Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Danillo Lanzieri Modesto

Estudo da transferência de energia de um tubo de vórtice (RHVT) a
partir da fluidodinâmica computacional (CFD)

São Paulo
2022

Danillo Lanzieri Modesto

Estudo da transferência de energia de um tubo de vórtice (RHVT) a partir da
fluidodinâmica computacional (CFD)

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Processos Industriais

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Efraim Cekinski (Orientador)
Mestrado Processos Industriais
Prof. Dr. João de Sá Brasil Lima (Membro)
IMT – Instituto Mauá de Tecnologia
Prof. Dr. Celso Fernandes Joaquim Júnior (Membro)
FATEC - Faculdade de Tecnologia de Botucatu (CEETEPS)

Danillo Lanzieri Modesto

Estudo da transferência de energia de um tubo de vórtice (RHVT) a
partir da fluidodinâmica computacional (CFD)

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo - IPT, como parte dos requisitos
para a obtenção do título de Mestre em
Processos Industriais.
Área de Concentração: Desenvolvimento e
Otimização de Processos Industriais.
Orientador: Prof. Dr. Efraim Cekinski

São Paulo
Março/2022

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

M691e

Modesto, Danillo Lanzieri
Estudo da transferência de energia de um tubo de vórtice (RHVT) a partir da
fluidodinâmica computacional (CFD). / Danillo Lanzieri Modesto. São Paulo, 2022.
93p.
Dissertação (Mestrado em Processos Industriais) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Desenvolvimento e
Otimização de Processos Industriais.
Orientador: Prof. Dr. Efraim Cekinski
1. Tubo de vórtice de Ranque-Hilsch 2. Fluidodinâmica computacional 3.
Transferência de energia 4. Tese I. Cekinski, Efraim, orient. II. IPT. Unidade de
Negócios de Ensino Tecnológico III. Título

2022-16

CDU 66.021.2(043)
Bibliotecário responsável: Maria Darci Cornellas Narciso – CRB 8/3569

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a todos que me acompanharam nessa trajetória, mas
principalmente à base, Benedito, Laura, Adão e Priscila, pois o apoio, carinho e
compreensão em meus momentos de ausência foram o alicerce para manter-me forte,
motivado e seguro da escolha que fiz.

AGRADECIMENTOS

Ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo e seus
profissionais, principalmente para os professores Edna Gubitoso e Silas Derenzo, e
ao incrível time da secretaria e coordenadoria de ensino: Adilson Feliciano, Andreia
Longuinho, Bruno Damião e Mary Yoshioka.
À Revista Produto & Produção e I WENDEQ, por publicar os artigos
desenvolvidos ao longo deste trabalho.
Ao Les Rapchak da Nex Flow™ Air Products Corp, por sua colaboração,
flexibilidade e celeridade.
Aos autores Seif T. Abdelghany e Hamdy A. Kandil, por gentilmente cederem
seu livro Computational Fluid Dynamics Study of the Ranque-Hilsch Vortex Tube, que
contribuiu substancialmente para o desenvolvimento deste trabalho.
Ao Marcos Csik, pela compreensão da importância desta pesquisa para mim.
À minha família e amigos, pela motivação.
Em especial aos orientadores, Dr. Efraim e Dr. Joseph, que foram primordiais
para a construção desta dissertação. Enalteço a parceria e o comprometimento com
esta pesquisa, suas disponibilidades em horários mais improváveis, paciência e
sapiência na condução, além dos valiosos ensinamentos que levarei por toda a vida.

RESUMO

Neste trabalho é apresentado uma investigação a respeito do tubo de vórtice de
Ranque-Hilsch (RHVT) utilizando um modelo numérico para a realização das
simulações por meio da fluidodinâmica computacional (CFD). O propósito desta
pesquisa é compreender o sentido das variações das parcelas de energia na medida
em que se segue a variação da propriedade física no interior do tubo de vórtice,
permitindo assim identificar os processos termodinâmicos envolvidos em cada. Para
a realização do estudo dos fenômenos que ocorrem no interior do RHVT em
funcionamento, foi utilizado o pacote de software FLUENTTM como recurso para
simulação computacional em CFD. A geometria do tubo de vórtice, tal como as
condições para a realização das simulações foram baseadas na publicação de Skye,
Nelis e Klein (2006). Os resultados se mostraram coerentes com os presentes nas
literaturas indicando a separação em duas correntes por diferença de temperatura,
além da região de estagnação, onde ocorre o retorno da corrente fria. A partir das
análises dos mapas de isocontorno e variação das propriedades físicas ao longo das
correntes estudadas, foi possível constatar que um fator preponderante para a
ocorrência dessa separação é devido a expansão do ar de alta pressão após a
passagem pelo bocal de entrada, onde também acontece uma drástica variação no
número de Mach. Mais especificamente entre a região de entrada e o eixo de simetria,
é formada a temperatura mais baixa de todo o campo de escoamento. Essa região
atuará como fonte fria para o esfriamento da corrente que retornará do final do tubo
em sentido à saída fria. E quanto ao aumento da temperatura, essa ocorre porque a
energia cinética acumulada logo após a entrada será redistribuída no sentido da
entrada para a saída quente, causando o aumento gradual da temperatura na medida
em que o escoamento se expande mais lentamente em sentido à saída quente.

Palavras-chaves: tubo Ranque-Hilsch; RHVT; tubo de vórtice; fluidodinâmica
computacional; CFD

ABSTRACT

Study of energy transfer of a vortex tube (RHVT) through computational fluid
dynamics (CFD)
On this work presents an investigation about the Ranque-Hilsch Vortex Tube
(RHVT) using a numerical model to perform the simulations through computational
fluid dynamics (CFD). The purpose of this research is to understand the meaning of
the variations of the energy parcels as it follows the variation of the physical property
inside the vortex tube, thus allowing to identify the thermodynamic processes involved
in each one. To carry out the study of the phenomena that occur inside the RHVT in
operation, the software package FLUENTTM was used as a resource for computational
simulation in CFD. The geometry of the vortex tube, as well as the conditions for
carrying out the simulations, were based on the publication by Skye, Nelis and Klein
(2006). The results were consistent with those in the literature, indicating the
separation into two currents by temperature difference, in addition to the stagnation
region, where the return of the cold current occurs. From the analysis of the isocontour
maps and variation of the physical properties along the studied currents, it was possible
to verify that a preponderant factor for the occurrence of this separation is due to the
expansion of the high pressure air after passing through the inlet nozzle, where there
is a drastic variation in the Mach number. More specifically, between the inlet region
and the axis of symmetry, the lowest temperature of the entire flow field is formed. This
region will act as a cold source for the cooling of the current that will return from the
end of the tube towards the cold outlet. And as for the increase in temperature, this
occurs because the kinetic energy accumulated shortly after the inlet will be
redistributed from the inlet to the hot outlet, causing a gradual increase in temperature
as the flow expands more slowly towards the hot outlet.

Keywords: Ranque-Hilsch vortex tube; RHVT; vortex tube; computation fluid
dynamics; CFD
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1 INTRODUÇÃO
O dispositivo conhecido como Tubo de Vórtice de Ranque-Hilsch, ou RanqueHilsch Vortex Tube (RHVT) tem sido objeto de estudo por oferecer uma alternativa
aos meios atuais de obtenção de correntes de ar fria e quente, a partir de um
dispositivo mecanicamente simples e sem peças móveis. Seu nome é devido a
homenagem a dois pesquisadores por suas descobertas, Ranque foi o primeiro a
inventar e patentear o dispositivo (RANQUE, 1934) e Hilsch o primeiro a aperfeiçoar
essa proposta e mostrar uma abordagem quantitativa (HILSCH, 1947).
O RHVT pode ser utilizado para resfriamento de um indivíduo que utiliza
macacão como Equipamento de Proteção Individual e está submetido a um ambiente
severamente quente, resfriamento de equipamentos eletrônicos, gabinetes elétricos,
resfriamento de peças que saem de fornos e injetoras, peças soldadas, resfriamento
de amostras de laboratório, entre outros

(NEX FLOW AIR PRODUCTS

CORPORATION, 2021).
O tubo de vórtice é um dispositivo simples sem qualquer parte mecânica que se
movimenta enquanto está em funcionamento que converte um fluxo de gás
inicialmente homogêneo de temperatura em dois fluxos separados de temperaturas
diferentes. Além disso, é livre de manutenção, tem um formato compacto e leve, além
de não utilizar qualquer gás refrigerante (ABDELGHANY; KANDIL, 2015).
O método consiste essencialmente em dividir o fluido sob pressão em duas
correntes com temperaturas também diferentes. De modo prático, o fluido sob pressão
é injetado tangencialmente em um corpo cilíndrico provido de orifícios dispostos em
ambas as extremidades do tubo. O fluido é então guiado de modo a proporcionar um
movimento helicoidal em sentido a um destes orifícios, cuja seção transversal é
adequadamente restrita a fim de produzir um movimento de retorno de uma porção
do fluido em sentido ao orifício da extremidade oposta do tubo. Isso produz duas
camadas de fluidos com movimentos axiais opostos, a camada interna expandindo e
comprimindo a camada externa, fornecendo calor à mesma. Uma corrente de fluido
quente é assim recebida através do orifício de seção transversal restrita, enquanto
uma corrente de fluido frio é recebida através do orifício oposto (RANQUE, 1934).
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O RHVT se mantém como objeto de pesquisa de profissionais de áreas em que
é conveniente obter a separação do ar em correntes de diferentes temperaturas, via
dispositivo sem componentes móveis ou reações químicas. Desde a sua invenção a
geometria do RHVT sofreu poucas alterações e também poucas variações de
desempenho nos resultados experimentais encontrados (DÖRR, 2017).
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2 OBJETIVO
O objetivo do trabalho é utilizar um modelo numérico para a realização das
simulações por meio da fluidodinâmica computacional (CFD) com o propósito de
analisar a evolução das parcelas de energia que compõem a energia total em diversos
pontos do domínio de cálculo.
Sob a hipótese de que a variação da energia potencial será desprezível ao longo
do domínio, as componentes remanescentes da energia que serão investigadas são:
a energia interna (indicador da temperatura para um gás ideal), a energia na forma de
trabalho de pressão e a energia cinética.
A intenção é identificar o sentido das variações das parcelas de energia dentro
do tubo de vórtice, permitindo assim identificar os processos termodinâmicos
envolvidos em cada região.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Para compreender os aspectos sobre o tubo de vórtice abordados em trabalhos
técnicos, foi analisada a Tabela 1, que é uma complementação a partir da contribuição
inicial de Bazgir et al. (2019) com a metodologia aplicada por Modesto, Saab Jr e
Cekinski (2021), portanto, atualizada até o ano de 2019.
Também foi utilizada a Tabela 2, que apresenta os modelos numéricos
estudados ao longo dos anos para compreender os fenômenos do tubo de vórtice e
que também foi compilada por Modesto, Saab Jr e Cekinski (2021) até o ano de 2019
a partir das contribuições iniciais de Eiamsa-ard e Promvonge (2008) e Thakare e
Parekh (2015).
Assim, é observado que o primeiro registro de estudo numérico do RHVT
acontece em 1971, com Linderstrom-Lang (1971), mas somente no final dos anos 90,
com Gutsol e Bakken (1999), é introduzido a fluidodinâmica computacional e desde
então tem sido recorrente a aplicação da CFD (sigla em inglês para Computation Fluid
Dynamics), para estudar o RHVT.
Nota-se que as simulações tem sido realizada com mais frequência utilizando o
software FLUENTTM, modelo de turbulência k-ε e as modelagens são praticamente
divididas em igual quantidade entre duas e três dimensões.
Tabela 1 - Visão geral da literatura sobre os estudos em tubo de vórtice
Autor

(continua)

Ranque

Ano
1933

Hilsch

1946

Knoernschild

1948

Pesquisa
Primeira separação de temperatura em tubo de vórtice
Primeiro estudo detalhado dos parâmetros de separação de
temperatura em tubo de vórtice
Explicação do efeito Ranque-Hilsch

Elser e Hoch

1951

Separação dos gases em tubo de vórtice

Deissler e Perlmutter

1960

Análise da separação de energia

Reynolds

1961

Mecanismo da separação de energia

Erdelyi

1962

Explicação do efeito Ranque-Hilsch

Sibulkin

1962

Fluxo circular instável, viscoso

Gulyaev

1965

Efeito Ranque-Hilsch em baixas temperaturas

Bruun

1969

Separação experimental de energia em tubo de vórtice

Linderstrom-Lang

1971

Cálculos 3D de velocidade e temperatura em tubo de vórtice

Takahama e Yokosawa

1981

Separação de energia divergente em tubo de vórtice

Kurosaka

1982

Corrente acústica em fluxo turbulento

Stephan et al.

