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RESUMO
As operações de agitação estão presentes na maioria dos processos na
indústria e, por isso, tem sido alvo de intensa investigação. Porém, dispositivos
presentes em equipamentos de sistemas de mistura tal como as chicanas, que são
responsáveis por promover a mistura efetiva do sistema, possuem pouca literatura
disponível. Existem estudos relacionados ao numero e espessura das chicanas
padrão, mas há poucos trabalhos com relação a novas geometrias da chicana. Isso
se deve ao fato de muitos estudos realizados não serem divulgados por gerarem
segredo industrial. O objetivo deste trabalho é analisar a influência de diferentes
formatos de chicanas em um tanque agitado, avaliando o número de potência,
número de bombeamento, potência, tempo de mistura e o consumo de energia bem
como analisar o perfil do fluxo através da fluidodinâmica computacional. O sistema
em estudo é composto por um tanque com fundo toresférico 10° e uma impelidor
pás inclinadas 45°(PBT), sendo que este tipo de impelidor é comumente utilizado em
regime turbulento. Através da análise em CFD é possível um melhor entendimento
dos sistemas de mistura a fim de reduzir o tempo de processo, aumentar a eficiência
energética bem como garantir a uniformidade da mistura.Os resultados demonstram
uma redução significativa do gasto de energia em uma das configurações propostas,
chegando a uma economia de 25%; assim como a influência do formato no padrão
de escoamento do tanque. Este estudo ressalta a importância do design da chicana
na otimização dos processos de agitação e mistura.

Palavras Chaves: PBT; CFD; Chicana; Tanque Agitado; Escoamento turbulento

ABSTRACT
CFD analysis on the influence of baffle design in stirred vessel

The agitation operation is present in the majority industries processes and
therefore, has been the subject of intense research. However, devices present in the
mixing system equipments such as the baffles, which are responsible for promoting
the effective mixing system, have little available literature. There are studies related
to the number and thickness of standard baffles, but there are few studies regarding
the new geometries of the baffle. This is because many studies are not disclosed for
generating industrial secret. The objective of this study is to analyze the influence of
different shapes of baffles in a stirred tank, assessing the number of power, pumping
number, power, mixing time and energy consumption as well as to analyze the profile
of the flow through computational fluid dynamics. The studied system consists of a
tank with a torispherical bottom 10 ° and a pitched blade turbine (PBT) 45°, this kind
of impeller is commonly used in the turbulent regime. Through the analysis in CFD is
possible a better understanding of mixing systems, the goal is to reduce the
processing time in order to increase energy efficiency and to ensure the uniformity of
the mixture. The results show a significant reduction in power consumption in one of
the configurations proposed, reaching an economy of 25%; as well as an influence of
the baffle format on the flow pattern of the tank. This study emphasizes the
importance of the baffle desing in the optimization of agitation and mixing processes.
.

Keywords: PBT; CFD; Baffle; Stirred Tank; Turbulent flow
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1

INTRODUÇÃO

A agitação é o coração de um grande número de processos industriais em
diversas áreas tais como mineração, alimentos, petróleo, produtos químicos e
farmacêuticos,

tratamento

homogeneização,

de

cristalização,

efluentes
dispersão

para
de

diversas
gases,

operações
flotação

como

mecânica,

polimerização e transferência de calor (AMMAR et al., 2011). Portanto, é uma
operação tão universal que possui importância inquestionável.
Os fenômenos de agitação e mistura são muitas vezes confundidos. A agitação
é o movimento do fluído em um determinado padrão, já a mistura é a distribuição
randômica das partículas, sendo resultado de uma difusão molecular (MCCABE et
al., 1985).
Analisar padrão de fluxo turbulento e as suas propriedades em tanque agitados
pode ser benéfico para o desenho do equipamento, para o processo de scale up e
para a conservação de energia e controle de qualidade do processo (AMMAR et al.,
2011).
O valor típico para perda de processo é em torno de 5% devido a pouca
agitação ou a agitação incorreta, podendo estas não ser as principais operações,
mas são responsáveis pelo sucesso de muitas outras operações. Portanto há grande
interesse econômico na otimização do processo de agitação e mistura (PAUL et al.,
2004). Muito dinheiro, na casa dos bilhões de dólares por ano, pode ser perdido nos
EUA por consequência das incertezas nos projetos de tanques de agitação
(TATTERSON, 1994).
A otimização de um sistema de agitação consiste em atingir a melhor eficiência
de agitação ou mistura, com o menor consumo de potência. Para ser feito o estudo
do problema, pode-se utilizar de três métodos:

1.

Experimental

2.

Analítico

3.

Numérico
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O método experimental, em um primeiro momento, pode parecer o mais viável,
porém ele tem por vezes alto custo e pode causar problemas de segura e um risco
na segurança quando trata-se de novos desings. Experimentos tem significado
efetivo para a medição de parâmetros globais, em muitos casos, é importante ter
um conhecimento mais amplos dos fenômenos que ali ocorrem. Por exemplo,
dispositivos de medição podem causar um distúrbio no fluxo ou o fluxo pode ser
inacessível, como um líquido de silicone em um equipamento para crescimento de
cristais. Algumas variáveis simplesmente podem não são mensuráveis com as
técnicas atuais ou podem ser medidas com precisão insuficiente.
Como a melhoria tecnológica e a concorrência exigem a otimização mais
cuidadosa dos processos ou quando novas aplicações de alta tecnologia exigem a
previsão dos fluxos nos quais o banco de dados é insuficiente, o desenvolvimento
experimental pode ser muito dispendioso ou demorado. Encontrar uma alternativa
razoável é essencial (FERZIGER; PERIC, 2002).
Entretanto, o método analítico fornece soluções exatas, mas só pode ser
utilizado em problemas simples.
Já o método numérico é capaz de solucionar problemas nos quais o domínio de
análise é mais complexo. Este método é utilizado pela maioria dos programas
computacionais de fluidodinâmica e consequentemente para a resolução de
problemas da indústria, pois em geral possui domínio de estudo complexo.
Embora muitas das ideias chaves da solução dos métodos numéricos para a
solução das equações diferenciais foram estabelecidas no século passado, as
mesmas foram pouco utilizadas até o surgimento dos computadores. A relação entre
custo e desempenho dos computadores melhorou muito desde os anos 1950
(FERZIGER; PERIC, 2002).
Em meados dos anos 1970 foram iniciados os primeiros desenvolvimentos de
CFD, por conta do melhor entendimento da matemática de resolução. Com o avanço
da tecnologia dos computadores e de desenhos gráficos, foi possível evoluir neste
tipo de software de simulação.
Uma vez reconhecido o poder dos computadores, o interesse por técnicas
numéricas cresceu drasticamente. A solução de equações de mecânica dos fluidos
em computadores se tornou tão importante que hoje um terço de todos os
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pesquisadores trabalha com este assunto e esta proporção ainda está aumentando.
Este ramo de estudo é chamado de fluidodinâmica computacional (FERZIGER;
PERIC, 2002).
A fluidodinâmica computacional é uma ferramenta poderosa para a resolução de
problemas associados ao fluxo, a mistura, reações químicas e transferência de
massa e calor (CULLEN, 2009). Além disso, é possível simular vários parâmetros de
processos sem alteração do custo da pesquisa. Por esse motivo, o que antes era
usado apenas em pesquisas, atualmente já é utilizado em indústrias, ajudando a
reduzir tempo em mudança de escala e na melhoria de processos.

1.1

Motivação pelo tema

A eficiência dos tanques de agitação tem um grande impacto no custo de
produção e na qualidade do produto tanto de forma direta quanto em um processo
intermediário. O regime de escoamento turbulento está presente na maioria dos
processos de mistura e é responsável por promover o aumento das taxas de
transferência de calor e massa sendo que a chicana tem um papel fundamental para
o sucesso desta etapa (WILCOX, 1998).
Segundo Jakobsen (2008) os padrões de fluxo em tanques agitados com
diferentes geometrias e impelidores têm sido estudados por muitos pesquisadores.
Observações quantitativas e qualitativas foram apresentadas para a descarga de
fluxo pelo impelidor e para fluxo dentro do tanque. O padrão de fluxo geralmente é
afetado pela geometria do tanque, tipo de impelidor, altura do líquido e propriedades
do fluido. A maioria dos estudos foi feita para tanques de agitação utilizando
chicanas em formato padrão. Por este motivo, este trabalho ressalta a importância
da variação da variação da geometria da chicana para a redução de consumo de
energia e tempo de agitação.
O tanque de mistura com chicana é a geometria que apresenta o maior interesse
da Indústria e também é a que vem sendo extensivamente investigada. Apesar
desta importância e da variedade de aplicações, o problema de desenho e de scaleup em tanques de agitação foi feito principalmente por métodos semi-empíricos
(BRUCATO, 1998).
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A chicana influencia no padrão de fluxo, gasto de energia, nível de
homogeneização da mistura, tempo de mistura e na suspensão de sólidos. Ou seja,
a sua relevância para o regime turbulento é incontestável. Apesar de que na
indústria possamos encontrar diferentes formatos chicana, existem estudos limitados
na literatura aberta sobre o desings das mesmas já que a maioria desses
dispositivos está patenteada.
Apesar disso, ela ainda é um tema pouco estudado. Um dos motivos é que
vários modelos de chicanas são patenteados, não gerando possibilidade de estudo
no meio acadêmico. Atualmente existem muitos trabalhos sobre a chicana
padrão(tipo chapa) no tanque de mistura, avaliando a variação de espessura e o
tamanho com relação ao gasto com energia. Porém quase nenhum estudo sobre
formatos de chicanas e avaliação do tempo de mistura.
É fundamental conhecer os fenômenos envolvidos no escoamento e os
parâmetros que influenciam o fluxo em um tanque de mistura para desenvolver uma
configuração de chicana.
Assim, o estudo das desvantagens e vantagens destes sistemas através de
resultados de simulação irá ajudar na tomada de decisão na otimização e
entendimento dos processos de agitação e mistura na Indústria.
Lembrando que uma escolha adequada da geometria da chicana pode
diminuir a geração de pontos de calor, acúmulos de impurezas nas paredes do
tanque. Estes são aspectos que podem comprometer as características do produto
produzindo perdas ou reprocesso.

1.2

Objetivos Gerais

A técnica CFD é empregada para simular em escala industrial um tanque de
mistura com quatro configurações de chicana através do pacote comercial ANSYS
CFX 14.0. Os padrões de fluxos gerados pelo sistema de mistura foram
determinados para escoamentos turbulentos, que é o regime mais comum quando
são utilizadas chicanas em sistemas de mistura.
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O objetivo deste trabalho é avaliar a influência de diferentes formatos de
chicanas em um tanque de mistura de fundo toresférico com impelidor pás retas
inclinadas 45°(PBT) visando uma maior eficiência da agitação.
1.3

Objetivos Específicos

Obter e comparar variáveis globais do projeto de tanques de agitação tais
como o Número de Potência (Np), o Número de Bombeamento(Nq) para quatro
formatos de chicanas com o intuito de avaliar se há alguma alteração nestes
parâmetros.
Analisar e discutir o efeito do formato da chicana no padrão de circulação de
fluxo do tanque com o intuito de avaliar zonas estagnadas, a rotação sólida e a
recirculação.
Avaliar o tempo de mistura através da adição de um traçador para todas as
geometrias estudadas. Será avaliado também o tempo de mistura através da adição
de um traçador para todas as geometrias estudas.
1.4

Organização da Dissertação

Este trabalho visa a estudar a influência de diferentes formatos de chicana em
um tanque de mistura e, para tanto, os capítulos estão divididos de forma a apoiar
este estudo.
Capítulo 1 – Introdução: Descreve o objetivo deste trabalho bem como a
motivação do mesmo. Além de introduzir o assunto de otimização de processos,
CFD, agitação e mistura.
Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica: É feita uma revisão dos artigos de estudos
em CFD sobre chicanas em tanques de agitação. Descreve sobre a importância da
chicana para o regime turbulento, apresentando as principais bases de referência
para este estudo.
Capítulo 3 – Sistemas de Mistura: São apresentados os principais conceitos
relativos ao projeto de um sistema de mistura, além de equações e número
adimensionais.
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Capítulo 4 – Modelagem Matemática: São apresentadas as equações de
transporte e conservação utilizadas e o modelo de turbulência além de um resumo
do Método dos Volumes Finitos.
Capítulo 5 - Metodologia: Descreve passo a passo a metodologia para o
estudo da fluidodinâmica computacional. Apresenta as condições de contorno,
propriedade do fluido e características da malha utilizada neste trabalho.
Capítulo 6 – Resultados e Discussões:

Apresenta os resultados obtidos

através da simulação computacional.
Capítulo 7 – Conclusões e Sugestões:
sugestões para trabalhos futuros.

