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Resumo:  
Este trabalho tem por objetivo realizar a simulação 

computacional do escoamento tridimensional para uma 

válvula de alívio de pressão comercial, baseado no 

modelo fornecido pela empresa W.BURGER®. O estudo 

contemplará situações de operação em regime 

permanente e transiente. Serão verificadas as seguintes 

condições: (i) comportamento das forças na haste/mola; 

(ii) comportamento do escoamento para diferentes 

posições de abertura; (iii) verificação de carga máxima 

(máxima vazão) e (iv) comportamento dinâmico e 

vibração da haste influenciada pelo escoamento. 

Obtendo os valores de vazão em massa de entrada, e o 

número de Reynolds, podemos criar o coeficiente de 

descarga conforme normalizado [3]. 

 

1. Introdução 
Linhas de transporte industriais dependem de 

dispositivos de controle e segurança como as válvulas 

de alívio de pressão, as mesmas são selecionadas para 

desempenhar determinada função no sistema. As 

válvulas devem ser adequadamente escolhidas e 

dimensionadas na fase de projeto da instalação, pois, 

falhas de operação durante o serviço podem causar 

paradas não programadas e em certos casos, acidentes 

com perdas materiais e humanas. Para a seleção são 

necessárias, segundo Linsingen [1] algumas 

informações como a função da válvula, as condições de 

escoamento e os limites de operação que devem 

contemplar aspectos como a pressão máxima 

admissível, o nível de ruído, as vibrações e os esforços 

sobre os elementos de fixação da válvula. 

 

2. Metodologia 
Nesta simulação computacional será empregado o 

método dos volumes finitos, aplicado a uma malha não 

estruturada de elementos tetraédricos. Para a resolução 

das equações de conservação de energia e modelos de 

turbulência, será empregado um software comercial 

ANSYS-CFX® [2]. 

 Para a realização deste estudo é necessário: (i) uma 

análise criteriosa das equações de conservação (massa, 

quantidade de movimento e energia); (ii) construção da 

geometria da válvula; (iii) construção da malha em 

elementos volumétricos; (iv) definir as condições de 

contorno; (v) resolver o conjunto de equações 

diferenciais e (vi) verificação dos resultados. Após os 

testes é feita uma verificação da convergência dos dados 

pelo nível de elementos gerados no conjunto 

volumétrico até atingir uma ínfima variação porcentual. 

 

3. Resultados 

A simulação preliminar da válvula de alívio pode ser 

observada na figura 1. A Figura 1a indica um mapa de 

cores para a velocidade e linhas de corrente. É possível 

notar elevado efeito de recirculação nas regiões 

posteriores ao estrangulamento. Com esta simulação 

preliminar foi possível identificar escoamento 

supersônico, tal característica é identificada na figura 1b 

por uma Isosuperfície transparente para um número de 

Mach igual a unidade. 

 

         

 
Figura 1 – (a) Linhas de corrente e mapa de cores indicando 

velocidade e detalhe de uma região de recirculação, (b) 

isosuperfície transparente indicando número de Mach igual a 

unidade. 

 

4. Conclusões 
O estudo está em fase embrionária. Até o presente 

momento é identificada condição de escoamento 

supersônico e diversas regiões de recirculação que 

resultam em um aumento na perda de carga. Após obter 

o coeficiente de descarga, prever seu real 

funcionamento é de grande vantagem em projetos de 

circuitos hidráulicos evitando subdimensionamento.  
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