
Resumo 
 
A utilização industrial de jactos de impacto é frequente principalmente no arrefecimento 

de metais ou nos sectores alimentar e farmacêutico entre outros. Num jacto de impacto, 

um escoamento de alta velocidade é lançado contra uma superfície sólida com o 

objectivo de aumentar as trocas de calor e/ou massa entre o fluido e a parede. Neste 

trabalho, investigou-se experimental e numericamente o comportamento de jactos de 

impacto confinados por placas planas rectangulares inclinadas para vários fluidos 

newtonianos e não newtonianos em condições isotérmicas, com o objectivo de estudar 

a hidrodinâmica do escoamento. A água e uma mistura de glicerina e água foram os 

fluidos newtonianos, enquanto que os fluidos não newtonianos usados foram soluções 

aquosas de goma de xantano (XG) e poliacrilamida (PAA) às concentrações mássicas 

de 0.2% e 0.125%, respectivamente. 

As experiências recorreram inicialmente a técnicas de visualização de escoamentos 

seguidos de medições detalhadas dos campos de velocidade por velocimetria laser-

Doppler e ainda a medições de caudal e variação longitudinal de pressão. Os números 

de Reynolds (Re) dos escoamentos newtonianos foram 136 e 275 no regime laminar e 

13750 no regime turbulento. Verificou-se a existência de uma separação do 

escoamento no interior da célula de impacto, próximo das paredes inclinadas, quando o 

número de Reynolds excede 208. O comprimento normalizado da região de separação 

do escoamento (XR/H) aumenta com o número de Reynolds sendo de 0.25 para Re= 

275 e aumentando para 0.9 no regime turbulento. Observou-se ainda a existência de 

um escoamento tridimensional devido à presença das paredes laterais. Este 

escoamento tridimensional caracteriza-se por um movimento helicoidal do fluido na 

região de separação, com as partículas de fluido a evoluírem do plano central em 

direcção às paredes laterais. O escoamento é sempre simétrico relativamente aos 

planos centrais x-y e x-z. 

Os fluidos não newtonianos foram estudados em escoamentos com um número de 

Reynolds de Kozicki (Re*) (Kozicki et al. (1966)) igual a 200. Aqui, o comprimento 

normalizado da região de separação é 0.35 e 0.3 para as soluções de XG e PAA 

respectivamente. O escoamento tridimensional helicoidal foi também visualizado no 



caso não newtoniano, verificando-se que o jacto de parede inclinada resultante do 

movimento helicoidal é superior nas soluções não newtonianas. Na aproximação do 

escoamento ao prato de impacto observa-se uma antecipação da desaceleração para 

as soluções não newtonianas. 

Neste trabalho é ainda apresentada uma investigação numérica para fluidos de lei de 

potência para escoamentos com Re* entre 10 e 800. As simulações tridimensionais 

foram realizadas usando um código de volumes finitos e as suas previsões mostram as 

influências do número de Reynolds e da intensidade de reofluidificação do fluido sobre 

as características do escoamento na célula, e em particular sobre a perda de carga e a 

dimensão da recirculação. A inércia aumenta a dimensão da recirculação assim como 

acontecia com fluidos newtonianos. A pseudoplasticidade reforça o efeito da inércia 

especialmente a elevados números de Reynolds, enquanto a baixos números de 

Reynolds o comportamento é similar para todos os fluidos. 

 

 

Abstract 
 

High velocity impinging jets are frequently used in industry to cool metals and process 

food because they promote large heat and mass transfer near the impact surface. This 

work investigates experimentally and numerically the characteristics of confined 

rectangular impinging jets for various Newtonian and non-Newtonian fluids under 

isothermal conditions. Water and a mixture of glycerine and water were used as 

Newtonian fluids and the non-Newtonian fluids were solutions of xantham gum (XG) and 

polyacrylamide (PAA) at weight concentrations of 0.2% and 0.125% respectively. 

The experiments were carried out using flow visualization techniques followed by laser 

Doppler velocimetry and measurements of the flow rate and longitudinal pressure 

variations. The Reynolds numbers studied in the Newtonian case were Re= 136 and 

275 in the laminar regime and Re=13750 in the turbulent regime. Near the plane 

slopping wall there is separated flow for Reynolds numbers in excess of 208, as is 

observed in visualization studies and in velocity measurements. The size and strength of 

this recirculation zone increases with Reynolds number: for Re= 275 its normalized 



length (XR/H) is 0.25 whereas for turbulent flow is equal to 0.9. Three-dimensional 

effects due to finite slenderness of the flow geometry are also reported. They are 

characterized by a helical motion of the fluid particles within the separated flow region 

progressing from the centre-plane towards the flat side walls. The flow was always and 

everywhere symmetric relative to the x-y and x-z center planes. 

The non-Newtonian fluids were studied at inlet Reynolds numbers of Kozicki (Kozicki et 

al. (1966)) of 200 pertaining to laminar regime. Here the normalized recirculation lengths 

(XR/H) are of 0.35 and 0.3 for the XG and PAA solutions, respectively. Three-

dimensional effects were also investigated with non-Newtonian fluids and it was found 

that the helical motion is stonger than for the Newtonian solutions. For the non-

Newtonian solutions there is an anticipation of fluid deceleration. 

A numerical investigation is also reported for power law fluids at Kozicki Reynolds 

numbers between 10 and 800. The 3D numerical calculations were carried out using a 

finite volume code and the results report the influence of shear-thinning and inlet 

Reynolds number on the steady flow within the cell, and in particular on the pressure 

loss and the size and strength of the recirculation region. Inertia increases the length of 

the recirculation region as for Newtonian fluids and shear-thinning enhances the role of 

inertia especially at high Reynolds numbers, whereas at low Reynolds numbers the flow 

behavior is quite similar for all fluids. 

 


