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SUMARIO

As equações de Navier-Stokes e conservação da energia

cinética turbulenta são aplicadas ao escoamento turbulento

incompressfvel, completamente desenvolvido no interior de tu

bo e resolvidas numericamente por um método de diferenças fj_

nitas. Dentre os resultados obtidos, as distribuições de ve-

locidade e de tensão turbulenta apresentam um comportamento

satisfatório, para os diversos números de Reynolds. A distri

buição de eneTgia cinética turbulenta apresenta algumas dis-

crepâncias quando comparada com os valores experimentais.

SUMMARY

The Navier-Stókes and the turbulent kinetic energy

equations for the incompressible, turbulent and fully

developed pipe flow, were solved by a finite difference

procedure. The distributions of the mean velocity,turbulent

shear stress and turbulent kinetic energy were obtained at

different Reynolds numbers, those numerical results were '

compared with experimental data and the agreement was good

in whole cross section of the flow.
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1. Introdução
0 escoamento turbulento e um escoamento de grande com-

plexidade pelo seu caráter randômiço. Apresenta flutuações
aleatórias de velocidade e de pressão, com sérias dificulda-
des de solução.

Reynolds sugeriu que este movimento aleatório fosse d£
composto em uma parcela média e uma parcela flutuante. Com
isto, novas incógnitas surgem devido a não linearidade dys £
quações. Na equação de Navier-Stokes surge o termo "tensão
turbulenta de Reynolds", cujas componentes são médias de du-
plas correlações entre componentes das flutuações de veloci-
dade .

A indeterminação surgida pode ser resolvida com o uso
de hipóteses de fechamento ou modelos, que são relações mate
máticas entre certas incógnitas, tornando o problema deternú
nado.

Neste sentido, Boussinesq introduziu o conceito de "vis_
cosidade turbulenta"; Prandtl propôs a hipótese do "compri-
mento de mistura"; Von Karmãn, por sua vez, introduziu a cha
mada "hipótese de similaridade".

Com o advento das modernas máquinas de computação, inú
meros trabalhos surgiram; novas equações foram criadas a pajr
tir da equação de Navier-Stokes e novos modelos foram testa-
dos.

0 presente trabalho consiste em mais uma contribuição
ã solução do escoamento turbulento. Refere-se ao escoamento
turbulento incomprsssível, completamente desenvolvido, no in
terior de um tubo de paredes lisas. Duas equações o integram:
equação de Navier-Stokes, na direção axial do escoamento e
da conservação da energia cinética turbulenta.

Os modelos utilizados são adaptados de Beckwith e
Bushnell [1] e ainda com uma escala de turbulência apresentei
da por Konstantinov [4].

2. Equacionamento do Problema: , '
As equações do problema são obtidas a partir das equa-

ções da continuidade e de Navier-Stokes na foras vetoriai.
Depois sio expressas em coordenadas cilíndricas de componen-
tes (r.e.z), com as simplificações correspondentes. As hipõ-
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teses de fechamento sá"o introduzidas, com o processo subse-

quente de adimensiònalização, resultando em:

- equação da Navier-Stokes, direção z:

1 - «I (D

- equação da cohservação da energia cinit ica turbulen-
ta:

VYVZ dV
í-n dn dn

+ - i - — = 0 ; (2)

onde n é a coordenada r a d i a l na forma a d i m e n s i o n a l :

(3)

sendo R o raio interno do tubo. V e a componente da velocida_

de média na direção z, na forma adimensional:

(4)

-VYVZ S a componente da t e n s ã o t u r b u l e n t a de R e y n o l d s :

-VYVZ , - £ £ „ 2 H(Rq) M q f ,
u*2 •2Re q H d r l

(5)

sendo u* a velocidade de fricção. Q representa a energia ei

nética turbulenta:

.r..rQ - (vV + v V • vzvz)/(2 u ) ,
• 2

(6)

H(Rq)

.7*0
para < — â < 0,75 (7.«

1" A v ' "~i

v , v e v z são as flutuações de velocidade nas direçõe-s r, /.§
8 e z e a barra denota valor médio. A função H(Rn), Ferreira : '•"%.

H ... • -Í -

[2], é dada por: •'••

••M
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R. Ro , Rfl '
. (_3 - o,75)z para 0,75<-3<l,25 (7.b)

Rn Rn.

H(Rq) - 1 para ~
(7.c)

sendo R_ uma constante igual a 110 e Rq o numero de Rey-
nolds da turbulência local, definido por:

Rq - * Re t* Q
l/2/2 C8)

t* e uma escala de turbulência que segundo Konstantinov [4],
pode ser calculada por:

l* - l/R - 0,37 - 0,24(l-n)2 - 0,13(l-n) (9)

e a função a* dada por:

a* - 2 [1 + H(K K Rq]/Re (10)

Surgem ainda no processo de adimensionalizaçao os núme_

ros:

Re - 2R Vz /max

• - u* 'max

(11)

(12)

e as constantes K - 0 , 4 e p - G , 2 , introduzidas com os mo-
delos.

