
319
ANAIS

COBEM 81
VI CONGRESSO BRASILEIRO DE

ENGENHARIA MECÂNICA

RIO DE JANEIRO; 16 - 1 8 <fc doambro da 1981

PROCEEDINGS

(fi
7RAUSLHO
PAPtt

P.P. 3 1 9 - 330 PUC/RJ

ANALISE DO ESCOAMENTO JUNTO A RESSALTOS EM CANALIZAÇOHS

Irian Von Linsingen - Eng' Mec. - M.Sc.
Rogério Tadeu da Silva Ferreira - Eng9 Mec. - Ph.D.

Departamento de Engenharia Mecânica
Universidade Federal de Santa Catarina
88,000 - Florianópolis - S.C.

SUMARIO
No protonto trabalho são estudadas /ãlPcãírãcterísticas

do escoamento interior em regime laminar, plenamente desen-
volvido junto a um obstáculo anular de secção longitudinal
quadrada. Por meio de uma bancada de testes são medidos os
comprimentos de separação a jusante do obstáculo e as pres-
sões diferenciais locais para vários números de Reynolds, em
diferentes secções, com a finalidade de determinar. 9s perfis
de velocidade e de tensão de cizalhamento. S*o-
comportamentos dos comprimentos de separação e das velocida-
des e tensões máximas ao longo do escoamento, ( a a

SUMMARY
« 1 study the laminar

fully developed flow close to a circunferência!^souare, hump

placed at the wall of a smooth circular pipeSfÃn experimental
set up was used to determine the «attachment length and the
Velocity and shear stress profiles of the flow for different
Reynolds numbers. Simple relations were obtained from the
analysis of the data for the «attachment length, maximum1

velocity and maxinum shear stress in different positions '
along'the flow and different. Reynolds numbers. ^
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1. Introdução
Durante a década passada, considerável atenção foi dijs

pensada ao desenvolvimento de dispositivos cardiovasculares
protéticos e coração artificial. Atualmente, devido às difi-
culdades encontradas na determinação analítica dos padrões e
parâmetros do escoamento sangüíneo, o projeto de próteses
cardiovasculares £ ainda, em grande parte, uma arte, pois os
conhecimentos estão assentados em algumas medições experimen
tais esporádicas e conhecimentos empíricos. As superfícies
artificiais dos dispositivos protéticos criam eventualmente
problemas tais como a formação de trombos com conseqüentes
danos aos elementos formadores do sangue, que estão intima-
mente relacionados com as características do escoamento.

Experimentações realizadas por Fry et ai (1965), segun
do citação de Cheng et ai [1] em condutos com derivação, su-
gerem que a ocorrência crítica para a formação de trombos e
possível desestruturação sangUínea está associada â região
de separação do escoamento. Foi também mostrado por I;ry
(1968), citado em Cheng et ai [l], que a deterioração e ero-
são de células éndoteliais está intimamente relacionada as
tensões cizalhantes que agem sobre as células.

Neste trabalho é efetuado o estudo experimental do es-
coamento interior junto a um obstáculo de secção transversal
anular e longitudinal quadrada, fixado ã parede de um duto
circular liso, através da medição do comprimento de separa-
ção e perfis de velocidade nas regiões de recirculação para
números de Reynolds variando entre 20 e SOO. Segundo Guyton
[2] esta faixa de variação do numero de Reynolds e a que o-
corre normalmente nas porções regulares das grandes artérias,
tanto na circulação sistêmica quanto pulmonar.

£ considerado que o escoamento seja laminar plenamente
desenvolvido na região proximal do obstáculo e que o fluido
utilizado tenha comportamento Newtoniano.

