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RESUMO

CREMONINI, G. E. S. de O. Aplicação do método inverso de condução de calor
na avaliação de fluidos de resfriamento para têmpera. 171p. Dissertação
(Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São
Carlos, 2014.

A têmpera dos aços envolve a austenitização de uma peça seguida por um
resfriamento rápido para promover a formação de microestrutura martensítica. É
necessário avaliar os meios de têmpera para manter o processo de têmpera sob
controle. Os parâmetros mais importantes no processo de resfriamento são o
coeficiente de transferência de calor e/ou o fluxo de calor entre o meio de têmpera e
a peça a ser resfriada. Um dos métodos de se avaliar os meios de têmpera (meios
de resfriamento) e saber o que está acontecendo dentro da peça durante o
resfriamento do ponto de vista térmico é o problema inverso de condução de calor.
O problema inverso de condução de calor consiste na determinação de parâmetros
como fluxo de calor, taxa de resfriamento e temperatura em qualquer posição
através da peça, assim como o coeficiente de transferência de calor. Esses
parâmetros são obtidos a partir de medições de temperatura em um ou mais pontos
dentro da peça. O escopo deste trabalho foi desenvolver um software baseado no
problema inverso condução de calor para avaliar meios de resfriamento para
têmpera. A validação deste código foi feita usando água, óleo de soja, óleo mineral e
solução aquosa de NaNO3.

Palavras chaves: têmpera, tratamento térmico, problema inverso de condução de
calor, coeficiente de transferência de calor, fluxo de calor.

ABSTRACT

CREMONINI, G. E. S. de O. Application of the inverse method of heat
conduction in the quenchants evaluation to quenching. 171p. Dissertação
(Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo,
2014.

Steels quenching involves part austenitization followed by a fast cooling to promote
martensitic microstructure formation. It is necessary to evaluate quenchants in order
to keep the quenching process under control. The most important cooling process’
parameters are the heat transfer coefficient and/or the heat flux between the
quenchant and the part to be cooled. One of the methods to evaluate quenchants
(cooling media) and to know what is happening inside the part during the cooling in
the thermal point of view is the inverse heat conduction problem. The inverse heat
conduction problem consists in the determination of parameters like heat flux, cooling
rate and temperature in any position across the part, as well as the heat transfer
coefficient. These parameters are obtained from temperature measurements in one
or more points inside the part. The scope of this work was to develop a software
based in the inverse heat conduction problem in order to evaluate quenchants for
quenching. The validation of this code was made using water, soybean oil, mineral oil
and NaNO3 aqueous solution.

Key words: quenching, heat treatment, inverse heat conduction problem, heat
transfer coefficient, heat flux.
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1) INTRODUÇÃO

A têmpera, tratamento térmico muito utilizado na indústria metal-mecânica,
consiste em aquecer aços até a temperatura de austenitização, que, dependendo do
aço, pode chegar até 1280ºC, esperar pela uniformização da temperatura ao longo
do corpo e resfriar rapidamente em um meio de têmpera apropriado. Quando esse
resfriamento é suficientemente rápido ocorre a formação de martensita que é um
microconstituinte de elevada dureza e fragilidade. Dependendo da taxa de
resfriamento e composição química do aço, é possível ocorrer a formação de outras
microestruturas de menor dureza como ferrita, perlita e bainita. O papel da têmpera
é promover um controle sobre as propriedades mecânicas dos aços através dos
microconstituintes gerados por ela de modo a alterar, entre outras propriedades, a
resistência à tração, tenacidade e dureza (PACHECO et al., 2007), (SEDIGHI;
MCMAHON, 2000).
A técnica mais comum de resfriamento é a têmpera direta que consiste em
imergir a peça austenitizada em um banho líquido. Outras técnicas podem também
ser empregadas como, por exemplo, o resfriamento por spray que é utilizado
normalmente na têmpera por indução. Gases também são usados como meios de
resfriamento, principalmente na têmpera a vácuo.
Na realização da têmpera é possível encontrar diferentes mecanismos e
capacidades de extração de calor que estão intimamente ligados com a técnica e o
fluido utilizados. Para controle dos resultados de um tratamento térmico, torna-se
necessário avaliar com mais precisão os fluidos e técnicas de resfriamento
empregados (ZHOU; MAHULIKAR, 2006). Alguns dos parâmetros que interferem na
capacidade de extração de calor durante a têmpera são: o tipo de meio de têmpera,
temperatura do banho, taxa de agitação e concentração do banho (LIŠČIĆ; SVAIC;
FILETIN, 1992). Curvas e taxas de resfriamento são os meios mais tradicionais na
caracterização e avaliação dos meios de têmpera. A partir do resfriamento de
sondas padronizadas, são obtidas as curvas temperatura versus tempo de
resfriamento e temperatura versus taxa de resfriamento. Dessas curvas são
extraídos parâmetros como taxa máxima de resfriamento, tempo para atingir
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temperaturas entre 200°C e 300°C (normalmente próximos da temperatura Ms) entre
outros, permitindo avaliar o desempenho de resfriamento desses fluidos.
Uma maneira bastante eficiente de caracterizar a extração de calor é o
coeficiente de transferência de calor entre um corpo em resfriamento e o fluido ao
redor, que é uma função dependente da temperatura do corpo e da temperatura do
fluido. Normalmente esses cálculos são feitos a partir de dados obtidos das curvas
de resfriamento. Embora existam programas de computador que façam esses
cálculos, normalmente estes são complexos com vários parâmetros a serem
configurados.
Assim, o presente trabalho pretendeu trazer uma contribuição a essa área,
fornecendo um programa que tem a capacidade de fornecer informações úteis como
taxa de resfriamento, temperatura, fluxo de calor ao longo de qualquer ponto sobre o
raio do corpo, além do coeficiente de transferência de calor, considerando a
condução de calor como sendo unidimensional em barras cilíndricas, sujeitas a
qualquer

tratamento

térmico

a

partir

de

curvas de

resfriamento

obtidas

experimentalmente no centro geométrico de uma sonda padrão.

1.1) Objetivo

O objetivo do presente trabalho é desenvolver um software para o cálculo do
desempenho de meios de resfriamento a partir de dados experimentais obtidos com
sonda padronizada.
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2) REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1) Diagramas TTT

A têmpera dos aços é feita baseada nos diagramas TTT (temperatura-tempotransformação), que descrevem as transformações de fase fora do equilíbrio. Esses
diagramas são únicos para cada composição de aço e definem a sua
temperabilidade. A Figura 1 e a Figura 2 ilustram a curva TTT para dois aços
diferentes.

Figura 1 – Curva TTT do aço AISI/ABNT 1050. Adaptado de (SILVA; MEI, 2006).

34

Figura 2 – Curva TTT do aço AISI/ABNT 4340. Adaptado de (SILVA; MEI, 2006).

O tempo de resfriamento está intimamente ligado

à formação da

microestrutura final dos aços, de forma a ocorrer ou não a difusão. Transformações
por difusão são irreversíveis. As microestruturas geradas por difusão dos átomos de
carbono são a ferrita, a perlita e a bainita. Diferentemente, a formação da martensita
não se dá por difusão e sim por cisalhamento; assim sendo, sua formação depende
somente da temperatura e necessita de austenita disponível para sua formação
(TOTTEN; BATES; CLINTON, 1993), (SILVA; MEI, 2010), (PACHECO et al., 2007),
(ZHOU; MAHULIKAR, 2006).
Quando o resfriamento cruzar as curvas em C, estruturas como ferrita, perlita,
bainita irão se formar, consumindo parte ou a totalidade da austenita, não havendo,
portanto, austenita para se transformar em martensita ao ser atingida a temperatura
Mi.
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Assim, o resfriamento do aço deve ser suficientemente rápido para que se
atinja a temperatura Mi sem cruzar as curvas em C quando haveria austenita
disponível para formar a martensita. Naturalmente, em peças de grandes
dimensões, o núcleo se resfriará em velocidades menores comparativamente à
superfície, o que acarretará a formação de uma microestrutura mista no centro do
componente.
Com a adição de elementos de liga no aço é possível o deslocamento das
curvas TTT para a direita, possibilitando assim, retardar a formação de ferrita, perlita
e bainita. Todos os elementos de liga, com exceção do cobalto, retardam a formação
desses microconstituintes.
Observando-se a Figura 1 e a Figura 2 verifica-se que o aço SAE 4340
apresenta uma maior temperabilidade que o aço AISI 1050. Temperabilidade ou
endurecibilidade é a capacidade de um aço transformar-se totalmente ou
parcialmente de austenita em martensita a uma dada profundidade a partir da
superfície. A maior temperabilidade do aço SAE 4340 em relação ao aço AISI 1050
significa que

meios de

resfriamento

menos severos podem ser

usados

proporcionando ainda a transformação martensítica. Entretanto na têmpera do aço
AISI 1050, o meio de resfriamento deve ser mais severo, para que com maiores
velocidades de resfriamento se possa ainda formar martensita.
Assim, a escolha do meio de têmpera mais adequado é de fundamental
importância para o sucesso do tratamento térmico. A escolha é baseada no
desempenho desse meio, ou seja, da sua capacidade de extração de calor.

2.2) Função do meio de têmpera

Existem diversos meios de têmpera como água, salmoura, óleo e ar. O
objetivo de um meio de têmpera é o de retirar o calor o mais rápido possível, mas
isto nem sempre é verdade. Sua função principal está no controle de quanto calor é
retirado da superfície do corpo na têmpera, pois ao se retirar calor muito
rapidamente, ocorrerão gradientes de temperatura muitos significativos ao longo do
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corpo, que acarretam, juntamente com as mudanças de fases, variações
volumétricas. Essas variações volumétricas ao longo do corpo podem ocasionar
tensões internas, distorções e trincas. Já, se a remoção de calor for lenta demais,
não ocorrerá a formação da microestrutura desejada (BATES; TOTTEN; BRENNAN,
1991), (PACHECO et al., 2007), (PRABHU; FERNANDES, 2009), (BATES;
TOTTEN, 1992), (PRABHU; ALI, 2011), (SIMSIR; GUR, 2009), (SEDIGHI;
MCMAHON, 2000), (SINGER, 2007).
Assim sendo, a função do engenheiro é ponderar todos os parâmetros da
têmpera, como o tipo de fluido de têmpera, a agitação, a temperatura do banho,
entre outros, além de seus custos e impactos ambientais. De uma forma geral, o
meio de têmpera ideal deve ter altas taxas de resfriamento entre a temperatura de
austenitização e Ms, e baixas taxas de resfriamento de Ms até a temperatura
ambiente.

2.3) Mecanismos de resfriamento durante a têmpera

Com o objetivo de qualificar e quantificar o poder de resfriamento de meios de
têmpera líquidos como água e óleos, tem-se usado abrangentemente ensaios de
curvas de resfriamento (FUNATANI; NARAZAKI; TANAKA, 2000). Esses ensaios
utilizam sondas padronizadas e um exemplo é a sonda Wolfson normatizada pela
ASTM D 6200 a qual apresenta dimensões de 12,5 mm de raio e 60 mm de
comprimento fabricada em INCONEL 600 com um termopar tipo K em seu centro
geométrico, Figura 3.

Figura 3 - Sonda Wolfson (dimensões em mm).
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Em resposta à crescente demanda atual na qualidade de tratamentos
térmicos nos produtos, tem-se usado conjuntamente curvas de resfriamentos e
programas computacionais, assim possibilitando a criação de testes de maior
precisão para controle da qualidade dos meios de têmpera e qualificação de novos
meios de têmpera ou sistemas de têmpera (NARAZAKI et al., 1997).
Analisando os fenômenos envolvidos nas curvas de resfriamento, podem ser
citados, quando o fluido de têmpera sofre ebulição em temperatura dentro da faixa
de temperatura máxima e mínima atingida pelo componente a ser temperado, os
seguintes mecanismos de resfriamento durante a têmpera: filme de vapor,
nucleação de bolhas e convecção (SOUZA et al., 2013), (PRABHU; ALI, 2011),
(LIŠČIĆ;

SINGER;

BEITZ,

2011),

(SEDIGHI;

MCMAHON,

2000),

(LING;

CHERUKURI; KEANINI, 2005), (LING; KEANINI; CHERUKURI, 2003).
O primeiro mecanismo que ocorre é o de filme de vapor, e ele consiste em
uma película estável de vapor que se mantém ao redor do metal quente, agindo
como um isolante. Esse mecanismo é explicado pelo fenômeno de Leidenfrost onde
o meio de têmpera é impossibilitado de ter contato com a peça aquecida. A
existência da película persiste enquanto há mais energia sendo transferida pela
interface peça-fluido do que a energia necessária para a formação da máxima
quantidade de vapor por unidade de área.

O modo de transferência de calor

principal no resfriamento durante a presença do filme de vapor é por radiação
(PRABHU; FERNANDES, 2009), (BABU; KUMAR, 2010). No momento em que o
filme de vapor termina, é formado o mecanismo de nucleação de bolhas. A
característica maior deste mecanismo é o aumento do contato entre o fluido e a
peça (molhamento) onde o fluido novo entra em contato com a peça e vaporiza
formando bolhas. A temperatura de transição entre os mecanismos de filme de
vapor e de nucleação de bolhas é chamada temperatura de Leidenfrost. Durante a
nucleação, a extração de calor é elevada ao máximo pelo fato de que o meio de
têmpera muda de estado físico de líquido para gasoso absorvendo grande
quantidade de energia (TOTTEN; DAKINS; HEINS, 1988), (TOTTEN; TENSI;
LAINER, 1999). O último mecanismo, o de convecção, ocorre quando a temperatura
do metal se torna inferior ao ponto de ebulição do meio de têmpera (PRABHU;
ASHISH, 2002), (PRABHU; ALI, 2011), (SEDIGHI; MCMAHON, 2000), (ZHOU;
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MAHULIKAR, 2006). Na Figura 4 é possível ver uma curva de resfriamento com a
presença dos três mecanismos de resfriamento já citados.

Figura 4 – Temperatura e taxa de resfriamento (°C/s) medida no centro de uma
barra de 25 mm de diâmetro (SILVA; MEI, 2006).

Entretanto, não é possível comparar entre si curvas e taxas de resfriamento,
como a da Figura 4, quando se usa sondas diferentes, pois as curvas variam,
também, em função da capacidade térmica, área, tamanhos e materiais constituintes
das sondas (FUNATANI; NARAZAKI; TANAKA, 2000).
Na Figura 5 é possível visualizar de modo simultâneo os três modos de
extração de calor (filme de vapor, nucleação de bolhas e convecção) e a frente de
molhamento (que é a fronteira entre o filme de vapor e a nucleação de bolhas)
-MORALES et al., 2011).
Quanto maior o tempo de remolhamento mais heterogêneo é o resfriamento.
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Figura 5 –
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-MORALES et al., 2011).