Conclui o trabalho e apresenta
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A teoria de mistura tem atraído o interesse de muitos engenheiros e
pesquisadores pela sua relevância no entendimento de alguns dos problemas
fundamentais envolvendo o fluxo de fluídos e pelo seu impacto prático em vários
tipos de indústria que utilizam este processo (BALDYGA; BOURNE 1999).

2.1

Regime Laminar

Para número de Reynolds baixo (Re<10), ou seja, regime laminar, o movimento
gerado pelo impelidor é altamente amortecido pelos efeitos viscosos do fluido e não
se estende muito além das lâminas do impelidor. Nestes casos, impelidores com
diâmetro grande, perto do diâmetro do tanque, são os mais indicados. Desta forma,
não há a necessidade da instalação de chicanas e em alguns casos podem até
piorar a mistura, gerando regiões de fluxo praticamente estagnado na frente e atrás
das chicanas (CULLEN, 2009).

2.2

Regime Turbulento

A maioria dos fluxos encontrados na Indústria é turbulento e, portanto, requer
um tratamento diferenciado devido a sua importância. A mistura efetiva ocorre
quando o fluxo turbulento, sendo composto por uma hierarquia complexa de iteração
de uma corrente que se movimenta na direção contrária à corrente principal
(FERZIGER; PERIC, 2002).
O entendimento da mistura de fluídos aumentou com o desenvolvimento do
conhecimento do fenômeno da turbulência e da teoria do caos juntamente com os
avanços nos campos de imagem e computação. Entretanto, não há ainda uma
descrição geral da turbulência pois o fluxo dentro do sistema de mistura gera maior
complexidade pela recirculação da mistura, influência da geometria e instabilidades
em várias escalas de movimento (PAUL et al., 2004).
No fluxo turbulento existe uma corrente tridimensional que se movimenta com o
fluxo de massa, rotacionando, trocando material com o entorno, levando a mudanças
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de tamanho e forma das substâncias que compõem o fluido. Este é o
comportamento dinâmico que conduz a mistura eficaz observado na turbulência. A
presença de partículas, paredes, chicanas, pá do impelidor podem resultar na
formação de turbilhões distorcidos, aumentando ainda mais o ciclo de vida dinâmico
do sistema de mistura (CULLEN, 2009).
Segundo Ferziger e Peric (2002), Paul et al. (2004); Versteeg e Malalasekera
(2007), o fluxo turbulento é caracterizado por:
•

O fluxo é muito instável, caótico;

•

Ele é tridimensional. A velocidade média pode ser função de

duas coordenadas, mas o campo instantâneo flutua rapidamente nas três
dimensões espaciais;
•

A

turbulência aumenta a taxa na qual as quantidades

conservadas são agitadas. A agitação neste caso é considerada como o
processo no qual parcelas de fluido com diferentes concentrações são
agitadas, onde pelo menos uma propriedade conservada fica em contato.
No entanto, este processo é muitas vezes chamado de difusão turbulenta;
•

A turbulência faz o contato de fluidos com diferentes conteúdos

de momento. A redução do gradiente de velocidade devido à ação da
viscosidade reduz a energia cinética do fluxo, em outras palavras, mistura
é um processo dissipativo. A perda de energia é irreversivelmente
convertida em energia interna do fluido;
•

O fluxo turbulento oscila em uma ampla gama de escalas de

comprimento e tempo. Esta propriedade faz com que a simulação direta
de escoamentos seja muito difícil.
O efeito produzido pela turbulência pode não ser desejado dependendo da
aplicação. Uma mistura intensa é utilizada em processos de reação química ou na
necessidade de transferência de calor, pois a qualidade e intensidade destes
processos aumentam com o aumento da magnitude da turbulência. Por outro lado,
aumentar a mistura de momento resulta no aumento de forças de fricção e então
mais potência é requerida para bombear o fluido ou para a propulsão de um
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material. Diante disso, é necessário entender e prever estes fenômenos com o
objetivo de atingir um sistema de mistura otimizado.

2.3

Efeito das chicanas

O estudo do fluxo turbulento e o cálculo de suas propriedades em um tanque
agitado são considerados um desafio para os modelos existentes de turbulência.
Fatores como a natureza não isotrópica do fluxo e a complexidade da geometria dos
agitadores rotacionais e a grande diferença das escalas contribuem para esta
dificuldade. A adição de chicana contribui para a complexidade do fluxo (VAKILI;
ESFAHANY, 2008).
O fluxo em tanques agitados com chicanas é altamente turbulento e, portanto,
tridimensional, complexo e caótico por natureza. Durante os últimos anos, houve
contínuos esforços para o entendimento destes fluxos tanto utilizando métodos
experimentais sofisticados quando ferramentas de fluidodinâmica computacional
(AMMAR et al., 2011).
Em um regime turbulento, um fenômeno indesejável é a rotação sólida e a
formação do vórtice central. A força centrífuga do impelidor quando o mesmo está
em alta velocidade rotacional, movimenta o fluido para fora da parede criando uma
superfície de vórtice. Este vórtice pode atingir o impelidor, resultando na entrada de
ar no fluido (JAKOBSEN, 2008).
As chicanas são utilizadas para evitar a formação de vórtice, pois elas
transformam o movimento rotacional em movimento axial ou topo-fundo do tanque.
Por isso também têm indicação para suspensão de sólidos (PAUL et al., 2004).
Um vórtice profundo vai contribuir para a entrada de ar no fluido, o que irá
reduzir a efetividade da mistura. O movimento rotacional pode ser vantajoso para a
mistura de líquidos viscosos, a partir da viscosidade de 1mPa.s (CULLEN, 2009 ;
STRQK; KARCZ, 1993).

A caraterística de rotação sólida é o fluxo padrão em tanques sem chicanas.
Para evitar este fenômeno, são instaladas chicanas no tanque. As chicanas
instaladas na parede do tanque são as mais comuns, mas também existem as
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chicanas de fundo, as de superfície e as de disco que são instaladas no eixo do
impelidor (JAKOBSEN, 2008).
Freqüentemente as chicanas são instaladas a certa distância da parede e isso
cria um padrão de fluxo diferente no sistema. O propósito é evitar as zonas mortas
aonde o fluido raramente é trocado e aonde são acumuladas impurezas.
Em tanques com chicanas a descarga de fluxo é dissipada parcialmente no
interior do tanque e retorna axialmente na parede do tanque. A chicana aumenta a
circulação axial e reduz a velocidade tangencial.
Enquanto a circulação tangencial domina em um tanque com chicanas a rotação
sólida é facilmente formada em um tanque sem chicanas. Devido à alta velocidade
tangencial durante a rotação sólida, a velocidade relativa entre o fluido e o impelidor
se torna pequena, resultando em uma mistura pobre.
A magnitude da componente de velocidade tangencial também se reflete na
intensidade de turbulência. A intensidade da turbulência radial e axial comumente é
menor do que a intensidade turbulenta da velocidade tangencial, indicando que o
fluido é não isotrópico e que a mistura nas direções axiais e radiais são muito
menores do que na direção tangencial.
A componente tangencial do fluxo é desvantajosa para o regime turbulento, pois
cria vórtice na superfície do tanque. Neste caso, acontece a separação do fluido em
vários níveis, não ocasionando a mistura. Além disso, se o vórtice é muito grande, o
padrão de fluxo é o mesmo independente do rotor.
Em um tanque com impelidores radiais, chicanas adequadas irão produzir uma
forte corrente topo-fundo do tanque para uma descarga radial. A instalação de
chicanas geralmente aumenta o consumo de energia. Para impelidores de fluxo
axial, a necessidade de instalação de chicanas não é tão grande quanto para
impelidores de fluxo radial. Além disso, impelidores de fluxo axial também
consomem menos energia do que o impelidores de fluxo radial.
Em regime laminar, para a maioria das aplicações, a chicana não é instalada e
este fato pode causar um comportamento de pouca mistura. Para viscosidade maior
do que 2,5 a 5 Pa.s ou acima, chicanas geralmente não são usadas devido ao
sistema não apresentar pouco vórtice acima desta viscosidade.
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Em tanques com chicana a taxa de cisalhamento diminui da ponta do impelidor
até a parede do tanque e também decresce com a redução da velocidade rotacional.
O consumo do impelidor é primariamente uma função das características como:
velocidade, diâmetro, design e localização do impelidor, propriedades do fluido,
tamanho e geometria do vaso e configuração da chicana. Já os principais
parâmetros que influenciam o tempo de mistura são a velocidade rotacional do
impelidor, o diâmetro do tanque e impelidor e a presença de chicanas.
Em um sistema sólido-líquido o tamanho e o formato da chicana são importantes
parâmetros da geometria. A concentração de sólidos aumenta e a viscosidade se
torna maior, chicanas finas (aproximadamente 1/24T) instaladas a uma distância da
parede são as mais adequadas neste caso. Este formato normalmente é empregado
para evitar o depósito permanente de partículas na zona de baixa velocidade.
A presença de chicanas faz com que o movimento circular do líquido seja
inibido, resultando em uma superfície livre quase plana (CIOFALO et al., 1996).
O efeito das chicanas sobre o escoamento próximo do agitador é pequeno e,
assim, pode-se dissociar o padrão de escoamento desta região da zona longe do
agitador (JOSHI et al., 2011).
Chicanas devem ser evitadas em processos onde as espécies são suscetíveis
ao cisalhamento gerado pela ponta das chicanas, caso de cristais e microorganismos (JAKOBSEN, 2008).
Em um tanque sem chicanas o fluido tende a se movimentar principalmente em
trajetórias circulares, resultando em uma velocidade relativa pequena entre o
impelidor e o fluido e também em fluxo radial fraco em direção à parede. Como
conseqüência, há uma mistura axial muito pobre e a formação de vórtice cuja
profundidade dependerá da velocidade do impelidor, como pode ser visto na Figura
1 (b) (CIOFALO et al., 1996).
Em regime turbulento pode ocorrer a rotação sólida e formação de vórtice. Na
rotação sólida o fluído se comporta como se fosse uma massa sólida e isso resulta
em um nível de mistura ruim. Quando o impelidor está em alta velocidade, a força
centrífuga do impelidor joga o fluido para a parede, criando o vórtice. Esse vórtice
pode também atingir o impelidor resultando na incorporação de ar no fluido
(MCCABE et al., 1985).
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A instalação de chicanas destrói efetivamente o padrão de circular do fluxo inibe
a formação de vórtice e, com isso, a superfície livre fica quase plana, como na
Figura 1(a). Além disso, o fluxo axial se torna mais forte, melhorando a taxa de
mistura. Por esses motivos, tanque com chicanas é o mais amplamente utilizado em
aplicações industriais e tem recebido maior atenção dos experimentalistas e
modeladores.
Isso acontece devido à força centrífuga gerada pelo agitador que empurra o
fluido para as paredes do tanque criando uma depressão no centro. A força
centrífuga é contraposta à força da gravidade que tende a manter a superfície livre
plana. A medida do equilíbrio entre estas duas forças é expressa pelo número de
Froude (RIBEIRO, D., 2012).

Figura 1 - Efeito da presença de chicana na forma de superfície livre (a) com chicana, (b)
sem chicana.

(a)

(b)

Fonte: (Adaptado de CIOFALO et al., 1996).

Entretanto, existem casos nos quais o tanque sem chicanas é desejado, como
por exemplo, para fluidos muito viscosos (Re<20), pois podem dar origem a zonas
mortas piorando a performance da mistura.

Em regime laminar, a formação de

vórtice é inibida pela velocidade rotacional baixa do impelidor e pela alta fricção na
parede (NAGATA, 1975; CIOFALO et al., 1996).
A Figura 2 mostra o padrão de fluxo em um tanque agitado. Em tanques sem
chicanas com o eixo do agitador centralizado, o vórtice e a rotação sólida podem
ocorrer, resultando em um movimento pobre topo-fundo do tanque, reduzindo a
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turbulência e como conseqüência gerando pouca mistura, sendo o fluxo
representado pela Figura 2(a). Por esta razão, este sistema nunca é utilizado na
prática. Porém, estes efeitos podem ser minimizados por alterar a localização do
impelidor (Figura 2(b)) (COUPER et al., 2012).
Já tanques com chicanas, utilizando impelidores de fluxo axial, fornecem um
padrão de fluxo de looping complexo, conforme a Figura 2(c) e com impelidores de
fluxo radial o pradrão de fluxo está na Figura 2(d). Este padrão divide o tanque em
duas regiões, uma acima e outra abaixo do impelidor. A mistura entre as regiões é
relativamente rápida, no entanto, para certas reações químicas, esta divisão em
regiões pode ser indesejável.