O fluido utilizado ê uma solução a 2t de Metilcelulose
(Methocel A-15 - Dow Chemical Inc.), que apresenta uma viscç>
sidade de 10 cP a 20°C, movimentado por uma bomba peristãltjL
ca que fecha o circuito entre dois reservatórios mantidos em
desnível controlável. . . (|:

0 desenvolvimento das pesquisas neste campo do conheci
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mento está originalmente relacionado ao desenvolvimento de
soluções numéricas para escoamento de Poiseulle uniforme, os_
cilatório e pulsátil junto a obstáculos de secção quadrada
[3], 0 escoamento 5 analisado bidiraensionalmente através das
equações de Navier-Stokes apresentadas na forma de transpor-
te de vorticidade para solução pelo método de diferenças fi-
nitas,

Mais recentemente, segundo Cheng et ai [4] as pesqui-
sas igualmente numéricas, levando em conta os parâmetros do
escoamento, tem sido direcionadas mais estreitamente às con-
dições de fluxo sangüíneo reais, admitindo-se já, além dos
obstáculos de secção quadrada (estenoses) fixas, distensões
de parede (aneurismas). com variação temporal (paredes ino-
veis) .

Estão também sendo pesquisadas as influências das for-
mações de estenoses e aneurismas em bifurcações simétricas e
assimétricas sobre os parâmetros característicos do escoamen
to, segundo Liou [5] .

2. Bancada de Testes !
A bancada de testes e constituída basicamente de uma

secção de testes ligada a dois reservatórios mantidos em des_
nívsl controlável.

0 circuito é fechado por uma bomba peristáltica cora
fluxo positivo na direção do reservatório móvel (emissor). 0
reservatório de captação do fluido em escoamento através da
secção de testes é chamado de reservatório receptor. Todo o
sistema é ligado a um terceiro reservatório (de controle), eu
ja função principal é suprir eventuais perdas de fluido do
circuito, considerando-se como função secundária, o armazenei
mento de fluido fora de operação. 0 sistema é ilustrado es-
quematicamente na Fig. li '

A secção de testes fica completamente isolada do res-
tante da instalação e, principalmente, do reservatório emis-
sor a fim de ser evitada a transmissão de vibrações prove-
nientes da bomba de alimentação, razão pela qual as ligações
entre reservatório e secção de testes são flexíveis, da mes-
ma forma que as estruturas de sustentação são independentes.
0 comprimento reto de canalização até o ressalto permite o

'.'•;, f.
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desenvolvimento completo do perfil de velocidades para a faj.
xa de números de Reynolds testada.

r

II

5

P

l í

lOO/JOn

f i e . dt variação

culo \

aat

LR

jc.

Vol.
200 litros

S I M 8 0 L 0 G I A

Fig. 1. Esquema da bancada de testes.

Os comprimentos de separação são medidos. através de mií
todo visual, determinando o comprimento necessário de duto
transparente apôs o ressalto. Como o tubo de acrílico usado
com 4> • 1 3/4" e comercialmente liso, não são considerados
os efeitos de rugosidade da parede.sobre o escoamento.

A perpendicularidade do obstáculo em relação às linhas
ds corrente do escoamento, é particularmente importante,pois
com isto evita-se que se formem correntes secundárias que a-
lém de prejudicarem a visualização, certamente afetam os pa-
râmetros do escoamento.

A forma e dimensões da obstrução, indicada na Fig. 2,
foram utilizadas'por Cheng et ai [l] na simulação numérica
do escoamento. . . •., •

. O número de Reynolds pode ser controlado através da va
riação do desnível entre reservatórios e através de regis-
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tros situados nas linhas de emissão. Para maior sensibilida-
de de controle, são usados três registros em paralelo.

0=44,5fnm D/4.

Fig. 2, Geometria do obstáculo.

3. Procedimentos Experimentais
3.1. Medição dos comprimentos d_e separação
A medição dos comprimentos de separação do escoamento

a jusante da obstrução, e realizada através da avaliação da
distância em que a linha de corrente tangente ã superfície
interna do obstáculo volta a reencontrar a parede da secção
de testes, apôs o obstáculo. A avaliação destes comprimentos
se torna possível por meio da injeção de corante próximo ã
parede da sècção de testes a montante do obstáculo,a uma diŝ
tãncia suficiente para que a linha de corrente visualizada se
torne estável. Um dispositivo de iluminação posterior permi-
te a visualização adequada do escoamento.

Observa-se através da Fig. 3 que o reencontro da linha
de corrente tangente ao ressalto ocorre dentro de uma faixa
de comprimentos, adotando-se o valor médio para o comprimen-
to de separação.

. A linha de separação apresentada na Fig. 3 não ê real
na direção transversal devido ã distorção causada pela curva
tura do tubo transparente.