2.4) Severidade

Ordenando os meios de têmpera em função da sua capacidade de extração
de calor do maior para o menor tem-se: salmoura, água, soluções aquosas de
polímeros, óleos, gases inertes e ar. Além desses, podem ser citados outros meios
de têmpera como soluções cáusticas, sais fundidos e metais fundidos. A severidade
das soluções é função da sua concentração.
Além do tipo de fluido, existem outros parâmetros que interferem na
capacidade de extração de calor, que são: temperatura e condições da superfície da
sonda como a presença de oxidação, velocidade de agitação, temperatura e
propriedades termofísicas do meio de têmpera, tamanho, formato e material
constituinte da sonda. Dentre todos os parâmetros citados, a agitação e a
temperatura do fluido de têmpera são os de mais fácil controle. O efeito do aumento
da agitação da água e de alguns outros fluidos diminui o estágio de filme de vapor;
já, com o aumento da temperatura, ocorre o contrário, ou seja, aumenta o estágio de
filme de vapor (BABU; KUMAR, 2010), (KUMAR, 2013).
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A severidade de um meio de têmpera está relacionada com sua capacidade
de extração de calor. Quanto mais calor um fluido de têmpera é capaz de extrair,
maior é sua severidade. De modo a quantificar a severidade, Grossmann formulou
uma correlação simples. Ela envolve o coeficiente de transferência de calor entre
fluido e componente (h) e a condutividade térmica desse metal (k) (PRABHU;
FERNANDES, 2009), (PRABHU; ALI, 2011), sendo possível visualiza-la na seguinte
correlação:

(1)

Devido à sua simplicidade, o número de Grossmann (H) é usado de forma
extensiva na têmpera de aços.
A origem da correlação de Grossmann baseia-se no número de Biot, segundo
a equação:
(2)

Gross

nn ivi i Bio pelo iâ e ro “ ”, o q

lé

s vezes o r io, ic n o:

(3)

Pode ser visto na Tabela 1 valores de H para alguns meios de têmpera em
função da agitação (LIŠČIĆ et al., 2010).
A publicação da Tabela 1 é datada de 1947. Nela Grossmann traz valores de
H para alguns meios de têmpera usando como referência a água atribuindo-lhe valor
de H igual a 1. Esta tabela foi de grande utilidade para as pessoas que lidam com
tratamentos térmicos. Entretanto não há precisão na definição da agitação do meio
de têmpera, deixando dúvida na significância da diferença entre suave, moderada,
boa, forte e violenta (BATES; TOTTEN; BRENNAN, 1991).
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Atualmente tem sido necessário valores do número de Grossmann (H) mais
precisos. Um exemplo dessa necessidade são os softwares atuais de previsão de
dureza de componentes temperados, pois quanto mais preciso for o H, mais próxima
será a simulação.

Tabela 1 – Efeito da agitação na severidade de têmpera (H) - LIŠČIĆ e

l , 2010)

Fator-H de Grossmann
Agitação

Óleo

Água

Soda cáustica ou salmoura

Nenhum

0,25 – 0,30 0,9 – 1,0

2

Suave

0,30 – 0,35 1,0 – 1,1

2 – 2,2

Moderada 0,35 – 0,40 1,2 – 1,3

-

Boa

0,40 – 0,50 1,4 – 1,5

-

Forte

0,50 – 0,80 1,6 – 2,0

-

0,80 – 1,10

5

Violenta

4

Dakins, Bates e Totten (1989) desenvolveram um algoritmo, equação (4), que
estima valores da severidade H tendo como entrada curvas de resfriamento. Este
algoritmo tem como entradas os valores A, B, C e D que variam em função do
material e diâmetro da sonda e X que é a taxa de resfriamento a 705ºC (1300ºF)
com unidade em ºF/s obtida no centro geométrico de uma sonda cilíndrica. Os
valores de A, B, C e D foram obtidos para um aço inoxidável tipo 304 e estão
tabelados na Tabela 2. O comprimento da sonda é suficientemente grande para ser
considerada semi-infinita, assim sendo possível desprezar os efeitos de resfriamento
das extremidades (TOTTEN; BATES; CLINTON, 1993).

(4)

Na Tabela 3 podem ser vistos diversos valores de H que foram calculados
para diferentes taxas de resfriamento e quatro diâmetros de sondas que variam de
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12,7 mm (0,5 in.) até 50,8 mm (2,0 in.) sendo empregada a equação (4) e as
constantes A, B, C e D da Tabela 2.

Tabela 2 – Parâmetros do modelo usados para cálculo do fator H de um aço
inoxidável tipo 304. Adaptado de (BATES; TOTTEN; BRENNAN, 1991).
Diâmetro da sonda

Parâmetros do modelo

mm

in.

A

B

12,7

0,5

0,002802

0,1857 x 10-7

1,201 2,846

25,4

1,0

0,002348

0,2564 x 10-9

1,508 4,448

38,1

1,5

0,002309

0,5742 x 10-9

1,749 5,076

-10

1,847 6,631

50,8

2,0

0,003706 0,3546 x 10

C

D

Tabela 3 – Taxa de resfriamento a 705°C (1300°F) versus fator H. Adaptado de
(TOTTEN; BATES; CLINTON, 1993)
Taxa de resfriamento, °F/s
Diâmetro da sonda, mm (in.)
12,7 (0,5) 25,4 (1,0) 38,1 (1,5) 50,8 (2,0) Fator H aproximado
15,2

7,5

4,9

3,6

0,10

30,0

14,6

9,5

6,9

0,20

58,3

27,5

17,1

11,9

0,40

85,2

38,5

23,1

15,7

0,60

109,8

47,8

27,9

18,6

0,80

132,6

58,8

31,9

20,9

1,00

159,5

64,4

36,0

23,3

1,25

182,7

71,8

39,4

25,1

1,50

241,3

88,7

46,7

29,0

2,25

286,9

100,1

51,5

31,5

3,00

333,7

111,2

56,0

33,8

4,00

367,9

119,0

58,9

35,1

5,00

427,2

130,9

62,7

37,0

7,00

476,2

140,0

66,6

38,5

10,00
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Tabela 4 – Números de Grossmann e coeficiente de filmes para meios de têmpera
selecionados (TOTTEN; BATES; CLINTON, 1993).

Meio de
têmpera

Temperatura

Velocidade

do meio de

do meio de

Número de

têmpera

têmpera

Grossmann

°C

32

°F

90

Água

55

Óleo rápido

25% polyvinyl

60

43

130

140

110

pyrrolidone

Óleo
convencional
Óleo para
martêmpera

Ar

(H)

Coeficiente efetivo
do filme
W/m2.K

Btu/ft2.h.°F

1,1

5000

880

50

2,1

9000

1600

0,51

100

2,7

12000

2100

0,76

150

2,8

12000

2100

0,00

0

0,2

1000

180

0,25

50

0,6

2500

440

0,51

100

1,5

6500

1100

0,76

150

2,4

10500

1850

0,00

0

0,5

2000

350

0,25

50

1,0

4500

790

0,51

100

1,1

5000

880

0,76

150

1,5

6500

1200

0,00

0

0,8

3500

620

0,25

50

1,3

6000

1100

0,51

100

1,5

6500

1200

0,76

150

1,8

7500

1300

m/s

ft/min

0,00

0

0,25

65

150

0,51

100

0,7

3000

530

150

300

0,51

100

1,2

5000

880

0,00

0

0,05

200

35

2,54

500

0,06

250

44

5,08

1000

0,08

350

62

27

80
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Na Tabela 4 podem ser vistos diversos valores de H, calculados com a
equação (4), representando a severidade de têmpera para alguns fluidos como
água, óleos, ar e polímeros aquosos sobre diversas agitações e temperaturas. A
Tabela 4 incluí ainda o coeficiente efetivo de transferência de calor (h) relativo ao
estágio de película (filme) de vapor, sendo este razoavelmente proporcional ao
número de Grossmann.

2.5) Meios de têmpera

2.5.1) Água

O uso da água é indicado na têmpera de aços carbonos e de aços de baixa
liga de menor temperabilidade. A água é um meio de têmpera de alta severidade,
com grande coeficiente de transferência de calor (h), e isso é devido a seus calores
específico e latente. O ponto de ebulição da água é baixo se comparado com os
óleos (LIŠČIĆ et al., 2010). Uma propriedade química importante da água é sua
estabilidade molecular durante o processo de têmpera; entretanto, ela, a água, pode
provocar corrosão da superfície da peça temperada.
Outros pontos positivos a favor do uso da água são: não inflamabiilidade,
disponibilidade imediata, baixo custo, não oferecer perigo à saúde e não causar
danos ao meio ambiente quando descartada.
A água fria está entre os meios de têmpera mais severos (TOTTEN; BATES;
CLINTON, 1993). A grande severidade da água promove o surgimento de altas
tensões internas na peça submetida à têmpera e, como consequência, gera
distorções e trincas; assim a aplicação da água está restrita a peças com geometrias
simples e simétricas (BATES; TOTTEN; BRENNAN, 1991), (BATES; TOTTEN,
1992). Com o aumento da temperatura de banho, ocorre diminuição da severidade
da água ampliando, assim, o seu uso. Nas Figura 6 e Figura 7 pode-se ver o efeito
da variação da temperatura sobre o poder de têmpera da água, tendo como
parâmetros uma sonda cilíndrica confeccionada em inconel 600 com 12,5 mm de
diâmetro e 60 mm de comprimento, chamado de sonda de Wolfson, como já
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previamente descrita, e temperatura variando de 40ºC a 90ºC. A Figura 6 mostra
que, com o aumento da temperatura, o estágio de filme de vapor é prolongado e o
estágio de nucleação de bolhas diminui. Já na Figura 7 observa-se a redução da
taxa de resfriamento com o aumento da temperatura. A presença do estágio de filme
de vapor, que na água normalmente é muito longo, é uma desvantagem, pois a
extração de calor durante a têmpera é reduzida.
Segundo TOTTEN, BATES e CLINTON (1993), o uso de água fria em
combinação a altas taxas de agitação produz tensões residuais menores do que o
uso de água quente sem agitação (TOTTEN; BATES; CLINTON, 1993). Isto é
porque a presença de agitação gera aumento da uniformização da dureza, assim,
diminuindo as distorções e trincas devidas à têmpera (LIŠČIĆ et al., 2010).

Figura 6 – Efeito da temperatura de banho nas curvas de resfriamento numa sonda
de Wolfson. Meio de têmpera água: com velocidade de agitação de 0,25 m/s.
Adaptado de (BATES; TOTTEN; BRENNAN, 1991).

46

Figura 7 – Efeito da temperatura de banho nas taxas de resfriamento numa sonda
de Wolfson. Meio de têmpera água com velocidade de agitação de 0,25 m/s.
Adaptado de (BATES; TOTTEN; BRENNAN, 1991).

2.5.2) Soluções salinas

O termo salmoura significa uma solução aquosa contendo diversas
porcentagens de sais tais como o cloreto de sódio e o cloreto de cálcio. As
salmouras apresentam taxas de resfriamento superiores às da água quando
submetidas às mesmas condições de agitação e temperatura. Assim, as soluções
salinas sob agitações baixas podem atingir severidades equivalentes à da água sob
agitações fortes (BATES; TOTTEN; BRENNAN, 1991).
Devido aos sais dissolvidos na solução aquosa, as soluções salinas
apresentam estágios de filme de vapor menores do que os da água, podendo
ocorrer até a eliminação completa desse estágio dependendo da concentração
salina na solução. Com a adição de NaCl na solução aquosa, ocorre um aumento
progressivo do poder de resfriamento, sendo que a máxima taxa de resfriamento
ocorre quando a concentração de NaCl está entre 10% e 15%, Figura 8. Quando o
parâmetro a ser considerado é a temperatura, a máxima taxa de resfriamento das
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soluções salinas ocorre quando o banho está a 20ºC, Figura 9 (TOTTEN; BATES;
CLINTON, 1993).

Figura 8 – Efeito da concentração de NaCl na taxa de resfriamento. Adaptado de
(TOTTEN; BATES; CLINTON, 1993).
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Figura 9 – Efeito da temperatura de banho de NaCl na taxa de resfriamento.
Adaptado de (TOTTEN; BATES; CLINTON, 1993).

A severidade da salmoura pode ser reduzida com o aumento da temperatura.
Contudo, o estágio de filme de vapor não é afetado se comparado ao que acontece
na água.
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A fim de se evitar os problemas de corrosão, soluções cáusticas podem ser
usadas, apresentando comportamento similar às soluções salinas já descritas.

2.5.3) Óleos

A classificação usual dos óleos para têmpera é: óleos lentos, óleos
convencionais, óleos rápidos e óleos para martêmpera ou óleos quentes (BATES;
TOTTEN; BRENNAN, 1991). A maioria dos óleos são derivados do petróleo, mas
podem ser orgânicos, derivados, por exemplo de sementes.
A severidade dos óleos é, de modo geral, menor que a da água, das soluções
salinas e das soluções causticas. Como vantagem dos óleos, em relação a esses
meios de têmpera, está o modo mais uniforme de extração de calor na superfície do
corpo que está sofrendo a têmpera, assim a probabilidade de ocorrer distorções e
trincas é minimizada.
Uma das características dos óleos lentos e convencionais em relação aos
outros óleos está na presença do estágio de filme de vapor comparativamente mais
longo. Essa característica reduz as taxas de resfriamento, o que torna esses óleos
não recomendados para aços de baixa temperabilidade (BATES; TOTTEN;
BRENNAN, 1991).
Comparando-se os óleos rápidos com os óleos lentos e convencionais, Figura
10, os óleos rápidos apresentam poder de resfriamento maior e duração da fase de
filme de vapor menor. No estágio de nucleação de bolhas, os óleos rápidos
apresentam taxas de resfriamento moderadamente superiores se comparados aos
óleos lentos e convencionais. No último estágio, o de convecção, não há grandes
diferenças nas características do poder de resfriamento entre eles. Na fabricação
dos óleos rápidos são adicionados aditivos que aumentam o molhamento,
desestabilizando a formação do filme de vapor.
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Figura 10 – Curvas de resfriamento comparando água, óleo convencional e óleo
rápido. Adaptado de (TOTTEN; BATES; CLINTON, 1993).

Segundo TOTTEN, BATES e CLINTON (1993) a capacidade de um óleo
molhar a superfície da peça submetida à têmpera é diretamente proporcional à sua
severidade e, quanto maior for a viscosidade desse óleo, menor será a sua
capacidade de molhar a peça (molhamento). Assim, quanto menor for a viscosidade
do óleo, maiores serão as taxas de resfriamento produzidos por ele (TOTTEN;
BATES; CLINTON, 1993).
Segundo TOTTEN, BATES e CLINTON (1993) a adição de aditivos e a
presença de agitação elevam em muito a severidade da têmpera dos óleos. Já o
aumento da temperatura do banho não afeta significativamente a severidade dos
óleos.
Atualmente, com a crescente consciência ecológica e importância das
questões ambientais, há uma demanda por produtos amigáveis com o meio
ambiente. Assim, os tradicionais óleos minerais vêm sendo substituídos por óleos de
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fontes renováveis (bioquenchants) como os óleos vegetais provenientes de
sementes (PRABHU; FERNANDES, 2009).

2.5.4) Soluções aquosas de polímeros

Segundo Liščić et al. (2010), os polímeros para têmpera vendidos nos
Estados Unidos em 1978 eram subdivididos em cinco grupos principais: os álcoois
polivinílicos (polyvinyl alcohols, PVA), polialquileno glicóis (polyoxyalkylene glycols,
GLY ou PAG), polivinil-pirrolidonas (polyvinyl pyrrolidones, PVP), poliacrilatos
alcalinos (alkali polyacrylate, ACR) e álcoois polivinílicos mais polioxialquilenoglicóis
(polyvinyl alcohols mais polyoxyalkylene glycols, PVA e GLY ou PVA e PAG). Esses
polímeros podem substituir os óleos em algumas aplicações ou podem também
produzir taxas de resfriamentos intermediárias entre os óleos e a água (LIŠČIĆ et
al., 2010).
Os polialquilenos glicóis (GLY ou PAG) são uma classe de soluções aquosas
de polímeros com uma propriedade diferente das demais classes de polímeros já
citadas. Esta propriedade diferente é que esses polímeros são solúveis em água a
temperaturas inferiores a 63ºC-85ºC, e insolúveis acima desse patamar. Esta
propriedade se chama solubilidade inversa, e isto altera as taxas de transferência de
calor da peça para o meio de têmpera. Assim, quando uma peça é submetida à
têmpera nos polialquilenos glicóis, o polímero precipita e se deposita na superfície
da peça, e essa camada age como um isolante. Além de agir como isolante essa
camada aumenta o molhamento do meio de têmpera, o que reduz o estágio de filme
de vapor. Enquanto a temperatura da peça não se torna inferior à faixa de
temperatura máxima de solubilidade, a camada persiste. Quando esse patamar é
alcançado, o polímero volta a se dissolver na solução (BATES; TOTTEN;
BRENNAN, 1991), (ESHRAGHI-KAKHKI; GOLOZAR; KERMANPUR, 2011). Esta
propriedade traz benefícios como a uniformidade da têmpera e a diminuição dos
riscos de distorções e trincas.
Já as polivinil-pirrolidonas (PVP), em comparação com os PAG, permitem
maiores taxas de resfriamento na faixa de temperatura superior (algo em torno de
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700ºC) e taxas de resfriamento semelhantes na faixa de temperatura inferior (algo
em torno de 300ºC), Figura 11. As propriedades termodinâmicas das PVP são
comparáveis às dos óleos rápidos.