1983

Investigação experimental de separação de energia

Stephan et al.

1984

Formulação matemática da separação de energia

Eckert

1986

Separação de energia em tubo de vórtice
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Tabela 1 - Visão geral da literatura sobre os estudos em tubo de vórtice

(continua)

Autor

Ano

Pesquisa

Balmer

1988

Efeito de Ranque-Hilsch em líquidos

Ahlborn et al.

1994

Limites de separação de energia

Ahlborn e Groves

1997

Fluxo secundário em tubo de vórtice

Gutsol

1997

Revisão do efeito de Ranque-Hilsch

Gutsol e Bakken

1998

Explicação do efeito Ranque-Hilsch

Fröhlingsdorf et al.

1999

Análise CFD do tubo de vórtice (padrão k-ε)

Mischner e Bespalov

2002

Produção de entropia em tubo de Ranquel-Hilsch

Shannak

2004

Separação de temperatura em tubo de vórtice

Aljuwayhel et al.

2005

Estudo numérico do tubo de vórtice (RNG k-ε, padrão k-ε)

Behera et al.

2005

Estudo numérico de RHVT (RNG k-ε)

Gao et al.

2005

Estudo experimental de RHVT

Piralishvili e Fuzeeva

2005

Estudo analítico e experimental de RHVT

Piralishvili e Fuzeeva

2006

Critérios para separação de energia

Sky et al.

2006

Estudo numérico do tubo de vórtice (RNG k-ε, padrão k-ε)

Sohn et al.

2006

Estudo experimental e numérico do tubo de vórtice

Eiamsa-ard e Promvonge

2006

Estudo numérico do tubo de vórtice

Eiamsa-ard e Promvonge

2007

Estudo numérico de RHVT

Eiamsa-ard e Promvonge

2008

Revisão do RHVT

Dincer et al.

2008

Estudo experimental de RHVT

Behera et al.

2008

Estudo numérico de RHVT (RNG k-ε)

Xue e Arjomandi

2008

Efeito do ângulo de vórtice no RHVT

Yilmaz et al.

2009

Revisão sobre os critérios de projeto para tubo de vórtice

Secchiaroli et al.

2009

Estudo numérico de RHVT (RANS e LES)

Zin et al.

2010

Estudo numérico de tubo de vórtice (RNG k-ε)

Xue et al.

2010

Revisão da separação de temperatura

Xue et al.

2013

Rafiee e Rahimi

2013

Liu et al.

2014

Estudo experimental de separação de temperatura
Estudo experimental e 3D do RHVT, validação e optimização
em CFD
Estudo numérico de tubo de vórtice (k-ε)

Xue et al.

2014

Kobiela

2014

Rafiee e Sadeghiazad

2014

Thakare e Parekh

2014

Bej e Sinhamahapatra

2014

Bej e Sinhamahapatra

2015

Pourmahmoud et al.

2015

Pourmahmoud et al.

2015

Pourmahmoud et al.

2015

Análise de energia em tubo de vórtice
Derivação analítica do efeito de Ranque-Hilsch a partir das
equações de conservação
Análise de exergia 3D do desempenho de um RHVT
Análise CFD da separação de energia do RHVT com diferentes
gases
Estudo CFD sobre os efeitos do número de bocais em um
RHVT
Estudo CFD sobre os efeitos do cisalhamento viscoso em um
RHVT
Estudo CFD dos efeitos da pressão de entrada na separação
de energia em um RHVT
Análise CFD do efeito do comprimento do RHVT como um
critério de projeto
Estudo paramétrico CFD sobre o desempenho de um RHVT

Dhillon e Bandyopadhyay

2015

Análise CFD de tubo de vórtice

Abdelghany e Kandil

2015

Análise numérica e modelagem 3D de RHVT
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Tabela 1 - Visão geral da literatura sobre os estudos em tubo de vórtice

(conclusão)

Autor

Ano

Pesquisa
Revisão de estudos experimentais, numéricos e de otimização
de tubo de vórtice
Análise computacional da separação de energia

Thakare et al.

2015

Manimaran

2016

Rafiee e Sadeghiazad

2016

Rafiee e Sadeghiazad

2016

Rafiee e Sadeghiazad

2016

Thakare e Parekh

2017

Rafiee e Sadeghiazad

2017

Rafiee e Sadeghiazad

2017

Rafiee e Sadeghiazad

2017

Rafiee e Sadeghiazad

2018

Chýlek et al.

2018

Manickam e Prabakaran

2019

Aghagoli e Sorin

2019

Comparação experimental e CFD de RHVT
Análise de CFD em RHVT com diferentes diâmetros de orifício
frio
Desempenho termodinâmico de um RHVT

Bazgir et al.

2019

Análise numérica de tubo de vórtice (RNG k-ε)

Simulação 3D baseado em modelo experimental
Análise 3D para otimização do ângulo de aceleração para um
RHVT
Análise experimental e 3D utilizando diferentes formatos de
válvula “hot-end”
Análise computacional e experimental em RHVT
Estudo CFD e experimentais comparativos entre RHVTs
Estudo experimental e CFD usando diferentes formas de
válvulas “hot-end”
Estudo experimental e CFD na otimização de parâmetros
geométricos do RHVT
Estudo experimental e CFD de RHVT de circuito duplo

Fonte: Modesto, Saab Jr e Cekinski (2021).
Tabela 2 - Estudos numéricos com validações experimentais em RHVT
Autor

Método ou
software
utilizado
Função de
fluxo
Técnica de
Galerkin

(continua)
Resultados
comparado com
as medições
Ruim, mas
tendencioso
Tendência ruim,
mas qualitativa
Justa, mas
suposições em
dúvida

Fluido

Modelo

Incompressível

Equação zero

Schlenz (1982)

2D
compressível

Equação zero ou
comprimento de mistura

Amitani et al.
(1983)

2D
compressível

negligenciada

Diferença
finita

Incompressível

-

Campo de
velocidade
induzido por
vórtice
helicoidal

2D
compressível
2D
compressível
2D
compressível

k–ε

Fluent

k–ε

CFX

ASM e k – ε

Volume
finito

Bom

2D

k–ε

CFX

Bom

3D
compressível
2D
compressível
2D
compressível

k – ε e RNG k – ε

Star-CD

k – ε e RNG k – ε

Fluent

Linderstrom-Lang
(1971)

Borissov et al.
(1993)
Guston e Bakken
(1999)
Frohlingsdorf e
Unger (1999)
Promvonge
(1999)
Frohlingsdorf e
Unger (1999)
Behera et al.
(2005)
Aljuwayhel et al.
(2005)
Skye et al. (2006)

k–ε e
RNG k – ε

Fluent

Qualitativamente
de acordo
Razoavelmente
bom
Razoavelmente
bom

Razoavelmente
bom
Razoavelmente
bom
Razoavelmente
bom

21

Tabela 2 - Estudos numéricos com validações experimentais em RHVT

(continua)

Fluido

Modelo

Método ou
software
utilizado

Eiamsa-ard e
Promvonge
(2006)

2D
compressível

ASM e k – ε

Volume
finito

Bom

Sohn et al. (2006)

3D
compressível

k–ε

CFD-ACE

Qualitativamente
de acordo

2D

LES

CFD-ACE

Muito bom

3D

RNG k – ε

Star-CD

Bom

2D

LES

CFD-ACE

Razoavelmente
bom

2D
compressível

RNG k – ε e LES

Fluent

Bom

3D

RNG k – ε

Fluent

Bom

Zin et al. (2010)

3D

k–ε

Fluent

Qualitativamente
de acordo

Baghdad et al.
(2011)

3D

Fluent

Muito bom

Pourmahmoud et
al. (2012)

3D

k–ε

Fluent

Muito bom

Khazaei et al.
(2012)

2D

SpalartAllmarasmodel,Standard
k–ε model, RSM

Fluent

Bom

Ouadha et al.
(2013)

3D

RSM

Fluent

Bom

3D
compressível

k – ε Realizável

Fluent

Bom

3D
compressível

k–εek–ω

Fluent

Bom

2D
compressível
2D
compressível
3D
compressível

k–εek–ω

Fluent

Bom

k–ε

Fluent

Bom

k–ε

Fluent

Bom

3D
compreesível

k–ε

Fluent

Razoável

k–ε

Fluent

2D Bom e 3D
qualitativamente
de acordo

k – ε e RNG k – ε

CFX

Bom

3D
compressível

k–ε

Fluent

Bom

3D
compressível

k–ε

Fluent

Bom

Autor

Farouk e Farouk
(2007)
Behera et al.
(2008)
Farouk et al.
(2009)
Secchiaroli et al.
(2009)
Shamsoddini e
Nehzad (2010)

Liu et al. (2014)
Rafiee e
Sadeghiazad
(2014)
Thakare e Parekh
(2014)
Pourmahmoud et
al. (2015)
Pourmahmoud et
al. (2015)
Dhillon e
Bandyopadhyay
(2015)
Abdelghany e
Kandil (2015)

Thakare et al.
(2015)
Rafiee e
Sadeghiazad
(2016)
Rafiee e
Sadeghiazad
(2016)

k – ε, k – ω,

Resultados
comparado com
as medições

SST k – ω e RSM

2D
compressível e
3D
compressível
2D
compressível e
3D
compressível
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Tabela 2 - Estudos numéricos com validações experimentais em RHVT
Autor
Rafiee e
Sadeghiazad
(2016)
Rafiee e
Sadeghiazad
(2016)
Rafiee e
Sadeghiazad
(2017)
Rafiee e
Sadeghiazad
(2017)
Thakare e Parekh
(2017)
Chýlek et al.
(2018)
Manickam e
Prabakaran
(2019)
Aghagoli e Sorin
(2019)
Bazgir et al.
(2019)

(conclusão)

Fluido

Modelo

Método ou
software
utilizado

3D
compressível

RSM

Fluent

Bom

3D
compressível

RSM

Fluent

Bom

3D

k–ε

Fluent

Bom

3D
compressível

RSM

Fluent

Bom

2D
compressível

k–ε

Fluent

Bom

– ω, SST k – ω e RSM

Star-CCM+

Bom

3D
compressível

k–ε

Fluent

Bom

3D
compressível
3D
compressível

k–ε

Fluent

RNG k – ε

Fluent

3D
compressível

Resultados
comparado com
as medições

k – ε, k – ε Realizável, k

Bom
Bom

Fonte: Modesto, Saab Jr e Cekinski (2021)

As avaliações para os resultados comparados com as medições apresentadas
na Tabela 2, foram ponderadas de acordo com as conclusões dos autores de suas
respectivas pesquisas, onde é possível acompanhar uma recorrência de bons
resultados nos trabalhos mais recentes.
Apesar de Skye, Nellis e Klein (2006) ter a comparação entre os resultados de
seu estudo numérico com a experimental definida como razoavelmente bom,
observou-se no decorrer deste trabalho que sua pesquisa é frequentemente utilizada
como referência para comparação em publicações que o sucedem, tais como Farouk
e Farouk (2007), Rafiee e Sadeghiazad (2014), Abdelghany e Kandil (2015) e Rafiee
e Sadeghiazad (2016b), que serão abordados mais adiante.
Contudo, outros autores desenvolveram suas pesquisas de RHVT em CFD
validando com experimentação própria e que também obtiveram bons resultados,
como nos de Rafiee e Sadeghiazad (2016 a 2017), Thakare e Parekh (2017), Chýlek,
Šnajdárek e Pospíšil (2018), Manickam e Prabakaran (2019) e Bazgir e Khosravi-nikou
e Heydari (2019), que são os mais recentes e que também serão detalhados na
sequência.

