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Resumo: Nesse projeto fez-se a modelagem e a 

simulação de um trocador de calor a placas, utilizando o 

software ANSYS-CFX, com o objetivo de analisar a 

dinâmica do escoamento em regime permanente e 

identificar o modelo de turbulência mais adequado. 

Como uma primeira aproximação, supôs-se que as placas 

não tivessem corrugações. A comparação dos resultados 

obtidos pelos modelos de turbulência estudados, revelou 

o modelo BSL como aquele que apresentou os melhores 

resultados, confrontando-se com os dados experimentais. 

 

1. Introdução 
Atualmente, os PHEs são significativos na indústria, 

por apresentarem vantagens como a capacidade de operar 

com baixas correntes e possuírem boa eficiência térmica. 

Essas vantagens são originárias das corrugações 

existentes nas placas desses equipamentos, que 

contribuem para elevados coeficientes convectivos 

devido a turbulência do escoamento que as mesmas 

provocam. O dimensionamento desses equipamentos é 

empírico e de difícil análise [1]. A popularização do uso 

da fluidodinâmica computacional apresenta uma 

possibilidade para análise desses equipamentos de uma 

maneira bastante versátil, sem a necessidade de 

protótipos experimentais. 

 

2. Metodologia 
Foi utilizado nesse trabalho o software ANSYS-CFX, 

que se baseia no método dos volumes finitos e considera 

as equações de conservação de massa, momento e 

energia, elencadas a seguir, respectivamente. Essas 

equações foram escritas considerando-se regime 

permanente, densidade constante, fluido Newtoniano e 

desprezando-se os termos de dissipação viscosa. 
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Nessas equações, x se refere a uma posição, i e j indicam 

a direção, u é a velocidade, 𝜌 é a densidade,  p é a pressão, 

ν representa a viscosidade cinemática, T é a temperatura, 

𝛼 é a difusividade térmica. 𝑆𝑚 e 𝑆𝑇  representam termos 

fonte e Sij é o tensor de deformação. 

 O estudo do uso de modelos de turbulência [2] e de 

condições de refino e uso da malha [3] foram obtidas da 

literatura. A fim de validar o método utilizado, foi 

ensaiado em laboratório o PHE com área de troca térmica 

de 0,04m², comparando os valores obtidos 

experimentalmente com os obtidos através das 

simulações. Como critério de convergência, foi utilizado 

os resíduos médios quadráticos inferiores a  10−5. 

 

3. Resultados e Discussão 
Na Figura 1 apresenta-se uma comparação entre as 

cargas térmicas previstas pelos diferentes modelos de 

turbulência (BSL e k−𝜀) e aquelas obtidas 

experimentalmente. Desse modo, a reta de coeficiente 

angular igual a 1 corresponde a uma situação em que a 

carga térmica efetiva seria igual a real. 

 

 
Figura 1 –Comparação entre modelos 

 

O modelo BSL, baseado nos modelos de turbulência  

𝑘 − 𝜔 e 𝑘 − 𝜀, se mostrou mais preciso devido a 

possibilidade de seu uso em problemas de escoamento 

laminar e turbulento simultaneamente. Esses resultados 

foram obtidos com a utilização de uma malha 

predominantemente hexaédrica. 

 

4. Conclusão 
Nesta primeira etapa, mesmo considerando placas 

lisas, o modelo obteve uma boa aproximação. Foi 

observado a necessidade de um refinamento melhor da 

malha, que deverá ser verificado para o estudo das placas 

corrugadas do trocador que ocorrerá posteriormente. 
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