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SIMULAÇÃO DE UMA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO POR 

ABSORÇÃO USANDO O PAR ÁGUA-AMÔNIA NOS REGIMES 

PERMANENTE E TRANSIENTE 

 

 

RESUMO 

No presente trabalho apresentam-se os modelos matemáticos utilizados na simulação 

de um sistema de refrigeração por absorção (SRA). Dois modelos são apresentados: um para 

simulação em regime permanente e outro para simulação em regime transiente. Equações de 

balanço de massa, concentração e energia serão utilizadas juntamente com outras equações 

que fazem o fechamento do sistema de equações. As propriedades da solução de amônia e 

água serão determinadas, possibilitando o cálculo dos diversos pontos de estados do sistema 

em estudo. A implementação dos modelos foi feita no Engineering Equation Solver – EES. A 

validação do modelo foi feita através dos dados obtidos no ensaio de um sistema de 

refrigeração comercial da ROBUR.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Refrigeração. Absorção. Solução. Água-amônia. Exergia. Energia. 

Modelagem. Simulação. Sistema. Térmico. 

 
  



 
 
 

 

 

 

 

SIMULATION OF A UNIT OF REFRIGERATION FOR ABSORPTION 

USING PAIR WATER-AMMONIA IN THE PERMANENT AND 

TRANSIENT REGIMES 

 

 

ABSTRACT 

This work presents the mathematical models used in the simulation of an absorption 

refrigeration system (SRA). Two models are presented: one for permanent simulation and 

another for simulation in transient regime. Balance equations of mass, concentration and 

energy are used together with other equations that complete the system of equations. The 

properties of ammonia and water solution are determined allowing estimating a variety of 

status points of the system. The implementation of the model was made in Engineering 

Equation Solver-EES. The model was validated using the results obtained in the test of a 

commercial refrigeration system of the ROBUR. 

 

KEYWORDS: Absorption. Refrigeration. Water-ammonia. Exergy. Energy.  Modeling. 

Simulation. Thermal. 
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CAPÍTULO I 

 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Um dos grandes problemas na história da humanidade é o controle das condições do ar 

ou de processos através do controle da temperatura e umidade, com o objetivo de alcançar as 

condições ótimas de conforto ou de processos.  O condicionamento de ar é uma das mais 

importantes aplicações da refrigeração, pois ela é responsável em manter as condições 

ambientais dentro da faixa de conforto, controlando temperatura e umidade, para que os 

ocupantes do recinto possam sentir-se confortáveis e com isso obter o maior rendimento 

possível de suas tarefas.  

Sistemas de condicionamento já eram utilizados há milhares de anos atrás, como os 

usados na Roma antiga, para aquecimento de água e ar. Para aquecimento da água era 

utilizado o Calidarium, onde uma fornalha aquecia o reservatório de água. Para o 

aquecimento do ar era utilizado o Ipocausto, que era um sistema de túneis subterrâneos, onde 

uma fornalha aquecia o ar e este era circulado pelos ambientes da edificação (ENARCH’83, 

1983). Aproveitar as condições naturais do clima e a proteção das edificações da incidência 

dos raios solares é uma maneira de manter as condições internas de conforto dentro de 

padrões aceitáveis. O povo de Mesa Verde, por exemplo, no deserto do colorado, construía 

suas habitações protegidas da incidência dos raios solares pelas encostas de pedra. No verão, 

com o sol mais a pino, a encosta sombreava as edificações e o vento penetrava nas edificações 

fazendo a renovação do ar interior proporcionando uma climatização natural. No inverno, 

onde o sol permanecia mais baixo, possibilitava a incidência dos raios solares no interior das 

habitações, aumentando a temperatura interna (RUDOFSKY, 1981). 

Quando as condições climáticas não são favoráveis para uma climatização natural, ou 

a carga térmica é muito elevada, se faz necessário uma climatização artificial, com o uso de 

equipamentos de refrigeração, que estão disponíveis nas mais variadas tecnologias, sendo a 

mais utilizada o sistema de refrigeração por compressão de vapor, em que a energia elétrica é 
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usada para o acionamento de um compressor. Uma tecnologia que já foi muito utilizada é o 

sistema de refrigeração por absorção (SRA), em que o calor é sua fonte de energia. Um SRA é 

basicamente formado pelos seguintes componentes: gerador, condensador, válvula de 

expansão, evaporador, absorvedor, válvula redutora e bomba de solução. Um esquema básico 

desse sistema pode ser visto na Figura 1.1. 

 

 
 

 

O SRA teve os seus primeiros estudos teóricos em 1777 por Nairne. O inventor da 

máquina de absorção foi Ferdinand Carré, que em 1823 construiu e patenteou a primeira 

máquina. Várias unidades foram produzidas na França, Inglaterra e Alemanha. Diversas 

patentes de SRA foram registradas, totalizando 14 só no período de 1859 a 1862, trabalhando 

com par amônia e água. Nos Estados Unidos da América (EUA) o SRA foi produzido por 

vários anos, até que por volta de 1880, estas começaram a ser substituídas, por Cal V. Linde, 

por máquinas de compressão de vapor. A motivação para essa substituição foi o maior 

rendimento das máquinas com compressão de vapor e a maior disponibilidade de energia 

elétrica. No final do século XIX, a tecnologia de absorção alcançou o declínio total.  

Após a Primeira Guerra Mundial, o custo de produção da energia elétrica aumentou e, 

aliada a necessidade de aproveitar a energia na forma de calor rejeitado, fez ressurgir o 

interesse pelo sistema de refrigeração por absorção (STEPHAM, 1983). Em 1930, a 

ELETROLUX lança o refrigerador doméstico, utilizando a tecnologia de absorção, baseado 

nas patentes de Platen e Munters. Estes refrigeradores foram comercializados até os anos 50, 

Gerador Condensador 

Evaporador Absorvedor 

Bomba 
Válvula 

Redutora 
Válvula de 
Expansão 

Figura 1.1 - Desenho esquemático de um sistema de refrigeração por absorção. 
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quando surgiram os refrigeradores utilizando o sistema de compressão de vapor, que 

apresentavam uma maior eficiência. O interesse pelo SRA aumentou por volta dos anos 40 

nos EUA, com varias unidades sendo fabricadas com o par água-cloreto de lítio, e em 

seguida, este é substituído pelo par água-brometo de lítio (BJURSTRÖN et al., 1981).  

A substituição dos SRA se deu pelo surgimento dos fluidos refrigerantes chamado de 

CFCs (cloro-fluor carbono), pelo barateamento da produção de energia elétrica, a utilização 

do verniz isolante nos motores elétricos, o avanço no processo de fabricação dos 

compressores, tornando-os menores e mais baratos. Com o lançamento dos compressores 

herméticos para o gás refrigerante R-12 pela Tecumseh, o sistema de compressão de vapor se 

popularizou, sendo este, o sistema mais usado até hoje na linha doméstica. 

Em meados do século XX, mais precisamente na década de 70, a crise energética 

impulsionou a retomada da produção de sistemas de absorção. Empresas como a Carrier, 

YORK e TRANE, comercializaram sistemas de absorção utilizando o par água-brometo de 

lítio para aplicações de condicionamento de ar baseado no sistema de cogeração. 

Uma característica dos sistemas de absorção é a utilização de uma mistura como fluido 

de trabalho. Geralmente, duas substâncias estão envolvidas, sendo que uma delas trabalha 

como fluido refrigerante e a outra como absorvente. Várias misturas são usadas como fluido 

de trabalho, dentre elas pode-se citar: amônia-água, água-brometo de lítio, água-ácido 

sulfúrico, amônia-sulfocianeto de amônia (CORTEZ, 1994). Para que uma substância possa 

ser usada como refrigerante ela deve apresentar algumas características como: alto calor 

latente, moderada pressão de vapor, baixa temperatura de congelamento e baixa viscosidade. 

Por outro lado, para que uma substância possa ser usada como absorvente ela deve apresentar: 

baixa pressão de vapor e baixa viscosidade. Como resultado, a mistura deve apresentar: baixa 

toxidade, alta afinidade entre absorvente e refrigerante e não apresentar fase sólida (HEROLD 

et al., 1996). 

O interesse na utilização do SRA está normalmente relacionado com a escassez de 

energia elétrica. Se o custo de produção dessa energia aumenta, os SRA são fabricados, se o 

custo diminui, o interesse na fabricação desses sistemas também diminui. 

Em países em desenvolvimento o consumo de energia elétrica cresce a uma taxa de 3 a 

5% ao ano (ELETROBRÁS, 2007). Para atender a esse crescimento dois caminhos podem ser 

seguidos: o primeiro é a construção de novas usinas hidroelétricas, usinas térmicas a gás 

natural, carvão ou combustível nuclear, utilização de energias alternativas como biomassa e 

eólicas ou construção de pequenas centrais hidroelétricas (PCH); o segundo seria aumentar a 

eficiência energética das instalações, ou seja, produzir equipamentos mais eficientes, trocar 
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lâmpadas incandescentes por fluorescentes, projetar edificações com menor carga térmica de 

resfriamento e aquecimento, etc. 

No Brasil, 95% da energia elétrica consumida são provenientes de usinas 

hidroelétricas, isso devido a grande extensão territorial e da vasta bacia hidrográfica, além de 

ser o meio mais fácil e econômico de produção de energia elétrica. Porém, a construção de 

usinas hidroelétricas provoca vários impactos ambientais como: inundação de grandes áreas, 

ocasionando a destruição da fauna e da flora da região; interferência no curso natural dos rios 

e deslocamento de populações. Impactos ambientais são causados também pelas linhas de 

transmissão, só que em menor escala. A utilização de energia alternativa também impacta o 

meio ambiente, como por exemplo, a utilização da energia elétrica gerada por painéis solares. 

O impacto ambiental aqui é indireto, pois a fabricação das células fotovoltaicas exige extração 

de minério (como por exemplo, silício) através de processos de mineração poluidores. A 

construção de parques eólicos provoca poluição sonora nas suas proximidades, devido ao 

ruído dos geradores, além de deslocar a fauna e a flora do local (ELETROBRÁS, 2007). 

 

1.1 O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR ABSORÇÃO - SRA 

 

O objeto do estudo é um sistema de refrigeração por absorção de simples efeito, que 

utiliza uma solução de amônia e água como fluido de trabalho. Este sistema é composto pelos 

seguintes componentes: gerador (GERA), retificador (RET), condensador (COND), trocador 

de calor concêntrico (TCC), evaporador (EVA), absorvedor (ABS), absorvedor – trocador de 

calor a ar (ABTA), bomba de solução (BS) e três válvulas de redução (VR) (Figura 1.2).  

O SRA possui três níveis de pressão: no nível mais alto estão os seguintes 

componentes: gerador, retificador serpentina do retificador, serpentina do absorvedor e 

condensador; no nível intermediário encontra-se o fluxo de líquido no trocador de calor de 

tubo concêntrico, que escoa pelo espaço anular; no nível mais baixo encontram-se: o 

evaporador, o fluxo de vapor no trocador de calor concêntrico, que escoa pelo centro do tubo, 

o absorvedor e o absorvedor – trocador de calor a ar. Três fluxos distintos são encontrados no 

sistema: o primeiro é o fluxo de absorvente, composto por uma solução de amônia e água, em 

que a sua concentração é alterada no gerador e no absorvedor. O fluxo de absorvente ocorre 

nos seguintes componentes: gerador, válvula de redução 3, absorvedor, absorvedor – trocador 

de calor a ar, bomba de solução, serpentina do retificador, serpentina do absorvedor; o 

segundo é o fluxo de amônia com uma pequena concentração de água (refrigerante primário), 

que ocorre nos seguintes componentes: parte superior do gerador, retificador, condensador, 
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válvula de redução 1, trocador de calor concêntrico, evaporador e absorvedor; o terceiro é o 

fluxo de água que será refrigerado no evaporador, ou seja, o fluido secundário de refrigeração 

(Figura 3.1).  