23

Assim, esse estudo possibilitou focar a revisão bibliográfica nos trabalhos mais
importantes que serão descritos no presente trabalho.
O primeiro a desenvolver uma pesquisa mais detalhado sobre o RHVT foi Hilsch
(1947), que criou a versão de tubo de vórtice apresentado na Figura 1.
Figura 1 – Wirbelröhre de Hilsch

Fonte: Hilsch (1947).

Para o bocal de entrada e a câmara de vórtice, Hilsch (1947) explica que o fluxo
circular de ar próximo ao bocal de entrada e ao orifício deve ser o mais próximo
possível da simetria rotacional. Isso é alcançado por injeção do ar comprimido, que
são mostrados na Figura 1. Duas peças de tubo de diâmetro interno “D” são fixadas
ao cilindro por meio de flanges e porcas sobrepostas, um dos flanges atuando como
orifício “B” localizado próximo ao bocal de entrada.
A Figura 2, de Aljuwayhel, Nellis e Klein (2005), apresenta o funcionamento e as
partes que compõem um tubo de vórtice de contracorrente, atualmente o modelo mais
comumente encontrado.

24

Figura 2 – Composição de um tubo de vórtice de contracorrente

Fonte: Aljuwayhel, Nellis e Klein (2005).

De acordo com Gao (2005), os aspectos de geometria dizem respeito ao
posicionamento dos componentes. Basicamente, para o posicionamento da saída de
fluido frio, existem dois tipos diferentes de sistemas RHVT, são eles:
a) Sistema RHVT de contracorrente (Figura 3);
b) Sistema RHVT unicorrente (Figura 4).
Figura 3 – Desenho esquemático de um sistema RHVT contracorrente

Fonte: Gao (2005).
Figura 4 – Desenho esquemático de um sistema RHVT unicorrente

Fonte: Gao (2005).

Quando a saída fria é colocada no lado oposto da saída quente, o sistema é dito
de contracorrente e quando a saída fria é disposta no mesmo lado da saída quente,
ele é denominado unicorrente.
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O desempenho do sistema unicorrente é menos eficiente que o do sistema
contracorrente. Assim, na maioria das vezes, a geometria de contracorrente é mais
comumente utilizada (GAO, 2005)
Dutta, Sinhamahapatra e Bandyopdhyay (2010) sintetizam em um breve
histórico as diversas versões na tentativa de explicar o fenômeno que ocorre no tubo
de vórtice, iniciando por Ranque (1933), que inventou o tubo de vórtice e relatou pela
primeira vez sobre separação de energia, posteriormente, Hilsch (1947) publicou
resultados experimentais sistemáticos desse efeito e desde então esse fenômeno
atraiu muitos cientistas e várias teorias têm sido propostas para explicar este
fenômeno a partir de estudos experimentais, analíticos e numéricos. Hilsch (1947)
sugeriu que a expansão do ar de alta pressão perto da parede para baixa pressão
perto do eixo gera um gradiente de velocidade na direção radial, o que resulta na
transferência de energia cinética pela força viscosa das camadas de fluido internas
para o fluido externo camadas. Hartnett e Eckert (1957 apud Dutta, Sinhamahapatra
e Bandyopdhyay, 2010) apresentaram um modelo simples para separação de energia
baseado em fluxo turbulento com rotação de corpo sólido. Reynolds (1962 apud Dutta,
Sinhamahapatra e Bandyopdhyay, 2010) realizou uma análise numérica do tubo de
vórtice e comparou as previsões com os resultados experimentais, ele concluiu que
os fluxos de energia térmica e mecânica foram os fatores mais importantes. Bruun
(1969 apud Dutta, Sinhamahapatra e Bandyopdhyay, 2010) mediu os perfis de
pressão, velocidade e temperatura no tubo de vórtice e concluiu que a transferência
de calor turbulenta era o fator mais importante por trás da separação de energia.
Kurosaka (1982 apud Dutta, Sinhamahapatra e Bandyopdhyay, 2010) sugeriu que a
separação da temperatura era o resultado do efeito de corrente acústica. Ahlborn e
Groves (1997 apud Dutta, Sinhamahapatra e Bandyopdhyay, 2010) apresentaram a
teoria da circulação secundária para explicar a separação de energia. Lewins e Bejan
(1999 apud Dutta, Sinhamahapatra e Bandyopdhyay, 2010) sugeriram que o gradiente
de velocidade angular na direção radial dá origem ao acoplamento friccional entre
diferentes camadas do fluxo giratório, resultando na migração de energia via trabalho
de cisalhamento das camadas de fluido internas para as camadas de fluido externas
(DUTTA; SINHAMAHAPATRA; BANDYOPDHYAY, 2010).
Conforme Behera et al. (2005), muitos pesquisadores, como Hilsch (1947),
Deissler e Perlmutter (1960 apud Behera et al. 2005), Kurosaka et al. (1982 apud
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Behera et al. 2005), Ahlborn et al. (1994 apud Behera et al. 2005), Cockerill (1995
apud Behera et al. 2005), Gutsol (1997 apud Behera et al. 2005), sugeriram várias
teorias para explicar o efeito. Ahlborn et al. (1998 apud Behera et al. 2005) postularam
uma teoria de separação de temperatura baseada no mecanismo de bomba de calor
habilitado pelo fluxo de circulação secundária em tubos de vórtice. No entanto, até
hoje nenhuma teoria exata surgiu para explicar o fenômeno de forma satisfatória.
Assim, grande parte do projeto e desenvolvimento de tubos de vórtice foram baseados
em correlações empíricas, deixando muito espaço para otimização de parâmetros
críticos (BEHERA et al., 2005).
Outra versão é a proposta por Ahlborn, Keller e Rebhan (1998) que, em resumo,
explica que o vórtice primário no RHVT estabelece uma circulação secundária que
atua como o fluido de trabalho em uma bomba de calor. O fluxo secundário absorve
calor próximo ao eixo em baixa pressão. Em seguida, ocorre uma compressão e um
aquecimento adiabáticos à medida que o gás é movido em direção à periferia, onde a
energia é transferida para elementos de fluido muito frios que estão emergindo dos
bocais de injeção. Este processo, junto com a conversão de energia cinética em calor
na corrente quente, é totalmente responsável pelo efeito Ranque Hilsch observado e,
assim, remove o mistério de um fenômeno que não havia sido explicado por mais de
60 anos (AHLBORN; KELLER; REBHAN, 1998).
3.1 Parâmetros importantes para o estudo de RHVT
Como dentro do RHVT o escoamento é compressível, ele deve ser avaliado de
acordo com as equações que modelam esse tipo de escoamento que são diferentes
do escoamento incompressível verificado na maior parte dos processos industriais.
Abaixo serão apresentadas as equações mais importantes e que servirão para
analisar o processo simulado.
3.2 Entalpia, temperatura e pressão de estagnação (ou total)
Sempre que as energias cinética e potencial do fluido são desprezíveis, como
acontece com frequência, a entalpia representa a energia total de um fluido. Para
escoamentos a alta velocidade, a energia potencial do fluido ainda é desprezível, mas
não a energia cinética. Em tais casos, é conveniente combinar a entalpia e a energia
cinética do fluido em um único termo chamado de entalpia de estagnação (ou total),
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definida por unidade de massa como representado na Equação 1 (ÇENGEL;
CIMBALA, 2012).

ℎ0 = ℎ +

𝑣2
2

(1)

Em que,
h0 é a entalpia de estagnação [kJ/kg],
h é a entalpia específica [kJ/kg], e
v é a velocidade [m/s].
A temperatura de estagnação (ou total), representa a temperatura que um gás
ideal atinge quando é levado ao repouso de forma adiabática. Na Equação 2, o termo
v²/2cp corresponde a elevação de temperatura durante tal processo e é chamado de
temperatura dinâmica (ÇENGEL; CIMBALA, 2012).

𝑇0 = 𝑇 +

𝑣2
2𝑐𝑝

(2)

Em que,
T0 é a temperatura de estagnação (ou total) [neste caso em K],
T é a temperatura [neste caso em K], e
cp é o calor específico a pressão constante [kJ/kg.K].
Já a pressão que um fluido atinge quando é levado ao repouso de forma
isentrópica é chamada de pressão de estagnação, que é expresso pela Equação 3
(ÇENGEL; CIMBALA, 2012).
𝑃0
𝑇0 𝑘/(𝑘−1)
=( )
𝑃
𝑇

(3)

Sendo,
P0 a pressão de estagnação [Pa],
𝑐𝑝

k é a razão entre os calores específicos (𝑐 ) [-], e
𝑣

cv é o calor específico a volume constante [kJ/kg.K].
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Diversos autores julgam que a fração de massa fria é o parâmetro mais
importante, indicando o desempenho do tubo de vórtice e a separação
temperatura/energia no interior do tubo (EIAMSA-ARD; PROMVONGE, 2008,
(YILMAZ et al., 2009 e ABDELGHANY; KANDIL, 2015).
É definida por esses autores como a razão entre a vazão mássica do ar frio e a
vazão mássica do ar de entrada. A fração de massa fria pode ser controlada por uma
válvula conhecida como plugue “hot-end”, que é colocada na extremidade quente do
tubo.
Essa fração pode ser expressa como apresentado na Equação 4.
𝜇𝑐 =

𝑚̇𝑐
𝑚̇𝑖

(4)

Em que,
μc é a fração de massa na saída fria [-],
ṁc é a vazão mássica da corrente de ar frio em sua saída [kg/s], e
ṁi é a entrada ou a vazão mássica total do fluido de trabalho pressurizado
[kg/s].
3.3 Número de Mach
Para explicar o conceito de velocidade sônica, Janna (2010) faz uma analogia
com um cilindro cheio de fluido e contendo um pistão. Este pistão é repentinamente
movido para a direita em uma quantidade infinitesimal a uma velocidade dV, como
representado na Figura 5. Se o fluido for incompressível, todo o volume do líquido se
moverá para a direita. Se o fluido for compressível, as moléculas de gás na camada
“A” primeiro comprimirão e, por sua vez, comprimirão as da camada “B”. Estas, então,
comprimirão as moléculas da camada “C” e assim por diante. O processo de
compressão de camadas gasosas se propaga para a direita a uma velocidade finita
chamada velocidade sônica, o processo de compressão é como uma onda viajando
através do meio em velocidade sônica. Após a passagem da onda, a velocidade do
fluido é igual à velocidade do pistão dV. (JANNA, 2010).

29

Figura 5 - Arranjo de um cilindro com pistão contendo fluido

Fonte: Janna (2010).

Ainda de acordo com Janna (2010), para determinar a velocidade sônica (a)
aplicada para um gás ideal, nota-se a Equação 5.
(5)

𝑎 = √𝑘𝑅𝑇
Em que,
a é a velocidade do som [m/s],
𝑐𝑝
k é a razão entre os calores específicos (𝑐 ) [-],
𝑣

R constante do um gás [kJ/kg.K], e
T é a temperatura [neste caso em K].
Entender este conceito é importante para determinar o número de Mach (M),
que, para Moukalled, Mangani e Darwish (2015), é definido como a relação entre a
velocidade de um objeto se movendo através de um fluido (v) e a velocidade local do
som (a), que pode ser conferido na Equação 6.
𝑀=

𝑣
𝑎

(6)

Assim, os fluxos para os quais o número de Mach é menor que 0,2 podem ser
tratados como incompressíveis. Para M < 1 o fluxo é denominado subsônico, para
M=1: sônico, para 1 < M < 5: supersônico e para M > 5: hipersônico. Além disso, um
fluxo acelerando de subsônico para supersônico é chamado de fluxo transônico. O
valor do número de Mach (menor que 1 ou maior que 1) nos limites de um domínio
dita o número de condições de limite exigidas ali (MOUKALLED; MANGANI;
DARWISH, 2015).
Em uma consideração de Oosthuizen e Carscallen (1997), para os efeitos gerais
de uma mudança na área no fluxo isentrópico através de um canal, essa situação é
mostrada na Figura 6, ou seja, os efeitos de uma mudança diferencialmente pequena
na área, dA, nas outras variáveis, por exemplo, v, P, ρ e T e são considerados. Os
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efeitos de dA nas mudanças na velocidade, pressão, densidade, etc., ou seja, em dv,
dP, dρ, serão derivados usando as equações governantes discutidas em sua obra. A
análise apresentada é uma extensão de algumas das análises fornecidas
anteriormente por eles e há alguma sobreposição com outros trabalhos.
Figura 6 - Mudanças de fluxo consideradas no canal de área variável

Fonte: Oosthuizen e Carscallen (1997).

