica. Spirax Sarco Ind. e Com. Ltda. 2008.

MARTINS, R. A., PIMENTA, J. M. D. Numerical Study on the Effects of Flow
Straightners Geometry and Installation on Upstream Flow Condition in a Venturi
Meter. In: CILANCE Iberian Latin-American Congress on Computational Methods in
Engineering, 24, 2003. Ouro Preto, MG. Artigo Técnico. Ouro Preto, MG, 2003.

MIN, B., XIN, F., YING, C. Computational Fluid Dynamics Approach to Pressure Loss
Analysis of Hydraulic Spool Valve. In: International Conference on Fluid Power
Transmission and Control, 5, 2001, Hangzhou, China. Artigo Técnico, Hangzhou,
China, 2001.

MONCALVO, D.; FRIEDEL, L.; JÖRGENSEN, B.; HÖHNE, T. Sizing of Safety
Valves Using ANSYS CFX-Flo. Chemical Engineering & Technology. v. 32, p.247251, 2009.

MORAIS, E. L. Verificação de soluções numéricas de escoamentos laminares
obtidas com o método dos volumes finitos e malhas não-estruturadas. 2004.
128f. Tese (Mestrado) – Universidade Federal do Paraná. Curitiba, PR, 2004.

MKG EQUIPAMENTOS LTDA. Filtros Simplex 1” a 12”. Catálogo Técnico. 2008.
NETO, H. J., ALENCAR, H. S., BERNARDES, M. E. C., SILVA, F. G. B. Modelagem
e Simulação do comportamento de uma válvula de fluxo hidráulica como o uso de
ferramenta de hidroinformática. Revista Tecnológica de Fortaleza. p. 224-232.
2008.

OZA, A.; GHOSH, S.; CHOWDHURY, K. CFD Modeling of Globe Valves for Oxygen
Application. In: AUSTRALASIAN FLUID MECHANICS CONFERENCE, 16., 2007,
Gold Coast, Australia. Proceedings... . Gold Coast, Australia: The University Of
Queensland, 2007. p. 1356 - 1363.

PACHECO, P. M. C. L; XAVIER, L. S.; AGUIAR, R. A. Análise por Elementos Finitos
de Válvulas Submetidas a Carregamentos de Choque. 2000.

120

PARIONA, M. M. Simulação Numérica Usando Elementos Finitos do Fluxo de Água
dentro de uma Válvula: Fluxo Laminar e Turbulento, I. Publ. UEPG Ci. Exatas
Terra, Ci. Agr. Eng. v. 9, p.15-24, 2003.

PEPE, R. L., SCHULTZ, M. P., BAILEY, S., HULTMARK, M., SMITS, A. J. Flow in a
Commercial Steel Pipe. In: AUSTRALASIAN FLUID MECHANICS CONFERENCE,
16., 2007, Gold Coast, Australia. Proceedings... . Gold Coast, Australia: The
University Of Queensland, 2007. p. 907 - 913.

PEREIRA, R. V. Modelagem matemática de um hidrociclone na presença de um
fluido não-newtoniano utilizando técnicas de fluidodiâmica computacional
(CFD). 2009. 79f. Tese (Mestrado) – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo. São Paulo, SP. 2009.

PETIPIERRE, A. B. CFD Simulations of Pressure Loss in pipes with different
geometries. 2007. 35f. Tese (Mestrado) – Lulea University of Technology. Lulea,
Suécia. 2009.

RIBEIRO, A. C. Curso de Tubulações Industriais. Faculdade de Engenharia Química
de Lorena. Notas de Aula. Arquivo Eletrônico. 2008.

SALIM, M. S., CHEAH, S. C. Wall y+ Strategy for Dealing with Wall-bouded
Turbulent Flows. In: INTERNATIONAL MULTICONFERENCE OF ENGINEERS AND
COMPUTER SCIENTISTS, 2., 2009, Hong Kong. Artigo Técnico. Hong Kong:
International Association Of Engineers, 2009. p.2165-2170

SILVA, R. M., NETO, S. R. F., ALBUQUERQUE, S. F., LIMA, A. G. B. Simulação do
Escoamento Monofásico de Petróleo em Junções tipo “T” via malha não-estruturada.
In: CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ENGENHARIA MECÂNICA, 8., 2007,
Cusco, Peru. Artigo Técnico. Lima, Peru: Pontificia Universidad Católica Del Peru,
2007.

USC (Universidade de Santiago de Compostela). Departamento de Matemática
Aplicada. Disponível em: <http://www.usc.es/dmafm/grupo_viano/index_c.htm>.
Acesso em: 11 de novembro de 2006.

121

UTYUZHNIKOV, S. V. Generalized wall functions and their application for simulation
of turbulent flows. International Journal for Numerical Methods in Fluids. v. 47,
p.1323-1328. 2004.

VERSTEEG, H. K.; MALALASEKERA, W.. An Introduction to Computational Fluid
Dynamics: The Finite Volume Method Approach. Upper Saddle River, New Jersey:
Prentice Hall, 2007. 272 p.

WEE, C. K. Unsteady Fluid Flow Study in a Centrifugal Pump by CFD Method. In:
ASEAN ANSYS Conference, 7, 2008, Biopolis, Singapura. Artigo Técnico.

WOJTKOWIAK, J.; OLESKOWICZ-POPIEL, C. Investigations of Butterfly Control
Valve Flow Characteristics. Foundations of Civil and Environmental Engineering.
v. 7, p.381-195, 2006.