Os comprimentos de separação assim obtidos para vários
números de Reynolds são então adimensionalizados em relação
ao diâmetro da secção de testes (lx/D) e plotados cm função
de ReD. .

3.2. Medição dos perfis de velocidade
Os perfis de velocidade são obtidos através da medição

das pressões dinâmicas em 3 regiões de interesse, a saber: a
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montante, no interior e a jusante do obstáculo.

Fig. 3. Visualização do escoamento.(compri-
mento de separação para ReQ • 55).

São consideradas seis secções de medição, localizadas
nos seguintes pontos: 26 mm a'montante do obstáculo (secção
1) , na secção de entrada do obstáculo (secção 2), na secção
de saída do obstáculo (secção 3), a 30, 60 e 90 mm a jusante
da obstrução (seções 4,5 e 6 respectivamente),

Devido às baixas pressões diferenciais existentes ,prin
cipalmente na zona de recirculação após o obstáculo, utili-
zam-se transdutores de pressão diferencial indutivos de alta
sensibilidade com pressão diferencial nominal de 0,01 k̂ l/on
para as medições do perfil de velocidade. Os sensores de to-
mada de pressões total e estática são independentes, e cons-
tituídos por agulhas hipodérmicas de 1,5 mm de diâmetro. As
tomadas de pressão, tanto estática quanto total, são realiza
das sobre o mesmo plano transversal em cada secção considera
da, sendo que para as secções a jusante do obstáculo,as pres
sões totais são medidas com o auxílio de dois tubos, um para
as pressões do escoamento central e parte da região de recir_
culação e outro invertido para a região de recirculação abai,
xo da linha de inversão de velocidade. A Fig. 4 ilustra o sis_
tema de medição de pressões estática e total.

Devido ã simetria do escoamento comprovada por Linsinp.en
[6] na fase de visualização do escoamento, as medições de
pressões são realizadas sobre um único plano longitudinal em
cadj» secção transversal.

Finalmente» as velocidades são determinadas pela Eq.
(1):
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U • /2g AP/p (1)

sendo que a massa específica p é função da temperatura da so
lução, tendo sido previamente determinada [6].

Steeflo d*
te

Pontt omptiffcadora c>| 6
d* t«n«So 6 |

JLS.

Tromdutor da

HÍ

a) A montante e no interior b) A jusante do obstáculo
do obstáculo .

Fig. 4. Conjuntos de medição de pressão diferencial.

3.3. Tensões de cizalhamento
As tensões cizalhantes são calculadas através da equa-

ção de Newton da viscosidade, Eq. (2):

m

Ti •f2)

onde f(x^) e o valor da derivada numérica da velocidade' Io
cal, segundo Carnahan et ai [7].

Alguns perfis de velocidade e tensão cizalhante para
as diversas secções são apresentados nas Figuras 5 e 6.

• • ' ' * •

4. Discussão dos Resultados • •'. •
A análise dos resultados i efetuada a partir da consi-

deração do escoamento como sendo laminar, plenamente desen-
volvido nas secções consideradas e o fluido Newtoniano.

Linsingen [6] testou e coaprovou as hipóteses acima es
tabelecidas, garantindo com isto a validade da analise. ;•'%-:
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T(dinos/cm)

Fig. S. Tensões cizalhantes para as secções 1,2, c 3 corres-
pondentes aos perfis de velocidade especificados.
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BjQ ^ 12.0

90/> OLO 29*0 SQP O/} 2^0
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0,0 2QP 400 60/) 80,0 100,0

Fig. 6. Desenvolvimento dos perfis de velocidade e tensão de
cizalhamento a jusante do obstáculo para ReD - 200,
com delimitação da linha de inversão de velocidade.

4.1. Comprimento de separação ; . .,«^^^1
Com relação aos comprimentos de separação, observa-se

que a faixa de Re0 possível de ser medida pelo. método empre-
gado mostra-se relativamente beixa, admitindo valores entre
ReD - 20 e ReD - 200,
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O limite máximo de ReD • 200, deve-se ao fato de que

acima deste valor ou da faixa de valores próximos, a linha,
de corrente de controle apresenta uma certa instabilidade com
relação ã uniformidade da-concentração de corante, o que di-
ficulta consideravelmente as medições. Por outro lado, a a-;
proximação desta linha de corrente da parede do tubo, ocorre
em ângulo muito reduzido, o que aumenta drasticamente a fai-
xa de reencontro e consequentemente o erro na avaliação do
valor médio.