Figura 11 – Curvas de taxa de resfriamento em meio de têmpera de solução aquosa
de polímeros com concentração de 15%, temperatura 30ºC e agitação 0,5 m/s de
son

Wol son

p

o e LIŠČIĆ e

l , 2010)
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Os poliacrilatos alcalinos (ACR) apresentam baixas taxas de resfriamento na
faixa de temperatura superior, o que proporciona a formação de microestruturas de
difusão como a perlita fina e a bainita.

2.5.5) Banho de sais

A temperatura de banho dos fluidos usados na martêmpera e austêmpera
varia de 150ºC a 550ºC. Essa temperatura é estabelecida pela temperatura Ms, que
corresponde ao início da transformação martensítica. Há um bom tempo atrás, o
meio de têmpera mais utilizado para a martêmpera e austêmpera era o chumbo;
entretanto, seus vapores são tóxicos. Hoje em dia os sais fundidos são os meios de
têmpera mais usados nesses tratamentos térmicos (LIŠČIĆ et al., 2010).
A severidade dos banhos de sais pode aumentar em muito com adição de
água e a presença de agitação. Entre os sais mais utilizados como meio de têmpera
pode-se citar o nitrato de potássio (KNO3), o nitrito de potássio (KNO2), o nitrato de
sódio (NaNO3) e o nitrito de sódio (NaNO2) (LIŠČIĆ et al., 2010).

2.5.6) Gases

A realização da têmpera a gás normalmente é feita com o uso de um forno a
vácuo que, após a austenitização estar completa, é pressurizado com um gás. Esse
tipo de têmpera promove a obtenção de severidades que vão desde semelhantes ao
ar parado até severidades quase que comparáveis com a da água. Os fatores
principais que influenciam a severidade dos gases são o tipo de gás, a velocidade
do fluxo e a pressão do gás (NARAZAKI; TOTTEN; WEBSTER, 2002).
Os principais gases usados como meios de têmpera são em ordem crescente
de severidade: o argônio, o nitrogênio, o hélio e o hidrogênio. A Tabela 5 apresenta
valores do coeficiente de transferência de calor para vários gases em diversas
pressões.
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Tabela 5 – Comparação de coeficientes de transferência de calor. Adaptado de
(NARAZAKI; TOTTEN; WEBSTER, 2002).
Meio de têmpera

Coeficiente de transferência de calor,
W/m2.K

Ar parado

50 - 80

Nitrogênio (1 bar)

100 - 150

Sais derretidos

350 - 500

Nitrogênio (10 bar)

400 - 500

Hélio (10 bar)

550 - 600

Hélio (20 bar)

900 - 1000

Óleo parado

1000 - 1500

Hidrogênio (20 bar)

1250 - 1350

Óleo circulando

1800 - 2200

Hidrogênio (40 bar)

2100 - 2300

Água circulando

3000 - 3500

2.6) Técnicas para estimar o coeficiente de transferência de calor

Como visto, a severidade do resfriamento é função do tipo de meio utilizado e
de parâmetros do processo, como agitação, temperatura, etc. Assim, para que a
escolha do meio de resfriamento aconteça de maneira eficiente, é necessário
conhecer o poder de resfriamento de uma condição de têmpera.
Para realizar análises numéricas dos processos de têmpera é de suma
importância o conhecimento do coeficiente de transferência de calor ou do fluxo de
calor. Eles são condições de contorno que ajudam na análise dos meios de têmpera.
Um detalhe interessante é que normalmente, tanto o coeficiente de transferência de
calor como o fluxo de calor não são constantes, ou seja, variam em função do tempo
(FUNATANI; NARAZAKI; TANAKA, 2000), (LIŠČIĆ; SINGER; BEITZ, 2011),
(HEMING; XIEQING; JIANBIN, 2003).
A seguir estão descritas algumas técnicas para determinar o poder de
resfriamento dos meios de têmpera.
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2.6.1) Problema inverso de condução de calor

O conceito de problema inverso de condução de calor (do inglês inverse heat
conduction problem - IHCP) consiste em utilizar medições de temperatura e/ou
fluxos de calor no interior do corpo para prever quantidades térmicas desconhecidas
em qualquer outro ponto ao longo do corpo, assim resolvendo diversos problemas
físicos de engenharia térmica. Como exemplo clássico de problema inverso de
condução de calor pode ser citado a determinação de fluxo de calor na superfície de
um corpo tendo como entrada um histórico de medições de temperaturas feitas em
seu interior. Assim pode-se dizer que o problema inverso determina a causa a partir
do efeito, sendo a causa o fluxo de calor na superfície e o efeito, a variação de
temperatura dentro do corpo (BURGGRAF, 1964) (SPARROW; HAJI-SHEIKH;
LUNDGREN, 1964), (OZISIK; ORLANDE, 2000), (AZIM et al., 2006), (GADALA;
VAKILI, 2011), (PRABHU; ASHISH, 2002), (WEBER, 1981), (SEDIGHI; MCMAHON,
2000), (LING; CHERUKURI; KEANINI, 2005), (LING; KEANINI; CHERUKURI, 2003),
(BECK; BLACKWELL; HAJI-SHEIKH, 1996), (ZHOU; MAHULIKAR, 2006).
Solucionar problemas inversos de transferência de calor são de extrema
dificuldade. Os problemas inversos de transferência de calor são classificados
matematicamente como mal colocados; já os problemas de transferência de calor
normais são designados como bem colocados. O significado de problema bem
colocado consiste em ele atender a três condições: (1) a solução deve existir, (2) a
solução deve ser única, (3) a solução deve ser estável sob pequenas variações nos
dados de entrada (isto é, condição de estabilidade). Já para um problema ser mal
colocado, basta ele violar pelo menos uma das três condições que definem um
problema bem colocado. A grande limitação dos problemas inversos é a
possibilidade de instabilidades nas soluções, instabilidades estas que são derivadas
dos erros inerentes às medições (PRABHU; ASHISH, 2002), (OZISIK; ORLANDE,
2000), (SOTI et al., 2007), (HERNANDEZ-MORALES; BRIMACOMBE; HAWBOLT,
1992), (WELLS; DAUN, 2009), (WEBER, 1981), (ZHOU; MAHULIKAR, 2006).
Antes da metade do século vinte os problemas inversos eram considerados
sem interesse físico pelos matemáticos, físicos e engenheiros por serem
classificados como mal colocados. Isso era devido ao entendimento que problemas
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mal colocados seriam insolúveis ou teriam soluções sem sentido, assim não tendo
importância prática. Tikhonov, Alifanov e Beck revolucionaram as soluções dos
problemas inversos de transferência de calor. Eles geraram soluções como: o
procedimento de regularização de Tikhonov (Tikhonov’s regularization procedure),
as técnicas de regularização iterativas de Alifanov (Alifanov’s iterative regularization
techniques) e função de aproximação de estimativa de Beck (Beck’s function
estimation approach). Essas e outras soluções de problemas inversos reformulam o
problema inverso em um problema bem colocado aproximado. Muitos dos métodos
que solucionam problemas inversos de transferência de calor se baseiam nos
mínimos quadrados. Tikhonov aperfeiçoou os mínimos quadrados em seu
procedimento

de

regularização

adicionando

termos

de

suavização,

assim

conseguindo diminuir os efeitos de instabilidade devidos aos erros de medição.
Alifanov gerou outro avanço em sua técnica de regularização iterativa adicionando
um critério de parada de modo a estabilizar a solução final em relação aos erros
presentes nos dados de entrada. Esses métodos citados reformulam o problema
inverso em um problema bem colocado aproximado pelo uso de alguma técnica de
regularização (estabilização) (OZISIK; ORLANDE, 2000).
As soluções dos métodos numéricos inversos fazem o uso de técnicas que
diminuem as instabilidades das respostas e que eliminam a excessiva sensibilidade
a erros e ruídos provenientes das medições. Até hoje foram propostas diversas
técnicas que solucionam o problema inverso de modo a filtrar os ruídos e as
instabilidades. Nem sempre uma solução numérica para o problema inverso garante
uma resposta satisfatória, pois a qualidade da resposta depende de condições no
cálculo numérico como, por exemplo, o intervalo de tempo da medição, a magnitude
do ruído e do erro associada aos dados medidos, entre outros (NARAZAKI et al.,
1997), (NARAZAKI et al., 1999), (KIM; OH, 2001), (KUMAR, 2004).
Hoje em dia a associação das diversas técnicas que solucionam os
problemas inversos de transferência de calor e o auxílio dos computadores, que
cada vez estão mais rápidos e capazes, tem gerado soluções viáveis e de grande
êxito.
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2.6.1.1) Tipos de soluções para problemas inversos de condução de
calor

As soluções dos problemas inversos são de grande dificuldade, de forma que
praticamente não há soluções exatas. Dentre as soluções de problemas inversos de
condução de calor conhecidos na atualidade podem ser destacadas as soluções
exatas (como já citada) e as soluções aproximadas tais como procedimentos
iterativos, técnicas de regularização, soluções estocásticas e métodos de
identificação de sistema, métodos baseados na procura de soluções aproximadas
em um subespaço do espaço de solução, técnicas combinadas ou métodos
numéricos diretos (GRYSA, 2011), (HERNANDEZ-MORALES; BRIMACOMBE;
HAWBOLT, 1992), (LING; KEANINI; CHERUKURI, 2003).
Algumas soluções que usam os métodos descritos acima são: a solução de
Burggraf, a transformada de Laplace aproximada, o método de Trefftz, o método de
especificação de função, o método de solução fundamental, decomposição em
valores singulares, o método de regularização de Tikhonov, o método do gradiente
conjugado, o método de Levenberg-Marquardt, método de filtro de Kalman e o
método dos elementos finitos (GRYSA, 2011), (BLANC; RAYNAUD; CHAU, 1998),
(HERNANDEZ-MORALES; BRIMACOMBE; HAWBOLT, 1992), (KUMAR, 2004),
(LIU, 1996), (BECK; BLACKWELL; HAJI-SHEIKH, 1996).
Vale ressaltar que as soluções exatas não são necessariamente superiores
às soluções aproximadas por se chamarem soluções exatas (BURGGRAF, 1964). O
uso comum de medições não precisas, ou seja, medições com presença de erros,
nas soluções exatas geram respostas que propagam os erros de modo a reduzir sua
“ex i ão”
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2.6.1.2) Solução exata do problema inverso de condução de calor –
solução de Burggraf

Burggraf (1964) desenvolveu uma solução exata do problema inverso de
condução de calor unidimensional na forma de uma série convergente para um
corpo de prova cilíndrico. Em seu artigo ele faz uma demonstração matemática
dessa solução. A solução de Burggraf está descrita a seguir:

∑

(5)

∝

Sendo T0(t) a temperatura em função do tempo obtida no centro geométrico
do cilindro, n uma variável da somatória, r o raio do corpo de prova, ∝ a difusividade
térmica e T(r,t) a temperatura em função do tempo na posição r.
A difusividade térmica é uma correlação descrita pela equação (6).

∝

On e k é

con

ivi

(6)

e ér ic , ρ é

ensi

e e c p é o calor específico.

Devido à equação (5) ser uma série infinita, para seu uso ser prático é
necessário uma convergência rápida da série, de forma que com um número não
muito grande de parcelas na somatória se chegue em uma solução bem próxima à
obtida com a serie infinita. A convergência da série está limitada ao tamanho relativo
da correlação:

∝

(7)
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Sendo r o r io

son

,α

i sivi

e ér ic e Δ o inverso

req

nci

de aquisição das temperaturas. A partir de um dado valor obtido com a equação (7)
a solução de Burggraf não converge.
É interessante ressaltar que não é necessário o conhecimento prévio das
condições de contorno no cilindro para a solução da equação (5) (GRYSA, 2011).

2.6.2) Modelo de transferência de calor parabólico

O modelo de transferência de calor parabólico é um método simples capaz de
mostrar a distribuição de temperatura ao longo do corpo em função do tempo em um
cilindro durante a têmpera. A suposição feita por esse método é que a distribuição
de temperatura ao longo do raio segue um comportamento parabólico (LOZANO et
al., 2012).
O modelo proposto por Lozano et al. (2012) é baseado na lei de Fourier (lei
da condução) e apresenta durante a transferência de calor um perfil de distribuição
de temperatura parabólica na seção radial. Este modelo considera a condução de
calor como sendo unidimensional. A quantidade mínima de pontos necessária para
resolver a equação parabólica é de três pontos a cada instante, o que faz obter três
constantes por tempo. Assim, para usar essa técnica, é necessário, no mínimo, a
medição de três temperaturas em três posições distintas ao longo do raio. O
posicionamento ideal dos termopares são: um no centro do cilindro, outro o mais
próximo possível da superfície, e outro no meio do raio. No modelo de transferência
de calor parabólico, a origem do sistema é assumida na superfície do corpo e o eixo
x vai da superfície em direção ao centro. Além da temperatura da superfície,
qualquer temperatura ao longo do raio pode ser determinada por este método
(LOZANO et al., 2012). A matriz que representa este método esta expressa a seguir:

[

] [

]

[

]

(8)

60

Onde:
x1 = distância da superfície ao termopar mais interno
x2 = distância da superfície ao termopar na posição intermediária
x3 = distância da superfície ao termopar na posição mais externa, sendo este
o mais próximo possível da superfície
n = distância da superfície ao ponto de interesse referente à temperatura Tn
Assim que solucionado as variáveis a(t), b(t) e c(t) para cada instante,
considerando-se n=0, é possível achar, de forma simples, a temperatura em
qualquer outro ponto durante o processo pela equação parabólica abaixo.

(9)

Com o uso de duas temperaturas, uma na superfície e outra a 0,1 mm de
profundidade da superfície, calculadas utilizando o método parabólico, é possível
calcular o coeficiente de transferência de calor. Para tal foram associadas a lei de
Fourier para condução de calor unidimensional aproximada por deltas e a lei do
resfriamento de Newton mostradas a seguir para a determinação do fluxo de calor
(q) e do coeficiente de transferência de calor (h):

(10)

(11)
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Figura 12 – Coeficientes de transferência de calor usando o problema inverso de
transferência de calor (linha sólida) e usando o modelo de transferência de calor
parabólico (linha pontilhada) (LOZANO et al., 2012).

A Figura 12 compara as soluções dos cálculos dos coeficientes de
transferência de calor obtidos pelo problema inverso de transferência de calor (linha
sólida) e pelo modelo de transferência de calor parabólico (linha pontilhada). As
soluções foram razoavelmente concordantes entre si, ambos máximos valores de
coeficiente de transferência de calor situaram-se em torno dos 3200 W/m2.K, apesar
de diferirem entre si em 100ºC a posição onde ocorre esses máximos coeficientes
de transferência de calor (LOZANO et al., 2012).

2.6.3) Método de Kobasko

Kobasko desenvolveu um método simples para determinar o coeficiente de
transferência de calor (h). Ele correlaciona o número de Kondratjev (K n) com o
número de Biot generalizado (Bi v). O método consiste em primeiro calcular a taxa de
resfriamento (C.R.). Para determinar a taxa de resfriamento são usados os dados
temperatura em função do tempo das curvas de resfriamento. As sondas usadas
para gerar as curvas de resfriamento são cilíndricas com um termopar no centro
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geométrico (PRABHU; FERNANDES, 2009). A transferência de calor nessas sondas
deve ser unidimensional, ou seja, a condução é ao longo do raio e para isso a razão
comprimento-diâmetro deve ser maior ou igual a 4 (LOZANO et al., 2012). Com
esses dados obtidos com o termopar é empregada a equação (12).