 

 
  

 

Ao longo do sistema, diferentes estados termodinâmicos são encontrados, estes 

estados são determinados por pelo menos três propriedades, como por exemplo, temperatura, 

pressão e concentração.  

O acionamento do sistema é feito pelo fluxo de calor que entra no gerador, 

proveniente da queima de combustível fóssil, que no sistema em estudo podem ser usados o 

Absorvedor 

Absorvedor: 
Trocador de 
Calor a ar 

Evaporador 

Condensador Retificador 

Bomba de  
Solução 

Gerador 

                        Fase vapor 
                        Fase líquida 

VR. 1 

VR. 3 

VR. 2 

Figura 1.2 - Diagrama esquemático da unidade de refrigeração por absorção Robur. 
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gás natural ou o GLP (gás liquefeito de petróleo). Com o ganho de energia, a amônia, por ser 

mais volátil, evapora da solução e flui para o retificador. Juntamente com o vapor de amônia, 

água no estado vapor também é encontrada, só que em pequena quantidade. Contrário a esse 

fluxo ascendente, um fluxo descendente de solução forte entra na parte superior do gerador, 

proporcionando uma troca de calor entre os fluxos, que resulta na condensação de uma 

pequena parcela de vapor d’água e amônia, proporcionando a purificação da solução amônia-

água. A solução na fase vapor que sai do gerador em direção ao retificador, encontra-se em 

um estado levemente superaquecido. No retificador a solução sofre um resfriamento, que 

proporciona a condensação de mais uma parcela de vapor d’água, tornando a solução de vapor 

de amônia mais pura. O calor é transferido do retificador para o interior da serpentina do 

retificador, que tem em seu interior um fluxo de solução líquida forte. A parcela de água 

condensada retorna para o gerador. Vale ressaltar que essa purificação é necessária para 

reduzir a quantidade de vapor d’água que segue para o evaporador, pois o acumulo de água no 

evaporador reduz a eficiência do sistema.  

A solução no estado de vapor levemente superaquecido flui para o condensador, em 

que uma troca de calor com o ar exterior, provoca a condensação da solução. Na saída do 

condensador a solução de amônia-água se encontra no estado de líquido saturado e tem a sua 

pressão reduzida para o nível intermediário de pressão na válvula redutora 1. Da válvula 

redutora 1, a solução flui para o trocador de calor concêntrico, onde escoa pela parte anular 

deste trocador de calor transferindo calor para o fluido que escoa no interior do tubo central. 

Saindo do trocador de calor concêntrico, a solução líquida sub-resfriada tem sua pressão 

reduzida na válvula de redução 2, que deixa a solução na temperatura e pressão de 

evaporação. No evaporador ocorre a troca de calor entre a solução e o fluido secundário de 

refrigeração, resultando na evaporação da solução ao longo do evaporador, e em contra 

partida, o resfriamento do fluido secundário de refrigeração (água). Deixando o evaporador no 

estado de vapor saturado, a solução flui para o trocador de calor concêntrico, e escoando pelo 

centro do tubo, troca calor com a solução líquida que flui no espaço anular o que deixa a 

solução no estado de vapor superaquecido. Nesse estado a solução entra no absorvedor, 

iniciando um processo de absorção da amônia pela solução fraca de amônia-água proveniente 

do gerador. Nesse processo há uma liberação de calor, que é característico de uma reação 

exotérmica. Esse calor de reação é transferido do sistema através de uma recuperação interna 

de calor, como no caso da serpentina do absorvedor, e ainda é transferido para o ambiente 

externo no absorvedor – trocador de calor a ar. Na recuperação interna de calor, uma 

economia de combustível é conseguida, pois a solução chega com uma temperatura mais 
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elevada no gerador, diminuindo a quantidade de combustível que deve ser queimado para se 

conseguir a temperatura final de operação. O processo de absorção é concluído no absorvedor 

- trocador de calor a ar, com o calor de reação sendo transferido para o ar exterior, que se 

encontra na temperatura ambiente.  

A solução fraca que sai do gerador para o absorvedor, passa antes pela serpentina do 

gerador (componente não mostrado na Figura 1.2) e em seguida sofre um estrangulamento na 

válvula de redução 3, fazendo com que a pressão seja reduzida para o nível mais baixo de 

pressão.  

Ao final do processo de absorção no absorvedor – trocador de calor a ar, a solução 

encontra-se no estado de líquido e escoa para a bomba de solução. Essa bomba exerce duas 

funções no SAR: a primeira é proporcionar a circulação do fluxo de líquido nos trocadores de 

calor, possibilitando um aumento das transferências de calor e massa, e a segunda é 

transportar a solução líquida do lado de baixa pressão para o lado de alta pressão, fazendo 

com que a mistura líquida entre no gerador (HEROLD et al., 1996). Entretanto, antes da 

entrada no gerador, a solução passa por dois trocadores de calor: a serpentina do retificador e 

a serpentina do absorvedor, ambos já foram comentados anteriormente. Com a entrada da 

solução forte no estado de líquido sub-resfriado no gerador, volta-se ao ponto inicial 

começando um novo ciclo. 

Para a determinação de algumas propriedades de alguns pontos de estado é necessário 

o conhecimento do fluxo de calor nos trocadores de calor, como por exemplo, no trocador de 

calor de corrente cruzada, como o usado no condensador ou trocador de calor de tubo 

concêntrico. Para determinação do fluxo de calor é necessário conhecer o coeficiente global 

de transferência de calor, que depende do coeficiente de convecção. A determinação desse 

coeficiente depende do tipo de processo (aquecimento, ebulição, evaporação, condensação), 

do tipo de escoamento (interno ou externo) e da característica do escoamento (laminar ou 

turbulento) (INCROPERA e DE WITT, 2002).  

Identificam-se vários processos no SRA, a saber: 1) No gerador tem-se um processo 

de ebulição nucleada, juntamente com uma ebulição por convecção forçada; 2) No gerador, 

no evaporador, no retificador e no absorvedor há uma troca de calor na zona de escoamento 

instável de um líquido externo à serpentina, que desce em direção ao fundo dos respectivos 

reservatórios; 3) No trocador de calor composto pela serpentina no interior de componentes 

como: gerador, retificador e absorvedor, o modelo para a determinação do coeficiente de 

transferência de calor fica mais difícil, devido a forma espiralada do tubo, que impossibilita o 

conhecimento completo do fluxo; 4) No condensador e no absorvedor – trocador de calor a ar 
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tem-se dois tipos de troca de calor por convecção, a primeira é a que ocorre no lado externo 

do tubo, que é caracterizado como uma troca de calor em fluxo cruzado em bancos de tubos; a 

segunda é a que ocorre no interior do tubo do condensador. Considerando o primeiro tipo, que 

são aplicados ao condensador e ao absorvedor – trocador de calor a ar, tem-se um arranjo de 

banco de tubos com aletas de placas planas. 

Devido a importância da determinação dos coeficientes de transferência de calor, esse 

tema será discutido com maior profundidade no capítulo 5. 

 

1.2 OBJETIVO 

 
O objetivo principal deste trabalho é modelar e simular um SRA em regime 

permanente e transiente. Para alcançar esse objetivo, os seguintes objetivos específicos foram 

alcançados: 

1. Ensaio do SRA comercial com a leitura dos pontos de estados; 

2. Implementação no EES do cálculo das propriedades da solução água-amônia 

como:  temperatura da mistura, temperatura crítica, capacidade térmica, massa 

específica, condutividade térmica, tensão superficial e viscosidade dinâmica;  

3. Implementação no EES dos coeficientes de transferência de calor para os 

diferentes rigimes de trocas de calor; 

4. Formulação e simulação do SRA em regime permanente; 

5. Formulação e simulação do SRA simplificado em regime transiente; 

6. Comparação dos dados experimentais com os valores calculados no regime 

permanente; 

7. Elaboração do gráfico de Duhring e de gráficos de misturas para os dados obtidos 

na modelagem em regime permanente;  

8. Elaboração dos gráficos de propriedades como: pressão, massa, temperatura e 

concentração ao longo do tempo. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 
A busca pela redução do consumo de energia elétrica e a necessidade de aumentar a 

participação do consumo do gás natural na matriz energética brasileira, são os principais 

motivos para a realização do trabalho.  
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Outros motivos, não menos importantes, são: a substituição dos CFCs e HFCs por uma 

solução de amônia-água, que não prejudicam a camada de ozônio, contribuindo na redução do 

aquecimento global; a necessidade de formação de pessoal qualificado no desenvolvimento 

modelos e simulação de sistema de refrigeração por absorção. 

E por fim, o desenvolvimento de um aplicativo capaz de simular um SRA, tanto em 

regime transiente como em regime permanente, ajudando dessa forma, ao desenvolvimento de 

sistemas refrigeração por absorção. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 
O desenvolvimento do trabalho foi dividido em 3 etapas: 1) Modelagem e Simulação 

do SRA em regime permanente (esse modelo serve de base para a simulação em regime 

transiente); 2) Modelagem e Simulação do SRA em regime transiente; 3) Ensaio em regime 

transiente do SRA de marca ROBUR. 

O modelo foi desenvolvido sobre a plataforma EES (Engineering Equation Solver), 

que utiliza o método de Newton-Raphson para a solução do sistema linear. Para a obtenção do 

sistema de equações serão utilizados os balanços de massa, concentração do componente 

amônia e de energia. Equações dos fluxos de calores serão usadas para completar o modelo, 

juntamente com outras equações de fechamento, que serão mostradas mais adiante. 

Algumas considerações simplificadoras foram adotas para a modelagem do sistema, 

como: a mistura de líquido e vapor está em equilíbrio termodinâmico; a concentração local da 

mistura bifásica é a mesma ao longo dos trocadores de calor tais como: gerador, condensador, 

evaporador e absorvedor; a solução de amônia e água nas serpentinas é considerada 

incompressível; a capacidade térmica da parede dos componentes foi negligenciada, exceto no 

gerador, e a bomba de solução circula a uma taxa de fluxo volumétrica constante. 

A validação do modelo foi feita comparando os dados calculados com os dados 

obtidos na simulação dinâmica da unidade de SRA instalada no Laboratório de Tecnologia da 

Combustão da Universidade de Fortaleza. 