Não é o foco do presente trabalho detalhar as transições equacionais realizadas
por Oosthuizen e Carscallen (1997), mas considera-se importante sua premissa para
que então seja possível buscar compreender os fenômenos que ocorrem no tubo de
vórtice, portanto, apresenta-se a Equação 7 sintetizada.
(𝑀2 − 1) 𝑑𝑀
𝑑𝐴
=
γ
𝐴
1 + (2) 𝑀2 𝑀

(7)

A partir desta equação, observa-se que:
a) Quando M < 1 (subsônico), dA tem o sinal oposto a dM, por exemplo, quando
A aumenta, M diminui;
b) Quando M > 1 (supersônico), dA tem o sinal igual a dM, por exemplo, quando
A aumenta, M aumenta;
c) M = 1 (sônico), dA = 0, por exemplo, A é um valor mínimo quando M=1. dA
também pode ser zero quando dM é zero, ou seja, um mínimo na área do fluxo
também pode ser associado a um máximo ou mínimo no número de Mach.
Os resultados derivados acima com relação ao efeito das mudanças de área no
número de Mach e na velocidade estão resumidos na Figura 7. A partir desses
resultados, observa-se que se um fluxo subsônico deve ser acelerado a uma
velocidade

supersônica,

ele

deve

ser

passado

por

uma

passagem

convergente/divergente. A parte convergente acelera o fluxo até um número Mach de
1 e a parte divergente acelera o fluxo até a velocidade supersônica. Na garganta,
como dA = 0, o número de Mach é igual a 1. Isso está resumido na Figura 8. Em tal
bocal, a pressão diminuirá continuamente em todo o bocal. Se a pressão final não for
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baixa o suficiente, o fluxo permanecerá subsônico como em um medidor Venturi, ou
seja, o fluxo supersônico não será gerado. Nesta situação, uma vez que dA ainda é
zero na garganta, dV e dM devem ser zero na garganta, ou seja, a velocidade e o
número de Mach atingem um máximo na garganta (OOSTHUIZEN; CARSCALLEN,
1997).
Ainda de acordo com Oosthuizen e Carscallen (1997), de maneira semelhante a
situação acima, se o fluxo que entra no bocal for supersônico, existem duas
possibilidades. Ou o número de Mach diminuirá para 1 na garganta e, em seguida,
continuará a diminuir para valores subsônicos na parte divergente do bocal, ou o fluxo
permanecerá supersônico em todo o bocal, o número de Mach e a velocidade, neste
caso, diminuindo no trecho convergente do bocal, atingindo valores mínimos, embora
ainda supersônicos, na garganta, e aumentando novamente na região divergente do
bocal.
Figura 7 - Efeito da mudança de área no número de Mach

Fonte: Oosthuizen e Carscallen (1997).
Figura 8 - Geração de fluxo supersônico em um duto convergente/divergente

Fonte: Oosthuizen e Carscallen (1997).
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3.4 Estudos numéricos de tubo de vórtice
Como dito anteriormente, a publicação de Skye, Nellis e Klein (2006) tem se
mostrado recorrente em diversas pesquisas que o sucedem, e por essa razão, este
será mais detalhado e utilizado como base também para o presente trabalho.
Subsequente, serão abordados alguns dos autores que também verificaram suas
investigações com a publicação de Skye, Nellis e Klein (2006) e também os mais
recentes que validaram suas pesquisas com experimentação própria.
Na pesquisa de Skye, Nellis e Klein (2006) foi criado um modelo CFD a partir de
um tubo de vórtice comercial, o estudo foi desenvolvido utilizando um modelo
axissimétrico estacionário bidimensional (com vórtice) que utilizou as equações de
turbulência k-ε padrão. O modelo de turbulência k-ε RNG também foi analisado, no
entanto, neste verificou-se que aumenta a diferença entre a separação de energia
medida e prevista (SKYE; NELLIS; KLEIN, 2006).
A comparação entre o modelo CFD e os dados experimentais medidos
produziram resultados promissores em relação à capacidade do modelo de prever a
separação de energia. Quando o modelo original foi alterado reduzindo a área de
entrada, descobriram que a pressão de entrada total se comparou favoravelmente à
pressão de entrada medida e o modelo previu valores de separação de energia que
estavam dentro de 20% da separação de energia medida experimentalmente. Esta
tendência é válida para toda a faixa de fração fria (μc) e pode ser parcialmente
explicada fisicamente considerando os efeitos da camada limite no bocal. O modelo
também prevê com precisão o ponto máximo de operação de separação de energia
em relação à fração fria (SKYE; NELLIS; KLEIN, 2006).
Ainda de acordo com Skye, Nellis e Klein (2006), uma vez que o modelo prevê
razoavelmente os resultados quantitativos para a separação de energia experimental,
ele pode ser usado com segurança para investigar ainda mais os parâmetros que
afetam o desempenho do tubo de vórtice. Estudos de interesse que podem ser
realizados com o modelo incluem desempenho com diferentes fluidos, temperaturas
e pressões de entrada, ângulos de bocal e geometrias de tubo. Investigar esses
parâmetros computacionalmente é muito menos demorado e caro do que as variações
de projeto de fabricação e teste. Neste contexto, o modelo é útil como uma ferramenta
econômica e de economia de tempo para projetar tubos de vórtice (SKYE; NELLIS;
KLEIN, 2006).
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A verificação experimental do modelo de Skye, Nellis e Klein (2006) concentrase nas comparações entre a temperatura e a separação de energia que é prevista
pelo modelo CFD e medida experimentalmente à medida que a fração fria é variada.
A fração fria (μc) é definida como a fração do fluxo de massa de entrada que sai da
extremidade fria do tubo. A validade das medições experimentais é avaliada por meio
de um balanço geral de energia que é possibilitado pela medição simultânea de todas
as taxas de fluxo de massa de entrada e saída e temperaturas. O conjunto de dados
que é selecionado para comparação está confinado àqueles pontos onde os
equilíbrios de energia experimental próximos a 10%. Valores que caem fora desta
faixa são encontrados nos extremos de frações frias altas e baixas onde a separação
de temperatura mensurável total e fluxos de volume existentes são baixos, resultando
em uma grande incerteza na separação de energia medida (SKYE; NELLIS; KLEIN,
2006).
Nesta experimentação de Skye, Nellis e Klein (2006), foi utilizado um tubo de
vórtice da Exair® de 708 slpm1 (25 scfm2) para coletar todos os dados experimentais
relatados em seu trabalho. O tubo de vórtice foi alimentado com ar comprimido a uma
pressão manométrica de entrada nominal de 483 kPa (70 psig).
Ainda no trabalho de Skye, Nellis e Klein (2006), a separação de energia que é
induzida nas correntes quentes e frias que saem do tubo de vórtice (Qh e Qc,
respectivamente), foram calculadas utilizando as Equações 8 e 9.
𝑄̇ℎ = 𝑚̇ℎ 𝑐𝑝 (𝑇ℎ − 𝑇𝑖 )

(8)

𝑄̇𝑐 = 𝑚̇𝑐 𝑐𝑝 (𝑇𝑖 − 𝑇𝑐 )

(9)

Em que,
Qh a taxa de transferência de calor aplicado para a região quente [W],
Qc a taxa de transferência de calor aplicado para a região fria [W],

ṁh é a vazão mássica da corrente de ar quente [kg/s],
ṁc é a vazão mássica da corrente de ar frio [kg/s],
Th é a temperatura do ar na saída quente [°C],
Tc a temperatura do ar na saída fria [°C], e
Ti a temperatura do ar de entrada [°C].
1
2

SLPM, sigla para standard litre per minute (litro padrão por minuto, l/min)
SCFM, sigla para standard cubic feet per minute (pés cúbico padrão por minuto, ft³/min)
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Em todas as comparações entre o modelo CFD e os dados medidos
experimentalmente realizadas por Skye, Nellis e Klein (2006), são relatadas em
termos da fração fria. No experimento, a fração fria está diretamente relacionada à
pressão na saída quente, como visto na Figura 9. Além disso, a alteração da pressão
da saída quente fez com que a pressão da saída fria mudasse devido à queda de
pressão associada ao fluxo adicional através do orifício frio conforme mostrado na
Figura 9. Para operar o tubo de vórtice com frações de frio menores que 0,4, foi
necessário aumentar a pressão da saída fria, o que foi realizado com as válvulas dos
rotâmetros nesta saída. O aumento da pressão de saída fria resulta em um aumento
correspondente na pressão da saída quente (SKYE; NELLIS; KLEIN, 2006).
Ainda de acordo com Skye, Nellis e Klein (2006), no modelo CFD, a condição de
limite de pressão da saída fria foi especificada na pressão da saída fria medida e a
pressão da saída quente foi especificada iterativamente até que a fração fria medida
experimentalmente fosse alcançada.
Como visto na Figura 9, o modelo geralmente superestimou a pressão da saída
quente necessária para uma determinada fração fria, no entanto, a tendência geral
concorda bem. O modelo superestimou consistentemente a pressão da saída quente
em cerca de 20 kPa para os dados com frações frias entre 0,37 e 0,75 (SKYE; NELLIS;
KLEIN, 2006).
Figura 9 – Medições experimentais e previsões do modelo CFD de pressão estática de
saída quente e fria, em função da saída fria

Fonte: Skye, Nellis e Klein (2006).
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Skye, Nellis e Klein (2006) explica que, como o tubo de vórtice não tem fonte
externa de trabalho ou calor, o processo de separação de energia é impulsionado
apenas pela disponibilidade associada ao ar de alta pressão fornecido à entrada. O
modelo CFD prevê a pressão total na entrada necessária, dada a taxa de fluxo,
temperatura total e área de entrada especificada como condições de contorno. As
médias ponderadas de massa da pressão de entrada total prevista pelo modelo CFD
são mostradas na Figura 10 como uma função da fração fria. Os valores medidos
experimentalmente de pressão de entrada também são mostrados na Figura 10. É
observado que esses valores de pressão não concordam exatamente, pois a definição
da pressão de entrada total no modelo CFD implica a pressão que existiria se o fluxo
de entrada fosse isentropicamente desacelerado para velocidade zero (ou seja, se o
bocal for reversível), enquanto o bocal real é relativamente bruto e, portanto,
claramente irreversível (SKYE; NELLIS; KLEIN, 2006).
Como a pressão de estagnação de entrada é medida experimentalmente a
montante do bocal irreversível, ela deve ser maior do que a pressão total na entrada
prevista pelo modelo CFD. A Figura 10 ilustra que o modelo prevê de forma
consistente que a pressão total de entrada é cerca de 120 kPa mais baixa do que a
pressão de entrada medida. No entanto, a diferença entre esses dois valores de
pressão é muito grande para levar em conta o fluxo irreversível no bocal. Portanto, o
modelo foi posteriormente alterado para aumentar a pressão total de entrada (SKYE;
NELLIS; KLEIN, 2006).
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Figura 10 - Pressão de entrada medida experimentalmente e a pressão de entrada total
prevista pelo modelo CFD, em função da fração fria

Fonte: Skye, Nellis e Klein (2006).