Observa-se que os comprimentos de separação (ilx/D),pl<>
tados em grafico bilogarítmico conforme mostra a Fig. 7, se-
guem a lei de potência, dada pela Eq. (3).

& * 0,0383 ReD°'? para 20 < Reg < 200 (3)

Embora a utilidade desta relação seja indiscutível no
que se refere ao conhecimento da evolução dos comprimentos4

de separação, não se pode, a priori, garantir sua validade
para Reo fora da faixa considerada, pois muito pouco se co-
nhece a respeito do desenvolvimento desses comprimentos.

=.

4p

o

-r

o*

Ofi
>

f

/

/
/

7
/

• /

1 1

f

10 30 30 40 60 80 Iff
Rt0

Fig. 7. Curva de variação dos comprimentos de separa-
ção e» função do ntmero de Reynolds.
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Perfis de velocidade
Da análise dos perfis de velocidade ã entrada c saída

da obstrução, é* estabelecida u seguinte função de variação
da velocidade máxima na linha de centro para cada secção, em
função do número de Reynolds e da distância entre as secções,
como mostra a Eq. (4):

Umáx
Um

3,08 {[{x/D*) * i ] 0 ' 1 7 6 } (4)

noonde: Um " velocidade média experimental do escoamento
interior da obstrução • Rejj* • v/D*

D* =• diâmetro característico da obstrução « D/2
x B distância entre as secções, com origem na secção

2 e valor D/4 na secção 3.

A Fig. 8 ilustra a correlação dos dados para a faixa
de números de Reynolds variando entre 20 e 500.

V

10 20 40 ,- 80 ICO, 200

o

1
• Sec. Z
> Sec. 3

- * -

Fig. 8. Variação da velocidade máxima em função de
ReD e do parâmetro de aproximação [(x/D*) + l ] .

4 .3 . Tensão de cizalhamento
Analisando-se os valores da tensão de cisalhamento má-

xima obtidos para todas as secções consideradas.,. observa-se
que na secção 2 (na entrada do obstáculo), ocorre, como. espe
rado, um pico de tensão que diminui até o restabelecimento
do escoamento plenamente desenvolvido apôs o ponto de reen-
contro da linha de separação do escoamento.

A Fig. 9, ilustra a forma de variação da tensão maxima
ate a secção 6 para Rep • 200.

A suposição de que' a tensão de cizalhamento cresce brus_
camente na região imediatamente anterior â secção 2, e indi-
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cada pela linha tracejada, na Pig. 9, baseia-se no fato de
que nesta região ocorre uma variação muito acentuada nas ca-
racterísticas do escoamento devido à presença do ressalto. 0
método de medição empregado não permite a obtenção de dados
nesta região do escoamento.

^100

S«c.l SflC.2 Sw3 SK.4 S«c5 S«C6

Fig. 9. Evolução da tensão máxima ao longo do
escoamento para ReD • 200.

S. Conclusões
0 procedimento experimental adotado mostrou-se bastan-

te satisfatório com relação ao levantamento de dados para a
faixa de números de Reynolds Variando de 20 a SOO.

Para uma faixa mais ampla, será necessária a adoção de
outros métodos de medição de velocidade, como por exemplo, o
anemômetro laser Doppler.

0 conhecimento das tens3es máximas na entrada do obstá
culo tem uma importância muita grande para o conhecimento das
características do desprendimento de partículas de estenoses
em determinadas regiões do escoamento sangUíneo,considerados ..
os devidos afastamentos geométricos em relação aos sistemas'.
reais. • • • %

0 conhecimento das características da região de recir-;i> aisp^i
culação pode levar I determinação dos mecanismos de formação f \J'ÊÊ£"--'
dessas estenoses em locais específicos do sistema circulato-^/'''}££§£.
rio, como por exemplo, em bifyrcações, onde o desvio de flu-, ;l£v
xo promove a formação dè refluo de separação e recirculação :\piT
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nas zonas de baixa pressão.
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