Figura 2 - Padrão de fluxo do agitador. (a) impelidores axiais ou radiais sem chicana (b)
Redução do vórtice após descentralização do eixo (c) impelidor axial com chicana (d)
impelidor radial com chicana

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: (Adaptado de COUPER et al., 2012)

A rotação sólida e o vórtice podem ser evitados de três maneiras. Para
pequenos tanques, pode-se descentralizar o impelidor, apenas deslocando o eixo
para a lateral. Já para tanques grandes é aconselhável fazer um ângulo após
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deslocar lateralmente o impelidor ou por último instalar chicanas, que são indicadas,
pois não interferem no fluxo radial e longitudinal (MCCABE et al., 1985).
Como tanques de agitação com agitadores portáteis raramente têm chicanas,
para controlar a rotação sólida é necessário fazer a montagem correta do impelidor
para criar o melhor padrão de fluxo para determinada aplicação. Um vórtice forte não
promove uma boa mistura e quando ele é forte ou profundo, indica provavelmente
que está havendo rotação sólida e por consequência, uma mistura pobre (CULLEN,
2009).
Este padrão de fluxo não promove um bom movimento entre o fundo e o topo do
tanque ou do centro até as laterais do tanque. Nestes casos, se houver a presença
de sólidos no sistema, os mesmos vão ficar no centro do tanque. Porém, em um
tanque industrial, é muito difícil ter a flexibilidade de fazer a movimentação do eixo
do impelidor por isso, em geral, a solução mais comum é a instalação de chicanas.
A Figura 3 demonstra que o tempo de agitação em um tanque agitado sem
chicanas é maior do que para um tanque com chicanas. Isso porque a chicana
aumenta a transferência de potência para o fluido, reduz a rotação sólida do fluido
no tanque e evita a entrada de ar no sistema de mistura causada pelo vórtice.
(NAGATA, 1975; JOAQUIM JUNIOR et al., 2007)
Em tanques sem chicanas o curva apresenta uma cauda longa até a finalização
do processo, já o processo com chicanas é feita através das repetições da
circulação do fluido, reduzindo o tempo total.
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Figura 3 - Diagrama de processo de mistura de tanque agitado com e sem chicanas

Fonte: ( Adaptado de NAGATA, 1975)

As chicanas de parede podem ser instaladas afastadas da parede, o que
interfere no fluxo padrão do tanque. Ao afastar as chicanas da parede são evitadas
zonas mortas nas quais quase não ocorre mistura do fluido e, além disso, há
acúmulo de impurezas. O padrão de fluxo alterado está demonstrado pela Figura 4.
Figura 4 - Vórtices em tanques agitados (a) chicana afastada da parede (b) chicana na
parede

Fonte: (Adaptado de JAKOBSEN, 2008)

31

Um desenho adequado da chicana é importante para obter resultados
satisfatórios de mistura. Ela assegura uma boa mistura por promover o padrão de
fluxo que facilita o transporte ao longo de todo o tanque, fazendo que toda a mistura
passe pela zona do agitador, onde a intensidade da agitação é máxima(STRQK;
KARCZ, 1993).
Outros efeitos das chicanas são: promover o padrão de fluxo requerido para o
processo, direcionar o fluxo do agitador, produzindo as correntes verticais
necessárias, alterar o padrão de fluxo de rotativo (essencialmente estático) para um
padrão de mistura, evitar a formação de vórtice e introdução de ar na mistura e um
consumo de energia consistente (STRQK; KARCZ, 1993).
O desempenho de mistura é fortemente dependente da formação de
estruturas de turbilhão geradas pala chicana que são dependentes de parâmetros
geométricos, tais como o diâmetro do tanque e a posição da chicana. Além disso, o
menor espaçamento entre as chicanas resulta em uma melhor mistura, devido ao
movimento de vórtice forte e agitação da mistura (CULLEN, 2009).

2.4

Estudos de Chicana

Lu, Wu e Ju (1997) estudaram o efeito da largura e do número de chicanas
padrão em um tanque agitado com o impelidor Rushton para sistema com e sem
aeração. A conclusão deste estudo demonstra que a inserção de um número
apropriado de chicanas melhora nitidamente o tempo

de mistura. Porém, uma

quantidade excessiva (Nb> 8 ou B/T> 0,2) pode causar uma redução do fluxo de
massa e também localizar o fluxo dentro do sistema. Onde Nb é o número de
chicanas B=largura da chicana e T=Diâmetro do tanque.
Strek e Karcz (1990) estudaram experimentalmente parâmetros da geometria da
chicana padrão tais como: quantidade, largura, comprimento e distância entre o
fundo do tanque e a borda inferior da chicana para um tanque agitado com
transferência de calor com diferentes impelidores. Eles concluíram que para o
impelidor tipo hélice, a área da chicana otimizada é de 85% com relação à chicana
padrão e para o impelidor Rushton está fator está entre 50% e 60%.
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Karcz e Major (1998) estudaram o efeito do comprimento da chicana no
consumo de Potência em um tanque agitado para diferentes impelidores. Pelos
experimentos foi possível concluir que o consumo de Potência é totalmente
dependente do comprimento da chicana em regime turbulento.
Vakili e Esfahany (2008) estudaram a influência da largura da chicana. O
aumento da largura reduz significativamente a taxa de dissipação de energia na
zona da chicana, bem como a energia dissipada e energia cinética turbulenta.
Porém quanto maior a largura da chicana maior é a formação de zonas mortas entre
a base da chicana e a parede do tanque e isso leva a uma redução de velocidade
nessas regiões com conseqüente redução da energia cinética.
Ammar et al. (2011) estudaram o efeito do comprimento da chicana no fluxo
turbulento e concluíram

que o número de potência depende fortemente do

comprimento da chicana. Além disso, a presença de chicanas no tanque aumentou a
qualidade da mistura.
Atibeni, Gao e Bao (2013) também estudaram a influência da geometria na
suspensão de sólidos. Foram comparados dois sistemas com chicanas contra a
chicana padrão, um com chicana triangular para cima e outro com formato triangular
para baixo, sendo que os novos sistemas têm chicanas mais finas que a padrão. A
chicana triangular para baixo obteve melhor desempenho para a suspensão de
partículas sólidas, obtendo o menor valor de velocidade de agitação crítica e
consumo de energia, além de permitir que o impelidor fosse colocado mais perto do
fundo do tanque, evitando a entrada de ar.
Foi também demonstrado por Khazam e Kresta (2008) que uma configuração
com várias chicanas tem um desempenho melhor na dispersão de sólidos do que
em tanques sem chicanas ou tanque com apenas uma chicana. O tanque sem
chicana tem um vórtice central estável enquanto que o fluxo com apenas uma
chicana não é estável bem como para o tanque com várias chicanas. O vórtice semiestável e assimétrico presente na configuração de apenas uma chicana foi mais
eficaz na distribuição de sólidos do que as outras configurações.
Em outro estudo, Khazam e Kresta (2009), demonstraram que meia chicanas
tem desempenho similar a quatro chicanas padrão, mas as chicanas de superfície
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apresentam duas vantagens: significativa redução na velocidade crítica de agitação
para a suspensão de partículas e uma melhor distribuição das partículas sólidas.

2.5

CFD para tanques agitados

Modelagem de fluxos de turbulência em tanques agitados não é uma tarefa fácil
porque as estruturas de fluxo são altamente tridimensionais e cobrem uma ampla
gama de escalas espaciais e temporais. Tanques que contêm chicanas de parede
ou partes internas fixas, tais como serpentinas de aquecimento são um desafio para
a simulação com uso de CFD porque a forma do domínio do fluxo não é fixa no
tempo (PAUL et al., 2004).
Antes de meados dos anos 1990, a maioria dos modelos de CFD para tanques
agitados tanque fez uso de uma abordagem caixa-preta para representar o
impelidor. Um limite interno foi definido de modo a coincidir com a superfície varrida
pelo impelidor e, condições de contorno para as componentes de velocidade média
e as quantidades de turbulência (k e ε) foram aplicadas nas entradas especificadas
para representar o fluxo de saída.
Este método tem um tempo computacional curto e estimativas precisas para o
padrão de fluxo, porém, fornece resposta lenta para coletar dados experimentais
para novos impelidores e para mudanças nas dimensões da geometria ou tanque.
Portanto, a abordagem caixa-preta não é uma ferramenta de design fácil de ser
aplicada e agora foi substituída por técnicas baseadas em malhas. Uma abordagem
melhor e mais explícita é gerar um modelo 3D da geometria e do impelidor e criar
uma malha que se move a velocidade de rotação do impelidor.
Para tanques agitados com chicanas, uma abordagem que pode ser utilizada é a
formação de domínios rotativos que se move com o impelidor e um domínio
estacionário que é formado por paredes e chicanas.
Brucato et al. (1998) faz uma comparação entre três métodos para a simulação
numérica do padrão de fluxo em regime turbulento para tanques de agitação com
chicanas, utilizando impelidores com fluxos axiais e radiais. A simulação numérica foi
comparada com dados empíricos e da literatura.
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No primeiro método o impelidor não é simulado explicitamente e seus efeitos
são modelados por imposição de condições de contorno apropriadas, como por
exemplo, o perfil de velocidade que foi obtido experimentalmente.
No segundo método todo o volume do tanque é dividido em duas regiões
concêntricas que se sobrepõem parcialmente na região de interface. Na região
interna que contém o agitador, o fluxo é simulado em referência rotacional enquanto
que as outras regiões são conduzidas como referência do laboratório, ou seja,
estacionária. As informações são trocadas iterativamente na região de interface.
Este procedimento é conhecido como IO (Inner-Outer), conforme descrição na
Figura 5.

Figura 5 - Procedimento IO: domínios computacionais para as simulações (a) internas e (b)
externas. A região \\\ é excluída dos cálculos e ∑1 e ∑2 são superfícies de controle nas
quais as condições de contorno são impostas iterativamente

Fonte: (Adaptado de BRUCATO et al., 1998).

No terceiro método o volume do tanque é dividido em dois blocos concêntricos,
o bloco interno gira com o impelidor e o externo fica estacionário. Os dois blocos não
estão sobrepostos e sim deslizam entre si através da técnica de sliding-mesh ou
sliding-grid (SG), descrito da Figura 6.
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Figura 6 - Procedimento sliding-grid. (a)bloco central girando, (b) bloco externo estacionário
e ∑ é a interface.

Fonte: ( Adaptado de BRUCATO et al., 1998)

O método IBC não tenta simular o fluxo do impelidor e modela seu efeito pela
imposição de condições de contorno empíricas ao fluxo externo. Dos três métodos
estudados, este foi o que menos requereu esforço computacional, mas, como se
baseia em dados experimentais, a sua precisão depende da confiabilidade e
disponibilidade de dados para um tanque de mistura específico. Finalmente, ele não
fornece uma previsão do valor de fluxo e de turbulência para a região do impelidor e
como consequência, a capacidade de predizer valores importantes como número de
potência fica limitada.
O método IO é baseado no acoplamento iterativo de duas soluções em estado
estacionário, uma para todo o fluxo do tanque e outra para a região do impelidor,
porém esta última com referências rotativas. Ele provou ter valor preditivo e permitiu
simulações satisfatórias dos campos de fluxo e turbulência sem o uso de dados
empíricos e em geral produziu dados mais precisos do que os obtidos pelo método
IBC. Porém, o método deve ser utilizado com cautela, pois não é apropriado quando
existem grandes variações de pressão próximas à interface de conexão entre os
blocos.
O

método

SG forneceu

as melhores concordâncias

com

os dados

experimentais considerando quantidade de fluxo médio embora ele tenda a não
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prever a energia turbulenta. Assim como o método IO, ele mostrou-se preditivo e
aplicável às configurações arbitrárias de tanques e agitatores. Por outro lado, foi o
que requereu maior esforço computacional. Vale ressaltar que este método é
aplicável a condições transiente tais como o início de rotação do impelidor ou
mudanças sem sua velocidade rotacional.
O domínio interno normalmente está envolvido por um cilindro que envolve o
impelidor e o seu raio deve estender além das pontas das pás (Figura 7). As
equações de momento e continuidade são resolvidas no domínio interior, utilizando
uma estrutura rotativa de referência e no domínio exterior numa estrutura
estacionária de referência. Os resultados na interface do domínio rotativo se tornam
se condições de contorno para o domínio estacionário e vice-versa. Esta abordagem
pode ser estendida para casos com múltiplos impelidores, em eixos diferentes,
funcionando a diferentes velocidades de rotação (PAUL et al., 2004).