A separação de temperatura medida pelo experimento e prevista pelo modelo
CFD é a diferença absoluta entre a temperatura de entrada e as respectivas
temperaturas de saída. A temperatura de entrada no modelo CFD foi especificada
como 294,2 K constante, que é consistente com a temperatura total medida na entrada
do tubo de vórtice. A Figura 11 mostra a separação da temperatura quente e fria
medida e prevista em função da fração fria. O modelo subestima consistentemente a
separação da temperatura fria e quente em aproximadamente 16 K e 4 K,
respectivamente (SKYE; NELLIS; KLEIN, 2006).
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Figura 11 – Separação de temperatura das saídas quente e fria medida experimentalmente
e prevista pela CFD, em função da fração fria

Fonte: Skye, Nellis e Klein (2006).

Para Skye, Nellis e Klein (2006), a taxa de separação de energia fornece outra
medida do desempenho do tubo de vórtice. As taxas de separação de energia (Qh e
Qc) foram calculadas utilizando as Equações 8(8) e 9, com base nos dados
experimentais e nas previsões de CFD, e são mostrados na Figura 12 como uma
função da fração fria. Novamente, o modelo subestima consistentemente o efeito de
separação no tubo de vórtice, no entanto, a forma da curva e as tendências
qualitativas concordam muito bem. Ambos os dados experimentais e o modelo
mostram separação de potência máxima com uma fração fria de cerca de 0,65 (SKYE;
NELLIS; KLEIN, 2006).
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Figura 12 - Taxa de separação de energia quente e fria experimental e prevista em CFD, em
função da fração fria

Fonte: Skye, Nellis e Klein (2006).

Skye, Nellis e Klein (2006) ainda exploraram modelos alternativos de turbulência
na tentativa de melhorar as previsões do modelo. A primeira mudança foi das
equações k-ε padrão para as equações k-ε RNG. Essa mudança aumentou a
discrepância entre as medições experimentais e as previsões de CFD para separação
de energia, conforme mostrado na Figura 13. Quando o modelo de turbulência de
tensão de Reynolds foi empregado, o FLUENT™ foi incapaz de produzir resultados
razoáveis. Nestes casos, o programa CFD mostrou fluxo quente saindo da saída fria
e fluxo frio saindo pela saída quente. Além disso, os valores residuais de energia não
convergiram para valores aceitáveis considerando as magnitudes de separação de
energia observadas (SKYE; NELLIS; KLEIN, 2006).
As comparações entre o modelo e o experimento descritas acima foram
baseadas nas condições de contorno e nas características geométricas medidas.
Dessas medições, o uso da área de entrada medida fornece a maior fonte de erro.
Alterar a área de entrada do modelo CFD afetou significativamente a pressão total do
ar comprimido de entrada. Como a pressão total de entrada é o principal fator que
contribui para a magnitude da separação de energia dentro do tubo de vórtice, a área
de entrada foi alterada para aumentar a pressão total de entrada CFD para valores
mais próximos das pressões de entrada medidas experimentalmente. Com uma
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diminuição de 23% na área, o modelo CFD previu pressões de entrada totais que são
comparáveis às pressões de entrada medidas experimentalmente. Além disso, a
separação de energia prevista aumentou significativamente para valores dentro de
20% das medições experimentais, conforme ilustrado na Figura 13. A separação de
energia aumentada era esperada usando as pressões de entrada totais mais altas
conforme a disponibilidade do ar de entrada aumentava subsequentemente (SKYE;
NELLIS; KLEIN, 2006).
Ainda de acordo com Skye, Nellis e Klein (2006), além da imprecisão da medição
da área de entrada, a necessidade de diminuir a área de entrada dos modelos CFD
também pode ser parcialmente explicada pelos efeitos da camada limite. As ranhuras
do bocal são relativamente longas na direção do fluxo e, portanto, é provável que uma
camada limite significativa se desenvolva dentro do bocal, resultando em uma
quantidade apreciável de bloqueio. Como resultado, é provável que a área efetiva do
bocal seja menor do que a área medida geometricamente das fendas.
Figura 13 - Separação de energia experimental e prevista para o modelo CFD original, modelo
CFD com o modelo de turbulência k-ε RNG e modelo CFD com uma área de entrada reduzida

Fonte: Skye, Nellis e Klein (2006).

As condições de estudo de Skye, Nellis e Klein (2006) serviram de referência
para verificação em outros trabalhos, como na pesquisa de Farouk e Farouk (2007),
que foi utilizado o método de Simulação de Grandes Escalas (LES - do inglês Large
Eddy Simulation) para modelar os efeitos da turbulência utilizando o software de

40

fluidodinâmica computacional CFD-ACE+, e comparam as previsões do modelo
numérico LES com as previsões do modelo k-ε de Skye, Nellis e Klein (2006). Nesta
comparação, verificou-se que as separações de temperatura previstas pelo modelo
LES estavam mais próximas dos resultados experimentais. O modelo proposto, no
entanto, previu a separação total da temperatura na saída fria, mesmo assim, as
tendências gerais das separações totais de temperatura (saída quente e fria) previstas
pelo modelo foram consideradas concordantes com os resultados experimentais
(FAROUK; FAROUK, 2007).
Rafiee e Sadeghiazad (2014), que também verificação a partir de Skye, Nellis e
Klein (2006), desenvolveram seus estudos em uma versão tridimensional, e então
analisaram os modelos de turbulência k-ε padrão e k-ω padrão, e constatam que os
resultados no campo térmico obtidos a partir do k-ε padrão são melhores, entretanto,
os resultados no campo de pressão, o modelo k-ω padrão foi mais próximo da
referência (RAFIEE; SADEGHIAZAD, 2014).
Outra pesquisa que usufruiu de Skye, Nellis e Klein (2006) foi a de Abdelghany
e Kandil (2015), que verificaram o desempenho do RHVT com diferentes proporções
de diâmetro de orifício frio para o diâmetro de tubo, que mostraram que o resfriamento
máximo ocorre na menor proporção de orifício frio para o diâmetro de tubo na menor
fração de massa fria possível, enquanto o aquecimento máximo ocorre na maior
proporção na maior fração de massa fria possível (ABDELGHANY; KANDIL, 2015).
Novamente verificando seus resultados a partir de Skye, Nellis e Klein (2006),
agora Rafiee e Sadeghiazad (2016b) realizam experimentações com ar, nitrogênio,
oxigênio, dióxido de carbono e dióxido de nitrogênio, e adotam como modelo numérico
computacional uma estrutura tridimensional e a condição de estado estacionário é
aplicada durante os cálculos. O modelo de turbulência k-ε padrão é empregado para
resolver equações de fluxo não lineares, e vários parâmetros-chave, como quedas
térmicas de exaustão quente e fria e taxas de separação de energia, são descritos
numericamente. Os resultados mostram que o dióxido de nitrogênio cria o maior poder
de separação de todos os gases testados, e os resultados numéricos são validados
por boa concordância com os dados experimentais (RAFIEE; SADEGHIAZAD,
2016b).
Qyyum et al. (2019) também se basearam no trabalho de Skye, Nellis e Klein
(2006) e simularam diversas variações de válvula de controle, utilizaram as equações
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de turbulência k-ε padrão, os resultados da CFD foram validados com dados
experimentais e a diferença nas temperaturas frias entre os valores numéricos e
experimentais foi inferior a 4,12% para os modelos 2D e 2,3% para os modelos de
tubo vórtice 3D (QYYUM et al., 2019).
Entretanto, apesar de Skye, Nellis e Klein (2006) serem referência para
verificação em diversas pesquisas, há autores que realizaram validação experimental
própria para o desenvolvimento de seu estudo de RHVT em CFD, como no caso de
Rafiee e Sadeghiazad (2016a), que estudaram sete variações de RHVT do tipo
convergente com diferentes ângulos da válvula plugue “hot-end”. Os ajustes foram
feitos para analisar as influências de tais ângulos nas quedas de temperatura fria e
quente, bem como nas estruturas de fluxo dentro do tubo de vórtice. Uma configuração
experimental foi elaborada e os testes foram realizados em pressões de injeção
variando de 0,45 a 0,65 MPa. Os ângulos da válvula plugue “hot-end” foram arranjados
entre 30° a 90°, e o número de bicos injetores variou entre 2 e 6. Os resultados
laboratoriais indicaram que as quedas máximas de temperatura quente e fria variaram
de 23,24 a 35 K e de 22,87 a 32,88 K , respectivamente, com quatro bicos injetores.
Os resultados também mostraram que a queda de temperatura é função do ângulo da
válvula plugue “hot-end”, com as quedas máximas de temperatura quente e fria
dependendo do ângulo aplicado e concluíram que o ângulo ótimo é 60°. Os resultados
do CFD concordaram muito bem com os resultados do laboratório (RAFIEE;
SADEGHIAZAD, 2016a).
Rafiee e Sadeghiazad (2017b), também analisaram a separação térmica dentro
de um tubo de vórtice, mas agora utilizando diferentes formatos de válvulas plugue
“hot-end”. Os testes experimentais e numéricos são realizados nas características
térmicas de um tubo de vórtice equipado com quatro tipos de válvulas: esférica, plana,
cone e tronco de cone. Nesta pesquisa, se concentram em uma forma especial de
válvula de controle que é denominada esférica. Os efeitos da pressão de injeção,
número de canais de injeção, localização do ponto de estagnação e nível de
turbulência são analisados para um tubo de vórtice com a válvula esférica. Os
resultados mostraram que a capacidade de resfriamento pode atingir o valor máximo
diminuindo a distância entre o ponto de estagnação e a válvula plugue “hot-end”, tanto
quanto possível. Além disso, no caso das válvulas esféricas, o aumento da pressão
de injeção tem efeito diferente na capacidade de resfriamento em comparação com
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outras válvulas. O estudo utilizou um modelo 3D CFD usando o modelo de turbulência
RSM. A comparação entre os resultados calculados e laboratoriais apresentaram uma
concordância favorável com as diferenças relativas máximas e mínimas de 6,7% e
1,5%, respetivamente (RAFIEE; SADEGHIAZAD, 2017b).
Rafiee e Sadeghiazad (2017a), estudaram três arranjos de tubos de vórtice:
Tubo de vórtice paralelo ou unicorrente (onde as saídas fria e quente estão no mesmo
lugar), tubo de vórtice Ranque-Hilsch contracorrente (RHVT convencional, em que as
saídas fria e quente estão em lugares opostos) e o tubo de vórtice de circuito duplo
(DCVT “double-circuit vortex tube”, similar ao RHVT, mas com um fluxo de pressão
baixa adicionada na região da válvula quente), conforme detalhado na Figura 14.
Nessa pesquisa, se concentram em um estudo paramétrico (experimentos e
simulações numéricas CFD 3D) em tubos de vórtice de circuito duplo (DCVT), e o
impacto do diâmetro da válvula (15 a 30 mm) e a razão de pressão (pressão de injeção
extra sobre a pressão de entrada) na qualidade de separação. Com base nos
resultados experimentais, existe um valor ótimo para cada diâmetro da válvula de
controle não dimensional e pressão não dimensional igual a 0,77 e 0,2,
respectivamente (RAFIEE; SADEGHIAZAD, 2017a).
Figura 14 - Representação de um DCVT

Fonte: Rafiee e Sadeghiazad (2017a).

