
Resumo 

Os escoamentos de fluidos Newtonianos em expansões graduais axissimétricas de secção circular, 

também designadas por difusores, foram estudados no passado por via numérica e por via 

experimental. No entanto, a informação disponível na literatura clássica refere-se apenas ao 

escoamento em regime turbulento, embora muitas aplicações industriais envolvam escoamentos de 

fluidos muito viscosos em regime laminar. Nestes casos a informação disponível é escassa, não 

havendo por isso um conhecimento suficientemente fiável para um correcto dimensionamento dos 

sistemas. O objectivo desta tese consiste em quantificar pela via numérica o coeficiente de perda de 

carga localizada de escoamentos em difusores, em função do número de Reynolds, da razão de 

expansão e do ângulo de abertura do difusor, exclusivamente para fluidos Newtonianos em regime 

laminar.  

O estudo recorreu ao método dos volumes finitos usando malhas não-ortogonais e procedeu da 

seguinte forma: Após selecção da malha adequada para cada tipo de difusor, com o respectivo 

domínio de cálculo e condições fronteira impostas, o programa de cálculo resolve as equações de 

transporte discretizadas, sendo que o processo de interpolação empregue para obter os termos 

convectivos foi o esquema de montante linear ou montante de segunda ordem (LUDS - Linear Upwind 

Scheme) e para os termos difusos o das diferenças centradas (CDS).  

O coeficiente de perda de carga localizada foi calculado para números de Reynolds compreendidos 

entre 2 e 200 e em função do ângulo de abertura do difusor e da razão de expansão. Os valores 

foram posteriormente comparados com os da literatura, tendo-se encontrado discrepâncias da ordem 

dos 1000% para muito baixos números de Reynolds, pois a informação disponível foi sempre para 

escoamentos em regime turbulento. Estudou-se e quantificou-se ainda o impacto das várias 

contribuições sobre o coeficiente de perda de carga, nomeadamente:  

- diferenças entre os coeficientes de perda de carga em linha reais e teóricos, isto é, considerando o 

escoamento desenvolvido até à entrada do difusor e logo após a sua saída;  

- distorção dos perfis de velocidade à entrada e à saída do difusor;  

- não-uniformidade da pressão nas secções de entrada e saída do difusor.  

Finalmente, é proposta também uma correlação compacta para calcular o coeficiente de perda de 

carga em expansões graduais em função do ângulo de abertura, da razão de expansão e do número 

de Reynolds do escoamento.  



Abstract 

Laminar flows of Newtonian fluids in axisymmetric gradual expansions, also called diffusers, have 

been investigated numerically and experimentally in the past. However, the available information in the 

literature is scarce as it basically concerns turbulent flows. Many industrial applications in process 

industry involve laminar flow of high-viscosity fluids; in which case, the available information is 

inadequate to the correct design of systems. The purpose of the work was to numerically evaluate the 

pressure-Ioss coefficient in diffusers as a function of Reynolds number, diffusion angle and expansion 

ratio, for Newtonians fluids in laminar flow regime.  

The numerical simulations were carried out with finite-volume method using non-orthogonal collocated 

grids and proceeded as follows: After selection of an adequate grid for the computational domain and 

boundary conditions, the code solved the discretised differential equations with second order accurate 

differencing schemes: the Linear Upwind Differencing Scheme (LUDS) for convective terms and 

central differences (CDS) for diffusion.  

The pressure-Ioss coefficient was calculated for Reynolds numbers between 2 and 200, as a function 

of the diffusion angle and the expansion ratio. The data were compared with the literature and showed 

discrepancies of more than 1000% at very low-Reynolds numbers, because the latter always 

pertained to turbulent flow. The impact of the various contributions to the loss coefficient was also 

investigated in detail, namely:  

- difference between the actual and fully-developed frictional losses at the upstream and downstream 

pipes;  

- distortion of the velocity profile upstream and downstream of the gradual expansion;  

- pressure non-uniformity on the upstream and downstream sections of the gradual expansion.  

Finally, a correlation for calculating the local loss coefficient in diffusers as a function of the diffusion 

angle, the expansion ratio and flow Reynolds number is proposed at the end.  