(12)

Onde:
C.R. = taxa de resfriamento (s-1)
Tn = temperatura do termopar da sonda referente ao tempo tn.
Tn+1 = temperatura do termopar da sonda referente ao tempo tn+1.
T0 = temperatura do fluido de têmpera
Tendo em mãos a taxa de resfriamento (C.R.) o número de Kondratjev (Kn) é
calculado com a equação (13).

( )

On e K é o

or e or

(13)

e Kon r jev p r cilin ro e l r in ini ) e α é

a difusividade térmica e podem ser calculados com as equações (14) e (6)
respectivamente.

(14)
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(6)

r = raio do cilindro
k = condutividade térmica
ρ = ensi

e

cp = calor específico
Com o número de Kondratjev em mãos a seguinte correlação calcula o
número de Biot generalizados (Biv).

(15)

E finalmente a equação (16) calcula o coeficiente de transferência de calor
(h).

(16)

Sendo V o volume do cilindro infinito e A a área da superfície do cilindro
infinito. A razão V/A é dada pela equação (17).

(17)

Onde z é a altura do cilindro.
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2.6.4) Método da capacitância de calor concentrado (Lumped heat
capacitance method)

O
c p ci nce

éo o

c p ci ânci

e c lor concen r

o

o ingl s “L

pe

e ho ”) per i e o cálculo do fluxo de calor e do coeficiente de

transferência de calor (heat transfer coefficient – HTC) na superfície de um corpo de
modo simples. Ele consiste na variação da energia em função do tempo, de modo
que a temperatura transiente seja uniforme ao longo de todas as posições dentro do
corpo (SUGIANTO et al., 2009). Isto significa que não há gradientes de temperatura
dentro do corpo e a temperatura só varia em função do tempo.
Esse método também pode ser usado quando o corpo é bastante fino de
forma que os gradientes de temperatura ao longo dele são desprezíveis. Entretanto
quando há a presença de gradientes de temperatura significativos, o método mais
adequado de solução é o método inverso (PRABHU; ASHISH, 2002).
Baseado na lei de Fourier a não existência de gradiente de temperatura na
condução de calor acarreta uma condutividade térmica infinita. Na prática isso não
existe. Mas é uma suposição bem aproximada quando a condução de calor no
interior do corpo é muito maior do que entre o corpo e sua vizinhança (INCROPERA;
DEWITT, 2003), (SEDIGHI; MCMAHON, 2000). Quanto maior a condutividade
térmica de um corpo menor é sua resistência térmica e vice-versa.
Para que o método da capacitância concentrada seja válido para modelar um
problema é usado o número de Biot (Bi). O número de Biot pode ser dito como a
razão entre a resistência de condução pela resistência de convecção. E o número de
Biot é calculado como:

(18)
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Onde h é o coeficiente de transferência de calor por convecção, k é a
condutividade térmica do sólido e Lc é a razão entre o volume do corpo (V) pela sua
área superficial (As).

(19)

Quando Bi < 0,1 o erro associado a esse método é pequeno, assim sendo
válida a utilização do método (INCROPERA; DEWITT, 2003). Quando isso ocorre a
per

e c lor

son

“Q” é ig

l à diminuição da energia interna da sonda

(PRABHU; ALI, 2011). Assim:

(

)

(

)

(20)

Onde:
q é fluxo de calor (W/m2)
h é o coeficiente de transferência da calor na superfície da sonda (W/m2.K)
A é a área superficial da sonda (m2)
Tp é a temperatura da sonda (K)
Tq é a temperatura do meio de têmpera (K)
Cp é o calor específico do material da sonda (J/kg.K)
ρé

ensi

e espec ic

o

eri l

V é o volume da sonda (m3)
t é o tempo (s)
(dTp/dt) é a taxa de resfriamento da sonda

son

kg/

3

)
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O coeficiente de transferência de calor (h) pode ser calculado a partir da taxa
de resfriamento (dTp/dt) usando a equação seguinte:

(

)
)

(

(21)

2.7) Determinação dos coeficientes das derivadas por diferenças finitas

Bengt Fornberg (1998) apresenta em seu artigo um algoritmo que determina
os coeficientes das derivadas por diferenças finitas usando o software Wolfram
Mathematica ou o Maple (FORNBERG, 1998). O algoritmo usado no Mathematica
consiste das equações (22.a), (22.b) e (22.c). O uso do algoritmo é melhor descrito
en ro

seção “

eri is e

é o os”, s bseção “Wol r

he

ic ”.

(22.a)

(22.b)

[
{

[

[ ] ]

[ ]

{

}]
[

[ ] ]

}

(22.c)
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3) MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho proposto foi desenvolvido em duas etapas. A primeira etapa foi a
construção de um programa computacional usando Matlab e a solução de Burggraf.
A segunda etapa constituiu em se realizar experimentos de maneira a validar o
programa computacional proposto.

3.1) Solução de Burggraf

O núcleo da solução do software proposto nesta dissertação utiliza a solução
exata de Burggraf (BURGGRAF, 1964) para cilindros em condução de calor radial
unidimensional. A solução de Burggraf, já citada no texto, consiste em:

∑

∝

(5)

Essa solução funciona de modo simples para difusividade térmica (∝)
constante. Entretanto, na prática, o que se observa é a difusividade térmica variando
em função da temperatura. Por isso, foram propostos dois modos de solucionar o
problema.

3.1.1) Solução (1) da equação de Burggraf para difusividade térmica
variável

A suposição que governa a solução (1) consiste em que a difusividade
térmica (∝) depende da temperatura T(r,t) e a temperatura T(r,t) depende
unicamente da difusividade térmica (∝). Assim a solução (1) consiste em um
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processo iterativo que usa a equação (5) sem alterá-la em nada. Esse processo
iterativo utiliza as temperaturas obtidas com o termopar central da sonda, T 0(t), como
estimativa inicial para cálculo da difusividade (∝1); com a difusividade (∝1),
determina-se T(r,t)1; com T(r,t)1, determina-se (∝2); com a difusividade (∝2),
determina-se T(r,t)2. O processo continua até a diferença T(r,t) n-1 e T(r,t)n ser
insignificante. Para melhor visualização desse processo iterativo, observe a equação
(23).

∝

∝

∝

∝

(23)

A difusividade térmica (∝) é a condutividade térmica (k) dividida pela
densidade ( ) e pelo calor específico ( ), equação (6). Assim, o que realmente
ocorre no processo iterativo do algoritmo do software é o cálculo das parcelas k e

,

que variam em função da temperatura, juntamente com a densidade ( ), que é
tratada como constante, apesar de, na prática, também variar em função da
temperatura, pois a enésima condutividade térmica (kn) gerada pelo processo
iterativo é um valor necessário no cálculo do fluxo de calor. Deste modo uma melhor
visualização da equação (23) é a equação (24).

∝

∝

(6)

∝
∝

∝

(24)

A taxa de resfriamento (T.R.) é determinada utilizando-se a derivada por
diferenças finitas avançadas de primeira ordem, vista na equação (25).
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(25)

Para se determinar o fluxo de calor (q), usam-se os valores da condutividade
térmica (k) e da difusividade térmica (∝) obtidos no processo iterativo juntamente à
lei de condução de calor, também conhecida como lei de Fourier, equação (26), em
associação à solução de Burggraf, equação (5), gerando assim a equação (27).

(26)

∑

∝

(27)

Para se determinar o coeficiente de transferência de calor (h), usam-se os
valores da condutividade térmica (k) e da difusividade térmica (∝) obtidos no
processo iterativo em associação à lei do resfriamento de Newton, equação (28), ou
em associação à lei do resfriamento de Newton com a lei de Stefan-Boltzmann,
equação (29), caso não se queira desprezar a perda de energia por radiação.

(28.a)
(28.b)

(29.a)
(29.b)
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Nas equações acima, T00 é a temperatura do meio de têmpera, ɛ, a
emissividade térmica do material constituinte da sonda e σ, a constante de StefanBoltzmann.
Assim, substituindo-se a equação (5) e a equação (27) na equação (28) gerase a equação (30).

(

∑

(

)

∝

∑

(30)
)

∝

Ou, substituindo-se a equação (5) e a equação (27) na equação (29) gera-se
a equação (31).

(

∑

∝
(31)

((

(

∑

∑

∝

∝

)

)

))
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3.1.2) Solução (2) da equação de Burggraf para difusividade térmica
variável

A suposição que governa a solução (2) consiste em que a difusividade
térmica (∝) depende de T(r,t) e T(r,t) depende da difusividade térmica (∝); além
disso, a difusividade térmica (∝) varia continuamente em função do raio.
Assim, o raio é subdividido em X-partes e em cada parte ocorre um processo
iterativo que determina a difusividade térmica, ∝ , referente a cada subdivisão do
raio, usando a equação (33). A visualização do processo iterativo é melhor
observada pela equação (32) e Figura 13.

∝

∝

∝

∝

∝

∝

∝

∝
∝
∝
∝
∝

(32)
......

∝

∝

∝

∝
∝

∝
∝

∝
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Figura 13 – Visualização gráfica do processo iterativo envolvendo a equação (33).

∑∑

(

)
∝

(33)

Assim como na solução (1), o processo iterativo real é o cálculo das parcelas
constituintes da difusividade térmica (∝ ) que são a condutividade térmica (kc) e o
calor específico (cpc), considerando-se densidade ( ) constante, pois o valor da
condutividade térmica (kc) referente à última iteração em cada subdivisão de raio é
um valor necessário no cálculo do fluxo de calor (q).
Tendo-se os valores finais das difusividades térmicas (∝ ) obtidas no
processo iterativo, eles são inseridos na equação (34) e assim se determina T(r,t).
Na Figura 14 pode-se ver T(r,t) como a soma de T 0(t) com a área total da figura.
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Figura 14 – Visualização gráfica da equação (34).

(

∑∑

(

)
∝

(

)
(34)

∝
)

A taxa de resfriamento (T.R.) é determinada, da mesma forma que na solução
(1), utilizando-se a derivada por diferenças finitas avançadas de primeira ordem,
equação (25).

(25)

Para se determinar o fluxo de calor (q), usa-se a lei de condução de calor (lei
de Fourier), equação (26), em associação à solução de Burggraf modificada,
equação (34), e os valores da difusividade térmica (∝ ) e da condutividade térmica
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(kc) referentes a cada fração “c” do raio obtidos no processo iterativo gerando assim
a equação (35).

(26)

(

∑∑

)
∝

(

(

)
(35)

∝
)

O coeficiente de transferência de calor (h) é determinado usando-se os
valores da condutividade térmica (kc) e da difusividade térmica (∝ ) obtidos no
processo iterativo juntamente com a lei do resfriamento de Newton, equação (28), ou
juntamente à lei do resfriamento de Newton em associação com a lei de StefanBoltzmann, equação (29), caso não se queira desprezar a perda de energia por
radiação.

(28.a)
(28.b)

(29.a)
(29.b)

Assim, substituindo-se a equação (34) e a equação (35) na equação (28)
gera-se a equação (36).
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(

∑∑
(

)
∝

(
(

)
∝
)

)

(36)

(
(

∑∑

)
∝

(

(

)
∝
)

)

Ou, substituindo-se a equação (34) e a equação (35) na equação (29) gera-se
a equação (37).
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(

∑∑
(

(

)
∝

(
(

)
∝
)

(

)

(
(

∑∑

)

(

∝

)

(37)

∝

(

)

)

))

(
(

∑∑

)
∝

(

)
∝

(

)

)

3.1.3) Comparação entre solução (1) e solução (2)

Comparando-se a solução (2) com a solução (1), é possível visualizar
graficamente a solução (2) na Figura 15 e a solução (1) na Figura 16.
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Figura 15 – Visualização gráfica da solução (2).

Figura 16 – Visualização gráfica da solução (1).
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3.2) MatLab

A linguagem de programação escolhida para codificar o programa da
presente dissertação foi o MatLab® da empresa MathWorks. MatLab® é um
crôni o

s p l vr s ingles s “

“l bor ório e

rix l bor ory” q e e

por g

s seri

riz”

MatLab® é classificada como uma linguagem de alto nível pois a gramática
da codificação dos algoritmos se aproxima da linguagem humana. Em oposição a
uma linguagem de alto nível está a linguagem de máquina que utiliza números
binários (0 e 1) na programação. O ambiente interativo do MatLab® facilita a
computação numérica, visualização e programação. O MatLab® possibilita a análise
de dados, o desenvolvimento de algoritmos, e a criação de modelos e aplicativos. A
estrutura da linguagem, as ferramentas, e as funções matemáticas incorporadas ao
MatLab® proporcionam a construção de soluções de modo mais rápido do que se
elas fossem feitas com outras linguagens tradicionais como C/C++, Java® ou
mesmo planilhas. Dentre as aplicações do MatLab® estão o processamento de sinal
e comunicação, o processamento de imagem e vídeo, o controle de sistemas, testes
e medições, finanças computacionais e biologia computacional (MATLAB..., 2013).
Alguns fatores que tornaram o MatLab® uma linguagem popular são a sua
extrema facilidade de uso, a presença de comandos de alto nível para visualização
gráfica bidimensional e tridimensional e sua grande velocidade em realizar cálculos
(KHARAB; GUENTHER, 2006).
A rapidez do MatLab® em relação a outras linguagens no desenvolvimento de
algoritmos está na não necessidade de executar tarefas administrativas de baixo
nível tais como declarar variáveis ou especificar tipos de dados e alocação de
memória. Declarar uma variável ou especificar um tipo de dado é atribuir uma
operação a um valor. Como exemplos de tipos de dados podem ser citados os
números reais, os números inteiros, e as strings, que são cadeias de caracteres. O
MatLab® apresenta várias operações de matrizes e que, com um comando simples,
é c p z e eli in r co
nor

l en e é

n os longos co o “ or”. Assim, um código em MatLab®

is c r o o q e e

o r s ling

gens co o C/C++” (MATLAB...,

2013), (SEDGEWICK; WAYNE, 2013) e (TRATT, 2009).
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Outra característica interessante do MatLab® é o “co e n lyzer”

n lis

or

de código) que verifica automaticamente o código para eventuais problemas e
também recomenda modificações que maximizam a performance do algoritmo
(MATLAB..., 2013).
O MatLab® integra-se com aplicações escritas em outras linguagens. Dentro
do MatLab®, há a possibilidade de chamar um código escrito em C, C++ ou Java
(MATLAB..., 2013).
O programa proposto por esta dissertação, desenvolvido através da
linguagem MatLab®, utilizou a ferramenta GUIDE para gerar uma interface gráfica.
GUIDE é o acrônimo das palavras inglesas “graphical user interface development
environment” q e e

por g

s seri

“ambiente de desenvolvimento de interface

gráfica do usuário” Além disso, para gerar o arquivo executável, foi utilizado o
toolbox chamado deploytool.

3.3) Wolfram Mathematica

Para a determinação das derivadas

referentes à equação (5) foi usado

o software Mathematica da empresa Wolfram em associação ao algoritmo da
equação (22).
O software Mathematica é um dos melhores aplicativos para computações.
Alguns recursos de computação numérica do Mathematica incluem a resolução de
equações diferenciais algébricas e sistemas híbridos, integração e somatórios,
resolução de equações numéricas e álgebra linear. As áreas de aplicação deste
software são vastas e incluem estatística e análise de dados, processamento e
análise de imagens, geração de imagens volumétricas, sistemas de controle,
engenharia de confiabilidade, engenharia financeira, sistemas de informações
geográficas e biologia computacional (COMPUTAÇÃO..., 2013), (ÁREAS..., 2013).
Para o cálculo dos coeficientes das derivadas por diferenças finitas foi usado
o algoritmo descrito por Bengt Fornberg (FORNBERG, 1998), equação (22).
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Primeiramente há a necessidade de se carregar um pacote chamado Padé e para
isso digita-se a equação (22.a) no “no ebook” do Mathematica. Em seguida insere-se
os v lores e “ ”, “s”, “n” e “ ”, equação (22.b), sen o “ ”

or e

número de elementos do centro em direção à ex re

esq er

elementos da extrema esquerda em direção à extrem

irei

zero. A seguir, digita-se a equação (22.c), clica-se no
seguida clica-se em “ v l
ncion

en o

e

eriv

, “s”

, “n” número de

e “ ” sempre igual a

en

“ v l

ion” e e

o ebook” As Figura 17 e Figura 18 ilustram o

s v riáveis “s” e “n” quando calculadas as derivadas por diferenças

finitas centrais e avançadas.