No estudo de Thakare e Parekh (2017), é realizada uma análise experimental
do efeito do isolamento no desempenho de separação de temperatura do tubo de
vórtice. Primeiramente, a confiabilidade da configuração experimental e procedimento
de experimentação é estabelecida através da observação das características de
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transição e balanço de energia, e em seguida, o efeito interativo da pressão de entrada
(2 a 5 bar), fração de massa fria (0,1 a 0,9) e isolamento no desempenho do RHVT
são analisados. Os parâmetros essenciais, como valores de temperatura e pressão
da experimentação, foram usados para desenvolver o modelo computacional do tubo
de vórtice e os resultados da experimentação foram comparados com os resultados
da CFD. Mais importante ainda, a utilização da física de fluxo derivada do modelo CFD
foi feita para apresentar a hipótese sobre a melhoria no desempenho do RHVT devido
ao isolamento. Para a condição isolada e não isolada, a separação da temperatura
aumenta com o aumento da pressão de entrada. O desempenho do RHVT isolado é
melhor do que o não isolado. É então proposto que a troca de calor da atmosfera para
o RHVT é responsável pela degradação do desempenho do tubo de vórtice não
isolado. Os resultados de seu estudo experimental, bem como do estudo CFD na
forma adimensional, estão em concordância com os de outros trabalhos. Além disso,
conclui-se que a separação da potência de resfriamento parece um parâmetro de
desempenho mais realista do RHVT do que apenas a temperatura da extremidade fria
(THAKARE; PAREKH, 2017).
Chýlek, Šnajdárek e Pospíšil (2018), compararam os resultados de simulações
numéricas do tubo de vórtice (utilizando o código computacional STAR-CCM+) com
dados experimentais. Para o estudo numérico, um modelo de geometria tridimensional
e cinco modelos de turbulência foram utilizados: k-ε padrão, k-ε realizável, k-ω padrão,
SST k-ω e modelo de tensão de Reynolds (RSM), que foram comparados com os
resultados experimentais. O fator de avaliação mais importante foi o campo de
temperatura no tubo de vórtice. Todos os modelos de turbulência nomeados foram
capazes de prever o comportamento geral do fluxo no tubo de vórtice com precisão
satisfatória. O modelo de turbulência k-ε padrão previu a distribuição de temperatura
da melhor maneira possível com os dados experimentais obtidos (CHÝLEK;
ŠNAJDÁREK; POSPÍŠIL, 2018).
Manickam e Prabakaran (2019) utilizaram um código ANSYS FLUENTTM em um
modelo 3D compressível e modelo turbulento k-ε padrão. Seus resultados mostraram
que a razão entre o diâmetro da extremidade fria e o diâmetro do tubo afeta o
desempenho do RHVT, e esse efeito muda quando o tubo é operado em diferentes
frações de massa fria. Os resultados mostraram que os dados computacionais estão
de acordo com os valores experimentais (MANICKAM; PRABAKARAN, 2019).
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Já no trabalho de Bazgir, Khosravi-nikou e Heydari (2019), os resultados
mostraram que o modelo de turbulência RNG k-ε tem a melhor correspondência com
os seus dados experimentais, além disso, alguns parâmetros geométricos estão
focados no comprimento do tubo e no número de bocais de entradas. O comprimento
do tubo que excede um comprimento crítico tem um leve efeito na capacidade de
refrigeração, sendo o comprimento crítico igual a 166 mm, baseado em seus estudos.
A sensibilidade à redução da temperatura pode ser reduzida aumentando o número
de bocais e então a redução máxima da temperatura pode ser obtida (BAZGIR;
KHOSRAVI-NIKOU; HEYDARI, 2019).
Uma vez verificado as literaturas até o momento, no capitulo a seguir será
apresentado o procedimento que foi adotado na simulação para compreender melhor
os fenômenos que ocorrem dentro do tubo de vórtice de Ranque-Hilsch, em especial
a questão da transformação das energias envolvidas no processo.
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4 METODOLOGIA
A simulação foi realizada para verificar a transformação das energias cinética,
interna e de trabalho de pressão ao longo da geometria do RHVT, portanto, seguiu-se
o procedimento abaixo.
O processo de realização de uma simulação de CFD é dividido em quatro etapas:
1. Criação da geometria do sistema e do domínio computacional;
2. Criação da malha apropriada com refinamento próximo aos limites;
3. Definição das condições de contorno e a física do fluxo e resolver as
equações do fluxo, e
4. Pós-processamento dos resultados.
Cada etapa será detalhada a seguir.
4.1 Criação da geometria
Uma geometria sólida que define os limites do fluxo foi criada no software CAD
(Computer-aided design, traduzido do inglês para Desenho Assistido por Computador)
ANSYS Design Modeler. Depois de criar a geometria, as regiões de fluxo, sólido e os
limites são respectivamente nomeados.
A geometria foi baseada na publicação de Skye, Nelis e Klein (2006), cujo
detalhes podem ser conferidos na Figura 15.
Figura 15 - Geometria do RHVT analisado

Fonte: Elaborada pelo autor.
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4.2 Criação da malha
A geometria foi importada pelo software de malha (ANSYS Mesh), e então as
propriedades da malha foram definidas.
O estudo de convergência da malha foi realizado usando a queda da temperatura
do ar frio (Ti – Tc = ΔTc) e o aumento da temperatura do ar quente (Th – Ti = ΔTh),
como critérios para atingir a convergência da grade.
Enquanto a malha da versão de Skye, Nelis e Klein (2006) possui 25.000
elementos, o presente estudo constitui de 60.420 elementos, que pode ser conferido
na Figura 16, representando as zonas de entrada e saída fria (a), intermediária (b) e
saída quente (c).
Figura 16 - Detalhe da malha mostrando a distribuição de nós

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para verificar a qualidade da malha, foram obtidos três parâmetros de
qualidade: assimetria (skewness), ortogonalidade e Aspect Ratio.
Malhas com baixa qualidade podem levar a soluções inexatas e/ou convergência
lenta. Baixa ortogonalidade e alta assimetria (skewness) dos elementos da malha não
são recomendados. Geralmente, mantem-se o valor mínimo de ortogonalidade
superior a 0,1, a assimetria máxima inferior a 0,95 e Aspect Ratio inferior a 40. Porém,
esses valores podem variar conforme a física da simulação e a localização das
células.
As características das malhas geradas para a geometria do tubo de vórtice
estudado, são mostrados na Tabela 3. Todos os parâmetros estão dentro dos valores
aceitáveis.
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Tabela 3 – Estatísticas da malha
Parâmetro
Número de nós
Número de elementos
Skewness (assimetria)
Ortogonalidade
Aspect Ratio

Máximo
Médio
Mínima
Média
Máximo
Médio

Valor
183495
60420
3,0976e-002
1,0311e-003
0,99896
0,99999
1,0286
1,0009

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3 Definição das condições de contorno, física e equações do fluxo
A geometria com a malha é importada pelo solucionador CFD (FLUENTTM) e as
seguintes etapas são definidas a seguir.
A física do escoamento é definida em termos de equações usadas para resolver
o escoamento (equação de energia, equação de transferência de calor e massa, etc.).
O modelo de turbulência aplicado é o k-ε padrão, o tipo de solucionador é baseado
em pressão, estado estacionário, 2D axissimétrico “swirl” e o fluido utilizado é o ar
com a densidade de gás ideal. Quanto ao método de solução, o esquema de
acoplamento da velocidade definido foi o SIMPLE e para discretização espacial, todas
os solucionadores foram definidos como de segunda ordem.
As condições de contorno do fluxo são definidas em termos de tipo, número e
condições de fluxo de entradas e saídas, para melhor compreensão, a Tabela 4
detalha os valores.
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Tabela 4 - Condições de contorno
Local
(tipo)

Entrada
(entrada de
vazão mássica)

Saída Quente
(saída de
pressão)

Saída Fria
(saída de
pressão)
Parede
(parede)

Parâmetro
Vazão
Pressão inicial
Temperatura Total
Componente axial da direção do fluxo
Componente radial da direção do fluxo
Componente tangencial da direção do fluxo
Turbulência: Especificação do método
Intensidade turbulento
Diâmetro hidráulico
Pressão
Temperatura Total de refluxo
Turbulência: Especificação do método
Intensidade turbulento
Diâmetro hidráulico
Pressão
Temperatura Total de refluxo
Turbulência: Especificação do método
Intensidade turbulento
Diâmetro hidráulico
Movimento da parede
Condição de cisalhamento

Valor
0,00835 kg/s
120.000 Pa(g)
294,2 K
0
-0,25
0,97
Intensidade e diâmetro hidráulico
5%
0,001 m
Varia
325 K
Intensidade e diâmetro hidráulico
5%
0,0015 m
Varia
290 K
Intensidade e diâmetro hidráulico
5%
0,003 m
Estacionário
antideslizamento

Fonte: Elaborada pelo autor.

As pressões das saídas quente e fria variam de acordo com os dados
disponibilizados por Skye, Nelis e Klein (2006). Portanto, foram selecionados alguns
pontos e identificadas suas respectivas pressões estáticas nas saídas quente e fria.
Após inseridos estes valores em suas condições de contorno, realizou-se a simulação.
Com o resultado de balanço de massa desta simulação, obteve-se, portanto, a sua
fração mássica na saída fria (μc). A Tabela 5 apresenta os valores de pressão estática
de ambas as saídas, tal como a sua correspondente fração mássica na saída fria.
Tabela 5 - Valores de pressão estática nas saídas quente e fria
Fração mássica na
saída fria (μc), em %
20,8
36,3
48,4
57,9
70,0
84,7

Pressão [Pa (g)]
Saída Quente
Saída Fria
75000
30000
68000
7000
88000
14000
98000
14000
112000
16000
128000
18000

Fonte: Elaborada pelo autor.

As condições de convergência de fluxo são definidas usando erro entre duas
iterações consequentes de resolver as equações governantes de modo que quando
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se torna menor que o valor definido, a solução converge e o processo é finalizado.
Para todas as equações, foram definidos como critério 1e-7, exceto para a equação
de energia, que foi assumido 1e-9.
O fluxo é resolvido por meio de uma abordagem iterativa e quando a solução se
aproxima da solução final com um erro menor que o especificado, diz-se que a solução
converge. Por outro lado, é necessário definir um valor limite aceitável de iterações
para as soluções que divergem, o valor assumido para todas as simulações são de
10.000 iterações.
4.4 Pós-processamento dos resultados
Os resultados da solução convergente são então importados por um pósprocessador (CFD-Post) para analisá-los e apresentar uma representação visualizada
dos parâmetros de fluxo. Alguns dos recursos importantes do pós-processador são:
•

Visualização das linhas de fluxo do campo e vetores de velocidade;

•

Visualização da variação das variáveis escalares através do domínio do
fluxo em termos de temperatura, pressão, velocidade, energia, etc.;

•

Animação das linhas aerodinâmicas;

•

Plotagens de contorno de diferentes propriedades nos locais desejados;

•

Resultados numéricos quantitativos;

•

Gráficos e gráficos de variáveis através do domínio de fluxo, entre outros
recursos.

Para atender os objetivos do presente trabalho, as principais imagens analisadas
foram de isocontorno e variação das propriedades físicas abaixo ao longo da corrente:
•

Número de Mach,

•

Temperatura,

•

Pressão,

•

Velocidade, e

•

Massa específica.

50

5 RESULTADOS
A verificação do modelo CFD foi realizada em termos de comparações de
aumento de temperatura quente (ΔTh) e queda de temperatura fria (ΔTc) com os dados
experimentais e com os resultados do modelo CFD axissimétrico construído por Skye,
Nelis e Klein (2006).
Na Figura 17, é possível observar a comparação do aumento da temperatura
quente entre os resultados do presente trabalho com as medições experimentais e os
resultados computacionais de Skye, Nelis e Klein (2006). A elevação da temperatura
quente é diretamente proporcional à fração da massa fria, e atinge um valor máximo
de 57,62 °C quando a fração da massa fria é de 0,847.
Também é possível notar que quando a fração de massa fria é muito baixa, o
aumento da temperatura quente diminui até atingir um valor mínimo de 9,87 °C na
fração de massa fria de 0,208.
Figura 17 - Comparação da mudança de temperatura quente
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Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 18 mostra a comparação da queda de temperatura fria do modelo atual
com as medidas experimentais e os resultados computacionais de Skye, Nelis e Klein
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(2006). No início percebe-se um aumento da queda da temperatura fria com a fração
de massa fria, porém após uma fração de massa fria de 0,36 há uma diminuição da
queda da temperatura fria.
Figura 18 - Comparação da mudança de temperatura fria
50

Mudança de Temperatura (°C)

40

30

20

10
Modelo axissimétrico de Skye, Nellis e Klein (2006)
Valores experimentais de Skye, Nellis e Klein (2006)
CFD axissimétrico - PRESENTE TRABALHO (2022)

0
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Fração de massa fria

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na Figura 19, comparou-se a separação de energia quente (Qh) do trabalho
atual com as medições experimentais e os resultados computacionais de Skye, Nelis
e Klein (2006). A separação máxima de energia a quente está na fração de massa fria
de 0,579 com um valor de 0,102 kW e tem um valor mínimo de 0,066 kW na fração de
massa fria mais baixa, de 0,208.
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Figura 19 - Comparação da separação de energia na saída quente
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Fonte: Elaborada pelo autor.