 

1.5 ESCOPO DO TRABALHO 

 

Este trabalho terá sua apresentação desenvolvida em capítulos, como o capítulo 

seguinte que fará uma revisão da literatura, apresentando o estado da arte no estudo do 

sistema de refrigeração por absorção. O capítulo três tratará do cálculo das propriedades da 
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solução amônia-água, que não constam na rotina de cálculo do EES. Em seguida, no capítulo 

quatro, as equações do modelo matemático serão apresentadas, sendo este denominado de 

Formulação Matemática. Um capítulo a parte (capítulo cinco) foi criado para apresentar o 

cálculo dos coeficientes de transferência de calor dos diferentes meios de troca de calor por 

convecção que estão presentes no SRA. O capítulo de número seis será destinado a mostrar 

como a implementação do modelo matemático foi feita no EES e quais os métodos de 

programação utilizados. O elemento de controle será mostrado no capítulo sete, onde será 

descrito o ensaio do SRA da ROBUR, como também a análise e discussão dos gráficos 

gerados com dados obtidos. No capítulo seguinte serão feitas as apresentações dos dados 

obtidos na simulação em regime permanente e transiente, fazendo uma comparação com os 

dados obtidos no ensaio experimental do SRA da ROBUR. E finalmente, no capítulo nove 

serão apresentadas as conclusões obtidas, como também as sugestões de trabalhos futuros 

para dar prosseguimento ao estudo do sistema de refrigeração por absorção. 
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CAPÍTULO II 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Vários trabalhos foram desenvolvidos no desenvolvimento dos sistemas de 

refrigeração, porém, nosso interesse se volta para o desenvolvimento da pesquisa dos sistema 

de refrigeração por absorção e da modelagem e simulação numérica desses sistemas. 

Serão apresentados a seguir os trabalhos desenvolvidos em algumas áreas como: 

desenvolvimento do sistema de refrigeração de absorção; modelagem e simulação numérica; 

determinação de propriedades termo físicas da mistura água-amônia; cálculo dos coeficientes 

de transferência de calor; estudo da exergia. Por fim, serão listados os trabalhos desenvolvidos 

no âmbito da Universidade Federal da Paraíba para o desenvolvimento da pesquisa dos 

sistemas de refrigeração por absorção. 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR 

ABSORÇÃO 

 

Vários trabalhos foram publicados no tocante ao desenvolvimento de sistemas de 

refrigeração por absorção, dentre eles, destacam-se: o trabalho de LUTKE (1977), que 

construiu um sistema de refrigeração por absorção intermitente com regeneração solar; 

MARTINS (1989) desenvolveu uma geladeira de absorção a gás inerte acoplado a um fogão a 

lenha; IZQUIERDO (1992) apresentou um sistema de absorção para condicionamento de ar 

em veículos automotores; JINGCHENG (1993) estudou a viabilidade da utilização do sistema 

de absorção nos transportes ferroviários; ABREU (1999) apresentou um SRA intermitente em 

que um sistema de válvulas é utilizado para a elevação da pressão, em substituição à bomba 

ou ao compressor; DE FRANCISCO et al. (2002) apresentou um protótipo de um sistema de 

refrigeração utilizando o par amônia-água, que utiliza como fonte de calor a energia solar; 
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esse sistema apresentou baixa eficiência, caracterizando a inviabilidade do uso da energia 

solar como fonte de calor. 

 

2.2 MODELAGEM E SIMULAÇÃO NUMÉRICA 

 

A modelagem e a simulação numérica são muito usadas para prever o comportamento 

e eficiência dos sistemas de refrigeração. Dentro dessa linha de pesquisa, podem-se citar 

alguns trabalhos com o de BORGART (1982), que desenvolveu um programa que determina 

os fluxos de calores de um sistema de absorção usando o par água-brometo de lítio. 

MILANÉS (1990) desenvolveu um programa para projetar sistemas de absorção utilizando o 

par amônia-água, com uma limitação da temperatura de evaporação de no máximo 5 °C. 

KAUSHIK et al. (1991) simula um SRA com um acumulador de refrigerante. GROSSMAN 

et al. (1994) desenvolveu um simulador para o SRA em regime permanente (ABSIM), que 

possibilita a simulação de diferentes sistemas e com fluidos de trabalho distintos. KLEIN et 

al. (1994) desenvolveu uma aplicação de simulação transiente para sistemas de refrigeração 

por absorção usando o The Transient Energy System Simulation Tool (TRNSYS). Esse 

software é comercializado desde 1975 e tem demonstrado ser uma ferramenta versátil para 

desenvolver e simular sistemas de energia em regime transiente. CHUA et al. (2001), 

apresentou uma modelagem para o sistema de absorção utilizando o par amônia-água. Nesse 

trabalho as irreversibilidades de um chiller de absorção são consideradas. KIM et al. (2006) 

desenvolveu uma simulação transiente de um SRA de simples efeito, usando o par amônia-

água. O modelo de Kim foi validado com os resultados obtidos em chiller comercial.  

KOLENBACH et al. (2008), elaborou uma simulação transiente para um SRA de simples 

efeito, usando o par água-brometo de lítio. O modelo apresentado faz um balanço de entalpia 

para cada componente, considerando o regime permanente. Neste modelo, o comportamento 

dinâmico é incorporado através do acúmulo de massa no gerador e absorvedor. DARWISH et 

al. (2008) fez uma análise de um SRA fabricado pela ROBUR, utilizando o simulador Aspen 

Plus flowsheet Simulator. A simulação foi realizada em regime permanente e teve seus 

resultados comparados com os dados obtidos com a análise do sistema em estudo e com dados 

experimentais encontrados na literatura. Os parâmetros analisados foram o coeficiente de 

performance (COP), os fluxos de calores no evaporador, condensador e absorvedor, 

concentração de refrigerante na solução fraca e forte, e a taxa de fluxo da solução fraca e a 

taxa de fluxo de refrigerante passando no evaporador. 
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No Brasil, VIANA (1974) apresentou uma simulação de um SRA usando o par 

amônia-água. SILVÉRIO (1999), fez simulação numérica em uma máquina de fabricação de 

gelo. FIGUEIREDO (1980) apresentou uma modelagem de um SRA usando a energia solar 

como fonte de calor. SANTOS (2005a) fez uma análise exergoeconômica de um sistema de 

cogeração usando um motor a gás natural e um sistema de refrigerarão por absorção 

comercial, utilizando o par amônia-água. BENITO (2007) abordou o tema produção 

simultânea de frio, calor e energia, investigando as relações entre as diferentes formas de 

energia. Neste mesmo trabalho é modelado, também, um SRA usando o par amônia-água. 

 

2.3 PROPRIEDADES TERMO FÍSICAS DAS MISTURAS 

 

Para a simulação dos sistemas de refrigeração por absorção, é necessário conhecer 

certas propriedades termo físicas das misturas, como as propriedades termodinâmicas: 

temperatura, pressão, calor específico, massa específica, etc, ou como as propriedades de 

transporte: viscosidade dinâmica e condutividade térmica. Vários trabalhos foram 

desenvolvidos em busca da determinação dessas propriedades. Como ilustração, pode-se citar 

os trabalhos de MERKEL et al. (1929), ALTENKIRCH (1954) e NIEBERGALL (1959), que 

descrevem um método gráfico para a determinação de propriedades em um ciclo simples de 

absorção. EL-SAYED et al.,  (1985) e IBRAHIM et al., (1993) apresentam modelos de 

cálculos de propriedades da mistura amônia-água, baseada na energia livre de Gibbs. PATEK 

et al. (1995) calculou propriedades termodinâmicas da mistura de amônia-água, utilizando 

funções simples que possibilitam um cálculo rápido das propriedades. TILLNER-ROTH 

(1998) apresentou uma formulação para o cálculo das propriedades da mistura amônia-água, 

levando em consideração a energia livre de Helmoltz. Os cálculos das propriedades de 

mistura são dependentes das propriedades das substâncias puras, como por exemplo, para o 

par amônia-água, as propriedades da mistura são dependentes das propriedades da amônia e 

da água puras. Alguns trabalhos para a determinação de propriedades de mistura e substâncias 

puras são elencados a seguir: International Association for the Properties of Water and Steam 

(IAPWS), (2001) apresentou um guia para o cálculo das propriedades da mistura amônia-

água; YOKOZEKI (2005) demonstrou o uso de equações de estado para determinar as 

propriedades termo físicas do par de refrigerante-absorvente, onde várias misturas binárias 

foram usadas; CONDE-PETIT (2006) fez uma descrição das equações necessárias para o 

cálculo de propriedades termofísicas, ou seja, propriedades termodinâmicas e de transporte, 

para misturas de amônia-água.  
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2.4 PROCESSOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR NO SRA 

 

Identificam-se vários processos no SRA, a saber: 1) No gerador tem-se um processo 

de ebulição nucleada, juntamente com uma ebulição por convecção forçada. Para a 

determinação dos coeficientes de transferência de calor nesses processos vários trabalhos 

foram desenvolvidos, dentre eles, pode-se citar o estudo de DENGLER e ADDOMS (1956), 

que apresentou um modelo para o cálculo do coeficiente de transferência de calor local para a 

água em um fluxo vertical ascendente através de um tubo de 1″. Um modelo para ebulição em 

tubo vertical para líquidos orgânicos (querosene, tolueno, benzeno, etc) é apresentado por 

GUERRIERI e TALTY (1956). Dados para fluxo de água vertical em tubos anulares foi 

apresentado por BENNETT et al. (1959) e para o fluxo no interior do tubo foi apresentado por 

SANI (1960). Os modelos de DENGLER e ADDOMS (1956) foram comparados com esses 

dados experimentais, apresentando um desvio considerável. Desta forma, novos modelos são 

propostos, como o modelo para ebulição convectiva forçada para a água no interior de tubos, 

proposto por SCHROCK e GROSSMAN (1962). Um modelo para a determinação do 

coeficiente de transferência de calor na ebulição com geração de vapor saturado para fluidos 

não metálicos em um fluxo convectivo é apresentado por CHEN (1966); 2) No gerador, no 

evaporador, no retificador e no absorvedor há uma troca de calor na zona de escoamento 

instável de um líquido externo à serpentina, que desce em direção ao fundo dos respectivos 

reservatórios. Para a determinação do coeficiente de transferência de calor, para esse tipo de 

escoamento, vários trabalhos foram desenvolvidos, dentre eles pode-se citar o trabalho de 

McADAMS et al. (1940). DUKLER (1960) apresentou um estudo sobre a transferência de 

calor em um sistema tubo vertical. SEBAN (1978) fez uma revisão dos trabalhos em 

modelagem de processo de transferência de calor. YIN (1987) apresentou um modelo para o 

cálculo do coeficiente de transferência de calor em fluxo instável e turbulento; 3) No trocador 

de calor composto pela serpentina no interior de componentes como: gerador, retificador e 

absorvedor, o modelo para a determinação do coeficiente de transferência de calor fica mais 

difícil, devido a forma espiralada do tubo, que impossibilita o conhecimento completo do 

fluxo. Vários trabalhos visando a determinação do coeficiente de transferência de calor em 

serpentinas foram desenvolvidos, como por exemplo, o trabalho de SIEGEL et al. (1957), que 

estudou a transferência de calor em fluxo laminar em tubos circulares. ITO (1959) determinou 

o fator de fricção para fluxo turbulento em tubos curvados. SEBAN e McLANGHLIN (1963) 

estudaram a transferência de calor em serpentina em fluxo laminar e turbulento. NAPHON e 

WONGWISES (2006) fizeram uma revisão dos trabalhos publicados em transferência de 
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calor em fluxos de fluidos com fase simples e com duas fases em tubos curvos; 4) No 

condensador e no absorvedor – trocador de calor a ar tem-se dois tipos de troca de calor por 

convecção, a primeira é a que ocorre no lado externo do tubo, que é caracterizado como uma 

troca de calor em fluxo cruzado em bancos de tubos; a segunda é a que ocorre no interior do 

tubo do condensador. Considerando o primeiro tipo, que são aplicados ao condensador e ao 

absorvedor – trocador de calor a ar, tem-se um arranjo de banco de tubos com aletas de placas 

planas. Estudos de transferência de calor em arranjo desse tipo foram feitos por vários 

pesquisadores, como GRAY e WEBB (1986), que desenvolveram um modelo para a 

determinação do coeficiente de transferência de calor e do coeficiente de fricção para o lado 

do ar em função do número de Reynolds e da variação da geometria dos trocadores de calor 

com aleta retangular plana. WANG e CHI (2000) estudaram o desempenho dos trocadores de 

calor de tubos aletados, sob um enfoque experimental, onde examinaram a influência do 

número de tubos, afastamento das aletas e diâmetro dos tubos. Considerando agora o segundo 

tipo, a troca de calor no processo de condensação no interior de tubos, o trabalho de SHAH 

(1979) merece nossa atenção. Nesse estudo é apresentado um modelo para determinar o 

coeficiente de transferência de calor durante a condensação no interior de tubos, sendo que os 

resultados obtidos foram comparados com valores experimentais, apresentando um desvio 

médio de aproximadamente 15%. Vários fluidos foram analisados (água, R-12, benzeno, etc) 

em escoamentos em tubos nas posições horizontal, vertical e inclinada, com os diâmetros dos 

tubos variando de 7 a 40 mm. 