(22.a)

(22.b)

[
{

[

[ ]

{

[ ] ]

Figura 17 – Represen ção o

ncion

}]
[

en o

[ ] ]

}

(22.c)

s v riáveis “n” e “s” p r o cálc lo

das derivadas por diferenças finitas centrais.
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Figura 18 – Represen ção o

ncion

en o

s v riáveis “n” e “s” p r o cálc lo

das derivadas por diferenças finitas avançadas.

3.3.1) Derivadas por diferenças finitas avançadas

V lores e “ ”, “s”, “n” e “ ” p r o cálc lo

s dezesseis primeiras derivadas

por diferenças finitas avançadas de precisão 1.

(38.a)
(38.b)

(39.a)
(39.b)

(40.a)
(40.b)
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(41.a)
(41.b)

(42.a)
(42.b)

(43.a)
(43.b)

(44.a)
(44.b)

(45.a)
(45.b)

(46.a)
(46.b)

(47.a)
(47.b)
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(48.a)

(48.b)

(49.a)

(49.b)

(50.a)

(50.b)

(51.a)

(51.b)

(52.a)

(52.b)
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(53.a)

(53.b)

3.3.2) Derivadas por diferenças finitas centrais

V lores e “ ”, “s”, “n” e “ ” p r o cálc lo

s ezesseis pri eir s eriv

s

por diferenças finitas centrais de precisão 2.

(54.a)
(54.b)

(55.a)
(55.b)

(56.a)
(56.b)

(57.a)
(57.b)
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(58.a)

(58.b)

(59.a)
(59.b)

(60.a)

(60.b)

(61.a)
(61.b)

(62.a)

(62.b)

(63.a)
(63.b)
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(64.a)

(64.b)

(65.a)

(65.b)

(66.a)

(66.b)

(67.a)

(67.b)
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(68.a)

(68.b)

(69.a)

(69.b)

3.4) Ensaio de resfriamento

A sonda utilizada nos ensaios é uma sonda Wolfson modificada. A diferença
desta para a sonda Wolfson tradicional é a presença de um segundo termopar tipo K
a 2 mm da superfície, que pode ser visualizado na Figura 19. A sonda Wolfson é
normatizada pela ASTM D 6200 e apresenta dimensões de 60 mm de comprimento
e 12,5 mm de diâmetro e é confeccionada em inconel 600.
A sonda é aquecida até 850ºC e imediatamente imersa em 2L do fluido que
está sendo avaliado. A Figura 20 mostra o conjunto montado.
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Figura 19 – Sonda Wolfson modificada (dimensões em mm).

Figura 20 – Visualização da sonda durante ensaio.

O sistema utilizado para aquisição das curvas de resfriamento foi o LabJack
modelo U6-Pro, Figura 21. A interface do LabJack é visualizada na Figura 22.
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Os parâmetros do software para os ensaios desta dissertação foram dois
canais de aquisição (2 channels) e intervalo de 500 ms (2 Hz). Para alterar o número
de canais utilizados, clica-se na seta para cima (+) ou para baixo (-) o l
Ch nnels” n

o e “#

Figura 22. O mesmo procedimento se faz com o intervalo de

aquisição, ou seja, utiliza-se as setas para cima (+) e para baixo (-) ao lado de
“In erv l

s)” na Figura 22 para alterar o período de aquisição. As outras

configurações são padrões do sistema de aquisição.
Para gerar o arquivo de saída escolhe-se
ile Pre ix” e clica-se na “bola” o l
clica-se novamente na “bola” o l

no e co o pre ixo e

o e “Wri e To

ile” P r p r r

o e “Wri e To ile”

Figura 21 – LabJack U6-PRO.

“

q isição,

90

Figura 22 – Interface LabJack.

Os meios de têmpera utilizados foram: dois litros de água destilada a 60ºC,
dois litros de óleo de soja a 60ºC, dois litros de óleo mineral para martêmpera da
e pres

“Q i i or ”

o elo “L bri or Te p 116” a 60ºC e dois litros de solução

aquosa de nitrato de sódio (NaNO3) em 9% de massa à temperatura ambiente
(27ºC). Todos os ensaios foram feitos sem agitação.
Algumas das entradas do programa, referentes ao inconel 600, são a
condutividade térmica, calor específico, emissividade térmica e densidade. A
densidade é considerada constante não variando com a temperatura com valor igual
a 8385 kg/m3. As outras propriedades estão nas Tabela 6, Tabela 7 e Tabela 8.
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Tabela 6 – Valores da emissividade térmica do inconel 600 em função da
temperatura.
Temperatura (ºC)

Emissividade térmica1

910

0.24

660

0.2

243

0.14

0

0.09

Tabela 7 – Valores da condutividade térmica do inconel 600 em função da
temperatura.

1

Temperatura (ºC)

Condutividade térmica (W/mºC) 2

900

30.1

700

25.9

500

21.7

450

20.7

400

19.7

350

18.7

300

17.8

250

16.9

200

16.0

150

15.1

100

14.2

50

13.4

20

14.83

Dados obtidos do livro (CVERNA, 2002)
Dados obtidos do programa HT-MOD (SÁNCHEZ SARMIENTO, 2003)
3
Dado obtido do livro (CVERNA, 2002)
2
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Tabela 8 – Valores do calor específico do inconel 600 em função da temperatura

4
5

Temperatura (ºC)

Calor específico (J/kgºC)4

900

611

800

602

700

597

600

591

500

533

400

522

300

509

200

491

100

467

50

451

20

4555

Dados obtidos do programa HT-MOD (SÁNCHEZ SARMIENTO, 2003)
Dado obtido do livro (CVERNA, 2002)
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4) RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1) Escolha da melhor solução

Foram propostos dois tipos de soluções para resolver o problema: solução
(1), referente à seção (3.1.1), e solução (2), referente à seção (3.1.2). Juntamente a
cada tipo de solução usou-se dois tipos de derivadas por diferenças finitas,
avançadas e centrais, para solucionar a parcela da conta referente à

.

Na solução (1) foram utilizadas 100 iterações, e na solução (2) foram
utilizadas 100 iterações juntamente com 100 elementos, que são a quantidade de
partes em que o raio foi subdividido.
Com o termopar central da sonda descrita na seção (3.4) desta dissertação,
foram feitas aquisições de curvas de resfriamento (temperatura por tempo). No total
foram quatro aquisições de curvas de resfriamento a 2 Hz, uma para cada tipo de
meio de têmpera (solução aquosa de NaNO 3 a 27ºC, água destilada a 60ºC, óleo de
soj

60ºC, óleo

iner l “L bri or Te p 116”

60ºC) Ten o esses

os e

mãos, utilizou-se o software, cujo algoritmo é descrito nesta dissertação, para
calcular as curvas de resfriamento (temperatura por tempo) na posição de 2 mm de
profundidade a partir da superfície, posição esta coincidente com a posição do
segundo termopar (termopar mais externo).
Tendo-se os valores calculados referente à posição de 2 mm de profundidade
a partir da superfície e os valores da aquisição da curva de resfriamento
(temperatura por tempo) do segundo termopar, foram feitos gráficos para avaliar a
precisão dos dados calculados.
O primeiro tipo de gráfico “grá ico ipo 1”) sobrepõe os valores da aquisição
do segundo termopar com as quatro combinações de cálculos (solução 1 com
derivadas por diferenças finitas avançadas, solução 2 com derivadas por diferenças
finitas avançadas, solução 1 com derivadas por diferenças finitas centrais e solução
2 com derivadas por diferenças finitas centrais). Esses gráficos são vistos na Figura
23, para solução aquosa de NaNO3, na Figura 34, para água destilada a 60ºC, na
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Figura 45, para óleo de soja a 60ºC, e na Figura 56, para óleo mineral modelo
“L bri or Te p 116”
O segundo tipo de gráfico “grá ico ipo 2”) mostra quatro sobreposições
referentes à diferença entre os valores da aquisição do termopar mais externo
(temperatura por tempo) e os valores calculados (temperatura por tempo) para a
posição de 2 mm da superfície das quatro combinações de resultados (solução 1
com derivadas por diferenças finitas avançadas, solução 2 com derivadas por
diferenças finitas avançadas, solução 1 com derivadas por diferenças finitas centrais
e solução 2 com derivadas por diferenças finitas centrais), equações (70.a), (70.b),
(70.c) e (70.d), para cada um dos meios de têmpera gerando a Figura 24 para a
solução aquosa de NaNO3, a Figura 35 para a água destilada, a Figura 46 para o
óleo de soja e a Figura 57 p r o óleo

iner l “L bri or Te p 116”.

(70.a)
(70.b)
(70.c)
(70.d)

P r

elhor vis

liz ção os co ponen es os grá icos “ ipo 2”, são gerados

os grá icos “ ipo 3” C

s eq

ções (70.a), (70.b), (70.c) e (70.d) em

combinação com os quatro meios de têmpera utiliz

os ger

grá ico “ ipo 3”;

assim são dezesseis gráficos, sendo eles a Figura 25, a Figura 26, a Figura 27, a
Figura 28, a Figura 36, a Figura 37, a Figura 38, a Figura 39, a Figura 47, a Figura
48, a Figura 49, a Figura 50, a Figura 58, a Figura 59, a Figura 60 e a Figura 61.
Foram gerados

bé

os grá icos “ ipo 4” q e

os r

sobreposição

referente à diferença em porcentagem entre os valores da aquisição do termopar
mais externo (temperatura por tempo) e os valores calculados (temperatura por
tempo) das quatro combinações de resultados já citados dividido pelos valores da
aquisição do termopar mais externo, equações (71.a), (71.b), (71.c) e (71.d), para
cada um dos meios de têmpera gerando a Figura 29 para a solução aquosa de
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NaNO3, a Figura 40 para água destilada, a Figura 51 para o óleo de soja e a Figura
62 p r o óleo

iner l “L bri or Te p 116”

(71.a)

(71.b)

(71.c)

(71.d)

O q in o ipo e grá ico, grá ico “ ipo ”, é
4”

o o l são q

eco posição os grá icos “ ipo

ro grá icos “ ipo ” re eren es s eq

ções (71.a), (71.b), (71.c)

e (71.d) para cada meio de têmpera gerando assim dezesseis figuras, Figura 30,
Figura 31, Figura 32, Figura 33, Figura 41, Figura 42, Figura 43, Figura 44, Figura
52, Figura 53, Figura 54, Figura 55, Figura 63, Figura 64, Figura 65 e Figura 66.

4.1.1) Resultados referentes ao meio de têmpera NaNO3

A Figura 23 mostra a sobreposição da curva de resfriamento (temperatura por
tempo) medida com o termopar 2 (termopar mais externo) com as curvas de
resfriamento calculadas com o software proposto nesta dissertação para a posição
de 2 mm abaixo da superfície (posição esta coincidente com o termopar mais
externo) referentes às quatro combinações de cálculos (solução 1 com derivadas por
diferenças finitas avançadas, solução 2 com derivadas por diferenças finitas
avançadas, solução 1 com derivadas por diferenças finitas centrais e solução 2 com
derivadas por diferenças finitas centrais) para o meio de têmpera NaNO 3. A Figura
23 é cl ssi ic

co o grá ico “ ipo 1”
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Figura 23 – Sobreposição das curvas de resfriamento (temperatura por tempo)
referentes ao meio de têmpera NaNO3, grá ico “ ipo 1”

A Figura 24 mostra a sobreposição dos resultados das diferenças
correspondentes às equações (70.a), (70.b), (70.c) e (70.d) para a solução aquosa
de NaNO3, sen o ess

ig r

grá ico “ ipo 2”
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Figura 24 – Sobreposição dos resultados das diferenças referentes à equação (70)
para a solução aquosa de NaNO3, grá ico “ ipo 2”

A Figura 25 é um dos quatro componentes da Figura 24 referente à equação
(70.a), ou seja, ela é formada pela diferença entre os valores obtidos com o
termopar 2 e os valores referentes à associação da solução 1 com as derivadas por
diferenças finitas avançadas para a solução aquosa de NaNO 3, sendo esse um
grá ico “ ipo 3” O pico s perior
pico in erior correspon e

Figura 25 correspon e
el

e “-9 ºC”

el

e “29,8ºC” e o
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Figura 25 – Desmembramento da Figura 24, solução 1 usando derivadas por
diferenças finitas avançadas para a solução aquosa de NaNO 3, grá ico “ ipo 3”

A Figura 26 é um dos quatro componentes da Figura 24 referente à equação
(70.b), ou seja, ela é formada pela diferença entre os valores obtidos com o
termopar 2 e os valores referentes à associação da solução 2 com as derivadas por
diferenças finitas avançadas para a solução aquosa de NaNO 3, sendo esse um
grá ico “ ipo 3” O pico s perior
pico in erior correspon e

Figura 26 correspon e
el

e “-104,3ºC”

el

e “2 ,9ºC” e o
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Figura 26 – Desmembramento da Figura 24, solução 2 usando derivadas por
diferenças finitas avançadas para a solução aquosa de NaNO 3, grá ico “ ipo 3”

A Figura 27 é um dos quatro componentes da Figura 24 referente à equação
(70.c), ou seja, ela é formada pela diferença entre os valores obtidos com o termopar
2 e os valores referentes à associação da solução 1 com as derivadas por
diferenças finitas centrais para a solução aquosa NaNO 3, sendo esse um gráfico
“ ipo 3”

Figura 27 apresenta somente um pico, nesse caso um pico inferior,

correspon en e

el

e “-106, ºC”
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Figura 27 – Desmembramento da Figura 24, solução 1 usando derivadas por
diferenças finitas centrais para a solução aquosa de NaNO 3, grá ico “ ipo 3”

A Figura 28 é um dos quatro componentes da Figura 24 referente à equação
(70.d), ou seja, ela é formada pela diferença entre os valores obtidos com o
termopar 2 e os valores referentes à associação da solução 2 com as derivadas por
diferenças finitas centrais para a solução aquosa de NaNO 3, sendo esse um gráfico
“ ipo 3”

Figura 28 apresenta somente um pico, nesse caso um pico inferior,

correspon en e

el

e “-12 , ºC”
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Figura 28 – Desmembramento da Figura 24, solução 2 usando derivadas por
diferenças finitas centrais para a solução aquosa de NaNO 3, grá ico “ ipo 3”

A Figura 29 mostra a sobreposição dos resultados das diferenças em
porcentagem correspondentes às equações (71.a), (71.b), (71.c) e (71.d) para a
solução aquosa de NaNO3, sen o ess

ig r

grá ico “ ipo 4”

102

Sobreposição %∆ para NaNO3
10

5

Diferença em porcentagem (°C/°C)

0

0

20

40

60

80

100

-5
%∆sol1_avanc
%∆sol2_avanc

-10

%∆sol1_central
%∆sol2_central

-15

-20

-25

-30

Tempo (s)

Figura 29 – Sobreposição dos resultados das diferenças em porcentagem referentes
à equação (71) para a solução aquosa de NaNO3, grá ico “ ipo 4”