Na Figura 20, uma comparação entre a separação de energia fria (Qc) dos
resultados atuais com as medições experimentais e os resultados computacionais de
Skye, Nelis e Klein (2006). A separação máxima de energia a frio está na fração de
massa fria de 0,579 com um valor de 0,109 kW e tem um valor mínimo de 0,035 na
fração de massa fria de 0,208.
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Figura 20 - Comparação da separação de energia na saída fria
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Fonte: Elaborada pelo autor.

A partir da Figura 17, Figura 18, Figura 19 e Figura 20, pôde-se observar que os
resultados do modelo CFD do presente trabalho estão próximos com os resultados do
modelo axissimétrico de Skye, Nelis e Klein (2006). Mas apesar de em alguns casos
se perceber um sutil descolamento dos pontos comparados com a mesma região da
fração de massa fria, observa-se que a curva cria uma tendência a ser paralela com
a referência.
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6 DISCUSSÃO
Em todos os casos estudados é observada a separação de temperatura em duas
correntes, uma externa de maior temperatura e outra interna de menor temperatura,
ainda também é possível notar a região de estagnação próxima a saída quente.
Verifica-se nas Figura 22 a Figura 27, que em todas as frações de saída fria
analisadas, a região em torno da entrada de ar comprimido, indicada na Figura 21, é
claramente dominada por um processo de expansão do ar comprimido (redução de
pressão) que provoca uma transferência de calor rápida para a região próxima
(vizinhança da saída fria) e reduz sua temperatura à mais baixa encontrada no
domínio todo, onde a maior temperatura mínima encontrada é -37,4 °C na fração
84,7% da saída fria e -50,4 °C na fração de 36,3% da saída fria. A temperatura nesta
região é menor, inclusive, do que a detectada na própria saída fria. O Apêndice A
apresenta uma visão geral do isocontorno e a variação da temperatura ao longo da
corrente da temperatura em todas as frações de saída fria.
Figura 21 - Região de entrada do RHVT

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 22 - Isocontorno e variação da temperatura ao longo da corrente na região da
entrada e saída fria, para μc = 20,8%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 23 - Isocontorno e variação da temperatura ao longo da corrente na região da
entrada e saída fria, para μc = 36,3%

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 24 - Isocontorno e variação da temperatura ao longo da corrente na região da entrada
e saída fria, para μc = 48,4%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 25 - Isocontorno e variação da temperatura ao longo da corrente na região da entrada
e saída fria, para μc = 57,9%

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 26 - Isocontorno e variação da temperatura ao longo da corrente na região da entrada
e saída fria, para μc = 70,0%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 27 - Isocontorno e variação da temperatura ao longo da corrente na região da entrada
e saída fria, para μc = 84,7%

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Este processo de redução de temperatura por expansão de vapor ou gás é o
princípio de funcionamento de vários equipamentos convencionais e não
convencionais (air-cycle machines ou ACMs, usualmente empregadas em aeronaves)
de refrigeração e baseia-se no fato de que um gás ou vapor expandido tem maior
entalpia do que no estado comprimido. A análise da causa desta expansão pode ser
observada através da Figura 28 e Figura 29, que destacam a região da entrada e
saída fria (conforme já indicadas na Figura 21) para as frações de 20,8% e 36,3%,
respectivamente, que mostram uma intensa redução de pressão e que também são
observadas em todas as outras frações estudadas (conferir Apêndice B), variando
entre 1,8 bar e 2,3 bar efetivos (frações de 36,3% e 84,7%, respectivamente), para
próximo de 0 bar, na medida em que o ar comprimido é forçado pela área de estricção
de entrada do tubo. Importante antecipar que as pressões negativas encontradas na
região da saída fria não implicam em entrada de fluído do meio externo, será
observado mais adiante que a velocidade nessa região não permite contrafluxo.
Figura 28 - Isocontorno e variação da pressão ao longo da corrente (região da entrada e
saída fria), μc = 20,8%

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 29 - Isocontorno e variação da pressão ao longo da corrente (região da entrada e
saída fria, μc = 36,3%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Apesar de um processo real não ser isentrópico, nota-se que o tubo de vórtice
se aproxima de um. O escoamento tem potencial para ser supersônico e, portanto, foi
investigado o número de Mach calculado no domínio, visto que o comportamento de
um difusor supersônico é diferente de um subsônico e isso pode ser um elemento
importante na interpretação do funcionamento do tubo de vórtice.
O mapa de isocontorno do número de Mach pode ser conferido através da Figura
30, que representa a região da entrada e saída fria da fração de 20,8% na saída fria,
para as demais frações, conferir o Apêndice C. Os mapas mostram que o número de
Mach máximo alcançado é de 1,29 na fração fria de 36,3%, e fica bem próximo da
entrada. Isso sugere que o processo de expansão inicial do ar comprimido na câmera
aproxima-se do isentrópico.
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Figura 30 - Isocontorno de N° de Mach (região da entrada e saída fria), para μc = 20,8%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Nota-se que a região de Mach máximo é bem menor que a área da seção
transversal do RHVT. Logo, o escoamento se assemelha àquele em um bocal
superexpandido. Assim como acontece em um bocal superexpandido, não há energia
para continuar a acelerar a corrente de ar, então o escoamento se torna subsônico,
podendo ocorrer choque interno.
Uma análise do isocontorno de massa específica e temperatura estática na
região de máximo Mach, podem ser conferidas na Figura 31 e Figura 32, que
representam os mapas de massa específica e de temperatura, respectivamente, na
região de máximo Mach para a fração de 20,8% na saída fria, os isocontorno das
demais frações estão disponíveis nos Apêndices D e E. Estas representações
mostram grandes variações dessas propriedades em um pequeno espaço, fenômeno
compatível com um choque.
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Figura 31 - Isocontorno de massa específica (região de máximo Mach), para μc = 20,8%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 32 - Isocontorno de temperatura (região de máximo Mach), para μc = 20,8%

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O exame do mapa de isocontorno de pressão, que podem ser observadas
através da Figura 33, onde representa a região da entrada até a intermediária da
fração de 20,8% de massa na saída fria, revelam uma geometria divergente
supersônica até alcançar o maior Mach (conforme visto nos mapas anteriores),
seguida de uma geometria divergente subsônica indo desde a região do choque em
sentido à saída quente. A variação da pressão ao longo da corrente para as demais
frações estão disponíveis no Apêndice F.
Observando as variações de pressão ao longo da corrente da camada mais
externa, próxima a região da parede, a medida em que a massa de ar se expande
subsonicamente em sentido à saída quente, ela ocupa um diâmetro cada vez maior
da seção transversal e vai bloqueando o escoamento para as linhas de corrente que
seguem em menor raio, forçando seu retorno em sentido à saída fria. Durante o
retorno, as linhas de corrente trocam calor em contracorrente com regiões
gradualmente mais frias antes de alcançar a saída fria, abaixo da entrada.
Essencialmente a análise acima explicaria o retorno do escoamento (mudança
de sentido em 180 graus) e o esfriamento da parte da corrente de ar que retorna.
Figura 33 - Isocontorno e variação da pressão ao longo da corrente (região da entrada até
intermediária), para μc = 20,8%

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A Figura 34, Figura 35 e Figura 36, que representam o isocontorno do vetor de
velocidade para as frações de 20,8%, 36,3% e 84,7%, respectivamente, mostram a
mudança gradual do sentido do fluido com relação ao plano X-Y. Os vetores estão
coloridos por magnitude de velocidade. O Fluido entra com velocidade tangencial
máxima, da ordem de 380 m/s na fração de saída de massa fria de 36,3% e 350 m/s
na fração de 84,7%, aparentemente paralelas ao plano X-Y. Nas camadas seguintes,
a medida em que se aproximam do núcleo do RHVT, os vetores vão se tornando
perpendiculares ao plano X-Y até que alcançam 180° (sentido oposto da inicial), com
velocidades de aproximadamente 42 m/s na fração de saída de massa fria de 36,3%
e 77 m/s na fração de 84,7%, o que constata que quanto maior a vazão na saída fria,
maior a velocidade, e em consequência disto menor a temperatura nesta região, o que
ocorre menor tempo de residência para troca de temperatura com as camadas mais
quentes, próximas da parede do RHVT. Quanto a fração de 20,8%, é observado que
há uma recirculação na região inferior da saída fria, e a saída de ar é reduzida numa
área menor na região superior da mesma saída, que é constatado ao analisar em
conjunto com o mapa de isocontorno de pressão da Figura 37. Assim, é notado que a
pressão nessa região é positiva, na casa de 0,3 barg (1,3 bar absoluto), portanto, não
há entrada de fluxo externo no RHVT por essa região. Os mapas de isocontorno do
vetor de velocidade das demais frações podem ser conferidas no Apêndice G.
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Figura 34 - Isocontorno do vetor de velocidade (região da entrada e intermediária), para μc =
20,8%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 35 - Isocontorno do vetor de velocidade (região da entrada e intermediária), para μc =
36,3%

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 36 - Isocontorno do vetor de velocidade (região da entrada e intermediária), para μc =
84,7%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 37 - Isocontorno de pressão com vetor de velocidade (região da entrada e
intermediária), para μc = 20,8%

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Se a troca de calor do tubo com o meio externo puder ser desprezada (hipótese
de parede adiabática), então seria possível calcular um balanço aproximado de
energia em diversos pontos do escoamento tendo por base a trajetória mostrada pelas
linhas de corrente acima. Isso permitiria entender os mecanismos de troca de energia
entre os diversos pontos do escoamento, que é o objetivo principal desse estudo.
Para isso, foram definidos alguns pontos de interesse no escoamento e
calculados a energia total para os mesmos. As posições dos pontos podem ser
conferidas através da Figura 38 e suas coordenadas estão na Tabela 6, e através da
Tabela 7 é possível visualizar a variação da energia total nestes pontos para cada
fração de massa na saída fria.
Figura 38 - Localização dos pontos de amostragem

Fonte: Elaborada pelo autor.
Tabela 6 - Coordenadas dos pontos de amostragem
PONTO
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6

COORDENADA
(x ; y ; z) [mm]
0,4 ; 5,69 ; 0,0
0,7 ; 4,8 ; 0,0
50,0 ; 4,0 ; 0,0
100,0 ; 4,0 ; 0,0
100,0 ; 1,0 ; 0,0
50,0 ; 1,0 ; 0,0
0,7 ; 0,5 ; 0,0

Fonte: Elaborada pelo autor.

