
Resumo 

Este trabalho é um estudo do escoamento e transporte de massa num jacto de impacto cilíndrico 

confinado por uma parede cónica e por uma parede de impacto impermeável, designada por célula 

cónica impermeável, da polarização da célula cónica permeável homóloga e da validade da equação 

do filme - )ln( 0/CCkV m
i

m = . Foram estudadas células com 65,0/ =jDH e 14,3/,82,0 =jp DD  e 

1,0/ =jDL  e 0,3 (ver Figura 1.4).  

O escoamento na célula cónica impermeável foi estudado por velocimetria laser e por resolução 

numérica das equações de escoamento. A velocimetria laser foi utilizada para determinar o número 

de Reynolds de transição, e os perfis da componente radial da velocidade e a intensidade de 

turbulência em função do número de Reynolds (100 < Re < 25400) para diferentes distâncias ao eixo 

do jacto. Os métodos numéricos foram utilizados para determinar os campos de velocidade e pressão 

em regime laminar (100 < Re < 1600). Para resolver as equações de escoamento foram utilizados um 

método upwind de segunda ordem e uma malha não rectangular. Os perfis de velocidade obtidos por 

métodos numéricos estão de acordo com os obtidos experimentalmente.  

O transporte de massa na célula cónica impermeável foi estudado por dissolução de placas de ácido 

benzóico e por resolução numérica das equações de escoamento e de transporte de massa. O 

estudo foi realizado para 100 < Re < 1685 e 960 < Sc < 46700. As experiências de dissolução 

permitiram determinar o número de Sherwood médio em função da distância ao eixo da célula e do 

número de Reynolds para vários números de Schmidt. Para resolver a equação de transporte de 

massa foi necessário usar uma malha muito fina num sub-domínio rectangular adjacente à parede de 

impacto. O desvio relativo entre o número de Sherwood experimental e o número de Sherwood 

determinado numericamente foi inferior a 7,5% para Sc = 960 e inferior a 18% para números de 

Schmidt mais elevados.  

A polarização da célula cónica e a equação do filme foram estudadas por resolução das equações de 

transporte de quantidade de movimento e de massa com as condições fronteira adequadas. Para 

resolver a equação de transporte de massa foi desenvolvido um método especifico, designado por 

método lJS, adequado para resolver situações em que o gradiente de concentração na vizinhança da 

membrana é muito elevado.  

Para estudar a polarização da célula cónica foi desenvolvido um novo índice de polarização, 

vmv vI Π−= /1 , adequado para quantificar os efeitos da polarização na velocidade de permeado. 

Este índice foi comparado com o índice tradicionalmente utilizado, I = Cm/Co, para 10-7 < nv < 10-4, 0 

< 
0πΠ  < 1, 100 < Re < 1685 e 900 < Sc < 28600. Tanto o índice Iv como o índice I são influenciados 

pelo escoamento e pelo transporte de massa na célula impermeável homóloga.  

A equação do filme foi estudada por análise das células cónica e de placas paralelas. O estudo 

mostrou que a equação do filme é uma equação que relaciona a velocidade de permeado no modelo 



do filme da célula permeável com o número de Sherwood do modelo do filme da célula impermeável 

homóloga. Os modelos não descrevem adequadamente o escoamento e o transporte de massa nas 

células. A comparação dos resultados previstos pela equação do filme com resultados obtidos 

numericamente mostra que a equação do filme é válida para valores baixos de vΠ , Re e Sc. Para 

valores elevados de vΠ , Re e Sc e n 
0πΠ = 0, o desvio entre os resultados previstos pela equação 

do filme e os resultados obtidos numericamente é inferior a 35%. Quando 
0πΠ  = 0, a equação do 

filme dá melhores resultados se for utilizado um coeficiente de transferência de massa de um sistema 

impermeável com produção uniforme de massa. Quando 
0πΠ  = 1, a equação do filme dá melhores 

resultados se for utilizado um coeficiente de transferência de massa de um sistema impermeável com 

concentração uniforme.  