A Figura 30 é um dos quatro componentes da Figura 29 referente à equação
(71.a), ou seja, ela é formada pela diferença em porcentagem entre os valores
obtidos com o termopar 2 (em ºC) e os valores referentes à associação da solução 1
com as derivadas por diferenças finitas avançadas (em ºC) dividido pelos valores
obtidos com o termopar 2 (em ºC) para a solução aquosa de NaNO 3, sendo esse um
grá ico “ ipo ” O pico s perior
pico in erior correspon e

Figura 30 correspon e
el

e “-24,1%”

el

e “3,79%” e o
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Figura 30 – Desmembramento da Figura 29, solução 1 usando derivadas por
diferenças finitas avançadas para a solução aquosa de NaNO 3, grá ico “ ipo ”

A Figura 31 é um dos quatro componentes da Figura 29 referente à equação
(71.b), ou seja, ela é formada pela diferença em porcentagem entre os valores
obtidos com o termopar 2 (em ºC) e os valores referentes à associação da solução 2
com as derivadas por diferenças finitas avançadas (em ºC) dividido pelos valores
obtidos com o termopar 2 (em ºC) para a solução aquosa de NaNO 3, sendo esse um
grá ico “ ipo ” O pico s perior
pico in erior correspon e

Figura 31 correspon e
el

e “-26,88%”

el

e “3,29%” e o
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Figura 31 – Desmembramento da Figura 29, solução 2 usando derivadas por
diferenças finitas avançadas para a solução aquosa de NaNO 3, grá ico “ ipo ”

A Figura 32 é um dos quatro componentes da Figura 29 referente à equação
(71.c), ou seja, ela é formada pela diferença em porcentagem entre os valores
obtidos com o termopar 2 (em ºC) e os valores referentes à associação da solução 1
com as derivadas por diferenças finitas centrais (em ºC) dividido pelos valores
obtidos com o termopar 2 (em ºC) para a solução aquosa de NaNO 3, sendo esse um
grá ico “ ipo

”

correspon en e

Figura 32 apresenta somente um pico, nesse caso, inferior,
el

e “-20,6%”
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Figura 32 – Desmembramento da Figura 29, solução 1 usando derivadas por
diferenças finitas centrais para a solução aquosa de NaNO 3, grá ico “ ipo ”

A Figura 33 é um dos quatro componentes da Figura 29 referente à equação
(71.d), ou seja, ela é formada pela diferença em porcentagem entre os valores
obtidos com o termopar 2 (em ºC) e os valores referentes à associação da solução 2
com as derivadas por diferenças finitas centrais (em ºC) dividido pelos valores
obtidos com o termopar 2 (em ºC) para a solução aquosa de NaNO 3, sendo esse um
grá ico “ ipo

”

correspon en e

Figura 33 apresenta somente um pico, nesse caso, inferior,
el

e “-24,3%”
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Figura 33 – Desmembramento da Figura 29, solução 2 usando derivadas por
diferenças finitas centrais para a solução aquosa de NaNO 3, grá ico “ ipo ”

4.1.2) Resultados referentes ao meio de têmpera água destilada

A Figura 34 mostra a sobreposição da curva de resfriamento (temperatura por
tempo) medida com o termopar 2 (termopar mais externo) com as curvas de
resfriamento calculadas com o software proposto nesta dissertação para a posição
de 2 mm abaixo da superfície (posição esta coincidente com o termopar mais
externo) referentes às quatro combinações de cálculos (solução 1 com derivadas por
diferenças finitas avançadas, solução 2 com derivadas por diferenças finitas

107

avançadas, solução 1 com derivadas por diferenças finitas centrais e solução 2 com
derivadas por diferenças finitas centrais) para o meio de têmpera água destilada. A
Figura 34 é cl ssi ic

co o grá ico “ ipo 1”
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Figura 34 – Sobreposição das curvas de resfriamento (temperatura por tempo)
re eren es o

eio e

per ág

es il

, grá ico “ ipo 1”

A Figura 35 mostra a sobreposição dos resultados das diferenças
correspondentes às equações (70.a), (70.b), (70.c) e (70.d) para a água destilada,
sen o ess

ig r

grá ico “ ipo 2”
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Figura 35 – Sobreposição dos resultados das diferenças referentes à equação (70)
p r

ág

es il

, grá ico “ ipo 2”

A Figura 36 é um dos quatro componentes da Figura 35 referente à equação
(70.a), ou seja, ela é formada pela diferença entre os valores obtidos com o
termopar 2 e os valores referentes à associação da solução 1 com as derivadas por
diferenças finit s v nç

sp r

ág

O pico superior da Figura 36 correspon e
correspon e

el

e “-19,7ºC”

es il

, sen o esse
el

grá ico “ ipo 3”

e “127,1ºC” e o pico in erior
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Figura 36 – Desmembramento da Figura 35, solução 1 usando derivadas por
i erenç s ini s v nç

sp r

ág

es il

, grá ico “ ipo 3”

A Figura 37 é um dos quatro componentes da Figura 35 referente à equação
(70.b), ou seja, ela é formada pela diferença entre os valores obtidos com o
termopar 2 e os valores referentes à associação da solução 2 com as derivadas por
diferenças finit s v nç

sp r

ág

O pico superior da Figura 37 correspon e
correspon e

el

e “-21,2ºC”

es il

, sen o esse
el

grá ico “ ipo 3”

e “123,9ºC” e o pico in erior
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Figura 37 – Desmembramento da Figura 35, solução 2 usando derivadas por
i erenç s ini s v nç

sp r

ág

es il

, grá ico “ ipo 3”

A Figura 38 é um dos quatro componentes da Figura 35 referente à equação
(70.c), ou seja, ela é formada pela diferença entre os valores obtidos com o termopar
2 e os valores referentes à associação da solução 1 com as derivadas por
diferenças finit s cen r is p r

ág

pico superior da Figura 38 correspon e
correspon e

el

e “-12,4ºC”

es il

, sen o esse
el

grá ico “ ipo 3” O

e “12 ,9ºC” e o pico in erior
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Figura 38 – Desmembramento da Figura 35, solução 1 usando derivadas por
i erenç s ini s cen r is p r

ág

es il

, grá ico “ ipo 3”

A Figura 39 é um dos quatro componentes da Figura 35 referente à equação
(70.d), ou seja, ela é formada pela diferença entre os valores obtidos com o
termopar 2 e os valores referentes à associação da solução 2 com as derivadas por
diferenças finit s cen r is p r

ág

pico superior da Figura 39 correspon e
correspon e

el

“-14ºC”

es il

, sen o esse
el

grá ico “ ipo 3” O

e “122,7ºC” e o pico in erior
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Figura 39 – Desmembramento da Figura 35, solução 2 usando derivadas por
i erenç s ini s cen r is p r

ág

es il

, grá ico “ ipo 3”

A Figura 40 mostra a sobreposição dos resultados das diferenças em
porcentagem correspondentes às equações (71.a), (71.b), (71.c) e (71.d) para a
ág

es il

, sen o ess

ig r

grá ico “ ipo 4”
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Figura 40 – Sobreposição dos resultados das diferenças em porcentagem referentes
à equação (71) p r ág

es il

, grá ico “ ipo 4”

A Figura 41 é um dos quatro componentes da Figura 40 referente à equação
(71.a), ou seja, ela é formada pela diferença em porcentagem entre os valores
obtidos com o termopar 2 (em ºC) e os valores referentes à associação da solução 1
com as derivadas por diferenças finitas avançadas (em ºC) dividido pelos valores
ob i os co

o er op r 2 e

” O pico s perior
correspon e

ºC) p r

ág

Figura 41 correspon e
el

e “-9,9%”

es il

, sen o esse
el

grá ico “ ipo

e “22,2%” e o pico in erior
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Figura 41 – Desmembramento da Figura 40, solução 1 usando derivadas por
i erenç s ini s v nç

sp r

ág

es il

, grá ico “ ipo ”

A Figura 42 é um dos quatro componentes da Figura 40 referente à equação
(71.b), ou seja, ela é formada pela diferença em porcentagem entre os valores
obtidos com o termopar 2 (em ºC) e os valores referentes à associação da solução 2
com as derivadas por diferenças finitas avançadas (em ºC) dividido pelos valores
ob i os co

o er op r 2 e

” O pico s perior
correspon e

ºC) p r

ág

Figura 42 correspon e
el

e “-10,4%”

es il

, sen o esse
el

grá ico “tipo

e “21,6%” e o pico in erior
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Figura 42 – Desmembramento da Figura 40, solução 2 usando derivadas por
i erenç s ini s v nç

sp r

ág

es il

, grá ico “ ipo ”

A Figura 43 é um dos quatro componentes da Figura 40 referente à equação
(71.c), ou seja, ela é formada pela diferença em porcentagem entre os valores
obtidos com o termopar 2 (em ºC) e os valores referentes à associação da solução 1
com as derivadas por diferenças finitas centrais (em ºC) dividido pelos valores
ob i os co

o er op r 2 e

” O pico s perior
correspon e

ºC) p r

ág

Figura 43 correspon e
el

e “-6,6%”

es il

, sen o esse
el

grá ico “ ipo

e “22,1%” e o pico in erior
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Figura 43 – Desmembramento da Figura 40, solução 1 usando derivadas por
i erenç s ini s cen r is p r

ág

es il

, grá ico “ ipo ”

A Figura 44 é um dos quatro componentes da Figura 40 referente à equação
(71.d), ou seja, ela é formada pela diferença em porcentagem entre os valores
obtidos com o termopar 2 (em ºC) e os valores referentes à associação da solução 2
com as derivadas por diferenças finitas centrais (em ºC) dividido pelos valores
ob i os co

o er op r 2 e

” O pico s perior
correspon e

ºC) p r

ág

Figura 44 correspon e
el

e “-7,2%”

es il

, sen o esse
el

grá ico “ ipo

e “21,4%” e o pico in erior
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Figura 44 – Desmembramento da Figura 40, solução 2 usando derivadas por
i erenç s ini s cen r is p r

ág

es il

, grá ico “ ipo ”

4.1.3) Resultados referentes ao meio de têmpera óleo de soja

A Figura 45 mostra a sobreposição da curva de resfriamento (temperatura por
tempo) medida com o termopar 2 (termopar mais externo) com as curvas de
resfriamento calculadas com o software proposto nesta dissertação para a posição
de 2 mm abaixo da superfície (posição esta coincidente com o termopar mais
externo) referentes às quatro combinações de cálculos (solução 1 com derivadas por
diferenças finitas avançadas, solução 2 com derivadas por diferenças finitas
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avançadas, solução 1 com derivadas por diferenças finitas centrais e solução 2 com
derivadas por diferenças finitas centrais) para o meio de têmpera óleo de soja. A
Figura 45 é cl ssi ic

co o grá ico “ ipo 1”
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Figura 45 – Sobreposição das curvas de resfriamento (temperatura por tempo)
re eren es o

eio e

per óleo e soj , grá ico “ ipo 1”

A Figura 46 mostra a sobreposição dos resultados das diferenças
correspondentes às equações (70.a), (70.b), (70.c) e (70.d) para óleo de soja, sendo
ess

ig r

grá ico “ ipo 2”
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Figura 46 – Sobreposição dos resultados das diferenças referentes à equação (70)
p r o óleo e soj , grá ico “ ipo 2”

A Figura 47 é um dos quatro componentes da Figura 46 referente à equação
(70.a), ou seja, ela é formada pela diferença entre os valores obtidos com o
termopar 2 e os valores referentes à associação da solução 1 com as derivadas por
diferenças finitas avançadas para o óleo e soj , sen o esse
pico superior da Figura 47 correspon e
corresponde a um delta e “-33,1ºC”

el

grá ico “ ipo 3” O

e “2, 4ºC” e o pico in erior
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Figura 47 – Desmembramento da Figura 46, solução 1 usando derivadas por
i erenç s ini s v nç

s p r o óleo e soj , grá ico “ ipo 3”

A Figura 48 é um dos quatro componentes da Figura 46 referente à equação
(70.b), ou seja, ela é formada pela diferença entre os valores obtidos com o
termopar 2 e os valores referentes à associação da solução 2 com as derivadas por
i erenç s ini s v nç

s p r o óleo e soj , sen o esse

pico superior da Figura 48 correspon e
correspon e

el

e “-34,9ºC”

el

grá ico “ ipo 3” O

e “2,48ºC” e o pico in erior
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Figura 48 – Desmembramento da Figura 46, solução 2 usando derivadas por
i erenç s ini s v nç

s p r o óleo e soj , grá ico “ ipo 3”

A Figura 49 é um dos quatro componentes da Figura 46 referente à equação
(70.c), ou seja, ela é formada pela diferença entre os valores obtidos com o termopar
2 e os valores referentes à associação da solução 1 com as derivadas por
diferenças finitas centrais para o óleo e soj , sen o esse

grá ico “ ipo 3” O pico

superior da Figura 49 corresponde a um delta não significativo e o pico inferior
corresponde a um del

e “-36,6ºC”
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Figura 49 – Desmembramento da Figura 46, solução 1 usando derivadas por
i erenç s ini s cen r is p r o óleo e soj , grá ico “ ipo 3”

A Figura 50 é um dos quatro componentes da Figura 46 referente à equação
(70.d), ou seja, ela é formada pela diferença entre os valores obtidos com o
termopar 2 e os valores referentes à associação da solução 2 com as derivadas por
i erenç s ini s cen r is p r o óleo e soj , sen o esse

grá ico “ ipo 3” O pico

superior da Figura 50 corresponde a um delta não significativo e o pico inferior
correspon e

el

e “-38,3ºC”
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Figura 50 – Desmembramento da Figura 46, solução 2 usando derivadas por
i erenç s ini s cen r is p r o óleo e soj , grá ico “ ipo 3”

A Figura 51 mostra a sobreposição dos resultados das diferenças em
porcentagem correspondentes às equações (71.a), (71.b), (71.c) e (71.d) para o óleo
e soj , sen o ess

ig r

grá ico “ ipo 4”
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Figura 51 – Sobreposição dos resultados das diferenças em porcentagem referentes
à equação (71) p r o óleo e soj , grá ico “ ipo 4”

A Figura 52 é um dos quatro componentes da Figura 51 referente à equação
(71.a), ou seja, ela é formada pela diferença em porcentagem entre os valores
obtidos com o termopar 2 (em ºC) e os valores referentes à associação da solução 1
com as derivadas por diferenças finitas avançadas (em ºC) dividido pelos valores
obtidos com o termop r 2 e
” O pico s perior
correspon e

ºC) p r o óleo e soj , sen o esse

Figura 52 correspon e
el

e “- ,2%”

el

grá ico “ ipo

e “0,3%” e o pico in erior
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Figura 52 – Desmembramento da Figura 51, solução 1 usando derivadas por
i erenç s ini s v nç

s p r o óleo e soj , grá ico “ ipo ”

A Figura 53 é um dos quatro componentes da Figura 51 referente à equação
(71.b), ou seja, ela é formada pela diferença em porcentagem entre os valores
obtidos com o termopar 2 (em ºC) e os valores referentes à associação da solução 2
com as derivadas por diferenças finitas avançadas (em ºC) dividido pelos valores
ob i os co

o er op r 2 e

” O pico s perior
correspon e

ºC) p r o óleo e soj , sen o esse

Figura 53 correspon e
el

e “- , %”

el

grá ico “ ipo

e “0,29%” e o pico in erior
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Figura 53 – Desmembramento da Figura 51, solução 2 usando derivadas por
i erenç s ini s v nç

s p r o óleo e soj , grá ico “ ipo ”

A Figura 54 é um dos quatro componentes da Figura 51 referente à equação
(71.c), ou seja, ela é formada pela diferença em porcentagem entre os valores
obtidos com o termopar 2 (em ºC) e os valores referentes à associação da solução 1
com as derivadas por diferenças finitas centrais (em ºC) dividido pelos valores
ob i os co

o er op r 2 e

” O pico s perior
in erior correspon e

ºC) p r o óleo e soj , sen o esse

grá ico “ ipo

Figura 54 corresponde a um delta não significativo e o pico
el

e “- ,8%”
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Figura 54 – Desmembramento da Figura 51, solução 1 usando derivadas por
i erenç s ini s cen r is p r o óleo e soj , grá ico “ ipo ”

