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Quando a velocidade 

radial da saída do vapor 

a partir do núcleo líquido 

for maior ou igual à 

velocidade do 

escoamento de calor 

para este, o processo se 

interrompe. 

Gotícula vaporizando em um meio estacionário 



Neste estudo contempla-se a vaporização de gotículas, 

injetadas na câmara de vaporização de uma turbina a 

gás, dotadas de velocidade relativa. 

INJEÇÃO DE GOTÍCULAS  EM CÂMARA DE VAPORIZAÇÃO 

A distribuição das gotículas na câmara de vaporização 

deve obedecer critérios que possibilitem a total 

vaporização e superaquecimento das mesmas em todo 

o leque por elas coberto. 



Para se calcular a trajetória das gotículas na câmara de 

combustão,  pode-se supor: 

1-A velocidade inicial da gota é igual à velocidade do jato 

no ponto de injeção. 

2-São as forças aerodinâmicas que governam a velocidade 

das gotículas durante a trajetória.  

3-Não há variação significativa do diâmetro das gotículas 

entre passos sucessivos que se toma para solução 

numérica.  

4-As gotículas se comportam como esferas sólidas e lisas. 

TRAJETÓRIA DAS GOTÍCULAS 



As principais forças que atuam sobre as gotículas durante suas 

trajetórias podem ser equacionadas supondo  e  constantes. 

FORÇAS QUE ATUAM SOBRE AS GOTÍCULAS 
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Observar que P é a força de pressão por unidade de volume 

Supondo que a massa fluida gira em torno do eixo com velocidade 

tangencial va  a uma distância r do centro, P é um vetor na direção 

radial somente.  O módulo de P é dado por: 
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A velocidade da gota pode ser calculada tomando como região estagnada 

a região de alta pressão. 

Supondo que o ar possua somente velocidade tangencial, 
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Assim as componentes da velocidade das gotículas no 

interior da câmara podem ser dadas por: 



O tempo de aquecimento de uma gotícula em um meio estagnado 

pode ser facilmente determinado mediante suposições: 

Calor

vapor



Quando há movimento entre a gota e o meio, em geral, a troca de 

calor fica facilitada.  
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 1. Turbulências  

• aumentam a taxa de troca de calor por convecção 

4. Qualidade da Mistura 

• misturas levemente ricas aumentam a velocidade 

• misturas extremamente ricas reduzem a velocidade 

5. Gases Residuais 

• reduzem a velocidade 

2. Temperatura 

• melhora a volatilidade e aumenta a velocidade 

3. Pressão 

• melhora a volatilidade e aumenta a velocidade 
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VAPORIZAÇÃO DAS GOTÍCULAS 



TRAJETÓRIA DAS GOTÍCULAS EM 

FUNÇÃO DO DIÂMETRO  
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