Figura 7 - Representação de domínio rotativo ao lado do impelidor e estacionário nas
paredes e chicanas

Fonte: (Adaptado de PAUL et al.).

A abordagem RANS (Reynolds Average Navier–Stokes) é o tipo de abordagem
mais amplamente utilizado no campo da turbulência em tanques de agitação desde
a década de 90. Dentro da abordagem RANS, o modelo de turbulência k- ε é o
modelo mais amplamente usado na modelagem de escoamentos turbulentos em
tanques de agitação. Na maioria dos casos estudados, foi encontrada uma pobre
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predição das quantidades turbulentas atribuídas às deficiências desse modelo,
principalmente pela suposição da turbulência isotrópica, limitando a predição de
vórtices e recirculações de fluxos (VERGEL, 2013).
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3

SISTEMAS DE MISTURA

Os sistemas de mistura raramente têm apenas um único efeito desejado, um
grande número de processos físico-químicos pode estar ocorrendo nestes sistemas.
Conseqüentemente, muitos desenhos de tanques são propostos para atender a
todas as demandas.
A eficiência do processo de agitação e mistura depende da configuração e
geometria escolhida para o tanque. Diante disto, este capítulo tem o intuito de
apresentar os padrões para sistemas de mistura.
A relação estabelecida entre a qualidade da mistura de produtos e os
parâmetros de operação em geral, são empíricos e, por este motivo, o desenho de
sistemas de mistura não são freqüentemente baseados em princípios científicos.
A imagem e o mapeamento do fluxo fornecem informações valiosas sobre o
processo de mistura. Desenvolvimentos recentes na tecnologia de imagens têm
facilitado muito este entendimento, permitindo que algumas regiões de agitação
pobre sejam identificadas dentro do tanque (PATWARDHAN; JOSHI, 1999).
O projeto de um sistema de mistura está mudando lentamente de um processo
completamente experimental para um parcialmente numérico e experimental.
Consequentemente, a criação de novos equipamentos de mistura é mais eficiente. A
crescente demanda por desenho de impelidores geralmente vem dos usuários na
indústria quando sistemas são projetados para as novas instalações ou na melhoria
no projeto existente (PATWARDHAN; JOSHI, 1999).
A eficiência do processo de agitação e mistura depende da configuração e
geometria escolhida para o tanque. Diante disto, este capítulo tem o intuito de
apresentar os padrões para sistemas de mistura.

3.1

Tanques Agitados

Um tanque agitado normalmente consiste em um vaso e um impelidor rotativo.
Podendo ser acrescentadas chicanas ou jaquetas para troca térmica (PAUL et al.,
2004). A Figura 8 apresenta as dimensões características do sistema de agitação
são o diâmetro interno (T), o diâmetro do impelidor (D), a largura da pá do impelidor
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(w), a distância entre o fundo e o impelidor (C), a altura de líquido (Z) e a largura das
chicanas (B) (JOAQUIM JUNIOR et al., 2007).

Figura 8 - Tanque Agitado Padrão

Fonte: ( Adaptado de JOAQUIM JUNIOR et al., 2007).

A relação geométrica entre as diversas partes do tanque varia em função da
aplicação, mas seguem um determinado padrão conforme a Tabela 1 (JOAQUIM
JUNIOR et al., 2007).

Tabela 1 - Relações geométricas padrões
Relação

Valor

D/T

1/4 a ½

Z/T

1

C/T

1/6 a ½

B/T

1/10 a 1/12

W/T

1/4 a 1/6

Fonte: ( Adaptado de JOAQUIM JUNIOR et al., 2007).
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Porém, para cada tipo de processo deve ser avaliada a geometria ideal para a
obtenção da relação de uma mistura homogeneizada.

3.2

Impelidores e Padrões de Fluxo

A escolha do impelidor com relação mais adequada e com o melhor padrão de
descarga de fluxo é determinante para o desempenho do sistema. Os impelidores
são classificados conforme o regime de mistura do processo, laminar ou turbulento.
Na primeira situação o impelidor aproxima-se do diâmetro do tanque, uma vez que o
transporte da quantidade de movimento é baixo. Neste caso, é apresentado um alto
componente tangencial, atuando junto ao círculo de rotação do eixo (JOAQUIM
JUNIOR et al., 2007).
Já para o regime turbulento, os mesmos são classificados em fluxo radial e axial.
O fluxo axial é paralelo ao eixo e o radial é perpendicular ao eixo conforme Figura 9.

Figura 9 – Fluxo para impelidor radial e axial

(a) axial

(b) radial

Fonte: (Adaptado de JOAQUIM JUNIOR et al., 2007)

A escolha do impelidor com a relação mais adequada e com o melhor padrão de
descarga de fluxo é determinante no desempenho do sistema. A Figura 10
apresenta vários tipos de impelidores.
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Figura 10 - Tipos de impelidores (a)pás retas, (b)tipo turbina, (c) pás retas inclinadas(PBT),
(d)tipo naval, (e)Lightnin, (f)HE3 hydrofoil

(a)

(b)

(d)

(e)

(c)

(f)

Fonte: (Adaptado de CULLEN, 2009).

O padrão de fluxo dos impelidores serve apenas como referência, pois o ele
depende também das características do fluído como a viscosidade, bem como do
tamanho e das proporções do tanque, chicana e impelidor (MCCABLE et al., 1985).

3.3

Impelidor pás inclinas a 45°

Pás Retas e Pás Inclinadas são os mais utilizados nas indústrias químicas
devido à simplicidade de seu projeto e construção. Os mesmos são apropriados para
reações regimes laminar e turbulento; este impelidor engloba mais da metade das
aplicações industriais. Os impelidores de pás retas são os que melhor desenvolvem
um fluxo radial sendo típicos de aplicações em mistura de líquidos miscíveis.
Eles operam a baixa velocidade de rotação porque é uma condição usualmente
necessária para o processo. Os impelidores de 2 pás são utilizados em menor
freqüência pois são mecanicamente mais instáveis do que os impelidores de como
os de 4 à 8 pás. Os impelidores de pás inclinadas caracterizam por um fluxo axial e
são principalmente utilizados nas operações de mistura envolvendo líquidos
miscíveis ou na preparação de dissoluções de produtos sólidos (SILVA, 2002).
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3.4

Tipos de Chicana

Um tanque padrão tem quatro chicanas colocadas a uma distância de 90° uma
das outras. Uma chicana padrão consiste em quatro chapas verticais tendo a largura
de 8% a 10% do tanque (T/12 a T/10) instaladas a 90° da parede. Chicanas de
parede aumentam o consumo de energia do tanque de mistura e geralmente
melhoram o resultado do processo. (JAKOBSEN, 2008).
Para tanques de aço, a largura da chicana é de T/12, a uma distância da parede
de pelo menos, T/72. As chicanas devem se estender para a parte da extremidade
inferior do impelidor ou para a linha tangente inferior.
De acordo com Paul et al., 2004, as chicanas de parede consistem tipicamente
de superfícies sólidas posicionadas no caminho do fluxo tangencial dentro do
tanque. No caso de ausência pelas mesmas, o fluxo criado pelo impelidor tem duas
dimensões, ou seja, há a rotação sólida.
Vários arranjos de chicanas estão disponíveis de acordo com a aplicação. Como
exemplo, as chicanas podem ser instaladas na parede do tanque ou afastadas dela,
com o intuito de eliminar o encrustamento de material na junção. Chicanas estreitas(
largura W= 2% de T), podem ser utilizadas para sistemas com viscosidade alta ou
para o arrastamento de partículas ou quando um pequeno vórtice é desejado. Um
sistema de quatro chicanas estreitas é recomendado especialmente para a
suspensão de partículas por conta da simetria e estabilidade mecânica além da boa
distribuição de sólidos em todo o líquido e uma superfície de vórtice limitada
(ATIBENI; GAO; BAO, 2013 ; Paul et al., 2004).
Um pequeno espaço entre a chicana e a parede do tanque(1,5% de T) é
permitido para minimizar zonas mortas principalmente em sistemas sólido-líquido.
Outros tipos de chicana como: a de superfície a retrátil, a twisted e a chicana
partida também são utilizadas para satisfazer necessidades específicas do processo
em taques agitados. As chicanas retráteis são utilizadas em sistemas nos quais a
reologia do sistema muda durante o processo de mistura, nestes casos a chicana
deve ser removida a um valor baixo de Reynolds; a chicana partida é utilizada em
tanques altos. A seleção do tipo de chicana, tamanho e localização depende das
necessidades do processo e do regime do sistema de mistura (PAUL et al., 2004).
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3.5

Padrão de Fluxo em Sistemas de Mistura

Segundo MacCabe (1985), o padrão de fluxo em um tanque agitado depende do
tipo do impelidor, das características do fluido e do tamanho e proporções do
tanque, chicanas e agitadores. Sendo que, a velocidade do fluido tem três
componentes e o padrão do de fluxo do tanque depende da variação ponto a ponto
deste parâmetro.
O primeiro componente da velocidade é radial e age na direção perpendicular ao
eixo do impelidor. A segunda componente é longitudinal e age na direção paralela
ao eixo. A terceira componente é tangencial ou rotacional a age na direção tangente
ao padrão circular em torno do eixo. Os componentes radial e longitudinal são úteis
e promovem o fluxo necessário para que ocorra a mistura. Enquanto que quando o
eixo é centralizado e está na posição vertical, a componente tangencial geralmente é
desvantajosa. O fluxo tangencial tem um padrão circular em torno do impelidor e cria
um vórtice no líquido.

3.6

Parâmetros de Processo

É necessário definir parâmetros de processos para melhor entendimento do
sistema de mistura. Esta seção tem como objetivo descrever características do
sistema de mistura.
3.6.1 Torque
O Torque transmitido é uma medida importante que influencia acentuadamente
o custo e o desempenho do sistema de mistura. Desta forma, para o cálculo do
torque são levados em conta o diâmetro do impelidor e a densidade do fluido, assim
como o tamanho do eixo e o peso do impelidor (SILVA, 2002).
Para os sistemas de mistura o torque está relacionado com a potência e a
velocidade rotacional do impelidor, sendo definida na equação 1.

τ=

P
2.π .N

(1)
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3.6.2 Potência e número de potência
Um dos parâmetros mais importantes para o cálculo do custo do processo é a
potência requerida pelo impelidor. O custo desta energia é estimado através do
cálculo da potência no sistema de agitação, que leva em conta o consumo de
energia total durante o tempo necessário para a realização do efeito de mistura
requerido.
Para o regime turbulento, a potência requerida pode ser estimada pelo produto
do fluxo produzido pelo impelidor e a energia cinética por unidade de volume do
fluído.

ܦ݊ = ݍଷ ܰ



ࡱ =

࣋൫ࢂᇲ ൯
ࢍࢉ

(2)

(3)

A estimativa de potência para o escoamento turbulento em um sistema homogêneo
pode ser realizada através da equação 4.

ࡼ

ࡺ = ࣋ࡺ ࡰ

(4)

O número de potência depende da espessura da pá do impelidor, do número de
pás, do ângulo, da relação D/T, da configuração da chicana e da elevação do
impelidor (PAUL et al., 2004).
O número de potência pode ser desenvolvido da taxa das forças de pressão
pelas forças inerciais para proporcionar uma relação prática entre potência e
diâmetro do impelidor, velocidade rotacional e densidade do fluido (CULLEN, 2009).
Um dos parâmetros que mais influenciam a potência fornecida ao fluido é a
presença de chicanas, pois o fluido sofre atrito. (JOAQUIM JUNIOR et al., 2007). O
número de Chicanas (Nb) e a sua largura(B) têm um efeito significante no Np. Com o
aumento do parâmetro adimensional NbB/T, o Np aumenta (Figura 13) para a
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configuração padrão com quatro chicanas com largura T/10. A valores altos de NbB
o Número de Potência é constante dependendo apenas de D/T (PAUL et al., 2004).