A Figura 55 é um dos quatro componentes da Figura 51 referente à equação
(71.d), ou seja, ela é formada pela diferença em porcentagem entre os valores
obtidos com o termopar 2 (em ºC) e os valores referentes à associação da solução 2
com as derivadas por diferenças finitas centrais (em ºC) dividido pelos valores
ob i os co

o er op r 2 e

” O pico s perior
in erior correspon e

ºC) p r o óleo

e soj , sen o esse

grá ico “ ipo

Figura 55 corresponde a um delta não significativo e o pico
el

e “-6,1%”
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Figura 55 – Desmembramento da Figura 51, solução 2 usando derivadas por
i erenç s ini s cen r is p r o óleo e soj , grá ico “ ipo ”

4.1.4) Resultados referentes ao meio de tê per óleo

iner l “L bri or

Te p 116”

A Figura 56 mostra a sobreposição da curva de resfriamento (temperatura por
tempo) medida com o termopar 2 (termopar mais externo) com as curvas de
resfriamento calculadas com o software proposto nesta dissertação para a posição
de 2 mm abaixo da superfície (posição esta coincidente com o termopar mais
externo) referentes às quatro combinações de cálculos (solução 1 com derivadas por
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diferenças finitas avançadas, solução 2 com derivadas por diferenças finitas
avançadas, solução 1 com derivadas por diferenças finitas centrais e solução 2 com
derivadas por diferenças finitas centrais) para o meio de têmpera óleo mineral
“L bri or Te p 116”

Figura 56 é cl ssi ic

co o grá ico “ ipo 1”
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Figura 56 – Sobreposição das curvas de resfriamento (temperatura por tempo)
re eren es o

eio e

per óleo

iner l “L bri or Te p 116”, grá ico “ ipo 1”

A Figura 57 mostra a sobreposição dos resultados das diferenças
correspondentes às equações (70.a), (70.b), (70.c) e (70.d) para o óleo mineral
“L bri or Te p 116”, sen o ess

ig r

grá ico “ ipo 2”
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Figura 57 – Sobreposição dos resultados das diferenças referentes à equação (70)
p r o óleo

iner l “L bri or Te p 116”, grá ico “ ipo 2”

A Figura 58 é um dos quatro componentes da Figura 57 referente à equação
(70.a), ou seja, ela é formada pela diferença entre os valores obtidos com o
termopar 2 e os valores referentes à associação da solução 1 com as derivadas por
i erenç s ini s v nç

s p r o óleo

iner l “L bri or Te p 116”, sen o esse

grá ico “ ipo 3”. O pico superior da Figura 58 correspon e
e o pico in erior correspon e

el

e “-37ºC”

el

e “1,0 ºC”
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Figura 58 – Desmembramento da Figura 57, solução 1 usando derivadas por
i erenç s ini s v nç

s p r o óleo

iner l “L bri or Te p 116”, grá ico “ ipo

3”

A Figura 59 é um dos quatro componentes da Figura 57 referente à equação
(70.b), ou seja, ela é formada pela diferença entre os valores obtidos com o
termopar 2 e os valores referentes à associação da solução 2 com derivadas por
diferenças finitas v nç

s p r o óleo

grá ico “ ipo 3” O pico s perior
e o pico in erior correspon e

iner l “L bri or Te p 116”, sen o esse

Figura 59 correspon e
el

e “-38ºC”

el

e “1,0 ºC”
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Figura 59 – Desmembramento da Figura 57, solução 2 usando derivadas por
i erenç s ini s v nç

s p r o óleo

iner l “L bri or Te p 116”, grá ico “ ipo

3”

A Figura 60 é um dos quatro componentes da Figura 57 referente à equação
(70.c), ou seja, ela é formada pela diferença entre os valores obtidos com o termopar
2 e os valores referentes à associação da solução 1 com as derivadas por
i erenç s ini s cen r is p r o óleo
grá ico “ ipo 3” O pico s perior
pico in erior correspon e

iner l “L bri or Te p 116”, sen o esse

Figura 60 correspon e
el

e “-46ºC”

el

e “1,02ºC” e o
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Figura 60 – Desmembramento da Figura 57, solução 1 usando derivadas por
i erenç s ini s cen r is p r o óleo

iner l “L bri or Te p 116”, grá ico “ ipo 3”

A Figura 61 é um dos quatro componentes da Figura 57 referente à equação
(70.d), ou seja, ela é formada pela diferença entre os valores obtidos com o
termopar 2 e os valores referentes à associação da solução 2 com as derivadas por
i erenç s ini s cen r is p r o óleo
grá ico “ ipo 3” O pico s perior
pico in erior correspon e

iner l “L bri or Te p 116”, sen o esse

Figura 61 correspon e
el

e “-46,7ºC”

el

e “1,02ºC” e o
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Figura 61 – Desmembramento da Figura 57, solução 2 usando derivadas por
i erenç s ini s cen r is p r o óleo

iner l “L bri or Te p 116”, grá ico “ ipo 3”

A Figura 62 mostra a sobreposição dos resultados das diferenças em
porcentagem correspondentes às equações (71.a), (71.b), (71.c) e (71.d) para o óleo
iner l “L bri or Te p 116”, sen o ess

ig r

grá ico “ ipo 4”
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Figura 62 – Sobreposição dos resultados das diferenças em porcentagem referentes
à equação (71) p r o óleo

iner l “L bri or Te p 116”, grá ico “ ipo 4”

A Figura 63 é um dos quatro componentes da Figura 62 referente à equação
(71.a), ou seja, ela é formada pela diferença em porcentagem entre os valores
obtidos com o termopar 2 (em ºC) e os valores referentes à associação da solução 1
com as derivadas por diferenças finitas avançadas (em ºC) dividido pelos valores
ob i os co
esse
el

o er op r 2 e

ºC) p r o óleo

iner l “L bri or Te p 116”, sen o

grá ico “ ipo ” O pri eiro pico s perior
insigni ic n e e o pico in erior correspon e

Figura 63 corresponde a um
el

e “- ,8%”

136

%∆sol1_avanc para óleo "Lubrifort Temp 116"
1

0
0

50

100

150

200

250

300

Diferença em porcentagem (°C/°C)

-1

-2

-3

%∆sol1_avanc

-4

-5

-6

-7

Tempo (s)

Figura 63 – Desmembramento da Figura 62, solução 1 usando derivadas por
i erenç s ini s v nç

s p r o óleo

iner l “L bri or Te p 116”, grá ico “ ipo
”

A Figura 64 é um dos quatro componentes da Figura 62 referente à equação
(71.b), ou seja, ela é formada pela diferença em porcentagem entre os valores
obtidos com o termopar 2 (em ºC) e os valores referentes à associação da solução 2
com as derivadas por diferenças finitas avançadas (em ºC) dividido pelos valores
ob i os co
esse
el

o er op r 2 e

ºC) p r o óleo

iner l “L bri or Te p 116”, sen o

grá ico “ ipo ” O pri eiro pico s perior
insigni ic n e e o pico in erior correspon e

Figura 64 corresponde a um
el

e “-6%”
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Figura 64 – Desmembramento da Figura 62, solução 2 usando derivadas por
i erenç s ini s v nç

s p r o óleo

iner l “L bri or Te p 116”, grá ico “ ipo
”

A Figura 65 é um dos quatro componentes da Figura 62 referente à equação
(71.c), ou seja, ela é formada pela diferença em porcentagem entre os valores
obtidos com o termopar 2 (em ºC) e os valores referentes à associação da solução 1
com as derivadas por diferenças finitas centrais (em ºC) dividido pelos valores
ob i os co
esse
el

o er op r 2 e

ºC) p r o óleo

iner l “L bri or Te p 116”, sen o

grá ico “ ipo ” O pri eiro pico s perior
insigni ic n e e o pico in erior correspon e

Figura 65 corresponde a um
el

e “-7,2%”
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%∆sol1_central para óleo "Lubrifort Temp 116"
2
1
0
Diferença em porcentagem (°C/°C)

0

50

100

150

200

250

300

-1
-2
-3

%∆sol1_central

-4
-5
-6
-7
-8

Tempo (s)

Figura 65 – Desmembramento da Figura 62, solução 1 usando derivadas por
i erenç s ini s cen r is p r o óleo

iner l “L bri or Te p 116”, grá ico “ ipo ”

A Figura 66 é um dos quatro componentes da Figura 62 referente à equação
(71.d), ou seja, ela é formada pela diferença em porcentagem entre os valores
obtidos com o termopar 2 (em ºC) e os valores referentes à associação da solução 2
com as derivadas por diferenças finitas centrais (em ºC) dividido pelos valores
ob i os co
esse
el

o er op r 2 e

ºC) p r o óleo

iner l “L bri or Te p 116”, sen o

grá ico “ ipo ” O pri eiro pico s perior
insigni ic n e e o pico in erior correspon e

Figura 66 corresponde a um
el

e “-7,3%”
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Figura 66 – Desmembramento da Figura 62, solução 2 usando derivadas por
i erenç s ini s cen r is p r o óleo

iner l “L bri or Te p 116”, grá ico “ ipo ”

4.1.5) Resumo dos resultados e decisão da melhor solução

As Tabela 9, Tabela 10, Tabela 11 e Tabela 12 apresentam o resumo dos
resultados. Nessas tabelas a coluna “ el

(∆)” é a soma dos valores dos picos

superiores com os picos inferiores em módulo para as equações (70.a), (70.b), (70.c)
e (70.d). Já

col n “ el

(∆)”, para as equações (71.a), (71.b), (71.c) e (71.d), é

um delta em porcentagem que soma os picos superiores e os picos inferiores;
entretanto, a soma dos picos não é linear, pois os picos apresentam grandezas
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diferentes devido serem divididos por razões diferentes, mas por simplicidade e
estimativa foi considerada a soma das porcentagens como linear.

Tabela 9 – Resumo de resultados para a solução aquosa de nitrato de sódio
Solução aquosa de nitrato de sódio (NaNO3) a 27ºC
el

∆)

equação

pico superior

pico inferior

(70.a)

+29,8ºC

-95ºC

124,8ºC

(70.b)

+25,9ºC

-104,3ºC

130,2ºC

(70.c)

----------

-106,5ºC

106,5ºC

(70.d)

----------

-125,5ºC

125,5ºC

(71.a)

+3,79%

-24,1%

27,89%

(71.b)

+3,29%

-26,88%

30,17%

(71.c)

----------

-20,6%

20,6%

(71.d)

----------

-24,3%

24,3%

Tabela 10 – Resumo de resultados para a água destilada
Água destilada a 60ºC
el

∆)

equação

pico superior

pico inferior

(70.a)

+127,1ºC

-19,7ºC

146,8ºC

(70.b)

+123,9ºC

-21,2ºC

145,1ºC

(70.c)

+125,9ºC

-12,4ºC

138,3ºC

(70.d)

+122,7ºC

-14ºC

136,7ºC

(71.a)

+22,2%

-9,9%

32,1%

(71.b)

+21,6%

-10,4%

32

(71.c)

+22,1%

-6,6%

28,7%

(71.d)

+21,4%

-7,2%

28,6%
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Tabela 11 – Resumo de resultados para o óleo de soja
Óleo de soja a 60ºC
el

∆)

equação

pico superior

pico inferior

(70.a)

+2,54ºC

-33,1ºC

35,64ºC

(70.b)

+2,48ºC

-34,9ºC

37,38ºC

(70.c)

----------

-36,6ºC

36,6ºC

(70.d)

----------

-38,3ºC

38,3ºC

(71.a)

+0,3%

-5,2%

5,5%

(71.b)

+0,29%

-5,5%

5,79%

(71.c)

----------

-5,8%

5,8%

(71.d)

----------

-6,1%

6,1%

Tabela 12 –

es

o e res l

os p r o “L bri or Te p 116”

“L bri or Te p 116”

60ºC
el

∆)

equação

pico superior

pico inferior

(70.a)

+1,05ºC

-37ºC

38,05ºC

(70.b)

+1,05ºC

-38ºC

39,05ºC

(70.c)

+1,02ºC

-46ºC

47,02ºC

(70.d)

+1,02ºC

-46,7C

47,72ºC

(71.a)

----------

-5,8%

5,8%

(71.b)

----------

-6%

6%

(71.c)

----------

-7,2%

7,2%

(71.d)

----------

-7,3%

7,3%

O pico inferior para a solução de nitrato de sódio (NaNO 3), para o óleo de soja
e p r

o óleo

iner l “L bri or Te p 116” signi ic q e o que foi medido com o

termopar 2 é mais severo do que o que foi calculado com o software.
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Diferentemente dos outros meios de têmpera, a água obteve um pico superior
significativo para os dois tipos de derivadas por diferenças finitas utilizadas, centrais
e avançadas, e o significado disso é que o pico superior corresponde a uma
severidade maior no cálculo com o software do que se observa com a medição com
o termopar 2. Já nos outros meios de têmpera a presença de um pico superior
significativo é devida exclusivamente ao uso das derivadas por diferenças finitas
avançadas.
As derivadas por diferenças finitas avançadas, por considerar os pontos a
frente para realizar o cálculo das derivadas, deslocam a coluna de valores para cima
(cisalhamento de valores), gerando o pico superior e fazendo com que o pico inferior
em módulo fique menor do que um pico inferior em módulo gerado por derivadas por
diferenças finitas centrais. A Figura 67 ilustra tal fato entre os instantes 17 e 18,5
segundos.

Figura 67 – Cisalhamento de valores.
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Para se determinar a melhor resposta, escolhe-se aquela com menor delta,
pois, quanto menor for o delta, mais próximo o valor calculado se torna do valor
medido. Assim, comparando-se a solução 1 e a solução 2, desprezando-se o tipo de
derivada, a melhor solução é a solução 1, equações (70.a) e (70.c), pois apresentou
menor delta em três dos quatro meios de têmpera (solução aquosa de nitrato de
só io, óleo e soj e óleo

iner l “L bri or Te p 116”). Já em relação ao tipo de

derivada por diferenças finitas, desprezando-se o tipo de solução, a derivada por
diferenças finitas centrais obteve menor delta na solução aquosa de nitrato de sódio
a 27ºC e na água destilada a 60ºC, e a derivada por diferenças finitas avançadas
ob eve

enor el

no óleo e soj

60ºC e no óleo “L bri or Te p 116” a 60ºC.

Assim, em relação à quantidade de meios de têmpera houve empate para os dois
tipos de derivadas. Entretanto, no artigo de Burggraf (BURGGRAF, 1964), ele
sugere o uso preferencial das derivadas por diferenças finitas centrais.
A versão final do software utiliza a solução 1 (seção 3.1.1) e os dois tipos de
derivadas por diferenças finitas. No cálculo das derivadas foram utilizadas as
derivadas por diferenças finitas de menor ordem de precisão possível, ou seja,
precisão 1 para derivadas por diferenças finitas avançadas e precisão 2 para
derivadas por diferenças finitas centrais. Como vantagem prática de uma derivada
de precisão 1 sobre uma derivada de precisão 2 é que a solução de Burggraf ainda
converge mesmo usando o dobro da frequência de aquisição das curvas de
resfriamento. Assim o grande motivo de se preservar no software os dois tipos de
derivadas é que em favor das derivadas por diferenças finitas centrais está a melhor
resposta e em favor das derivadas por diferenças finitas avançadas está a maior
resolução possível (maior frequência possível de uso).

4.2) Prova do número de derivadas

A solução exata de Burggraf (BURGGRAF, 1964), equação (5), apresenta
uma somatória com infinitos componentes. Na prática tal soma é impraticável de ser
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realizada, assim, é feito um truncamento na quantidade de componentes. O
truncamento da somatória parou na 16ª derivada, equação (72).

