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RESUMO

O objetivo deste trabalho é fornecer um compreensivo estudo das correlações de fator de atrito mais usadas e modelos de perda de carga 
localizada para cálculo de perda de carga ao longo de uma linha de vapor que interliga duas usinas termonucleares, indicando os modelos mais 
adequados para esta aplicação. A linha de vapor faz parte do sistema de vapor auxiliar das duas usinas, que é a responsável, principalmente, pela 
circulação de calor para a produção de energia elétrica. A linha de vapor auxiliar do estudo tem como objetivo manter os consumidores de calor 
das usinas ativos quando uma das usinas – ou ambas – estiverem com as atividades suspensas. O estudo foi dividido em duas etapas. Na primeira 
etapa, uma gama de mais de 15 correlações de fator de atrito de Darcy-Weisbach – dentre elas as consagradas correlações de Colebrook, 
Churchill e Blasius – foram reunidas e analisadas juntamente com suas literaturas para serem julgadas como adequadas ao estudo para, assim, 
serem usadas em um ensaio algébrico – feitos em Excel – para o cálculo de perda de carga de uma linha de vapor de 400 metros retilínea, sem 
acessórios e com os mesmos parâmetros de trabalho da linha de vapor auxiliar proposta para estudo. Após o ensaio algébrico, uma simulação 3D 
desta linha retilínea foi feita no add-in do SolidWorks – Flow Simulation, um simulador 3D que usa técnicas de CFD para ensaio numérico de 
escoamento de fluidos e transferência de calor. O resultado desta simulação 3D serviu de parâmetro de comparação com os modelos algébricos 
que usufruíram das correlações de fator de atrito e, assim, constatar qual era a mais precisa no caso e selecioná-la para o segundo passo do 
trabalho. No segundo passo, mais três ensaios algébricos foram realizados, porém usando os parâmetros geométricos da linha de vapor auxiliar, 
com seus 893 metros de tubulação e suas 54 curvas. Os ensaios algébricos foram feitos utilizando a correlação de fator de atrito selecionada no 
primeiro passo e também com os modelos de perda de carga localizada de Crane, Hooper e Darby – K, 2K e 3-K, respectivamente. Após estes 
cálculos, uma nova simulação 3D foi realizada, porém utilizando a linha de vapor auxiliar que interliga as duas usinas termonucleares. Mais uma 
vez houve a comparação de precisão, mas desta vez entre os erros relativos dos três modelos de perda local. Assim, a correlação explícita de fator 
de atrito e o modelo de perda de carga localizada mais precisos foram combinados e selecionados para o uso dos ensaios algébricos de todo o 
sistema responsável pelo transporte do vapor de uma usina para a outra. Este trabalho pode ser continuado a fim de incluir mais correlações de 
fator de atrito e outras geometrias, para que os resultados sejam generalizados e sirvam como um guia útil para engenheiros na seleção do 
modelo algébrico adequado.

Engenharias

Engenharia Mecânica
X Seminário de Pesquisa da Estácio