Figura 11 - Efeito de D/T no Número de Potência

Fonte: (Adaptado de PAUL et al., 2004)

3.6.3 Energia consumida pelo sistema de mistura
Em sistemas de mistura sem troca de calor, o principal custo de operação está
relacionado ao custo de energia aplicada ao eixo-árvore. O consumo de energia é
estimado pela Equação 5.
E = P×t

onde:
E Energia, em Joules [J ]
t Tempo de homogeneização [s]
P Potência, em [W] ou [J/s]

(5)
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3.6.4 Número de Bombeamento
O número de bombeamento relaciona a taxa de bombeamento do impelidor
Q(volume escoado por área do impelidor e por tempo) com a velocidade de rotação
e tamanho do impelidor.
ܰ =

ொ
ே య

(6)

O número de potência (Nq ) diminui com o aumento do regime turbulento até se
tornar constante e independente da viscosidade para altos números de Reynolds.
3.6.5 Número de Froud
O Número de Froude relaciona a taxa das forças inerciais (Fi) com as forças
gravitacionais (g).

Fr =

Ν 2 .D
g

(7)

Ele descreve a magnitude das ondas da superfície e a profundidade do vórtice
em sistemas de mistura.
3.6.6 Número de Reynolds
Números adimensionais são utilizados para caracterizar os tipos regime de fluxo
e suas características (PAUL et al., 2004).
O número de Reynolds é definido como a razão entre as forças inerciais, ou
aquelas que dão origem ao movimento, pelas forças de atrito, ou aqueles que
tendem a retardar o fluido. Em domínios geometricamente semelhantes, dois fluidos
com o mesmo número de Reynolds devem se comportar da mesma maneira.

Re =

ୈమ ρ
µ

(8)

Onde ρ é a densidade do fluido, µ é a viscosidade dinâmica do fluido, N a
velocidade do impelidor em rev/s e D é o diâmetro do impelidor.
Em tanques agitados o regime é laminar para Re<50 e turbulento para Re>5000,
entre esses valores o regime está em transição (PAUL et al., 2004).
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O Número de Reynolds, Froud e de Potência formam a base de correlações
empíricas que não depende de escala. Relações empíricas entre o número de
potência e número de Reynolds foram desenvolvidas para diferentes tipos de
impelidores geometricamente semelhantes (CULLEN, 2009).

3.7

Determinação do tempo de mistura

Há dois mecanismos para promover a mistura de um soluto, uma é através da
transferência de massa causada pelo fluxo de convecção e a outra é pela difusão
molecular. O tempo de agitação é influenciado pela geometria do vaso, pelo método
de teste e por Reynolds, que controla a difusão ou a convecção (NAGATA, 1975).
Para Nagata(1975), a mistura será homogênea quando a concentração C em
um ponto arbitrário de um líquido for igual a sua concentração média. Joaquim
Júnior et al. (2007) consideram o tempo de mistura em um tanque agitado como o
tempo medido no instante da adição de um traçador até o instante em que o líquido
alcança um grau de uniformidade desejado.
O conceito de variância é utilizado para eliminar a influência do ponto de
detecção do traçador dentro do tanque. A Equação 9 representa a variância da
concentração de traçador e a Equação 10 o coeficiente de variação. Esta
metodologia fornece uma predição mais confiável, já que considera as variações de
concentração de todas as regiões do tanque (JOAQUIM JUNIOR et al., 2011).
A eficiência de mistura tem sido descrita através do coeficiente de variação (cv),
ou de variância (σ), de fração mássica (C), conforme equação as Equações 9 e 10.

σ2 =

cv =

1 i= p
∑ (Ci − C∞ )
p − 1 i =0

σ
C

2

(9)

(10)

Mais especificamente, Ci é a concentração do marcador no tempo t registrado
pelo detector i.
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A Figura 12 mostra a variação da variância com relação ao tempo. O tempo de
mistura é considerado como sendo o tempo para o sistema de mistura atingir um
determinado valor de variância.

Figura 12 - Variância com relação ao tempo

Fonte: (Adaptado de JOAQUIM JUNIOR et al., 2007)

Em muitos casos a homogeneização é um importante parâmetro e pode ser um
fator limitante para as unidades subsequentes ao processo e para a comercialização
do mesmo.
Para um mesmo tanque, o tempo de mistura pode variar em função do nível do
líquido no tanque. O fato de o volume alterar a estimativa do tempo de mistura leva
diversos autores a obterem diferentes correlações para o tempo de mistura.
(JOAQUIM JUNIOR et al., 2007).

3.7.1 Número de Mistura
O Número de Mistura correlaciona o tempo de mistura com a velocidade de
rotação e está definido pela Equação 11, na qual o tempo de mistura é dado por θ.

Νθ = Νθ

(11)
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Neste caso, se o Número de Mistura for constante, o tempo de mistura é
proporcional ao inverso da velocidade de rotação.
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4

MODELAGEM MATEMÁTICA
O CFD utiliza as equações de Navier-Stokes para solucionar problemas como,

por exemplo, o fluxo do fluido. Elas descrevem os processos de momento,
transferência de calor e de massa, porém não têm uma solução analítica geral, mas
podem ser discretizadas e resolvidas numericamente. Equações que descrevem
outros processos, como por exemplo, a turbulência, pode ser adicionada as
equações de Navier-Stokes.

4.1

Equação de Transporte

Muitos processos que são envolvidos na movimentação do fluido são descritos
pelas equações de continuidade e transporte. Estas equações acompanham ao
longo do tempo, mudanças no fluido por convecção, difusão ou outras fontes de
quantidades conservadas ou transportadas.

4.1.1 Equação da continuidade
A equação da continuidade é uma relação de conservação de massa. E pode
ser descrita pela equação 12. Esta notação em consideração que não importa o item
a ser estudado e sim, que há uma soma de todos os itens.

ૉ

ܑ܃
ܑ ܠ

(12)

Sendo que U é a componente de velocidade do fluido que é derivada
parcialmente por x que representa uma das três direções da coordenada
Muitos processos que são envolvidos na movimentação do fluido são descritos
pelas equações de continuidade e transporte. Estas equações acompanham ao
longo do tempo, mudanças no fluido por convecção, difusão ou outras fontes de
quantidades conservadas ou transportadas (PAUL et al., 2004).
4.1.2 Equação da conservação do momento
Para a dedução da equação da conservação da quantidade de momento, as
quantidades de movimento no instante t e t+∆t são avaliadas e a diferença entre elas
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é a variação de quantidade de movimento do sistema. (MALISKA, 2004) Os termos
da esquerda da Equação 13 representam a convecção, os da direita são o gradiente
de pressão e difusão do momento; o termos Fi representam forças gerais.

∂ ( ρ .Ui )
∂ ( ρ .Ui.Uj )
∂p
∂   ∂U i ∂U j 2 ∂U k
+ ρ.
=−
+
+
− .
.∂ ij  + ρg i + Fi
µ 

∂t
∂x j
∂xi ∂x j   ∂x j
∂xi
3 ∂xk


4.2

(13)

Escoamentos Turbulentos

A mistura efetiva só ocorre quando o fluído está em regime turbulento, pois é
quando há uma complexa interação entre as moléculas de vários tamanhos, fazendo
troca com a vizinhança. Tipicamente para tanques agitados quando Re<10 o regime
é laminar e para Re>104 o regime é totalmente turbulento e para 10<Re<104 o
regime está em transição.
Muitos métodos estão disponíveis para incluir turbulência nas equações de
Navier-Stokes e muitos deles envolvem média do tempo. Quando a turbulência é
incluída, a quantidade transportada é a soma do equilíbrio e do item flutuante Ui +
ui’.
O fluxo turbulento tem característica tridimensional, flutuando os componentes
na velocidade, aumentando assim a taxa de troca de transporte de massa momento
e energia. As equações de conservação devem ser aplicadas instantaneamente,
assim as mesmas serão resolvidas em um curto espaço de tempo e espaço para
que a solução do fluxo seja mais precisa.
Porém, este tipo de abordagem conhecida como DNS (Direct Numerical
Simulation) é possível somente para alguns casos limitados de número de Reynols,
mas para a maioria dos casos práticos, este processo se torna inviável por conta do
tempo e complexidade computacional. Por isso, uma abordagem estatística
conhecida é Reynolds Averaging (CULLEN, 2009).
As equações da abordagem RANS ( Reynolds-average Navier-Stokes) resultam
da decomposição das velocidades, u, em outras quantidades escalares (Equação
14), φ(pressão, temperatura, fração mássica)(Equação 15) em médias e
componentes flutuantes.
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ݑ = ݑത + ݑᇱ

(14)

߮ = ߮ത + ߮ ᇱ

(15)

Porém, existe agora um problema da solução da turbulência, com mais
incógnitas do que equações. Com isso, os novos termos devem ser aproximados por
modelos empíricos.
Ao contrário do regime laminar a viscosidade, µ, a viscosidade turbulenta não é
uma propriedade do material, mas ela depende da taxa de deformação e das
escalas de comprimento no fluxo e, portanto, é distribuída no tempo e no espaço.
Dentre os modelos RANS, encontra-se o modelo de turbulência Shear Stress
Tranport (SST) que foi criado por Menter (1994) e é empregado neste trabalho. Ele é
baseado no modelo k-ω e também no k-ε levando em consideração as tensões de
cisalhamento. Fornece estimativas acuradas da entrada e fluxo de separação sob
gradientes de pressão (Manual ANSYS CFX 13.0).
O modelo k-ε é semi-empírico e baseado em grande parte em observações de
escoamentos em escoamento completamente turbulento e assumindo a existência
de uma turbulência isotrópica. Este é um dos mais importantes e utilizados modelos
de turbulência de duas equações para simulações em CFD, porém, tem dificuldade
em simular o comportamento da camada limite e os pontos onde ocorre a
separação, além de ter falhas para calcular fluxos com fortes gradientes de pressão.
Já o modelo κ –ω fornece o efeito da tensão de cisalhamento próximo da parede,
fornecendo uma melhor predição em termos do descolamento do fluxo.
Para os tanques de agitação de escala industrial este modelo SST é robusto
uma vez que satisfaz tanto o efeito na parede como no interior do fluxo, podendo
assim capturar todos os efeitos do impelidor. Portanto, o tratamento da parede é
feito utilizando um modelo baseado em energia cinética turbulenta / frequência (κ -ω)
e o modelo κ - ε, para o fluxo. Uma função de combinação assegura uma transição
suave entre os dois modelos.
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4.3

Métodos Numéricos

O método numérico pode resolver sistemas complexos e apresenta resultados
com muita rapidez. Cada vez mais são utilizados métodos computacionais para a
análise e desenvolvimento de um projeto e com a complementação de experimentos
laboratoriais apenas para a validação da solução encontrada. Mas para encontrar
uma solução correta pelo método numérico, devem ser escolhidas equações
diferenciais que representem adequadamente o fenômeno estudado, senão a
solução encontrada pode não condizer à realidade (MALISKA, 2004).
São resolvidas equações diferenciais, definidas em um domínio, substituindo as
derivadas por equações algébricas que envolvem a função incógnita. Para tanto, as
derivadas da função existente na equação diferencial devem ser substituídas pelos
valores discretos da função.
Transformar as derivadas em termos que contenham a função significa integrar
a equação diferencial e, as maneiras de se fazer isso, caracterizam os tipos de
métodos numéricos. Existem vários métodos: Método de Diferenças Finitas(MDF),
Método de Elementos Finitos(MEF) e Método dos Volumes Finitos(MVF). Este último
é o método em que se baseia o CFX, software que foi utilizado neste estudo
(MALISKA, 2004).

