
Resumo 

A Tese que agora se apresenta desenvolve o estudo do comportamento do Agitador Hiperbolóide, 

quando instalado num tanque de mistura, procurando descrever algumas características do seu 

comportamento e dando especial ênfase à observação, estudo e compreensão dos escoamentos por 

ele induzidos, sobre fluidos Newtonianos.  

O trabalho de investigação sobre o comportamento do agitador hiperbolóide, para além de apresentar 

uma abordagem de carácter teórico, relacionada com a aplicação da Mecânica dos Fluidos, e dos 

processos industriais de possível aplicação real deste tipo de agitadores, e, em especial, na sua 

aplicação a ETAR's, foi especialmente orientado para um extenso trabalho de natureza experimental. 

No decorrer do trabalho experimental realizado sobre modelos físicos do Agitador Hiperbolóide, 

procedeu-se ao desenvolvimento de uma estrutura experimental evolutiva, capaz de ir sendo 

adaptada às sucessivas fases do previsto plano de trabalhos, e que permitisse a observação 

experimental de diferentes unidades de agitadores hiperbolóides, assim como, do agitador do tipo 

Rushton. Este foi considerado como elemento de comparação e de aferição da qualidade das 

técnicas experimentais aplicadas.  

De acordo com o plano de desenvolvimento experimental inicialmente delineado, começou-se por 

observar o comportamento energético do Agitador Hiperbolóide, procurando-se a definição da sua 

eficiência energética, explicitando a variação do número de Newton como função do número de 

Reynolds. Procurou-se avaliar a influência da utilização de um único agitador hiperbolóide e de uma 

configuração como uso de duas unidades. Igualmente se procurou avaliar a influência da variação do 

diâmetro relativo do agitador (D/T) e da variação da altura de fluido no tanque.  

Centrando-se, em fase subsequente, as observações sobre a dita configuração standard, D/T = 1/3 e 

H = T, constatou-se que o agitador hiperbolóide apresenta, para baixos números de Reynolds um 

comportamento tipicamente laminar, apresentando, nesta gama, números de Newton quase duplos 

dos indicados para o agitador Rushton. Para elevados números de Reynolds o agitador hiperbolóide 

apresenta um comportamento típico de um regime turbulento, revelando valores do número de 

Newton da ordem de 0,9, o que corresponde a aproximadamente 1/5 do consumo energético 

reportado para o agitador Rushton, e confirmado nos trabalhos realizados.  

A observação visual realizada para a caracterização do padrão global dos escoamentos induzidos 

sobre os fluidos, para as diferentes configurações, permitiu concluir que estes escoamentos 

apresentam um marcado carácter tridimensional, manifestando elevados valores de velocidades 

apenas na imediata região envolvente do agitador. O padrão geral do escoamento evidencia um 

movimento circulatório com uma forte componente radial junto ao fundo do tanque e apresenta um 

movimento axial descendente junto ao eixo de accionamento do agitador.  

O objectivo proposto de se conseguir a caracterização detalhada do escoamento induzido pelo 

agitador, obrigou à realização de um aturado plano experimental de observações sobre o campo de 

velocidades, com recurso a técnicas de Anemometria Laser-Doppler. As observações das 



características do escoamento, tomadas como valores médios espaciais em torno do agitador, ou 

seja independentes da posição angular deste, revelaram que na generalidade do volume do tanque 

se observa um movimento descendente, com uma velocidade de cerca de 5% da velocidade do bordo 

do agitador. Cresce a intensidade da velocidade junto ao fundo do tanque, em que o movimento de 

carácter radial evidencia valores de velocidade próximos de 15% da velocidade do bordo do agitador. 

A turbulência é genericamente isotrópica, com valores normalizados de r.m.s. de 2% na zona central 

do tanque, crescendo até 4% junto à parede.  

Na vizinhança do impulsor realizaram-se medições com o campo de velocidades, com referenciação 

à sua posição angular, tendo-se confirmado a existência de um forte escoamento periódico, mas que 

apenas se restringe a um pequeno volume de cerca de 5% do volume total do tanque. Nesta pequena 

região, dependente da dimensão das aletas de transporte e de corte, observaram-se os maiores 

valores das velocidades médias, assim como os maiores valores de turbulência. Esta turbulência 

apresenta-se notoriamente anisotrópica e revelou-se cerca de 65% mais elevada do que o relatado 

para agitadores hiperbolóides desprovidos de aletas de corte.  

Abstract 

The work here presented concerns the study of the Hyperboleid Stirrer, and the definition of it's 

behavior in a mixing vessel. Special focus was put on the observation, study and understanding of the 

related fluid dynamics.  

The investigation work was mainly experimental and was carried out on physical models of the 

hyperboloid stirrers. The experimental rig that was used allowed the investigation of several different 

units, including a model of the Rushton turbine that was used as a reference.  

The energy consumption of hyperboloid stirrers in a stirred vessel was investigated, and it was found 

that, for the reference configuration of D/T = 1/3 and H = T, for the turbulent regime the Power number 

was close to 0,9, while for the Rushton turbine it reached nearly 5. So it is commonly said that the 

hyperboloid stirrer is a low power unit.  

Visual observation of the flow field showed that these flows are mainly three-dimensional with a 

general axial pattern. The flow exhibits a strong radial flow close to the bottom of the vessel as a jet 

direct to the vessel wall.  

Close observation of the flow field was carried out by LDA measurements, that confirmed this general 

flow pattern, showing that the downwards axial flow close to the stirrer shaft has a velocity close to 5% 

of the stirrer tip velocity. The radial velocity close to the vessel bottom reaches values close to 15% of 

the stirrer tip velocity. Turbulence is mainly isotropic with values going from 2% of the stirrer tip 

velocity in the bulk of the vessel to nearly 4% close to the wall.  



In the vicinity of the impeller detailed angle-resolved measurements of the mean and rms of the three 

components of the velocity were carried out by LDA, in order to investigate the periodic flow that was 

expect to be present in this region.  

The small size of the transport and shear ribs limited the extent of this periodic region to a volume not 

greater than 5% of the volume of the whole vessel. This region was limited by the bottom of the vessel 

and an horizontal plane at z/R = 0,2 in the vertical direction and in the radial direction it extend from 

the impeller till r/R = 1.4, plus the volume below the impeller.  

In this regions the turbulence was not isotropic and reached the highest normalized values of the rms 

velocity to near 20%, of the corresponding value of the stirrer tip sped, so that the maximum 

turbulence kinetic energy was 65% higher than for the corresponding hiperboloid flow in the absence 

of the shear ribs.  