 

2.5 ANÁLISE EXERGÉTICA 

 

Vários trabalhos buscaram uma definição para a exergia, como por exemplo, RANT 

(1956) que usou o termo exergia para nominar a qualidade da energia e sua capacidade de ser 

convertida em outras formas de energia, especialmente a transformação em trabalho útil. 

GAGGLIOLI (1983) apresentou a exergia como uma propriedade que mensura a capacidade 

máxima de causar mudança. SZARGUT et al. (1988) apresentou a exergia como sendo a 

quantidade de trabalho que é obtido quando uma massa, que está em equilíbrio 

termodinâmico, é trazida para um estado idêntico aos dos componentes comuns do meio 

ambiente. TSATSARONIS (1993) disse que a exergia é o trabalho útil que é obtido de um 

portador de energia, quando este é trazido para o estado termodinâmico do ambiente. 

Trabalhos que tem como foco a análise exergética de SRA foram desenvolvidos, 

dentre os quais, pode-se citar: CORTEZ et al. (1997), que fez uma análise exergética de uma 
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máquina de absorção para a produção de gelo. VARANI (2001) estudou um SRA com o par 

água-brometo de lítio, obtendo uma análise exergética do sistema; MARTINELLI e 

SILVEIRA (2004) fizeram um estudo de um SRA, usando o par água-brometo de lítio, para 

aplicação em ar-condicionado de automóvel, fazendo uso de uma análise energética e 

exergética.  

 

2.6 PESQUISA DO SRA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

 

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), através do Laboratório de Energia Solar 

(LES), tem desenvolvido várias pesquisas no desenvolvimento, modelagem e simulação 

numérica de sistemas de refrigeração por absorção, quer utilizando o par água-amônia ou o 

par água-brometo de lítio. Nesse sentido, pode-se citar o trabalho de VARANI (2001) que fez 

um avaliação de uma unidade de refrigeração por absorção, utilizando o par água-brometo de 

lítio, através de análises energética e exergética, cuja a fonte de calor foi a queima de 

combustível gasoso (gás natural). Nessa mesma linha, MOREIRA (2004) fez uma análise 

termo econômica de um sistema de refrigeração por absorção. MARQUES (2005) fez uma 

análise termo econômica de uma unidade de refrigeração por absorção automotivo. SANTOS 

(2005a) fez uma análise exergo econômica de uma unidade de cogeração a gás natural com 

refrigeração por absorção. SANTOS (2005b) fez uma análise energética e exegética de um 

sistema de refrigeração por absorção de múltiplos efeitos que utilizava o par água-brometo de 

lítio. SOUSA (2007) fez uma análise teórica, através de uma análise exergoeconômica de um 

ciclo de refrigeração por absorção de uma única pressão. 
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CAPÍTULO III 

 
 

DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE MISTURA 
 

3 DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE MISTURA 

No SRA em estudo, uma mistura de amônia-água circula por todo o sistema, sendo 

que, a concentração de amônia varia ao longo do circuito, criando zonas bem definidas de 

circulação e que recebem nomes específicos para indicar a menor ou maior quantidade de 

amônia presente na mistura.  

Em locais onde a concentração de amônia é alta, diz-se que aí circula uma solução 

rica; em locais onde a concentração de amônia é baixa, a circulação é de uma solução pobre e 

em locais onde a concentração de água é muito baixa, costuma-se adotar este fluxo como se 

houvesse apenas amônia pura, mas na verdade tem-se uma mistura com baixo teor de água 

que deve ser tratada como uma solução. Na Figura 3.1, esses fluxos são indicados e vê-se que 

o fluxo de solução com uma baixa concentração de água (amônia quase pura) ocorre no 

gerador, retificador, condensador, válvula de redução 1 e 2, trocador de calor concêntrico e 

evaporador, sendo indicado pelas linhas vermelhas. O fluxo de solução rica ocorre no 

absorvedor, absorvedor – trocador de calor a ar, na bomba de solução, na serpentina do 

retificador, na serpentina do absorvedor, e no gerador, sendo indicado pelas linhas azuis. O 

fluxo de solução pobre ocorre na serpentina do gerador e na válvula de redução 3, que está 

indicado pela linha verde. 

As propriedades da solução de amônia e água serão calculadas através de uma rotina 

de cálculo de uma biblioteca externa do EES denominada de NH3H2O. Essa rotina de cálculo 

foi desenvolvida por IBRAHIM e KLEIN (1993), e fornece valores para a temperatura, 

pressão, concentração, entalpia, entropia, energia interna, volume específico e qualidade do 

vapor, para condições de mistura de líquido comprimido, liquido e vapor saturados e vapor 

superaquecido, para o componente amônia. Para a determinação do estado termodinâmico, 

três propriedades devem ser fornecidas, como por exemplo, temperatura, entalpia e qualidade 

do vapor ou pressão, concentração de amônia e entropia.  
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Para a determinação de propriedades da solução de amônia e água como temperatura 

da mistura, temperatura crítica, pressão crítica, capacidade térmica, massa específica, 

condutividade térmica, tensão superficial e viscosidade dinâmica, o trabalho de CONDE-

PETIT (2006) servirá de base para a determinação dessas propriedades.  

 

 
 

 

 

No sistema de absorção o fluido de trabalho é uma mistura de dois ou mais 

componentes, sendo que os dois mais comuns são a mistura de Água-brometo de lítio (H2O-

LiBr) e amônia-água (NH3-H2O). O cálculo das propriedades termodinâmicas e de transportes 

é necessário em virtude dos programas usados para modelagem possuírem, em sua maioria, 

propriedades de substâncias puras. 

Absorvedor 

Absorvedor: 
Trocador de 
Calor a ar 

Evaporador 

Condensador Retificador 

Bomba de  
Solução 

Gerador  

VR. 1 

VR. 3 

VR. 2 

Gerador 

Figura 3.1 - Fluxo de solução de amônia-água: 1. Vermelho: solução de amônia com baixa 
concentração de água; 2. Azul: solução rica; 3. Verde: solução pobre. 
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Nos itens que se seguem, os modelos para o cálculo de propriedades como temperatura 

de mistura, temperatura crítica, pressão crítica, capacidade térmica, massa específica, 

condutividade térmica, tensão superficial e viscosidade dinâmica, serão apresentados. 

 

3.1 TEMPERATURA DA MISTURA 

 
A temperatura da mistura é útil para o cálculo de outras propriedades da mistura. Esta 

é necessária para o cálculo das temperaturas reduzidas da amônia e da água que serão usadas 

no cálculo das propriedades. 

O Cálculo da temperatura da mistura tem como base o trabalho de PÁTEK e 

KLOMFAR (1995), onde além de apresentar o modelo para o cálculo da temperatura, 

apresenta também o procedimento de cálculo para a fração molar na fase vapor e as entalpias 

da fase líquida e da fase vapor.  

A temperatura da mistura é calculada para dois estados distintos, o estado de líquido e 

o estado de vapor. As equações para cada caso serão mostradas a seguir. 

 

3.1.1 Temperatura da Mistura na Fase Líquida 

 

A temperatura na fase líquida é calculada em função da pressão e da fração molar da 

amônia na fase líquida, x: 

 

( ) ( )




























−= ∑

i

n

0m
i0

i

i

p
p

ln.x1.a.Tx,pT , (3.1) 

 

onde T0 é a temperatura de referência em Kelvin, p0 é a pressão de referência em MPa e p é a 

pressão em MPa em que se deseja obter a temperatura da amônia pura. Os parâmetros que 

serão usados na Eq. (3.1) são mostrados na Tab. (3.1). 

 

3.1.2 Temperatura da Mistura na Fase Vapor 

 
A temperatura da mistura na fase vapor é calculada em função da pressão e fração 

molar na fase vapor, y: 
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( ) ( )




























−= ∑

i

n

04m
i0

i

i

p
p

ln.y1.a.Ty,pT . (3.2) 

 

Os parâmetros que serão usados na Eq. (3.2) são mostrados na Tab. (3.2). 

A fração molar da amônia na fase vapor é função da pressão e da fração molar na fase 

líquida, sendo dada por: 

 

( )



















−−= ∑

i

3/n

m

0
i

i

i

x
p
p

ax1lnexp1y , (3.3) 

 

Os parâmetros ai, mi e ni são dados na Tab. (3.3). 

 

Tabela 3.1 - Parâmetros para o cálculo da temperatura da mistura na fase líquida. 

Parâmetros 

i mi ni ai 

1 0 0 +0,322 302 x 101 

2 0 1 -0,384 206 x 100 

3 0 2 +0,460 955 x 10-1 

4 0 3 -0,378 945 x 10-2 

5 0 4 +0,135 610 x 10-3 

6 1 0 +0,487 755 x 100 

7 1 1 -0,120 108 x 100 

8 1 2 +0,106 154 x 10-1 

9 2 3 -0,533 589 x 10-3 

10 4 0 +0,785 041 x 101 

11 5 0 -0,115 941 x 102 

12 5 1 -0,523 150 x 10-1 

13 6 0 +0,489 596 x 101 

14 13 1 +0,421 059 x 10-1 

T0 = 100 K p0 = 2 Mpa 

Fonte: CONDE-PETIT (2006) 
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3.2 TEMPERATURA CRÍTICA E PRESSÃO CRÍTICA 

 
Para a determinação da temperatura e pressão críticas serão utilizados os dados obtidos 

por SASSEN et al. (1990).  

 

Tabela 3.2 - Parâmetros para o cálculo da temperatura da mistura na fase vapor. 

Parâmetros 

i mi ni ai 

1 0 0 +0,324 004 x 101 

2 0 1 -0,395 920 x 100 

3 0 2 +0,435 624 x 101 

4 0 3 -0,218 943 x 10-2 

5 1 0 -0,143 526 x 101 

6 1 1 +0,105 256 x 101 

7 1 2 -0,719 281 x 10-1 

8 2 0 +0,122 362 x 102 

9 2 1 -0,224 368 x 101 

10 3 0 -0,201 780 x 102 

11 3 1 +0,110 834 x 101 

12 4 0 +0,145 399 x 102 

13 4 2 +0,644 312 x 100 

14 5 0 -0,221 246 x 101 

15 5 2 -0,756 266 x 100 

16 6 0 -0,135 529 x 101 

17 7 2 +0,183 541 x 100 

T0 = 100 K p0 = 2 Mpa 

Fonte: CONDE-PETIT (2006) 

 

A temperatura crítica e pressão crítica para misturas são dadas pelas Eqs. (3.4) e (3.5). 