4.4

Método dos Volumes Finitos

O Método dos Volumes Finitos(MVF) é empregado na maioria dos pacotes
computacionais em função da robustez. Nesta técnica, a região de interesse é
dividida em pequenas regiões chamadas de volume de controle. É realizado um
balanço de conservação da propriedade para cada volume elementar para obter a
correspondente equação aproximada. Depois, é feita a integração das equações na
forma conservativa sobre volume elementar no espaço e no tempo. Desta forma,
pode ser obtida uma aproximação do valor de cada variável em pontos específicos
do domínio (MALISKA, 2004; ANSYS Inc, 2007).
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4.5
O

Malha Computacional
domínio

do

fluxo

é

dividido

em

vários

sub-volumes,

ou

células

computacionais, nas quais serão aplicadas as condições de contorno. Esta divisão
forma a chamada malha que pode conter elementos de várias formas e tamanhos.
Em 2D elas podem ser quadriláteros ou triângulos, já em 3D passa a ser tetraedros,
prismas, pirâmides ou hexaédricos (PAUL et al., 2004).
A malha estruturada tem os volumes ordenados de acordo com um sistema de
coordenadas globais. Empregando um esquema de interpolação que utilize apenas
volumes finitos, será originado uma matriz de coeficientes do tipo diagonal com , 5 e
7 diagonais para problemas 1D, 2D e 3D respectivamente (MALISKA, 2004). Ela
reduz a memória requerida para a solução do problema, possibilitando uma solução
numérica mais eficiente e permite uma maior ordem de esquema de discretização, e
conseqüentemente tem uma maior precisão. Porém, este tipo de malha é difícil de
ser aplicada em geometrias complexas (CULLEN, 2009).
As malhas não estruturadas são mais fáceis de ser automaticamente geradas
para as geometrias. Elas necessitam de mais memória e tem tempo computacional
maior.
As malhas híbridas combinam as melhores características da malha estruturada
e da não estruturada. Os pontos da malha não precisam coincidir com o outro nas
interfaces entre os blocos, o que permite uma maior flexibilidade na correspondência
da malha e da geometria de fluxo.
Em geral, a densidade da malha computacional deve ser fina o bastante para
capturar os detalhes do fluxo, mas não tão fina que impossibilite a resolução
computacional ou que cause uma demora.

4.6

Esquemas de discretização

Transformar as equações diferenciais de Navier-Stokes em equações algébricas
consiste no processo chamado de discretização. Existem três maneiras de fazer
isso, por método das diferenças finitas, elementos finitos e volumes finitos. Este item
irá concentrar na solução por método dos volumes finitos, pois é o método utilizado
pelo CFX.
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O método dos Volumes Finitos garante que Φ continua a ser conservada ao
integrar a equação de transporte em relação ao volume de controle, fazendo uso do
teorema de divergência para converter integrais em volume de fluxo através de
superfícies.
Como todas as variáveis do problema estão armazenadas no centro da célula,
os valores das faces precisam ser expressos em termos de valores do centro das
células. O resultado da discretização é um número finito de equações algébricas que
necessitam ser solucionadas simultaneamente em cada célula do domínio para
fornecer valores discretos de cada variável de fluxo.
Para tanques agitados, alguns autores têm preferido a utilização de esquemas
de alta ordem como o High Resolution e o Blend Factor. Neste trabalho foi utilizado o
Blend Factor.

4.7

Convergência

Os critérios de convergência são condições pré-definidas para os resíduos
(geralmente normalizado ou escalonado) que determinam quando uma solução
iterativa é convergente. Um critério de convergência pode ser considerando que o
total residual normalizado para a equação de diferença de pressão seja inferior a 1x
10-3.
Uma alternativa poderia ser que a soma de todos os resíduos normalizados tem
que ser menor do que 10-4. Para qualquer conjunto de critérios de convergência, a
hipótese é que a solução já não está em mudança quando a condição é atingida e
que há um equilíbrio de massas em geral ao longo do domínio (PAUL et al., 2004).
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5

METODOLOGIA

Este capítulo irá apresentar como este trabalho foi desenvolvido através da
metodologia do CFD.
Todo projeto de simulação CFD segue principalmente as seguintes etapas:
a) Definição do Problema: Analisar a física do fenômeno e traduzir o
problema de engenharia para o CFD. Definir os objetivos da simulação e o
domínio de estudo;
b) Pré-Processamento: Definição propriedades do material e equações do
modelo, selecionar as condições de contorno e se necessário

incluir

modelo para algum fenômeno de transporte e por último as reações.
c) Malha: Geração da Malha e seleção da densidade e regiões de
refinamento. Selecionar opções de solver e controle de soluções;
d) Solver: Resolução numérica das equações de transporte e dos modelos
adicionados
e) Pós-Processamento: Geração de gráficos e parâmetros de processo.
Tratamento de dados e análise dos resultados.
5.1

Definição do Problema e Considerações

Foram estudadas quatro geometrias de chicanas em um tanque com impelidor
pás inclinadas (PBT 45°), diâmetro T = 2m e fundo toresférico 10%; o escoamento é
monofásico e o fluido utilizado é a agua. O regime escolhido foi o totalmente
turbulento (Re= 50.000) uma vez que chicanas são, na grande maioria das vezes,
utilizadas neste regime. Como o Reynolds foi fixado, a

velocidade de rotação

correspondente é de 6,77 rps, com direção de bombeamento descendente (pumpingdown).
Para os cálculos computacionais foi utilizado o pacote computacional Ansys CFX
14.0, baseado no Método dos Volumes Finitos.
Neste trabalho foram consideradas também as seguintes hipóteses:
•

Fluxo global no tanque constante;
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5.2

•

Uma fase líquida uniforme contínua;

•

Fluido Newtoniano;

•

Propriedades físicas constantes;

•

Rotação do eixo constante;

•

Superfície livre do líquido livre de deformações;

•

Superfície livre sem ação de tensão superficial;

•

Geometria fixa;

Geometria e Domínios

A geometria foi criada utilizando a ferramentas o CAD do Design Modeler
disponível no software ANSYS CFX 14.0 e o SolidWorks.
A Figura 13 (a) representa o tanque com a chicana padrão que á a normalmente
utilizada em processos de tanque de mistura. A Figura 13 (b) corresponde à meia
chicana com altura de Z=1m, já a Figura 13 (c) contém o tanque com chicanas
afastadas da parede em 0,2m (Z/10) e a altura da chicana é igual à altura do tanque.
A última geometria, Figura 13 (d) tem o formato de um triângulo com ângulo de 30°.
A proposta das geometrias da chicana foi idealizada de forma a ter fácil
instalação e manutenção, além de algum dos tipos em análise já serem largamente
utilizados pela Indústria.
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Figura 13 - Geometrias das chicanas estudadas

(a)

(c)
Fonte: Elaborado pela autora

(b)

(d)
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A geometria do impelidor tipo pás inclinadas 45° (PBT) que será estudado neste
trabalho, foi feita utilizando uma relação geometrica B/D= 1/5 como mostra a Figura
14.

Figura 14 - Geometria do impelidor pás inclinadas 45° (PBT)

Fonte: Elaborado pela autora

A abordagem deste trabalho é constituída de um domínio rotativo ao redor do
impelidor na velocidade rotacional do mesmo e um domínio estacionário que
consiste nas paredes e chicanas do tanque; o domínio foi gerado a partir das
geometrias de estudo. A Figura 25 mostra estes domínios para o tanque de mistura
com a chicana padrão.

Figura 15 – Domínios rotativos e estacionários

Fonte: Elaborado pela autora
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Vergel (2013), Lane at al. (2000) e Coroneo et al. (2011), utilizaram o
parâmetro de localização da interface entre os domínios rotativo e estacionário em
uma distância axial desde o centro do impelidor de +/- 0,25D e raio de r = 0,75D.
Esta escolha implica na garantia de que a descrição do fenômeno está próxima à
realidade, ou seja, que os resultados da simulação serão críveis.

5.3

Malha

A discretização é aplicada em todo o volume do tanque e os modelos são
dependentes do tempo. A construção de uma malha de qualidade fará com que a
solução numérica seja mais eficiente e robusta (JOAQUIM JUNIOR et al., 2007;
CULLEN, 2009).
É essencial que ela tenha uma densidade de elementos suficiente para capturar
gradientes importantes do fluxo.
Este trabalho utiliza uma malha híbrida: nas paredes do tanque e na borda do
impelidor é utilizada a malha prisma, já no interior do sistema de mistura é utilizada a
malha tetraédrica.
Os elementos tetraédricos não são desejados perto das paredes se houver a
necessidades da camada limite ser resolvida porque o primeiro ponto da malha deve
estar bem próximo da parede enquanto que tamanhos relativamente grandes de
malha podem ser utilizadas em direções paralelas a parede. Estes requisitos levam
a volumes tetraédricos longos e finos, criando problemas na aproximação do fluxo
difusivo. Por esta razão, alguns métodos de geração de malha geram primeiro uma
primeira camada de prisma perto da parede, começando com uma discretização
triangular da superfície; no topo da camada uma malha tetraédrica é gerada
automaticamente até a parte restante do domínio. Esta abordagem aumenta a
qualidade da malha perto da parede e leva a soluções mais precisas e a uma melhor
convergência da solução dos métodos numéricos (FERZIGER; PERIC, 2002).
As malhas foram geradas através do software ANSYS CFX meshing levando em
consideração o tamanho do elemento, a taxa de crescimento e o refinamento nas
paredes do tanque e na superfície do impelidor. A Figura 16 (a) mostra o
detalhamento da malha no plano vertical e a Figura 16 (b) no plano horizontal.
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Figura 16 - Detalhes da malha (a) Plano vertical (b) Plano horizontal

Fonte: Elaborado pela autora

Foi utilizada a malha tetraédrica, pois ela tem a vantagem de se acomodar a
geometria, porém próximo às paredes do tanque e ao impelidor, foi utilizado a malha
tipo prisma para garantia de refinamento.
A camada das paredes contém 10 prismas com taxa de crescimento de 20% em
todas as superfícies do tanque e impelidor. A maioria das simulações foi realizada
utilizando um y+ na faixa entre 0.2 < y+ < 7 tanto para a região estacionária do
tanque quanto para a região rotativa do impelidor.. A Figura 17 mostra o
detalhamento da malha no sistema de mistura: (a) malha do impelidor, a Figura
17(b) a malha superficial do impelidor, a (c) o detalhamento da parede do tanque e a
(d) a malha superficial dos domínos.
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Figura 17 - Detalhe do refinamento da (a)malha na parede do impelidor, (b) superfície do
impelidor, (c) parede do tanque e (d) dos domínios rotativos e estacionários.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Elaborado pela autora

Foram geradas três malhas para a comparação do refinamento, o objetivo é a
certificação de que com a malha escolhida, o software encontrará uma solução com
independência

de

malha

para

o

problema

em

estudo

sem

aumentar

demasiadamente o esforço computacional.
O refinamento da malha acontece no domínio estacionário uma vez que o
domínio rotativo já tem uma malha refinada, pois é a região de maior turbulência e,
portanto, necessita de maior refinamento. Para este trabalho o número de elementos
do domínio rotativo foi de 680.000. A Tabela 2 descreve a quantidade de elementos
utilizada em cada tipo de refino de malha.
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Tabela 2 - Número de Elementos para as malhas fina, média e grossa
Tipo de Refino

Número de Elementos

Fina

1.804.000

Média

1.453.000

Grossa

1.035.000

Fonte: Elaborado pela autora

As Figuras 18, 19 e 20 mostram o detalhe das malhas fina, média e grossa. Este
trabalho utiliza a malha fina, pois é a que fornece a solução mais acurada, sem custo
computacional oneroso.

Figura 18 - Vista Vertical da malha fina(a), média(b) e grossa(c)

(a)
Fonte: Elaborado pela autora

(b)

(c)
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Figura 19 - Vista do Tanque da malha fina(a), média(b) e grossa(c)

(a)

(b)

(c)

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 20 - Vista do Tanque com corte da malha fina(a), média(b) e grossa(c)

(a)
Fonte: Elaborado pela autora

(b)

(c)
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5.4

Propriedades do Fluído

O fluido de estudo é água a 25°C e 1 atm. A tabela 3 resume as principais
propriedades físico-químicas da água.

Tabela 3 – Propriedades Físico-Químicas da água
Propriedade

Valor

Unidade

Densidade

997

Kg/m3

Viscosidade dinâmica

8,89e-4

Kg/m.s

Massa molar

18,02

Kg/Kmol

Fonte: GREEN; PERRY (2008)

5.5

Condições de Contorno

As condições de contorno que são impostas a cada equação de transporte as
tornam específica para diferentes geometrias e condições de operação. Neste
trabalho as condições de contorno são:
•

Não escorregamento das paredes e chicanas: a velocidade é nula nestes
pontos, considerando que as paredes sejam impermeáveis. Porém, a
velocidade não é nula nas pás do impelidor e o eixo também tem a
velocidade diferente de zero;

•

Superfície Plana no Topo do Tanque: esta condição é razoável para
tanques com chicanas, uma vez que a mesma minimiza o vórtice. A
componente normal da velocidade e o gradiente de velocidade tangencial
são zero. Isso significa que a tensão de cisalhamento na simetria da
superfície é zero, porém efeitos da tensão superficial não estão inclusas;

•

Impelidor e Eixo-Árvore: Não escorregamento, apresentando velocidade
de rotação;

•

Interface entre domínios: MFR – Frozen Rotor
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A Tabela 4 resume as condições de contorno utilizadas neste trabalho.
Tabela 4 – Condições de Contorno
Localização

Tipo

Paredes

Não escorregamento Velocidade nula na parede

Topo do Tanque

Superfície Plana

Tensores e Velocidade axial nulos

Impelidor e eixo-árvore

Parede Rotativa

Velocidade de Rotação

Interface entre domínios Fluído – Fluído

Especificação

Abordagem MFR - Frozen Rotor

Fonte: Elaborado pela autora

Conforme o manual de ANSYS CFX 14.0, sugere-se utilizar valores de y+< 300
para que seja válida a aproximação da função da parede baseado no perfil
logarítmico. A Figura 21 mostra a variação do y+ para o sistema de mistura em
estudo.