As seguintes condições de contorno são usadas:
a) para n"0 (na parede): V » VYVZ » Q • 0 ;..

b) para n-1 (no centro): £1 • á£ . wvz - o ... ,
an an

3. Tratamento Numérico
As equações (1) e (2) são resolvidas por um processo

numérico de diferenças finitasi Na resolução tanbém são in-
cluídas as equações (5), (7), (8), (9) e (10). Para isto, es.
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tas equações são discretizadas. Os pontos da discretização
correspondem a uma grade de espaçamentos variáveis, que au-
mentara no sentido purodç-centro do tubo. Deste modo, maiores
informações são obtidas junto à parede, que é o local onde
ocorrem os maiores gradientes dus variáveis velocidade media
tensão turbulenta e energia cinêtica turbulenta.

Como as equações estão na forma implícita, são resolvji
das simultaneamente através de um processo iterativo. São in
troduzidqs perfis iniciais aproximados, calculando-se novos
valores das variáveis, que realimentarão o processo iterati-
vo até que a convergência seja atingida.

4. Resultados Obtidos
Vários parâmetros do escoamento são calculados e cons-

tituem os resultados finais.
A distribuição universal de velocidade (v+) seria o

primeiro resultado e é representada na figura 1, para Re =
5.x IO5. A distribuição escolhida como padrão de comparação
consta da distribuição na forma implícita desenvolvida por
Spalding e apresentada por White [8].
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Fig, 1. Distribuição universal
de velocidade.
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Próximo a parede verifica-se a melhor concordância. A-

fastando-se desta, ocorrem pequenos desvios na subcamada de
transição e depois na camada <SL- turbulência completa. Vale
lembrar que a equação de Spalding não é uma equação exata e
que a distribuição de velocidade foi calculada da parede pa-
ra o centro, partindo da condição de velocidade nula na pare
de.

A distribuição da tensão turbulenta de Reynolds está
representada na figura 2, para Re • 5 x 10**, Esta é compara-
da com a distribuição ajustada aos valores experimentais ob-
tidos por Laufer [5]. Antes de tudo, sabe-se que a soma da
tensão viscosa com a tensão turbulenta decresce linearmente
desde T 0 na parede até um valor nulo no centro do tubo.
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Fig. 2. Distribuição de tensão turbulenta.

A tensão turbulenta calculada possui bom comportamento
para a região afastada da parede, '• com alguns desvios para
pontos junto da parede. Nota-se que en grande parte do raio
do tubo a tensão viscosa é desprezível, e« comparação com a
tensão turbulenta. A situação inversa ocorre na subcamada
viscosa, onde os «feitos viscosos tio predominantes. Nesta
subcamada a tensão turbulenta decresce até o valor nulo jun-
to ã parede. . • •,: -
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Fig. 3. Distribuição de energia cinêtica turbulenta
para vários números de Reynolds;

Por sua vez, a distribuição de energia cinêtica turbu-
lenta e apresentada na figura 3 para vários números de Rey-
nolds e na figura 4 para Re •• 5 x 10 , quando é comparada
com os valores experimentais obtidos por Laufer [5].

Na figura 3 observa-se que com o aumento do número de
Reynolds, o ponto de máxima energia cinêtica turbulenta a-,
proxima-se da parede. Neste caso a subcamada viscosa tem a
sua espessura reduzida, levando consigo a região de transi-
ção e a região de turbulência completa se expande.
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Na figura 4 observa-se o comportamento da distribuição

calculada em face dos valores experimentais. Verifica-se que
para a região da psrede não existe uma concordância perfeita
com os valores experimentais. Vários testes foram realizados
variando-se inclusive o valor das constantes a. fim de melho-
rar este comportamento. Este procedimento alterava sensivel-
mente a distribuição da velocidade média. 0 melhor valor da
constante Cj ocorreu em torno de 4,4, usado posteriormente,
sendo as demais constantes mantidas com os seus valores ini-
ciais.

5. Conclusões
Os resultados encontrados quando comparados com os va-

lores experimentais de Laufer [5], são tidos como bons; Nic£
lau [6].

Com boa precisão foram determinados os perfis de velo-
cidade e de tensão turbulenta. Para a energia cinetica turbu
lenta ocorrem desvios nas regiões próximas ã parede.Esta dis
tribuição não muito perfeita afeta os termos de dissipação e
de difusão da equação da energia cinetica turbulenta.

Acredita-se que uma melhoria do comportamento do mode-
lo seja possível, principalmente com um estudo mais detalha-
do sobre o valor das constantes. Também novas funções podem
ser introduzidas, como foi o caso da escala de turbulência
apresentada por Konstantinov [4].
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