 

∑
=

=
4

0i

i
im,c xaT , (3.4) 



 
 
 

44 
 

∑
=

=
4

0i

i
im,c xbp , 

 

(3.5) 

 

onde x é a fração molar para a fase líquida, os valores para a, b e i são dados na Tab. (3.4). 

 

Tabela 3.3 - Parâmetros para o cálculo das frações molar da amônia na fase vapor. 

mi ni ai 

1 0 0 +1,980 220 17E1 

2 0 1 -1,180 926 69E1 

3 0 6 +2,774 799 80E1 

4 0 7 -2,886 342 77E1 

5 1 0 -5,916 166 08E1 

6 2 1 +5,780 913 05E2 

7 2 2 -6,217 367 43E0 

8 3 2 -3,421 984 02E3 

9 4 3 +1,194 031 27E4 

10 5 4 -2,454 137 77E4 

11 6 5 +2,915 918 65E4 

12 7 6 -1,847 822 90E4 

13 7 7 +2,348 194 34E1 

14 8 7 +4,803 106 17E3 

 p0 = 2 MPa  

Fonte: CONDE-PETIT (2006) 

 

Tabela 3.4 - Parâmetros para o cálculo da Tc e Pc. 

i ai bi 

0 647,14 +220,64 

1 -199,822 371 -37,923 795 

2 109,035 522 +36,424 739 

3 -239,626 217 -41,851 597 

4 88,689 691 -63,805 617 

Fonte: CONDE-PETIT (2006) 
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A Figura 3.2 mostra uma comparação com a modelagem obtida por CONDE-PETIT 

(2006), que foi comparada em seu trabalho com os dados obtidos por SASSEN et al. (1990), 

com a modelagem feita no EES neste trabalho. No gráfico, 
3NHξ  é a fração mássica da 

amônia. 

 
 

Figura 3.2 - Comparação da Tc e Pc do modelo de CONDE-PETIT (2006) com o modelo 

implementado no EES (gráfico da fração mássica na fase líquida vs. pc e Tc). 

 

3.3 CAPACIDADE TÉRMICA DE MISTURA 

 
A capacidade térmica de mistura líquida saturada será baseada no modelo de 

TILLNER-ROTH e FRIEND (1998) com base nos dados obtidos por ZINNER (1934). Está 

será calculada para mistura na fase líquida e na fase vapor. 

 

3.3.1 Capacidade Térmica de Mistura Líquida Saturada 

 
Neste trabalho a mistura é considerada como uma mistura de gás ideal, em que a 

capacidade térmica da mistura, Cp.m, será dada por: 
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( ) *
O2H2

*
3NH3 T,OH.pT,NH.pm.p C.x1C.xC −+= , (3.6) 

 

onde x é a fração molar da amônia na fase líquida, 
3NH.pC e OH.p 2

C  são as capacidades 

térmicas para a amônia e a água respectivamente, que devem ser calculadas levando em 

consideração as temperaturas  reduzidas da amônia, *
NH3

T , e da água, *
OH 2

T . A fração molar é 

um dado que deve ser calculado, já que o uso normal é da fração mássica, logo, deve-se fazer 

a transformação da fração mássica em fração molar, para isso, a Eq. (3.7) é usada: 

 

( )
3

3

2

3

3

3

3

NH

NH

OH

NH

NH

NH

NH

MM

1
M

x
ξξ

ξ

+
−

= , (3.7) 

 

onde ξ é a fração mássica da amônia e M é o peso molecular do componente (amônia e água). 

 

Tabela 3.5 - Constantes para o cálculo da capacidade térmica da amônia e da água puros. 

Componente ACp BCp 

NH3 3,875 648 0,242 125 

H2O 3,665 785 0,236 312 

Fonte: CONDE-PETIT (2006) 

 

As capacidades térmicas para as substâncias puras, amônia e água, são dadas pela 

fórmula geral: 

 

τ
Cp

Cpcomp.p

B
AC += , (3.8) 

 

onde comp pode assumir NH3 (para amônia) ou H2O (para a água). Os valores para ACp e BCp 

são dados na Tab. (3.5). A temperatura reduzida complementar, τ, para a unidade é dado por: 

 

θτ −=1 , (3.9) 
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onde θ é a temperatura reduzida que é a razão entre a temperatura da mistura e a temperatura 

crítica da mistura. 

 

c

*

T
T

≡θ . (3.10) 

 

Tabela 3.6 - Constantes críticas para amônia e água puras. 

Valores Críticos H2O NH3 

Temperatura – Tc [K] 647,14 405,4 

Pressão – pc [bar] 220,64 113,336 

Massa Específica – ρc 

[kg.m-3]  
322 225 

Massa Molar – M 

[kg.kmol-1] 
18,015 268 17,030 28 

Fonte: CONDE-PETIT (2006) 

 

A temperatura reduzida é uma constante, pois a razão entre a temperatura do 

componente e a temperatura crítica para o componente tem o mesmo valor. O valor de θ é 

calculado pela equação a seguir: 

 

OH,c

*
OH

NH,c

*
NH

m,c

m

2

2

3

3

T

T

T

T

T
T

≡≡≡θ . (3.11) 

 

Os valores dos parâmetros críticos para a amônia e água estão mostrados na Tab. (3.6) 

e são baseados nos dados apresentados por WAGNER et al. (2000). 

A temperatura reduzida da amônia na fase líquida, *
NH3

T , é dada pela Eq. (3.12): 

 

m,c

m
NH,c

*
NH T

T
TT

33
= , (3.12) 

 

que vem da manipulação de parte da Eq. (3.11). Para a determinação da temperatura reduzida 

da água, *
OH 2

T , um procedimento similar deve ser adotado. 
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Figura 3.3 - comparação do modelo de CONDE-PETIT (2006) para o cálculo da capacidade 

térmica para mistura saturada líquida com o modelo implementado no EES. 

 

A Figura 3.3 mostra a comparação entre o modelo de CONDE-PETIT (2006) para o 

cálculo da capacidade térmica para mistura saturada líquida a pressão constante e o modelo 

implementado no EES. 

 

3.3.2 Capacidade Térmica para Mistura Saturada na Fase Vapor 

 
A capacidade térmica de mistura saturada na fase vapor é calculada como se esta fosse 

uma mistura ideal de gases ideais. Ela é calculada como a média da concentração molar na 

fase vapor, y, da capacidade térmica específica do vapor saturado dos componentes 

individuais. 

 

( ) *
O2H2

*
3NH3 T,OH.pT,NH.pm,p Cy1yCC −+= , (3.13) 
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onde y é a fração molar da amônia na fase vapor, 
3NH.pC e OH.p 2

C  são as capacidades térmicas 

para a amônia e a água respectivamente, que devem ser calculadas levando em consideração 

as temperaturas reduzidas da amônia, *
NH3

T , e da água, *
OH 2

T . 

A capacidade térmica do vapor saturado dos dois componentes é calculada com a 

equação: 

 

3
5.7

3
5

3
2

3
1

m,p EDCBAC
−−−−

++++= ττττ , (3.14) 

 

τ é determinado através das Eqs. (3.9) – (3.11). Os outros parâmetros são dados na Tab. (3.7). 

Esses parâmetros são baseados nos dados WAGNER et al. (2000) e HAAR e GALLAGHER 

(1978) para a água e amônia, respectivamente. A Eq. (3.13) é válida entre o ponto triplo e 

crítico para as substâncias puras. 

 

Tabela 3.7 - Parâmetros para a Eq. (3.13). 

 A B C D E 

NH3 -1,199 197 086 1,240 129 495 0,924 818 752 0,018 199 633 -0,245 034E-3 

H2O 3,461 825 651 -4,987 788 063 2,994 381 770 6,259 308E-3 -8.,62 961E-6 

Fonte: CONDE-PETIT (2006) 

 

A Figura 3.4 Mostra uma comparação entre o modelo de CONDE-PETIT (2006) com 

o modelo implementado no EES para a capacidade térmica da mistura saturada na fase vapor. 

 
3.4 MASSA ESPECÍFICA DE MISTURA 

 
A massa específica é calculada para as fases líquidas e vapor e servirá para o cálculo 

de outras propriedades como a condutividade térmica. O modelo apresentado é válido para a 

faixa de 0 a 250°C, tendo como base os dados obtidos por TILLNER-ROTH e FRIEND 

(1998).  
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Figura 3.4 - comparação entre o modelo de CONDE-PETIT (2006) com o modelo 

implementado no EES para a capacidade térmica de mistura na fase vapor. 

 

3.4.1 Massa Específica para Mistura Líquida Saturada 

 

A massa específica da mistura na fase líquida é calculada considerando a mistura 

como sendo quase ideal. O modelo nesse estado é válido para amônia e água na fase de 

líquida saturada entre o ponto tríplice e o ponto crítico. A Eq. (3.15) mostra a expressão para 

o cálculo da massa específica da mistura: 

 

( )
x,TT,OHT,NHm

m
*

O2H2
*

3NH3
x1x +

+
∆+−+= ρρρρ , (3.15) 

 

onde *
3NH3 T,NH

ρ é a massa específica da amônia pura calculada em função da temperatura 

reduzida da amônia, *
O2H2 T,OH

ρ é a massa específica da água pura em função da temperatura 

reduzida da água e 
x,Tm

+
+

∆ρ é o “excesso” de massa específica em relação a mistura ideal.  

*
3NH3 T,NH

ρ e *
O2H2 T,OH

ρ são calculados pela equação: 
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= ∑

=

6

0i

b
ic.compL.comp

1A. τρρ , (3.16) 

 

onde c.compρ  é a massa específica crítica do componente que estiver sendo calculado, os 

valores críticos para amônia e água estão listados na Tab. (3.6). Os parâmetros para a Eq. 

(3.16) são mostrados na Tab. (3.8). 
x,Tm

+
+

∆ρ é aproximado pela equação abaixo: 

 

( ) ( )[ ] 5.0

T,OH

5.0

T,NH
2

x,T
*

O2H2
*

3NH3m

x1Axx1x ρρρ −−−=∆ +
+

, (3.17) 

 

onde o parâmetro A é função da temperatura da mistura, i
mT
+
+ , que é dado pela razão entre a 

temperatura da mistura e a temperatura crítica da água: 

 

OH,c

m
m

2
T

T
T ≡

+
+ , (3.18) 

 

onde Tm é a temperatura da mistura que é calculada com a Eq. (3.1).  

 

Tabela 3.8 - Parâmetros para o cálculo da massa específica para as substâncias puras. 

 H2O NH3 

i A b A b 

0 1.0 0.0 1.0 0.0 

1 1,993 771 843 0 1/3 2,024 912 83 1/3 

2 1,098 521 160 4 2/3 0,840 496 67 2/3 

3 -0,509 449 299 6 5/3 0,301 558 52 5/3 

4 -1,761 912 427 0 16/3 -0,209 266 19 16/3 

5 -44,900 548 026 7 43/3 -74,602 501 77 43/3 

6 -723 692,261 863 2 110/3 4 089,792 775 06 70/3 

Fonte: CONDE-PETIT (2006) 

 

O parâmetro A, na Eq. (3.17), será determinado pela Eq. (3.19), com os parâmetros A1 

e A2 estão listados na Tab. (3.9).  
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∑
∑

=

=

+
+

+
+ +=

2

01

2

0i

i
mi,2

i
mi,1 x

TA
TAA . 