REGIÃO
Entrada
Região próxima de máximo Mach
Intermediária (raio maior)
Saída quente (raio maior)
Saída quente (raio menor)
Intermediária (raio menor)
Saída fria

Tabela 7 - Detalhes dos valores em cada ponto por fração de massa na saída fria
(continua)
FRAÇÃO DE
MASSA NA
SAÍDA FRIA
( μc )

PONTO

TEMPERATURA
[K]

PRESSÃO
EFETIVA
[bar g]

VELOCIDADE
[m/s]

MASSA
ESPECÍFICA
[kg/m³]

h-P/ρ
[kJ/kg]

P/ρ
[kJ/kg]

v²/2
[kJ/kg]

ENTALPIA
TOTAL
[kJ/kg]

20,8%

P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6

242,42
227,06
282,74
294,46
294,52
283,65
285,62

1,86
1,24
0,84
0,83
0,71
0,51
0,30

322,83
369,24
181,36
116,30
28,96
51,57
60,30

4,13
3,46
2,29
2,18
2,04
1,87
1,60

172,85
161,89
201,61
209,94
209,96
202,25
203,64

69,57
65,17
81,14
84,52
84,56
81,40
81,98

52,11
68,17
16,45
6,76
0,42
1,33
1,82

294,53
295,23
299,19
301,22
294,94
284,98
287,44

36,3%

P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6

240,63
224,27
287,74
301,59
301,87
289,13
263,44

1,79
1,16
0,72
0,71
0,59
0,39
0,04

328,36
376,03
186,57
118,00
31,41
56,35
26,48

4,06
3,38
2,09
1,99
1,85
1,70
1,39

171,56
159,88
205,13
215,04
215,25
206,17
187,83

69,07
64,39
82,61
86,55
86,62
82,96
75,61

53,91
70,70
17,40
6,96
0,49
1,59
0,35

294,54
294,97
305,14
308,55
302,36
290,72
263,79

48,4%

P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6

244,54
229,20
294,58
308,67
309,21
296,32
259,59

1,95
1,33
0,87
0,87
0,74
0,56
0,09

316,15
362,47
176,42
111,10
31,93
56,62
54,24

4,22
3,57
2,22
2,12
1,98
1,85
1,49

174,35
163,41
210,03
220,08
220,47
211,28
185,14

70,20
65,79
84,56
88,60
88,74
85,04
74,45

49,98
65,69
15,56
6,17
0,51
1,60
1,47

294,52
294,89
310,15
314,84
309,72
297,92
261,06
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(conclusão)
FRAÇÃO DE
MASSA NA
SAÍDA FRIA
( μc )

PONTO

TEMPERATURA
[K]

PRESSÃO
EFETIVA
[bar g]

VELOCIDADE
[m/s]

MASSA
ESPECÍFICA
[kg/m³]

h-P/ρ
[kJ/kg]

P/ρ
[kJ/kg]

v²/2
[kJ/kg]

ENERGIA
TOTAL
[kJ/kg]

57,9%

P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6

246,41
231,52
300,58
315,29
316,03
302,65
262,12

2,03
1,42
0,94
0,94
0,81
0,64
0,09

310,16
355,85
171,01
108,55
32,96
57,64
81,50

4,30
3,66
2,26
2,16
2,01
1,90
1,46

175,69
165,06
214,30
224,83
225,37
215,76
186,91

70,72
66,46
86,27
90,46
90,67
86,89
75,21

48,10
63,31
14,62
5,89
0,54
1,66
3,32

294,51
294,83
315,20
321,18
316,58
304,31
265,44

70,0%

P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6

248,89
234,68
310,01
325,82
326,77
312,66
264,89

2,14
1,55
1,04
1,06
0,92
0,76
0,10

301,98
346,77
163,67
106,68
34,36
58,91
113,00

4,42
3,80
2,31
2,21
2,06
1,98
1,46

177,45
167,32
221,04
232,33
232,99
222,92
188,84

71,44
67,36
88,97
93,49
93,79
89,74
76,04

45,60
60,12
13,39
5,69
0,59
1,74
6,38

294,49
294,80
323,41
331,51
327,36
314,40
271,27

84,7%

P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6

251,60
238,14
327,23
345,63
346,73
331,13
268,51

2,28
1,70
1,18
1,20
1,05
0,92
0,12

292,82
336,68
155,99
106,59
35,80
61,03
147,81

4,56
3,96
2,33
2,23
2,07
2,03
1,47

179,40
169,78
233,27
246,44
247,21
236,05
191,45

72,20
68,37
93,96
99,19
99,52
95,07
77,06

42,87
56,68
12,17
5,68
0,64
1,86
10,92

294,47
294,82
339,39
351,31
347,37
332,99
279,44

Fonte: Elaborada pelo autor.
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É possível observar através da Tabela 7 que a variação de energia total entre os
pontos 0 e 1 são de 0%.
Quanto ao pico de energia total, essa ocorre no mesmo ponto em todas as
frações de massa da saída fria, representado pelo ponto 3, cujo a sua localização é
na corrente externa em sentido a saída quente. Ainda neste ponto, o maior valor para
as frações extremas são 351,315 kJ/kg para a fração de 84,7% de massa na saída
fria, uma variação de 19% do ponto 0. Enquanto que o menor valor é de 301,22 kJ/kg
na fração de 20,8% de massa na saída fria, variando 2% comparado ao ponto 0.
Por outro lado, a maioria dos menores valores de energia total acontecem na
saída de massa fria (ponto 6), exceto para a fração de 20,8%, equivalente a 287,442
kJ/kg, com uma variação de -2% em relação ao ponto 0, onde o seu menor valor é
precipitado ainda na região intermediária do retorno em sentido a saída fria
(representado pelo ponto 5), equivalente a 284,976 kJ/kg, com uma variação de -3%
do ponto 0, fenômeno que pode ser explicado pelo fato desta região ocorrer menor
fluxo de massa na saída para essa fração, que pode ser visualizado em detalhe na
Figura 39 e como já abordado anteriormente, a pressão nessa região é positiva, por
volta de 1,3 bar absoluto.
Figura 39 - Região com menor fluxo, para μc = 20,8%

Fonte: Elaborada pelo autor.
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É observado também que em todos os casos há uma elevação da energia
cinética do ponto 0 até o ponto 1, onde ocorre o valor de Mach máximo. Em seguida,
ainda nesta interface, a energia cinética sofre uma forte queda de pressão,
acompanhada de queda na massa específica, que aumenta consideravelmente a
velocidade do escoamento.
A partir do ponto 1, inicia-se com a queda de temperatura proveniente do choque
interno. Depois disso, até o ponto 3, a temperatura aumenta gradualmente na medida
em que a energia cinética é redistribuída do começo ao fim do trecho, aumentando a
pressão e a temperatura do escoamento.
Já no ponto 4, que é a região de em que a corrente está voltando em sentido à
saída fria (ponto 5), no raio pequeno, parece haver pouca troca entre as diferentes
formas de energia, sugerindo que a troca ocorre na forma de troca de calor entre as
correntes de ida (quente) e de volta (fria), ou seja, ocorrem trocas em duas correntes
de propriedades muito distintas. A energia total cai sugerindo atrito viscoso entre as
camadas cisalhantes de ida e volta.
E por fim, no segmento final de retorno (ponto 6) parece haver uma troca de calor
mais intensa entre as correntes de retorno e de avanço, ainda que apenas para a
fração de 20,8% de massa na saída fria ocorre uma elevação da temperatura, mas no
geral, é definindo assim a temperatura de saída fria do tubo de vórtice.
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7 CONCLUSÃO
O estudo realizado que consistiu em fazer uma verificação a partir da publicação
de Skye, Nelis e Klein (2006), apresentou aderência com os valores de seu modelo
numérico, entretanto, apenas para os maiores valores das frações de massa fria na
curva de comparação da mudança de temperatura quente, é notado um
descolamento.
A partir das análises dos mapas de isocontorno e corrente das propriedades
físicas estudadas, foi possível constatar que o fenômeno determinante para o
funcionamento do tubo de vórtice é a expansão do ar de alta pressão após a
passagem pelo bocal de entrada, que juntamente com a redução da massa específica
decorrente da expansão provoca um movimento roto-translacional de elevada energia
inicial. Nas proximidades da entrada, mais especificamente entre esta e o eixo de
simetria, é formada a temperatura mais baixa de todo o campo de escoamento. Essa
região atuará como fonte fria para o esfriamento da corrente que retornará do final do
tubo em sentido à saída fria.
A energia cinética acumulada logo após a entrada será redistribuída no sentido
da entrada para a saída quente, causando o aumento gradual da temperatura na
medida em que o escoamento se expande mais lentamente em sentido à saída
quente. Isso ocorre, pois, apesar do tubo ser cilíndrico, a divisão do espaço entre duas
correntes transforma o espaço percorrido pela corrente quente em um duto
divergente. Como o escoamento é subsônico, isso irá reduzir sua velocidade e
recuperar pressão e temperatura.
Há pouca variação na energia total e nas parcelas da entalpia de estagnação
entre as posições de raio grande e raio pequeno, perto da saída quente.
O trecho de retorno mostra essencialmente estabilidade nas energias de pressão
e cinética, sugerindo que a troca de temperatura observada ocorre em contracorrente
com a corrente quente (final e meio do tubo) e com a fonte fria (começo do tubo,
próximo da saída fria).
Como sugestão para trabalhos futuros, desenvolver simulações em 3D para
possibilitar melhor avaliação das parcelas de energia em todo o volume do tubo de
vórtice de modo a otimizar a eficiência energética do RHVT.
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APÊNDICE A: ISOCONTORNO E VARIAÇÃO DA TEMPERATURA AO LONGO
DA CORRENTE
Isocontorno e variação da temperatura ao longo da corrente para μc = 20,8%

Isocontorno e variação da temperatura ao longo da corrente para μc = 36,3%
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Isocontorno e variação da temperatura ao longo da corrente para μc = 48,4%

Isocontorno e variação da temperatura ao longo da corrente para μc = 57,9%
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Isocontorno e variação da temperatura ao longo da corrente para μc = 70,0%

Isocontorno e variação da temperatura ao longo da corrente para μc = 84,7%
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APÊNDICE B: ISOCONTORNO E VARIAÇÃO DA PRESSÃO AO LONGO DA
CORRENTE
Isocontorno e variação da pressão ao longo da corrente (região da entrada e saída fria), para
μc = 48,4%

Isocontorno e variação da pressão ao longo da corrente (região da entrada e saída fria), para
μc = 57,9%
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Isocontorno e variação da pressão ao longo da corrente (região da entrada e saída fria), para
μc = 70,0%

Isocontorno e variação da pressão ao longo da corrente (região da entrada e saída fria), para
μc = 84,7%
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APÊNDICE C: ISOCONTORNO DE NÚMERO DE MACH
Isocontorno de N° de Mach (região da entrada e saída fria), para μc = 36,3%

Isocontorno de N° de Mach (região da entrada e saída fria), para μc = 48,4%
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Isocontorno de N° de Mach (região da entrada e saída fria), para μc = 57,9%

Isocontorno de N° de Mach (região da entrada e saída fria), para μc = 70,0%
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Isocontorno de N° de Mach (região da entrada e saída fria), para μc = 84,7%
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APÊNDICE D: ISOCONTORNO DE MASSA ESPECÍFICA
Isocontorno de massa específica (região de máximo Mach), para μc = 36,3%

Isocontorno de massa específica (região de máximo Mach), para μc = 48,4%
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Isocontorno de massa específica (região de máximo Mach), para μc = 57,9%

Isocontorno de massa específica (região de máximo Mach), para μc = 70,0%
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Isocontorno de massa específica (região de máximo Mach), para μc = 84,7%
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APÊNDICE E: ISOCONTORNO DE TEMPERATURA
Isocontorno de temperatura (região de máximo Mach), para μc = 36,3%

Isocontorno de temperatura (região de máximo Mach), para μc = 48,4%
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Isocontorno de temperatura (região de máximo Mach), para μc = 57,9%

Isocontorno de temperatura (região de máximo Mach), para μc = 70,0%
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Isocontorno de temperatura (região de máximo Mach), para μc = 84,7%
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APÊNDICE F: ISOCONTORNO E VARIAÇÃO DA PRESSÃO AO LONGO DA
CORRENTE COM SENTIDO DO AUMENTO DA PRESSÃO DAS CAMADAS
INTERNAS
Isocontorno e variação da pressão ao longo da corrente (região da entrada até intermediária),
para μc = 36,3%

Isocontorno e variação da pressão ao longo da corrente (região da entrada até intermediária),
para μc = 48,4%
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Isocontorno e variação da pressão ao longo da corrente (região da entrada até intermediária),
para μc = 57,9%

Isocontorno e variação da pressão ao longo da corrente (região da entrada até intermediária),
para μc = 70,0%
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Isocontorno e variação da pressão ao longo da corrente (região da entrada até intermediária),
para μc = 84,7%
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APÊNDICE G: ISOCONTORNO DO VETOR DE VELOCIDADE
Isocontorno do vetor de velocidade (região da entrada e intermediária), para μc = 48,4%

Isocontorno do vetor de velocidade (região da entrada e intermediária), para μc = 57,9%
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Isocontorno do vetor de velocidade (região da entrada e intermediária), para μc = 70,0%

