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Os selos de fluxo, também conhecidos como selos mecânicos, são essenciais para o 

funcionamento de máquinas rotativas de grande porte. Estes componentes controlam o 

vazamento do fluido de trabalho e, devido à perda de carga entre a entrada e a saída do 

selo, exercem uma influência significativa na dinâmica dessas máquinas. Essa perda de 

pressão pode ser representada, no modelo matemático, pelos coeficientes equivalentes 

de rigidez e amortecimento. Por isso, a análise matemática destes elementos é de 

significativa importância no âmbito das máquinas rotativas. Muitos estudos foram, e são 

realizados, a fim de se determinar os coeficientes dinâmicos para diversos tipos de selos, 

por meio das equações governantes dos fluidos, representadas por diversos modelos 

matemáticos 

Neste projeto, a análise do selo plano e cilíndrico é realizada utilizando o método de 

volumes finitos. A escolha desse método é de extrema importância quando se pretende 

analisar outros tipos de selos, em que sua geometria varia ao longo de seu comprimento. 

Os selos de fluxo apresentam um comportamento turbulento, devido à alta velocidade axial 

que os atravessa, e por isso não podem ser estudados a partir da teoria de Reynolds. As 

equações governantes para fluidos são necessárias para a análise das características do fluido 

ao longo do selo. A verificação com a literatura especializada mostrou que o método de 

volumes finitos para a determinação dos coeficientes dinâmicos de um selo mecânico é 

adequado, além de possibilitar a análise de selos de fluxo com geometrias mais complexas. 

Também verifica-se que parâmetros geométricos afetam a velocidade circunferencial e a 

distribuição de pressão, e por consequência os coeficientes dinâmicos. 
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A partir  da análise estática das equações de continuidade, de movimento axial e 

circunferencial, pôde-se determinar a distribuição de velocidade circunferencial e de 

pressão.  

Na entrada do selo ocorre uma queda brusca de 

pressão, provocada pela grande dissipação de 

energia. Essa queda, combinada com a perda 

de carga ao longo do selo, gera uma elevada 

rigidez direta, conhecida por efeito Lomakin. 

Domm et al. (1967) mostrou que, na saída do 

selo, há uma recuperação de pressão que 

aumenta a rigidez direta do mesmo. 

Após a análise estática, aplicou-se uma perturbação na posição de equilíbrio do selo. As 

três equações foram, então, resolvidas dinamicamente a fim de se obter a distribuição de 

pressão ao longo deste. Essa distribuição foi integrada numericamente, obtendo as 

forças tangencial e radial. A partir dessas forças e através do método dos mínimos 

quadrados, os coeficientes dinâmicos foram determinados. 

As forças de restituição em um selo de fluxo, para pequenos deslocamentos podem ser 

linearizadas e representadas por: 

A convergência da velocidade circunferencial depende das rugosidades do estator e rotor. Para 

rugosidades iguais essa convergência ocorre em 0.5, e para valores diferentes ocorre em 0.3. 

Os coeficientes equivalentes de inércia, rigidez e amortecimento para uma rotação do eixo 

de 3000 rpm são dados por: 

  K x 10-7  (N/m) k x 10-7 (N/m) C x 10-5 (N.s/m) c x 10-4 (N.s/m) M (kg) 

Atual trabalho 1.136 0.485 0.308 0.219 7.00 

Childs 1.567 0.473 0.300 0.210 6.68 

Os coeficientes de rigidez e amortecimento variam com a rotação do eixo, sendo a massa 

insensível a essa mudança. Os termos cruzados também dependem da condição inicial da  

velocidade circunferencial ( U = Rω) e por isso apresentam um aumento considerável.  
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