(3.19) 

 

Tabela 3.9 - Parâmetros para o cálculo do parâmetro A da Eq. (3.19). 

 i = 0 i = 1 i = 2 

A1 -2,410 8,310 -6,924 

A2 2,118 -4,050 4,443 

Fonte: CONDE-PETIT (2006) 

 

A Figura 3.5 mostra o comportamento da massa específica da mistura de amônia e 

água quando a fração mássica da amônia varia de 0 a 1. 

 

 
 

Figura 3.5 - Fração mássica da amônia vs. massa específica para uma mistura de amônia-

água, para diferentes temperaturas de mistura. 
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3.4.2 Massa Específica para Mistura na Fase Vapor 

 
Para o cálculo da massa específica de mistura na fase vapor é feita uma idealização de 

que esta é uma mistura de gases quase ideal, sendo equacionada como mostrado a seguir: 

 

( )
y,TT,OHT,NHm

m
*

O2H2
*

3NH3
y1y +

+
∆+−+= ρρρρ , (3.20) 

 

onde *
3NH3 T,NH

ρ e *
O2H2 T,OH

ρ são as massas específicas para a amônia e água, respectivamente, 

sendo ambas, calculadas em função de suas respectivas temperaturas reduzidas, 
y,Tm

+
+

∆ρ é o 

“excesso” de massa específica em relação a mistura ideal, sendo aproximado por, 

 

( ) ( ) +
+

+
+

∆−−=∆
m

D

m Tmax,

CyB

y,T
e1y1A ρρ , (3.21) 

 

onde o parâmetro +
+

∆
mTmax,

ρ é dado pela expressão: 

 
+
+

+
+

−=∆ m

m

T/KJ

Tmax,
eρ , (3.22) 

 

com a temperatura +
+

mT  sendo calculada de acordo com a Eq. (3.18). Os demais parâmetros 

usados nas Eqs. (3.21) e (3.22) são mostrados na Tab. (3.10). 

As massas específicas para as substâncias puras na fase vapor são dadas por: 

 

( ) ∑+
==
6

0i

ib
ic Aln

V.comp e
τρ

ρ , (3.23) 

 

onde V.compρ  é a massa específica para o componente na fase vapor que está sendo estudado, 

cρ  é a massa específica crítica do componente em questão, os outros parâmetros são dados na 

Tab. (3.11). 

A Figura 3.6 mostra um gráfico da fração mássica da amônia na fase vapor vs. a massa 

específica de uma mistura de amônia-água para dois níveis de pressão: 5 e 18 bar. A curva da 
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pressão de 5 bar é comparada com o resultado obtido pelo modelo implementado por 

CONDE-PETIT (2006). 

 

Tabela 3.10 - Parâmetros para o cálculo da massa específica na fase vapor. 

A 82,0 D 2,75 

B 0,5 J 9,952 

C -0,05 K 3,884 

Fonte: CONDE-PETIT (2006) 

  

 
 

Figura 3.6 - Massa específica da mistura de amônia e água para pressões de 5 e 18 bar. 

 

3.5 CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE MISTURA 

 

A condutividade térmica é calculada para misturas na fase líquida e na fase vapor, 

levando em consideração as condutividades térmicas dos componentes puros de amônia e 

água. 
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3.5.1 Condutividade Térmica para Mistura na Fase Líquida 

 

O modelo implementado para o cálculo da condutividade térmica de mistura, leva em 

consideração uma mistura quase ideal, que é função da condutividade térmica dos 

componentes puros: amônia e água. A Eq. (3.24) mostra como as condutividades térmicas da 

amônia e água se relacionam para se obter a condutividade térmica da mistura: 

 

( ) *
O2H23NH3 T,OH,NHm x1x λλλ

ρ
−+= + , (3.24) 

 

onde +
3NH3 ,NH ρ

λ  é condutividade térmica para a amônia pura, que deve ser calculada em função 

da massa específica “mais” da amônia, ( )+

3NHρ , *
O2H2 T,OH

λ é condutividade térmica da água 

pura, que deve ser calculada em função da temperatura reduzida da água ( )*
OH 2

T . +

3NHρ  é dada 

pela multiplicação da fração molar da amônia pela massa específica da amônia, que deve ser 

calculada em função da temperatura reduzida da amônia ( )*
NH 3

T : 

 
425,0

NHNH x
33

ρρ =+ . (3.25) 

 

A massa específica da amônia pura na fase líquida é determinada de acordo com a Eq. (3.16). 

A condutividade térmica da amônia líquida, +
3NH3 ,NH ρ

λ , é calculada com base nos dados obtidos 

nos trabalhos de ZIEBLAND e NEEDHAN (1962) e NEEDHAN e ZIEBLAND (1965), pela 

seguinte equação: 

∑
=

=
4

0i

c*
NHiNH

i

33
b ρλ , (3.26) 

 

onde *
NH 3

ρ é a massa específica reduzida, que é dada por: 

 

3

3

3

NH,c

NH*
NH ρ

ρ
ρ

+

= , (3.27) 

 

os parâmetros para a Eq. (3.26) são dados na Tab. (3.12).  

 



 
 
 

56 
 

Tabela 3.11 - Parâmetros para o cálculo da massa específica na fase vapor. 

i 

H2O NH3 

Ai bi Ai bi 

1 -2,025 450 113 1/3 -1,430 974 26 1/3 

2 -2,701 314 216 2/3 -3,312 736 38 2/3 

3 -5,359 161 836 4/3 -4,444 257 69 4/3 

4 -17,343 964 539 3 -16,844 664 19 3 

5 -44,618 326 953 37/6 -37,797 135 47 37/6 

6 -64,869 052 901 71/6 -97,828 538 34 71/6 

Fonte: CONDE-PETIT (2006) 

 

Tabela 3.12 - Parâmetros para o cálculo da condutividade térmica da amônia pura na fase 

líquida. 

 i = 0 i = 1 i = 2 i = 3 i = 4 

bi (ρρρρ < ρρρρc) 56,204 417 -72,140 043 133,084 367 33,202 225 15,190 265 

bi (ρρρρ ≥ ρρρρc) -278,262 375 859,993 184 -502,818 171 86,142 775 0,485 818 

ci 0 1/3 2/3 5/3 16/3 

Fonte: CONDE-PETIT (2006) 

 

A condutividade térmica para água pura, OH 2
λ , é determinada segundo o modelo 

formulado pela IAPWS (2001) para aplicações industriais. A Eq. (3.28) mostra de que modo a 

condutividade térmica é equacionada: 

 

),T()()T( ***
2

**
1

**
0

*
OH 2

ρλρλλλ ++= , (3.28) 

 

onde *
OH 2

λ é a condutividade térmica reduzida para a água, )T( **
0λ  é a condutividade térmica 

de fluxo que é função da temperatura reduzida, no limite do gás ideal, )( **
1 ρλ  é a 

condutividade térmica de fluxo em função da massa específica reduzida e ),T( ***
2 ρλ  é a 

condutividade térmica de fluxo em função da temperatura reduzida e da massa específica 

reduzida. )T( **
0λ  é dada pela seguinte expressão: 
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= ∑

=

3

0i

i*
i,0

5.0***
0 TLT)T(λ . (3.29) 

 

O termo )( **
1 ρλ  é dado por: 

 

( )24,1
*

3,1 LL
2,1

*
1,10,1

**
1 eLLL)( +++= ρρρλ . (3.30) 

 

),T( ***
2 ρλ  é calculado como: 
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, (3.31) 

 

onde o valor 0Λ  é calculado em função da temperatura reduzida, T*. Se T* for maior ou igual 

a 1, o valor de 0Λ  será dado por: 

 

*0 T
1

∆
=Λ . (3.32) 

 

 Para o caso em que o valor de T* for menor do que 1, o valor 0Λ  será: 

 

5
3

*

5,3
0

T

L

∆
=Λ . (2.33) 

 

O valor de *T∆ que aparece nas Eqs. (3.32) e (3.33) é dado por: 

 

3,3
** L1TT +−=∆ . (3.34) 

 

O valor de 1Λ  será dado por: 

 



 
 
 

58 
 

5
3

*

4,3
1

T

L
2

∆
+=Λ . (3.35) 

 

Tabela 3.13 - Parâmetros para o cálculo da condutividade térmica da água pura na fase 

líquida. 

Li,j i = 0 i = 1 i = 2 i = 3 

j = 0 0,010 281 1 -0,397 070 0,070 130 9 0,642 857 

j = 1 0,029 962 1 0,400 302 0,011 852 -4,117 17 

j = 2 0,015 614 6 1,060 000 0,001 699 37 -6,179 37 

j = 3 -0,004 224 64 -0,171 587 -1,020 0 0,003 089 76 

j = 4 0,0 2,392 190 0,0 0,082 299 4 

j = 5 0,0 0,0 0,0 10,093 2 

Fonte: CONDE-PETIT (2006) 

 

Os valores reduzidos para a temperatura, massa específica e condutividade térmica, são 

calculados pelas Eqs. (3.36) - (3.38), respectivamente: 

 

OH,c

OH*

2

2

T

T
T = , (3.36) 

 

OH,c

OH*

2

2

ρ

ρ
ρ =  e (3.37) 

 

OH,c

OH*

2

2

λ

λ
λ = , (3.38) 

onde os valores críticos para a temperatura e massa específica são mostrados na Tab. (3.6) e o 

valor crítico da condutividade térmica da água, OH,c 2
λ , é igual a 1 W/m.K. Os demais 

parâmetros necessários para a Eq. (3.31) são mostrados na Tab. (3.13) 
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3.5.2 Condutividade Térmica de Mistura na Fase Vapor 

 

Para a fase vapor a condutividade térmica  será calculada com  base no modelo de 

WASSILJEWA (1904), levando em consideração as modificações propostas por MASON e 

SAXENA (1958). A equação da condutividade térmica da mistura será dada por: 

 

( )
( )

( ) 21

OH

12

NH
m yy1

y1

y1y

y
23

ϕ

λ

ϕ

λ
λ

+−

−
+

−+
= , (3.39) 

 

onde o parâmetro 12ϕ é dado por: 
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=
µ

µ

ϕ , (3.40) 

 

onde 
3NHµ e OH 2

µ são as viscosidades dinâmicas para a amônia pura e água pura, 

respectivamente, sendo que essas propriedades serão apresentadas mais adiante. O valor de 

21ϕ  é encontrado usando a seguinte equação: 

 

OH

NH

NH

OH
1221

2

3

3

2

M

M

µ

µ
ϕϕ = . (3.41) 

 

 

Tabela 3.14 - Parâmetros para o cálculo da condutividade térmica da amônia na fase vapor. 

 A0 A1 A2 A3 

NH3 -0,481 73 20,043 83 0,0 0,0 

Fonte: CONDE-PETIT (2006) 

 

O valor para a condutividade térmica da amônia na fase vapor é dada pela equação: 
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∑
=
















=
3

0i

i

iNH
1

lnA
3 τ

λ , (3.42) 

 

onde o valor de τ é determinado para a temperatura da mistura e para a pressão e concentração 

atual. O parâmetro Ai é dado na Tab. (3.14). A condutividade térmica para a água na fase 

vapor,  OH 2
λ , será calculada de acordo com o modelo mostrado no item 3.5. 