O transporte de massa na vizinhança de uma membrana pode ser classificado de acordo com o 

regime de transporte dominante. Na célula de placas paralelas, os regimes de transporte dependem 

do valor de m
m kV / . A equação do filme é válida para regime de convecção tangencial dominante 

m
m kV /(  baixo). Na célula cónica, o regime de transporte dominante é mais difícil de identificar, 

contudo são apresentados métodos expeditos que facilitam a sua identificação. A validade da 

equação do filme está relacionada com a importância de alguns termos da equação de transporte de 

massa escrita para a variável PeVCC mm /)/ln( 0=ζ  e com o regime de transporte de massa 

dominante.  

Abstract 

The purpose of this work is to study a cylindrical impinging jet confined by a conical wall and by an 

impermeable impact wall (the impermeable conical cell), the polarisation of the homologous 

permeable conical cell and the applicability of the film equation - )/ln( 0CCkV m
i

m = . The influence 

of geometrical parameters H/Dj (0,65 and 0,82), 1,0(/)14,3(/ jjp DLDD and 0,3) was investigated 

(see Figure 1.4).  

The impermeable conical cell flow was studied by laser velocimetry and by numerical solution of the 

Navier Stokes equations. The laser velocimetry technique was used to measure the critical Reynolds 

number, and the radial velocity component profile and the turbulence intensity as functions of the 

Reynolds number (100 < Re < 25400) at several radial locations. The numerical methods were used to 

measure the laminar velocity and pressure fields (100 < Re < 1600). The Navier Stokes equations 

were solved by an upwind second order method over a non-rectangular mesh. The numerical velocity 

profiles are in close agreement with the experimental velocity profiles.  



The impermeable conical cell mass transport was studied by dissolution of benzoic acid plates and by 

numerical solution of Navier Stokes and mass transfer equations. The study was done in the range in 

Reynolds numbers 100 < Re < 1685 and Schmidt numbers 960 < Sc < 46700. The dissolution 

experiments allowed for the determination of the average Sherwood number as a function of the 

distance to the cell axis and of the Reynolds number for several Schmidt numbers. The mass transfer 

equations were solved over a dense mesh in a rectangular subdomain near the impinging wall. The 

difference between the experimental Sherwood number and the numerical Sherwood number was less 

that 7,5% for Sc = 960 and less than 18% for higher Schmidt numbers.  

The conical cell polarisation and the film equation were studied by numerical solution of the Navier 

Stokes and mass transfer equations. The mass transfer equation was solved by a new method, the φ  

method, useful to solve problems with very high concentration gradients near the membrane.  

To study the conical cell polarisation, a new polarisation index was developed, vmv vI Π−= /1 , useful 

to quantify the polarisation effects on the permeable velocity. The new index was compared with the 

most used index, I = Cm/C0, in the ranges 10-7 < vΠ < 10-4, 0 < 
0πΠ  < 1, 100 < Re < 1685 e 900 < Sc 

< 28600. Both, index Iv and I are related to the flow and mass transfer in the conical impermeable wall.  

The film equation was studied by analyses of the conical and parallel membrane cells. The study 

showed that the film equation is an equation that relates the permeate velocity in the film model of the 

permeable cell with the Sherwood number of the film model of impermeable cell. The models are not 

an accurate description of the flow and mass transfer in the cells. However, the comparison of the film 

equation predictions with the numerical results shows that the film equation is accurate for low values 

of vΠ , Re and Sc. For high values of vΠ , Re e Sc and 
0πΠ  = 0, the relative difference between the 

film equation predictions and the numerical results is less than 35%. For 
0πΠ  = 0, the film equation 

has an higher accuracy if the mass transfer coefficient for impermeable system with uniform mass flux 

is used. For 
0πΠ  = 1, the film equation has an higher accuracy if the mass transfer coefficient for 

impermeable system with uniform concentration is used.  

The mass transport in the vicinity of a membrane has two dominant regimes. For the parallel 

membrane cell, the mass transport regimes are determined by m
m kV / . The film equation is accurate 

in convective regime (low )/ m
m kV . For the conical cell, the dominant regime is harder to determine, 

but some methods are presented. The film equation accuracy is related to the importance of some 

terms of mass transport equation written for the new variable PevCC mm /)/ln( 0=ζ  and with the 

dominant transport regime.  