Figura 21 - Variação do y+

Fonte: Elaborado pela autora

67

Finalmente, todas as simulações foram realizadas utilizando computadores
equipados com Intel® Core i7 64 bits de quatro processadores e um total de 8GB de
memoria RAM e velocidade do processador de 2,80 GHz. O tempo de simulação foi
de em torno de 5 horas para cada simulação.
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6

RESULTADOS
6.1

Convergência e Monitoramento das Soluções

A convergência da solução numérica significa que os erros da equação de
balanço de massa são pequenos e que, portanto, não há mais variação da solução e
há um balanço da propriedade a ser estudada em todo o domínio. O critério de
convergência é um dos critérios para garantir a acuracidade das soluções
encontrados pelo software. A cada iteração, o erro residual é somado para todas as
células para monitorar o progresso da solução (CULLEN, 2009; PAUL et al., 2004)
Esta verificação deve ser feita tanto para o regime estacionário quanto para o
transiente. No primeiro caso, a variável em estudo foi o Número de Potência e para o
último regime transiente, foi utilizado dado da literatura.
A decisão de quando parar o processo de iteração é importante para a
acuracidade dos dados e efetividade da simulação (FERZIGER; PERIC, 2002).
Para Aubin, Fletcher e Xuereb (2004) o critério de convergência comumente
utilizado é abaixo de 3x10-4, já para Brucato et al. (1998) consideraram abaixo de
1x10-4 bem como o manual do Ansys. Vergel (2013) utilizou o valor de 1x10-5 para
um tanque com impelidor PBT 45°. Assim, neste trabalho foi utilizado um critério de
convergência de

1x10-5 para os erros residuais da solução das equações de

momento e massa.
Uma das variáveis de interesse deste projeto é o Número de Potência e,
portanto, ela foi monitorada a fim de verificar a sua estabilização. Pela Figura 22 é
possível notar que este parâmetro não é alterado significativamente após o passo
100. Deste modo, foi possível fazer a correlação com a Figura 23 que mostra o RMS
para as equações de momento e continuidade, concluindo que o RMS<1x10-5 não
haverá mais mudanças relevantes nos parâmetros de interesse para este estudo.
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Figura 22 – Monitoramento de Np durante a simulação
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Fonte: Elaborado pela autora

Figura 23 - Monitoramento do critério de convergência estado estacionário
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Fonte: Elaborado pela autora
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O passo de tempo e o intervalo da simulação foram definidos de acordo com as
estratégias utilizadas para simular a interação entre chicana e o impelidor definidas
por Lane et al. (2000), Spongis (2002) e Vergel (2013). Estes autores utilizaram
ଵ

ଵ

t < ଵ× e no presente trabalho é utilizado t < ଶ×, onde “t” é o intervalo de tempo e
“N” a velocidade de rotação do impelidor.

6.2

Estabilização do fluxo

Outro parâmetro utilizado para garantir a consistência da solução numérica dos
das equações dos fenômenos envolvidos em tanques de agitação é a confirmação
do padrão de fluxo característico do impelidor. Neste trabalho o fluxo analisado é
gerado por um impelidor PBT- 45°. A Figura 24 mostra que o sistema em estudo
demonstra o padrão de fluxo esperado, uma vez que pode ser visto o padrão de
fluxo característico do impelidor PBT- 45° consistente com o exposto na literatura.

Figura 24 - Padrão de Fluxo do impelidor PBT- 45°

Fonte: Elaborado pela autora

Por esse motivo, foi necessário monitorar a estabilização dos fluxos ao longo da
simulação que pudesse estabelecer um padrão definido de fluxo, portanto, os fluxos
volumétricos de cada interface (superior, lateral e inferior) entre o sistema rotativo e
estacionário foram monitorados para cada simulação como se mostra na Figura 25.

71

Figura 25 - Variação do Fluxo através das interfaces do domínio rotativo (superior, inferior e
lateral)

Estabilização de Fluxos do Impelidor
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Fonte: Elaborado pela autora

6.3

Independência da Malha

Como qualquer processo de solução numérica de equações, vários critérios
devem ser atendidos para garantir resultados com um mínimo de erros (MALISKA,
2004).
Foi realizado um estudo de independência do resultado numérico com relação à
malha computacional empregada. Esse estudo tem por objetivo determinar qual a
densidade de malha mínima que proporciona um resultado numérico que não
depende do refino da malha empregada.
A avaliação das incertezas numéricas da simulação foi feita baseada na análise
da predição do número de potência, de bombeamento e tempo de mistura uma vez
que estes são os parâmetros mais importantes para o sistema de mistura em estudo.
A escolha da malha também deve levar em consideração o custo computacional,
avaliando a relação custo-benefício visto que aumentar o número de elementos
aumenta o tempo de simulação(custo), entretanto fornece respostas mais precisas
(benefício).
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A criação das diferentes malhas foi feita a partir do refinamento na parede do
tanque, nas chicanas e no eixo do impelidor.
Brucato et al. (1998) consideraram um erro de 3% a 5% para o Número de
Potência e de Bombeamento, a Tabela 5 apresenta o resumo dos dados.

Tabela 5 - Porcentagem de variação de Np, Nq e Tempo de Mistura com a variação do
refino da malha
Tipo de Refino Número de Elementos Np

Nq
-

Tempo de Mistura

Grossa

1.035.000

-

Média

1.453.000

1,3% 1,5%

8,8%

Fina

1.804.000

0,5% 0,4%

5,6%

Fonte: Elaborado pela autora

A malha fina, com cerca de 1.804.00 elementos mostrou que pode predizer
resultados do número de potência, de bombeamento e do tempo de mistura com
precisão suficiente, pois satisfaz o critério estabelecido pela literatura. Os dados
apresentados na Tabela 5 mostram que a malha denominada como fina satisfaz o
critério da independência de malha.
Esse erro é pequeno para o número de potência demonstra que a malha nas
proximidades do impelidor é suficiente para capturar o provável valor correto.
Na Figura 26 é mostrado o efeito da discretização espacial sobre a predição do
Np e Nq e na Figura 27 o efeito no tempo de mistura.
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Figura 26 - Efeito do refinamento no Tempo de Mistura
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Fonte: Elaborado pela autora

Figura 27 - Efeito do refinamento a malha no Np e Nq
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Fonte: Elaborado pela autora

A malha mais fina garante a maior precisão dos cálculos e também possibilita
uma visualização mais detalhada dos resultados A Figura 28 mostra a relação do
perfil de velocidade e do refinamento da malha.
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Figura 28 - Efeito da malha no perfil de velocidade (a)malha fina, (b) malha média (c) malha
grossa

Fonte: Elaborado pela autora

A Figura 28 mostra que com o refino maior é possível enxergar um fluxo mais
intenso perto do eixo-árvore, nas laterais e também no fundo do tanque, essa
diferença pode provocar alterações na análise dos resultados.
Pelas Figuras 26, 27, 28 demonstram que a malha mais fina é a que melhor se
adequa à solução deste estudo. Uma vez que o alto desempenho das máquinas
atuais garante a solução sem aumentar vertiginosamente o custo operacional com a
variação das malhas propostas. Portanto, a escolha da malha mais refinada se
justifica pois, garante a maior precisão do cálculo sem onerar demasiadamente o
custo.

6.4

Monitoramento do Número de Potência e Número de Bombeamento

O Consumo de Potência (P) foi estimado a partir do cálculo da transferência de
torque (Tq) da superfície rotativa para o fluido.
O torque definido pela equação(1) foi utilizado para o cálculo do Número de
Potência definido pela equação (4), ambos os parâmetros foram descritos na seção
3.6.
P = 2 .π . N .τ

(16)
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A dissipação da potência a ser utilizada no cálculo de Np é derivada da
velocidade de rotação do impelidor e do torque que por sua vez foi calculado através
de esforços que atuam na superfície do impelidor.
Para o cálculo do número de bombeamento (Equação 17) foi necessário criar
um plano logo embaixo do impelidor na direção transversal ao fluxo como mostra a
Figura 29. Deste modo, foi possível calcular a vazão dos fluxos primários gerados na
descarga do impelidor (Q).

ΝQ =

Q
Ν.D 3

(17)

Figura 29 - Plano embaixo do impelidor para cálculo do Bombeamento

Fonte: Elaborado pela autora

6.5

Tempo de Mistura

O tempo de mistura para fluidos com densidades semelhantes dentro de um
tanque agitado é definido como o tempo medido do instante da adição de um
traçador até o instante em que o liquido alcança um grau de uniformidade desejado
(Castro, 2011).
Primeiramente foi feita a simulação em estado estacionário para obter o perfil de
velocidade e linhas de corrente do escoamento do fluido e, a partir disso, foi feita
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uma nova simulação em estado transiente para o cálculo do tempo de mistura. Foi
injetado um traçador na simulação do sistema de mistura, o qual parte da simulação
em estado estacionário, desta forma foi possível reduzido o tempo de cálculo.
O estudo do perfil permite avaliar qual é a variação de velocidade dentro do
tanque e assim definir os pontos de monitoramento
Para o cálculo da distribuição do traçador em função do tempo, foram
desativadas as equações de momento, continuidade e turbulência. Uma vez que,
segundo Paul et. al, 2004 , as características do escoamento não mudam com a
adição do traçador. Isso reduz o esforço computacional, ou seja, reduz o tempo de
simulação.
Segundo Castro (2011),o tempo de mistura estimado é maior quando o traçador
é iniciado no topo do tanque e, portanto, essa posição foi a adotada neste trabalho.
A Figura 30 mostra a posição escolhida para os monitores do traçador. Os
pontos de foram escolhidos avaliando o perfil de velocidade e identificando os
pontos de maior e de menor velocidade.

Figura 30 - Localização dos Monitores do Traçador

Fonte: Elaborado pela autora
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Inicialmente, foi considerada uma concentração de traçador na parte superior do
tanque igual a 1 e no restante do tanque igual zero, como mostra a Figura 31 (a)
isso corresponde a uma região de 10% do volume do tanque.
Stereiff (1979) sugeriu que o coeficiente de variação (cv) é o parâmetro mais
representativo para estimar o tempo de mistura. O critério considerado como tempo
de homogeneização para este trabalho foi o tempo no qual o coeficiente de variação
seja aproximadamente igual a 0,01, ou seja, o tempo no qual as variações da
concentração de traçador são da ordem de 1%. Este critério também foi adotado por
Castro (2011) e Navarro (2011). A Figura 31 mostra a evolução da concentração do
traçador na linha do tempo.
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Figura 31 - Traçador (a) 0s (b) 59s (c) 180s (d) 300s (e) 420s (f) 569s

(a)

(c)

(e)
Fonte: Elaborado pela autora

(b)

(d)

(f)
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A Figura 32 mostra a curva do coeficiente de variação ( cv ) da concentração do
traçador no interior do tanque em função do tempo.

Figura 32 - Coeficiente de variação
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Fonte: Elaborado pela autora

A Figura 33 mostra a variação da concentração do traçador nos pontos de
monitoramento. O detector 4 mostra está posicionado no topo do tanque, sendo que
no início a concentração do traçador é um com o tempo ela se iguala a concentração
dos outros detectores no tanque.
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Figura 33 - Concentração do traçador com relação ao tempo
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Fonte: Elaborado pela autora

A variável que mais influencia na estimativa do tempo de mistura é a
velocidade em cada ponto do tanque. Portanto, é um requisito que a velocidade seja
independente da malha utilizada, ou seja, a malha deve ser refinada até que os
resultados não mudem consideravelmente. Este refinamento foi feito através do
teste de independência da malha.