 

3.6 TENSÃO SUPERFICIAL DE MISTURA 

 

O modelo para o cálculo da tensão superficial da mistura amônia-água é baseado nos 

dados experimentais obtidos por KING et al. (1930). O modelo apresentado considera a 

mistura em estudo como sendo quase ideal, dessa forma, a tensão superficial da mistura é 

dada por: 

 

( ) x,TT,OHT,NHm m
*

O2H2
*

3NH3
x1x σσσσ ∆+−+= , (3.43) 

 

onde *
3NH3 T,NH

σ  é a tensão superficial para a amônia pura, calculada levando em consideração a 

temperatura reduzida da amônia, *
O2H2 T,OH

σ  é a tensão superficial para a água pura, calculada 

como função da temperatura reduzida da água, o “excesso” da tensão superficial, x,Tm
σ∆ , é 

determinado usando a seguinte equação: 

 

( ) ( )xF*
3NH3

*
O2H2m T,NHT,OHx,T σσσ −−=∆ , (3.44) 

 

onde ( )xF  é dado pela expressão: 

 

( ) ( )[ ] ( )[ ]64 x15.2x5.2 e1x106.1e1x1442.1xF −−− −+−−= . (3.45) 

 

As tensões superficiais para as substâncias puras, *
3NH3 T,NH

σ e *
O2H2 T,OH

σ , são calculadas tomando 

como base as proposições apresentadas por STRAUB et al. (1980): 
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( ) µττσσ b10comp += . (3.46) 

 

Os parâmetros para o cálculo da Eq. (3.46) são mostrados na Tab. (3.15). 

 

Tabela 3.15 - Parâmetros para o cálculo da tensão superficial da amônia e da água. 

 0σ  µ  b 

NH3 91,2 1,102 8 0,0 

H2O 235,8 1,256 -0,625 

Fonte: CONDE-PETIT (2006) 

 

 
 

Figura 3.7 - Comparação do modelo de Conde-Petit com o modelo implementado no EES. 

A Figura 3.7 mostra um gráfico da fração mássica da amônia vs. a tensão superficial 

de uma mistura de amônia-água para dois níveis de pressão, 5 e 18 bar. O modelo 

implementado no EES é comparado com o modelo de CONDE-PETIT (2006). 

 
3.7 VISCOSIDADE DINÂMICA DE MISTURA 

 
Esta propriedade é útil, pois leva as informações de transporte do fluxo de mistura. A 

viscosidade dinâmica será calculada para os dois estados: líquido e vapor. 
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CONDE-PETIT (2006), relata que alguns dados experimentais para a viscosidade 

dinâmica de mistura líquida estão disponíveis, como no trabalho de PLESKOV e 

IGAMBERDYEV (1939), que realizou medidas para 20°C, e como no trabalho de PINEVIC 

(1948), que apresentou as viscosidades dinâmicas da solução de amônia e água. Um trabalho 

que complementa os dados de Pinevic e Pleskov é o apresentado por FRANK et al. (1996). 

Modelos para o cálculo da viscosidade dinâmica na fase líquida foram apresentados por EL-

SAYED e TRIBUS (1988), STOKAR (1986) e THORIN (2001). FRANK et al. (1996) 

apresenta uma boa aproximação para o comportamento da viscosidade de mistura com alta 

concentração de amônia e elevadas temperaturas.  

A viscosidade dinâmica para a fase vapor é determinada de maneira similar ao 

cálculo da condutividade térmica da mistura na fase vapor, de acordo com o trabalho de 

WILKER (1950). 

O cálculo da viscosidade dinâmica será detalhado nos subitens que se seguem. 

 

3.7.1 Viscosidade Dinâmica de Mistura na Fase Líquida 

 
CONDE-PETIT (2006) apresenta um modelo que procura uma melhor aproximação 

com os dados experimentais. As equações que definem o modelo são apresentadas a seguir. 

A Eq. (3.47) mostra a equação para o cálculo da viscosidade dinâmica para a mistura 

na fase líquida: 

 

( ) x,TT,OHT,NHm m
*

O2H2
*

3NH3
lnx1lnxln µµµµ ∆+−+= , (3.47) 

 

onde *
3NH3 T,NH

µ é a viscosidade dinâmica para a amônia pura, que deve ser calculada em função 

da temperatura reduzida para a amônia, *
O2H2 T,OH

µ é a viscosidade dinâmica para a água pura, 

que também deve ser calculada em função da temperatura reduzida para a água, x,Tm
µ∆  é o 

“excesso” da viscosidade dinâmica da mistura. 

A viscosidade dinâmica para as substâncias puras são calculadas levando em 

consideração o estado de líquido saturado. Para esse estado, é adotado o modelo apresentado 

por FENGHOUR et al. (1995). A viscosidade dinâmica para a amônia será: 

 

( ) ( ) ( ) ( )T,T,TT, c0 ρµρµµρµ ∆+∆+= , (3.48) 
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onde ( )T0µ  é a viscosidade para a massa específica próximo a zero, calculada em função da 

temperatura da mistura, ( )T,ρµ∆  é o excesso de viscosidade determinada em função das 

massas específicas elevadas do gás diluído e da temperatura, ( )T,c ρµ∆  é o excesso de 

viscosidade dinâmica no ponto crítico, que é calculado em função da massa específica e da 

temperatura da mistura. ( )T0µ  é calculado pela seguinte relação: 

 

( ) [ ]
*2

2/1

0
M.T1357.2

T
µζς

µ
×

= , (3.49) 

 

onde ς é o parâmetro que relaciona o comprimento de escala (em nm), cujo valor é igual a 

0,2957, *
µζ  é a efetividade redutora de colisão na seção transversal, sendo dada por: 

 

( )∑
= =

4

oi

i*
i lna

* e
θµ

µζ , 
(3.50) 

 

onde *θ é dado por: 

 

T
k*

ε
θ = , (3.51) 

 

onde 
ε
k é igual a 386 K. O termo ( )T,ρµ∆  na Eq. (3.48) é determinado pela seguinte equação: 

 

( ) ( ) ∑ ∑
= =









+=∆

4

2i

4

0j
j*

j,ii
1

d
TbT,

θ

µ
ρρρµ , (3.52) 

onde ρ  é a massa específica molar expressa em mol por litro, 1b(T) é o primeiro coeficiente de 

viscosidade, que é uma função empírica da temperatura, sendo calculado pela expressão: 

 

( ) ( ) ( )
112

0i

*
i

3
01 cT6022137.0Tb

−

=
∑×= θµςµ . (3.53) 
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Tabela 3.16 - Parâmetros  para o cálculo do excesso de viscosidade dinâmica. 

j j2dµ  j3dµ  j4dµ  

0 0,0 0,173,669,36E-2 0,0 

1 0,0 -0,642,503,59E-2 0,0 

2 2,196 642 85E-1 0,0 1,676 686 49E-4 

3 0,0 0,0 -1,497 100 93E-4 

4 -0,836 511 07E-1 0,0 0,770 122 74E-4 

Fonte: CONDE-PETIT (2006) 

 

O coeficiente µd  da Eq. (3.52) é mostrado na Tab. (3.16) e os coeficientes aµ e cµ 

que aparecem nas Eqs. (3.50) e (3.53) são dados na Tab. (3.17). 

 

Tabela 3.17 - Parâmetros para o cálculo da viscosidade dinâmica. 

i µa  µc  

0 4,993 182 20 -0,179 994 96E1 

1 -0,611 223 64 0, 466 926 21E2 

2 0,0 -0,534 607 94E3 

3 0,185 351 24 0,336 040 74E4 

4 -0,111 609 46 -0,130 191 64E5 

5  0,334 142 30E5 

6  -0,587 117 43E5 

7  0,714 266 86E5 

8  -0,598 340 12E5 

9  0,336 527 41E5 

10  -0,120 273 50E5 

11  0,243 482 05E4 

12  -0,208 079 57E3 

Fonte: CONDE-PETIT (2006) 

 

A viscosidade dinâmica para a água pura é determinada segundo o modelo de IAPWS 

(2001) para temperaturas acima de 0 °C e de uso industrial. A viscosidade é dada por: 
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( ) ( ) ( )**
2

***
1

**
0

*
OH

* ,T,TT2 ρµρµµµ ××= , (3.54) 

 

onde os termos indicados por asterisco são os valores reduzidos desses termos, ( )*
0

* Tµ  é o 

termo referente a viscosidade de fluxo para o gás ideal, sendo calculado em função da 

temperatura reduzida, Os termos ( )**
1

* ,T ρµ  e ( )**
2

* ,T ρµ  são calculados em função da 

temperatura reduzida e da massa específica reduzida. 

 

Tabela 3.18 - Parâmetros Hi  para o cálculo da viscosidade dinâmica. 

i Hi 

0 1,0 

1 0,978197 

2 0,579829 

3 -0,202354 

Fonte: CONDE-PETIT (2006) 

 

Para determinar o valor de ( )*
0

* Tµ  usa-se a seguinte equação: 

 

( )
13

0i

i*
i

5.0**
0

* THTT
−

=

−








= ∑µ , (3.55) 

onde o parâmetro H é dado é na Tab. (3.18). O termo ( )**
1

* ,T ρµ  é determinado com o uso da 

equação: 

 

( )
( )∑∑

= = =

−
−





 −

5

0i

6

0j

i*
i1*

j,i
* 11TG

**
1

* e,T
ρρ

ρµ . 
(3.56) 

 

Os parâmetros Gi,j são dados na Tab. (3.19). 

 

3.7.2 Viscosidade Dinâmica de Mistura na Fase Vapor 

 

A Viscosidade dinâmica da mistura para a fase vapor será dada por: 
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( )
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12
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m yy1

y1

y1y

y
23

ϕ

µ

ϕ

µ
µ

+−

−
+

−+
= , (3.57) 

 

onde os parâmetros 12ϕ  e 21yϕ  são dados pelas Eq. (3.58) e (3.59), respectivamente: 
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M

M

µ

µ
ϕϕ = . (3.59) 

 

 
 

Tabela 3.19 - Parâmetros Gi,j para o cálculo da viscosidade dinâmica para a água. 

i/j 0 1 2 3 4 5 6 

0 0,5132047 0,2151778 -0,2818107 0,1778064 -0,0417661 0,0 0,0 

1 0,3205656 0,7317883 -1,070786 0,4605040 0,0 -0,01578386 0,0 

2 0,0 1,241044 -1,263184 0,2340379 0,0 0,0 0,0 

3 0,0 1,476783 0,0 -0,4924179 0,1600435 0,0 -0,003629481 

4 -0,7782567 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 0,1885447 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: CONDE-PETIT (2006) 

 

A viscosidade dinâmica para a amônia pura saturada é calculada segundo o trabalho de 

FENGHOUR et al. (1995), onde as Eqs (3.48) – (3.53) fazem parte do modelo. A viscosidade 

dinâmica para água pura saturada é calculada segundo o método proposto por IAPWS (2001), 

onde as Eqs. (3.54) – (3.56) participam do modelo. 

A Figura 3.8 mostra o gráfico da fração mássica na fase vapor vs. viscosidade 

dinâmica da mistura de amônia e água para dois níveis de pressão: 5 e 18 bar, onde os 

resultados obtidos por CONDE-PETIT (2006) são comparados com os resultados obtidos na 
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modelagem feita no EES, observando-se uma perfeita coincidência de resultados para a 

pressão de 5 bar. 