∑

∑

∝

(5)

∝

(72)

A 16ª derivada mostrou-se mais do que suficiente para aproximar a equação
(5) pela equação (72). Para provar essa suficiência calculou-se o módulo de quanto
o décimo sexto componente da somatória representa na somatória até o décimo
sexto componente em porcentagem, equação (73). Para o cálculo da equação (73)
utilizou-se os parâmetros difusividade (∝) e raio (r) da sonda Wolfson e os dados da
curva de resfriamento da solução aquosa de nitrato de sódio (NaNO3).

|

∝
∑

|

(73)

∝

Os valores máximos e mínimos em módulo referentes aos cálculos da
equação (73) para as derivadas por diferenças finitas centrais e avançadas estão na
Tabela 13. Esses valores mostram que a contribuição do décimo sexto componente
da somatória sobre a somatória total é muito pequena.
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Tabela 13 – Valores máximos e mínimos na prova do número de derivadas
avançadas
máx 1 x 10-9 %
mín

centrais
1,9 x 10-8 %

5,5 x 10-16 % 3,6 x 10-15 %

4.3) Detalhes sobre o cálculo das derivadas

Em relação às derivadas por diferenças finitas avançadas, por elas
considerarem x-pontos à frente no cálculo das derivadas, a última derivada possível
é x-pontos atrás do último valor da curva de resfriamento. A derivada que limita a
perda de pontos é a última derivada, no caso a décima sexta. A décima sexta
derivada por diferenças finitas avançadas considera em seu cálculo dezesseis
pontos à frente; assim, faz com que o cálculo das derivadas termine faltando
dezesseis pontos para que se chegue ao fim do arquivo da curva de resfriamento.
Para melhor compreensão veja a equação (53.b) referente à décima sexta derivada
por diferenças finitas avançadas e observe o último termo (

).

(53.b)

No caso das derivadas por diferenças finitas centrais, consideram-se y-pontos
à frente e y-pontos atrás para o cálculo das derivadas. Por se considerarem pontos
atrás e ao mesmo tempo para que não se perca o início da curva de resfriamento,
dentro do algoritmo foi copiado o primeiro vetor da matriz da curva de resfriamento
(tempo x temperatura) y-vezes no início da curva de resfriamento. Assim, sendo a
décima sexta derivada que limita a perda de pontos à frente e atrás, copiou-se no
início do arquivo da curva de resfriamento dentro do algoritmo o primeiro vetor oito
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vezes. Os últimos oito pontos são perdidos, pois a última derivada possível é oito
pontos antes do último valor da curva de resfriamento. Em relação às derivadas por
diferenças finitas centrais, o uso ideal do software é começar a aquisição das curvas
de resfriamento alguns segundos antes de se realizar a têmpera, algo em torno de
pelo menos 8/f (oito dividido pela frequência de aquisição com unidade em
segundos), pois por copiar o primeiro vetor oito vezes no início do arquivo da curva
de resfriamento, subentende-se que a sonda estava em equilíbrio térmico, o que
nem sempre é verdade. Começando-se a aquisição da curva de resfriamento antes
do ponto de interesse, melhora-se o resultado; não sendo isso possível, o programa
aproxima o estado de equilíbrio da sonda pela cópia do primeiro vetor oito vezes.
Para se entender melhor o que foi dito observe na equação (69.b) o primeiro e último
termo da décima sexta derivada por diferenças finitas centrais,

e

.

(69.b)

4.4) Prova do número de iterações

Para determinar quantas iterações mínimas são necessárias para que o
software dê uma resposta que convirja, foi executado o software usando-se os
dados da sonda Wolfson modificando-se o parâmetro de iterações de 1 a 20 de
unidade em unidade. Em seguida foi feito a diferença entre as curvas de
resfriamento T(x,t)i+1 – T(x,t)i entre as iterações 1 e 20. Na 15ª menos a 14ª iteração
a maior diferença de temperatura ficou em 2,06x10-11. Assim, para o inconel 600, por
serem suas condutividades térmicas e seus calores específicos quase lineares em
função da temperatura, Figura 68 e Figura 69, 15 iterações no software são
suficientes para dar uma resposta satisfatória.
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Figura 68 – Condutividade térmica do inconel 600.
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Figura 69 – Calor específico do inconel 600.

1000

148

4.5) Interface do software

As entradas do software são: o arquivo da curva de resfriamento da sonda
referente ao termopar central, o arquivo da condutividade térmica e o arquivo do
calor específico do material constituinte da sonda, a densidade do material da sonda
tida como constante, o raio da sonda, o número de iterações, um prefixo para os
arquivos de saída, escolha do tipo de derivada por diferenças finitas (centrais ou
avançadas), a escolha de até quatro pontos ao longo do raio da sonda, com a
possibilidade de se calcular ou não o coeficiente de transferência de calor; caso a
opção seja calcular o coeficiente de transferência de calor, entra-se com a
temperatura do meio de têmpera podendo ou não entrar com a emissividade térmica
do material.
Quando se escolhe calcular o coeficiente de transferência de calor, o ponto 1
recebe automaticamente o v lor “1” e

e ição esse v lor é bloq e

ser visto na Figura 70 onde o ponto 1 fica com a cor cinza.

Figura 70 – Tela principal do programa.

Isso po e
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Figura 71 – Tela das ferramentas úteis do programa.
Além do software usando o problema inverso de condução de calor, foram
feitas algumas ferramentas úteis de manipulação de arquivos relacionados ao
software, Figura 71. A primeira ferramenta é um redutor de frequência; sua utilidade
está na não necessidade de realizar inúmeras aquisições de curvas de resfriamento,
pois, por exemplo, com uma curva de resfriamento de 8 Hz pode-se gerar curvas em
4, 2 ou 1 Hz. A segunda ferramenta estabelece na linha 1 da curva de resfriamento
tempo igual a zero; sua utilidade é que as máquinas de aquisição de curva de
resfriamento, como o LabJack U6-Pro, podem iniciar a aquisição marcando tempo
diferente de zero. A terceira ferramenta remove quantas linhas for desejado do início
da curva de resfriamento; sua utilidade está relacionada aos cálculos que envolvem
derivadas por diferenças finitas centrais que podem necessitar começar a aquisição
da curva de resfriamento alguns segundos antes do ponto de interesse para o
cálculo

so r s

s err

en s são conversores e rq ivos “ x ” e

conversores e rq ivos “ xls” e

“ x ” O or

“ xls” e

o esses arquivos usados nessas

ferramentas são: na primeira coluna o tempo (período) de aquisição e nas outras
colunas temperatura ou outro tipo de valor.
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4.6) Saídas do software

As saídas do software são descritas nessa seção. No total são gerados até
dezesseis arquivos de saída, Figura 72. Desses dezesseis arquivos, um arquivo
“ x” e
i

rq ivo “ xls” são gerados para cada ponto escolhido; são gerados duas

gens “ e per

gerados

si

r

x e po” co

gens “ e per

e Figura 80, são gerados

si

e se

legen

, Figura 77 e Figura 78, são

r x l xo e c lor” co
gens “ e per

r x

e se
x

legen a, Figura 79

e res ri

en o” co

e

sem legenda, Figura 81 e Figura 82, e pode-se ou não gerar duas imagens de
“ e per

r x coe icien e e r ns er nci

e c lor” com e sem legenda, Figura 83

e Figura 84. O motivo de se gerar duas imagens de cada tipo é que a legenda
eventualmente pode encobrir a curva.

Figura 72 – Arquivos gerados pelo software.

Abaixo, seguem-se exemplos das saídas do software. Os arquivos de saída
do ponto 1, Figura 73 e Figura 74, podem ter quatro ou cinco colunas dependendo
das entradas do software. Essas colunas são da esquerda para a direita: o período
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de aquisição em segundos, a temperatura calculada para esse ponto em ºC, o fluxo
de calor em W/m2 calculado para esse ponto, a taxa de resfriamento em ºC/s
calculado para esse ponto e o coeficiente de transferência de calor em W/m2K.
Os outros pontos apresentam somente quatro colunas, ou seja, não há a
coluna do coeficiente de transferência de calor, Figura 75 e Figura 76. Isso é devido
ao fato de que o coeficiente de transferência de calor só existe no raio máximo, ou
sej , o pon o 1 co

v lor ig

l

“1”

Figura 73 – xe plo e rq ivo “ x ” ger

o p r o pon o 1

Figura 74 – xe plo e rq ivo “ xls” ger

o p r o pon o 1
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Figura 75 – xe plo e rq ivo “ x ” ger

o p r o pon o 2 o pon o 4

Figura 76 – xe plo e rq ivo “ xls” ger

o p r o pon o 2 o pon o 4

153

Figura 77 – Exemplo de curva de resfriamento com legenda.

Figura 78 – Exemplo de curva de resfriamento sem legenda.
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Figura 79 – Exe plo e c rv “ e per

r x l xo e c lor” co

legen

Figura 80 – Exe plo e c rv “ e per

r x l xo e c lor” se

legen
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Figura 81 – Exe plo e c rv “ e per

r x

x

e res ri

en o” co

legen

Figura 82 – Exe plo e c rv “ e per

r x

x

e res ri

en o” se

legen
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Figura 83 – Exe plo e c rv “ e per

r x coe icien e e r ns er nci

e c lor”

com legenda.

Figura 84 – Exe plo e c rv “ e per

r x coe icien e e r ns er nci

sem legenda.

e c lor”
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4.7) Convergência

Assim como descrito na revisão bibliográfica, a convergência da solução de
Burggraf está limitada ao tamanho relativo da correlação (7). Para que a equação (5)
gere uma resposta há a necessidade de que cada componente da somatória seja
menor em módulo que o componente anterior, assim convergindo, Figura 85.

(7)

∝

∑

∝

(5)

Figura 85 – Convergência da somatória.

De modo prático, para a sonda de Wolfson, a solução de Burggraf, usando
derivadas por diferenças finitas avançadas de 1ª ordem de precisão, converge em
frequências no entorno de 5,5 Hz.
Já para derivadas por diferenças finitas centrais de 2ª ordem de precisão,
usando a mesma sonda Wolfson, a solução de Burggraf converge em frequências
no entorno de 3 a 3,25 Hz.
Para chegar nesses valores de frequência limite de convergência, foi usada a
curva de resfriamento do óleo de soja a 60ºC em 2 Hz e a equação (7). A
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determinação da frequência limite de convergência é um pouco subjetiva, e ela foi
selecionada considerando-se o ponto onde o ruído nas curvas não é muito
significativo, devendo o usuário do software verificar a máxima frequência que vai
usar, ponderando a quantidade de ruídos nas respostas do software. O aumento da
frequência melhora a resolução da resposta até o ponto em que os ruídos, por
serem grandes demais, deixam a resposta sem significado.
O algoritmo da determinação da frequência máxima usa a equação (74)
derivada da equação (7) e o seguinte método:

(74)

(1) Escolha inicial da frequência (f) para determinar o raio da sonda (r a) e
avaliar a quantidade de ruído.
(2) Se gerar muito ruído abaixa-se a frequência (f), se gerar pouco ruído
aumenta-se a frequência (f).
(3) Com a nova frequência (f) determina-se um novo raio da sonda onde se
avalia a quantidade de ruído
(4) volta-se à linha (2) até que a diferença entre a frequência anterior (f n-1) e a
frequência posterior (fn) seja pequena.
Para a determinação da frequência de corte para as derivadas por diferenças
finitas centrais foi feito o seguinte, Tabela 14:
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Tabela 14 – Determinação da frequência de corte para derivadas por diferenças
finitas centrais
f

ra

4 Hz

0,00884 m

3 Hz

0,00765 m

3,5 Hz

0,00827 m

3,25 Hz 0,00797 m

E para a determinação da frequência de corte para as derivadas por
diferenças finitas avançadas foi feito o seguinte, Tabela 15:

Tabela 15 – Determinação da frequência de corte para derivadas por diferenças
finitas avançadas
f

ra

6 Hz

0,01083 m

4 Hz

0,00884 m

5 Hz

0,00988 m

5,5 Hz

0,01036 m

5,75 Hz 0,01059 m

Sendo que a frequência de 5,75 Hz, para as derivadas por diferenças finitas
avançadas, obteve muito ruído escolhendo-se assim a frequência 5,5 Hz.

4.8) Discussões

O software desenvolvido gerou respostas satisfatórias, principalmente com o
uso de óleos, mesmo usando entradas a 2 Hz. Essas respostas podem melhorar
ainda mais com o uso de frequências maiores na entrada, como 3,25 Hz nas
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derivadas por diferenças finitas centrais e 5,5 Hz nas derivadas por diferenças finitas
avançadas.
Como já citado, o problema inverso de transferência de calor é sensível aos
erros de medição. E isto viola o terceiro critério que define um problema bem
colocado, que é o critério de estabilidade. A presença de muitos erros na medição
pode gerar respostas sem sentido (WELLS; DAUN, 2009).
Juntamente com a sensibilidade a erros, o problema inverso de condução de
calor é sensível, também, à frequência de aquisição da curva de resfriamento.
Frequências baixas facilitam a inversão. Já, frequências altas aumentam a resolução
da resposta. Entretanto, quando a frequência é muito alta, a resposta não converge
e ela, a resposta, se torna, também, sem sentido (BLANC; RAYNAUD; CHAU,
1998), (WELLS; DAUN, 2009).
Durante os ensaios das curvas de resfriamento o sistema de aquisição
apresentou problemas e a maior frequência em que se conseguiu manter a
periodicidade constante na aquisição das curvas de resfriamento foi a 2 Hz, o que
acabou atrapalhando um pouco na prova da precisão do software. Assim, não foi
possível determinar a frequência máxima onde o software ainda converge.
As diferenças de temperatura observadas entre o calculado com o software,
tanto na solução 1 como na solução 2, e o medido com o segundo termopar são
justificadas devido à frequência de aquisição utilizada. A dificuldade no uso do
problema inverso está por ele ser mal colocado, isto é, ser sensível aos erros de
medição, e ter uma frequência limite que depende do tamanho da sonda e da
magnitude da difusividade térmica.
Assim, para quedas bruscas de temperatura, que é o caso dos meios de
têmpera muito severos, e o uso de uma frequência baixa (2 Hz) resultou numa
diferença maior entre o calculado e o real, como observado nos gráficos da seção
(4.1.1) e (4.1.2) referentes à solução de NaNO3 e água destilada. Pode-se dizer que
quanto maior a severidade do meio de têmpera, maior tem que ser a frequência de
aquisição da curva de resfriamento para que a simulação se aproxime da realidade.
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Os outros resultados, como o fluxo de calor e o coeficiente de transferência
de calor, seguem assim como os valores de temperatura, uma diferença equivalente
entre o real e o calculado, que pode ser diminuída com o aumento da frequência.
Um outro ponto interessante de se comentar é que a solução 1 tem um tempo
de processamento pequeno, cerca de um minuto, já a solução 2 , por dividir o raio
em n-partes, tem um tempo de processamento n-vezes maior, o que, na prática, leva
o tempo de processamento passar de uma hora.
O grande avanço do software proposto foi transformar a solução de Burggraf,
que usa difusividade térmica constante, para o caso real onde a difusividade térmica
varia em função da temperatura, através das iterações entre T(r,t) e a difusividade
térmica (∝).
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5) CONCLUSÕES

Independentemente do método adotado na solução do problema inverso, os
resultados indicam uma boa concordância com os valores experimentais medidos.
Assim como houve uma diferença entre a temperatura calculada e a medida,
os outros resultados que o software gera, que são taxa de resfriamento, fluxo de
calor e coeficiente de transferência de calor, também diferem do real na mesma
proporção. De modo a diminuir ainda mais essa diferença entre o calculado e o real
está em se descobrir a máxima frequência em que o problema inverso converge
para a sonda Wolfson, que deve estar entre 3 Hz para derivadas por diferenças
finitas centrais e 5,5 Hz para derivadas por diferenças finitas avançadas, assim
como já citado.
Em suma, o programa desenvolvido apresenta-se como uma ferramenta útil
no estudo do desempenho dos meios de resfriamento.
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