6.6

Caracterização do Perfil de Fluxo

Serão apresentadas distribuições de velocidade, campos vetoriais de velocidade
e linhas de corrente que representam a movimentação de partículas dentro do
tanque. Os planos horizontais considerados para os perfis de velocidade e os
campos vetoriais estão localizados à altura do misturador, no meio do tanque
(H=1m) e no topo do tanque. Posteriormente é apresentada uma análise do padrão
de fluxo em cada situação e sua possível influência no tempo de homogeneização.
É possível notar que o impelidor forma um jato em todos os arranjos, onde são
registradas as maiores velocidades no plano. A formação destes jatos é típica de
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misturadores axiais como é o caso do impelidor PBT 45°, estudado neste trabalho.
Nestes casos o equipamento empurra o fluido para frente devido à geometria das
pás.
Os resultados mostram que o fluido desliza até a parede frontal na direção axial,
bate na parede onde perde energia e, portanto velocidade, para depois continuar o
escoamento em direção ao impelidor para recircular.
O perfil vertical de velocidade (Figura 34) mostra uma distribuição simétrica de
fluxo entre o lado direito e esquerdo além de diferenças no cálculo do fluxo primário,
localizado nas proximidades da pá do impelidor. O fundo do tanque fica mais
homogeneizado para o caso da meia chicana e o perfil do impelidor tem um alcance
maior sobre o eixo. Existem mais zonas mortas no fundo do tanque das chicanas
afastadas além do topo do tanque ficar com menor intensidade de mistura
comparada com as outras geometrias de chicanas.
O perfil vertical de velocidade utilizando vetores (Figura 35) mostra que o fluxo
gerado pelo impelidor no caso da chicana angular tem maior alcance radial, ou seja,
o fluxo é jogado em direção à parede do tanque e sobe, descendo novamente após
quase alcançar o topo do tanque. Esse movimento favorece a redução do tempo de
mistura do sistema.
As chicanas afastadas (Figura 35 (c)) apresentam um padrão mais circulatório,
ou seja, há pouca circulação axial, e esta característica não contribui para a
homogeneização da mistura. Com isso, demonstram também maior intensidade de
mistura no fundo do tanque e pouca no topo do tanque.A chicana padrão e a meia
chicana tem um fluxo mais intenso na região do eixo do impelidor do que as outras
geometrias de chicana.
A linha de corrente (Figura 36), que é uma linha tangente ao vetor velocidade
em um dado instante, é conveniente para mostrar o caminho percorre o fluido no
tanque de mistura se o campo de fluxo fosse constante com o tempo.
A Figura de linhas de Corrente 36 (a) e (b) mostram um perfil de caminho
semelhante, com mais intensidade perto do impelidor e também no eixo, porém, o
fluido não passa em algumas partes do tanque.
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Já a Figura 36 (c) mostra um mais intenso no eixo do impelidor e também uma
rotação no topo do tanque. Essas características não ajudam reduzir o tempo de
mistura.
A Figura 36 (d) mostra um caminho mais caótico, ou seja, neste caso a partícula
está se movimentando por todo o tanque e consequentemente promove uma mistura
mais homogênea mais rapidamente.
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Figura 34 - Plano Vertical de Velocidade vertical (a) chicana padrão (b) meia chicana (c)
chicana afastada (d) chicana em ângulo

(a)

(c)
Fonte: Elaborado pela autora

(b)

(d)
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Figura 35 - Vetores perfil vertical (a) chicana padrão (b) meia chicana (c) chicana afastada
(d) chicana em ângulo

(a)

(c)
Fonte: Elaborado pela autora

(b)

(d)
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Figura 36 - Linhas de Corrente (a) chicana padrão (b) meia chicana (c) chicana afastada (d)
chicana em ângulo

(a)

(c)

(b)

(d)

Fonte: Elaborado pela autora

Na Figura 37 (a) se observa que quase não há circulação no topo do tanque e
existe pouca circulação na metade da altura do tanque para a chicana padrão
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Já a Figura 37 (b) tem um padrão melhor de velocidade no topo do tanque a
chicana padrão e a chicana afastada. Não apresentas zonas mortas no fundo do
tanque e também na parte central.
Já a Figura 37 (c) mostra que não há mistura no topo do tanque e que há
regiões de zona morta entre as chicanas no fundo do tanque.
A Figura 37 (d) apresenta certo nível de circulação no topo do tanque e algumas
zonas mortas perto das chicanas. Porém, numa análise geral apresenta o melhor
perfil para a redução no tempo de mistura, uma vez que possui menos regiões de
pouca velocidade.
O padrão circulatório de fluxo caracteriza uma homogeneização ruim, uma vez
que não há mistura efetiva. Esse tipo de padrão é apresentado na Figura 38 (b) no
meio e no fundo tanque e também apara a Figura 38 (a) no fundo do tanque. O perfil
mais caótico é o da chicana angular (Figura 38 (d)), facilitando a mistura efetiva e
consequentemente reduzindo o tempo de mistura.
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Figura 37 - Plano de Velocidade Axial (a) chicana padrão (b) meia chicana (c) chicana
afastada (d) chicana em ângulo

(a)

(c)
Fonte: Elaborado pela autora

(b)

(d)
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Figura 38 - Plano Radial de Vetores (a) chicana padrão (b) meia chicana (c) chicana
afastada (d) chicana em ângulo

(a)

(c)
Fonte: Elaborado pela autora

(b)

(d)
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6.7

Análise do tempo de mistura

É possível avaliar o tempo de mistura pela distribuição da concentração do
traçador através do tempo. As Figuras 39, 40, 41 e 42 comparam o avanço da mistura
do traçador no tempo de 60s, 240s, 420s e 600s respectivamente.
No tempo de 60s (Figura 39) nota-se que no caso das chicanas afastadas o
traçador tem uma grande concentração no topo do tanque ao passo que na outras
configurações de chicana isso não acontece, uma vez que o traçador já alcança o meio
do tanque.
No tempo de 240s (Figura 40) o traçador chega até o fundo do tanque para todas
as geometrias, porém, para a chicana afastadas, o traçador fica perto da região do
impelidor e ainda contempla uma grande quantidade no topo do tanque. Já para a
chicana angular o traçador já está praticamente em todo o volume do tanque. A chicana
padrão e a meia chicana têm melhor distribuição do que as chicanas afastadas, porém
ainda com vários pontos sem traçador.
No tempo de 420s (Figura 41) a concentração já começa a ficar homogênea para o
tanque com chicana angular assim como para o tanque com chicana padrão, O tanque
com chicanas afastadas ainda apresenta pontos de alta concentração do traçador no
topo do tanque. Já para a meia chicana a concentração é alta no topo e meio do tanque.
No tempo de 600s(Figura 42) a concentração está homogênea para o tanque com
chicana angular e chicana padrão, ou seja, o tempo de mistura foi finalizado. Já a meia
chicana e a chicana afastada ainda têm a concentração do traçador em alguns pontos.
Desta forma, fica evidenciado que a chicana com ângulo e a chicana padrão têm
tempo de mistura menor do que a meia chicana e a chicana afastada.
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Figura 39 - Variação do traçador para o tempo de mistura com 60s (a) chicana padrão (b)
meia chicana (c) chicana afastada (d) chicana em ângulo

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 40 - Variação do traçador para o tempo de mistura com 240s (a) chicana padrão (b)
meia chicana (c) chicana afastada (d) chicana em ângulo

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 41 - Variação do traçador para o tempo de mistura com 420s (a) chicana padrão (b)
meia chicana (c) chicana afastada (d) chicana em ângulo

Fonte: Elaborado pela autora

93

Figura 42 - Variação do traçador para o tempo de mistura com 600s (a) chicana padrão (b)
meia chicana (c) chicana afastada (d) chicana em ângulo

Fonte: Elaborado pela autora
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6.8

Comparação entre as configurações de chicanas

A Tabela 6 mostra os dados de Número de Potência (Np), Número de
Bombeamento (Nq), Tempo de Mistura, Potência consumida e gasto com Energia
para a configuração de chicana padrão, meia chicana, chicana afastada e chicana
com ângulo.

Tabela 6 - Resumo dos dados do sistema de mistura para todas as configurações de
chicana
Tipo de Chicana

Np

Nq

Tempo de Mistura (min) Potência (W) Energia (J)

Padrão

1,12 0,67

9,5

0,21

119,78

Meia Chicana

1,02 0,66

10,8

0,19

123,65

Chicana Afastada 1,10 0,67

21,1

0,21

261,03

Com Ângulo

7,3

0,21

90,80

1,10 0,66

Fonte: Elaborado pela autora

Há uma redução em torno de 9% na potência consumida pela configuração de
meia chicana, mas este parâmetro fica praticamente constante para as outras
geometrias. Porém esse parâmetro se analisado isoladamente pode levar a uma
conclusão equivocada, uma vez que nestes casos deve também ser analisado em
conjunto com o tempo de mistura.
Não há variação significativa para o Número de Bombeamento, portanto o
mesmo fica estável para todas as configurações. Esse resultado está dentro do
esperado uma vez que esta variável está relacionada com o tipo de impelidor.
O tempo de mistura aumentou em 13% para a meia chicana e de 122% para a
chicana afastada em relação à chicana padrão. O perfil de fluxo gerado pelas
geometrias influencia consideravelmente no tempo

de mistura. Para o caso da

chicana afastada, há muitos pontos de zona morta no tanque bem como uma
circulação giratória em torno do eixo que desfavorece a mistura efetiva do fluido. Já
a meia chicana apresenta rotação sólida no fundo e na metade do tanque, esse
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comportamento compromete o tempo de mistura. A configuração de chicana angular
foi a única que reduziu o tempo de mistura, a porcentagem atingida foi de 23%; isso
se de ao fato dessa geometria ter gerado um perfil caótico do fluxo, promovendo a
mistura efetiva, evitando também a rotação sólida no tanque de mistura.
A configuração de chicana com ângulo foi a que teve menor gasto com energia
entre todas as configurações bem como menor tempo de mistura. Comparando a
redução do gasto, chega a uma redução de 24% em relação à chicana padrão e a
65% com relação à chicana afastada, que é uma configuração comumente utilizada
na Indústria para evitar encrustamento.
Esse ganho é muito representativo para a Indústria, uma vez que consumirá
menos energia e também aumentará o tempo de máquina disponível, ou seja, no
caso de uma possível falta de capacidade não seria necessária a compra de novos
equipamentos. Além de atualmente ser muito comum projetos de redução de energia
nas Indústrias por causa do constante aumento do custo da energia e também da
escassez dela.
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7

CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS

A meia chicana teve um comportamento bem próximo à chiana padrão, mesmo
assim aumentou o tempo de mistura em 13% uma vez que na região do fundo e na
metade do tanque foram gerados perfis de fluxo circulatório, reduzindo a mistura
efetiva do fluido. Porém, a mesma reduziu a potencia em 9% e com isso, o consumo
de energia foi reduzido em torno de 3%.
A chicana afastada da parede aumentou o tempo de mistura em 122% com
relação a chicana padrão, uma vez que gerou zonas mortas na região perto da
chicana e também criou zonas de movimentos circulatórios. Também aumentou o
consumo de energia em 118%, tornando um gasto excessivo. Ainda sim, esta
configuração é muito usada na Indústria, uma vez que evita encrustações na parede.
A chicana com ângulo foi a que mais reduziu o tempo de mistura se comparado
com a chicana padrão, o valor chaga a ser 23% menor, sendo um valor muito
significativo. Foi observado pelo perfil de fluxo que a chicana com ângulo de 30°
formou um perfil mais caótico dentro do tanque do que as outras configurações de
chicana. Esta característica contribuiu para a redução do tempo de mistura do
sistema. Já para o consumo de energia, a redução foi de 24%, sendo também uma
redução importante para a redução do custo da fabricação dos produtos.
Por fim, este trabalho teve como objetivo demonstrar que um projeto adequado
de um sistema de mistura pode minimizar os gastos energéticos e o tempo de
processamento, além de melhorar a uniformidade do processo, reduzindo a
formação de zonas mortas.
A sugestão para trabalhos futuro é a análise do comportamento da distribuição
de sólidos dentro do sistema de mistura uma vez que a geometria da chicana pode
influenciar tanto na velocidade da dispersão dos sólidos, bem como na deposição do
material na chicana. Além da avaliação do efeito da variação do ângulo da chicana
que obteve o melhor resultado.
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