 

 

 
 

Figura 3.8 - Viscosidade dinâmica para mistura de amônia-água na fase vapor. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

FORMULAÇÃO MATEMÁTICA 
 

4 FORMULAÇÃO MATEMÁTICA 

O sistema de refrigeração por absorção (SRA), mostrado na Figura 1.2, será modelado 

inicialmente considerando o regime permanente, que fornecerá os dados que servirão de alvo 

para a modelagem em regime transiente. Algumas hipóteses simplificadoras serão 

determinadas, para que seja possível equacionar o sistema, em virtude da complexidade do 

mesmo. 

O SRA comercial da ROBUR foi dividido em vários volumes de controle que 

representam as unidades que compõem o sistema. Em cada volume de controle, têm-se pontos 

de entrada e saída que terão as suas propriedades calculadas, definindo-se assim, o estado 

termodinâmico de cada ponto. Equações de balanço serão aplicadas em cada volume de 

controle, obtendo-se com isso, um sistema de equações para a solução do problema. Equações 

complementares serão utilizadas para que o sistema de equações possa ser resolvido. 

Este tópico será dividido em três partes; a primeira parte será dedicada ao modelo 

matemático para a modelagem em regime permanente, onde serão apresentadas as hipóteses 

simplificadoras, as equações de balanço, as equações de fechamento e o modelo para o 

cálculo do calor de combustão do combustível fóssil; a segunda parte será dedicada ao regime 

transiente, onde serão apresentadas as hipóteses simplificadoras, as equações de balanço, as 

equações de fechamento, o cálculo das propriedades dos componentes da solução de amônia-

água e o cálculo dos coeficientes de transferência de calor para os diferentes regimes de troca 

de calor por convecção; e por último, o modelo para o cálculo do fluxo de massa na saída dos 

volumes de controle onde o nível de solução é variável. Esse comportamento é observado no 

gerador, no retificador, no absorvedor e na bomba de solução. 
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4.1 O REGIME PERMANENTE 

 

Dizer que um sistema está operando em regime estacionário ou permanente é quando 

nenhuma de suas propriedades não mais variam com o tempo, ou variam muito pouco, ao 

ponto de ser considerado permanente ou aproximadamente permanente. Em outras palavras, 

seria dizer que a variação de uma propriedade X, ao longo do tempo, é zero, 0dtdX = . Pode 

ocupar o lugar de X propriedades como a massa, energia interna, exergia, concentração, etc. 

A massa e a energia de um sistema têm as suas equações de balanços alteradas se este 

for modelado em regime permanente ou transiente. De um modo geral a taxa de variação de 

massa em um volume de controle ao longo do tempo é dada pela subtração da massa que entra 

pela massa que sai (MORAN et al., 2005): 
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em termos matemáticos tem-se 

 

∑∑ −=
s

s
e

e
vc mm

dt
dm

&& , (4.1) 

 

onde mvc é a massa inicial no volume de controle no instante t inicial, o subscrito  vc, significa 

volume de controle, em&  e sm& são os fluxos massas que entram e saem do volume de controle, 

respectivamente. 

A taxa de variação de energia em um volume de controle é dada pela diferença entre o 

calor e o trabalho, que entram ou saem, pela fronteira do volume de controle, somados com a 

energia líquida, que é dada pela diferença entre a energia que entra e sai do volume de 

controle. O cálculo da energia líquida envolve a entalpia, a energia cinética e a energia 

potencial. A Eq. (4.2) mostra todas as energias citadas acima: 
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dt
dE

&&&& . (4.2) 

 

O regime permanente é caracterizado por não possuir variação de uma certa 

propriedade ao longo do tempo, no interior e na fronteira do volume de controle em estudo. A 

tradução dessa constância para a massa é que a massa que entra é igual à massa que sai em um 

volume controle, significando que a variação da massa no interior do volume de controle é 

igual a zero ( 0dtdm vc = ). A Eq. (4.3) traduz o princípio da conservação da massa: 

 

∑∑ =
s

s
e

e mm && . (4.3) 

 

A não variação da energia no interior de um volume de controle faz com que, na Eq. 

(4.2), o termo variante com o tempo, no lado esquerdo da equação, seja igual a zero                 

( 0dtdE vc = ), tornando a taxa de energia que entra ser igual a taxa de energia que sai do 

volume de controle: 
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&&&& . (4.4) 

 

4.1.1 Diagrama do SRA para o Regime Permanente 

 

O SRA da ROBUR foi representado pelo diagrama esquemático mostrado na Figura 

4.1, que mostra os 11 componentes do sistema:gerador (GERA), retificador (RET), 

condensador (COND), válvula de redução 1 (VR 1), trocador de calor concêntrico (TCC), VR 

2, evaporador (EVA), absorvedor (ABS), absorvedor – trocador de calor a ar (ABTA), bomba 

de solução (BS) e VR 3. 

 

4.1.2 Volumes de Controles 

 

Para a aplicação dos balanços, o sistema foi dividido em 15 volumes de controle e 18 

pontos de estado, que podem ser visualizados na Tab. (A.I) do Apêndice I. Para maior 

entendimento do SRA, grupos de volumes de controle podem ser formados, agrupando os 
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volumes de controle que possuem as mesmas características, onde as mesmas hipóteses 

simplificadoras podem ser aplicadas. Pode-se formar os seguintes grupos, considerando o 

processo que está ocorrendo no interior do volume de controle: 1) grupo dos separadores 

(G1): GERA e RET; 2) das serpentinas (G2): do RET (TSR) e do ABS (TSA); 3) dos 

trocadores de fluxo cruzados (G3): COND e ABTA; 4) dos misturadores (G4): ABS e ABTA; 

5) grupos dos estranguladores (G5): válvula de redução 1, 2 e 3; e 6) dos trocadores de (G6): 

EVA e TCC. 

 

 
 

 

Absorvedor 

Absorvedor: 
Trocador de 
Calor a ar 

Evaporador 

Condensador Retificador 

Bomba de  
Solução 

Gerador 

                        Fase vapor 
                        Fase líquida 

VR. 1 

VR. 3 

VR. 2 

Figura 4.1 - Diagrama esquemático do SRA adotado na modelagem em regime permanente. 
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Em alguns dos volumes de controle  ocorrem trocas de calor com a vizinhança, como 

no COND e no ABTA, onde o fluxo de calor é negativo, pois o calor parte do sistema para a 

vizinhança. No GERA o fluxo de calor é positivo, pois o calor parte da vizinhança para o 

sistema. Em outros ocorre uma recuperação interna de calor, como no TCC, TSR e TSA, onde 

o fluxo de calor ocorre de um ponto a outro no sistema. 

 

4.1.3 Hipóteses Simplificadoras 

 

Para o sistema mostrado na Figura 4.1, as seguintes simplificações serão adotas: 1) o 

sistema opera em regime permanente, fazendo com que a massa que entra no volume de 

controle seja igual a massa que sai (Eq. (4.3)); 2) as perdas de carga nas tubulações foram 

desprezadas; 3) a contribuição da energia cinética e potencial foram desconsideradas em todos 

os volumes de controles, fazendo com que o balanço de energia, Eq. (4.4), tome a seguinte 

forma: 

 

s
s

svc
e

eevc imWimQ ∑∑ +=+ &&&& ; (4.5) 

 

4) a troca de calor com a vizinhança foi considerada nula em todos os componentes, exceto no 

COND e no ABTA; 5) as expansões nas válvulas redutoras de pressão foram consideradas 

isoentálpicas; 6) o fluxo de matéria entrando e saindo será considerada unidimensional, onde, 

as seguintes simplificações estão subentendidas: a) O fluxo é normal à fronteira em locais 

onde a massa entra e sai no volume de controle. b) Todas as propriedades intensivas, 

incluindo a velocidade e o volume específico, são uniformes (valores médios globais) sobre 

cada área de entrada ou saída através da qual a matéria escoa (MORAN, et al., 2005). 

Com essas hipóteses simplificadoras o sistema de equações torna-se mais simples de 

ser resolvido. 

 

4.1.4 Modelo Matemático 

 

Tomando como base as hipóteses simplificadoras descritas no item anterior, as 

equações necessárias para a solução do problema em regime permanente serão apresentadas. 

Equações necessárias para complementar o sistema de equações serão definidas, 

possibilitando a solução do problema. 
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Além do balanço de massa e energia, será feito um balanço de exergia, que será útil na 

identificação dos componentes que podem ser melhorados em virtude destes apresentarem 

altas irreversibilidades. 

Os cálculos da energia e exergia do combustível também serão feitos, fornecendo 

valores importantes para a modelagem do sistema. 

 

4.1.4.1 Equações de Balanços 

 

Considerando o regime permanente, o sistema será modelado tomando como base os 

seguintes balanços: de massa, para a solução de amônia-água; de concentração, para a 

componente amônia; e o de energia.  

A equação do balanço de massa é dada pela Eq. (4.3). A equação do balanço da 

concentração do componente amônia será dada por: 

 

s
s

se
e

e CmCm ∑∑ = && , (4.6) 

 

onde C é a concentração do componente amônia.  

A equação do balanço de energia será conforme apresentado na Eq. (4.5), onde foram 

desprezadas as contribuições das energias cinéticas e potenciais. 

Uma atenção maior deve ser dada na aplicação da equação de balanço de energia nos 

volumes de controle mostrados na Tab. (A.I). Deve-se ficar atento para as simplificações 

inerentes de cada volume de controle, no tocante ao fluxo de calor e ao trabalho. Nos volumes 

de controle onde o fluxo de calor é desprezado e não existe trabalho atravessando a fronteira 

do sistema, como no RET, VR 1, 2 e 3, TCC, EVA e ABS, a Eq. (4.5) sofre a seguinte 

simplificação: 

    

s
s

s
e

ee imim ∑∑ = && . (4.7) 

 

Nos volumes de controle onde o fluxo de calor é considerado e o trabalho não, como no 

GERA, TSR, COND, tubo interno do TCC, tubo do refrigerante secundário, TSA e ABTA, a 

equação do balanço de energia será: 

 



 
 
 

74 
 

s
s

s
e

eevc imimQ ∑∑ =+ &&& . (4.8) 

 

Nos volumes de controle onde o fluxo de trabalho é considerado e o fluxo de calor não, como 

na bomba de solução, a equação da energia tomará a seguinte forma: 

 

s
s

svc
e

ee imWim ∑∑ += &&& ; (4.9) 

 

Conclui-se que a equação de energia pode assumir 3 formas distintas no sistema em estudo. 

 

4.1.4.2 Equações de Fechamento 

 

Para complementar o conjunto de equações, têm-se as chamadas equações de 

fechamento, que serão úteis para ajudar na determinação das propriedades em cada volume de 

controle.  

A soma das concentrações de amônia e água na mistura é igual a unidade: 

 

1CC OHNH 23
=+ . (4.10) 

 

Para o cálculo do fluxo de calor nos componentes como TCC, TSR e TSA será 

utilizada a equação: 

 

( )sevcpvcvc TTcmQ −=& , (4.11) 

 

onde mvc é a massa da solução no volume de controle, cpvc é o calor específico da solução, Te e 

Ts são as temperaturas de entrada e saída do volume de controle, respectivamente. 

Para o volume de controle do refrigerante secundário no chiller (item 10 do Apêndice 

I), o fluxo de calor será calculado considerando a água que é usada como refrigerante 

secundário, desta forma, o fluxo de calor é determinado usando a equação a seguir: 

 

( )seOH.pOHvc TTc.mQ
22

−= && , (4.12) 
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onde OH 2
m&  é a taxa do fluxo de água que circula no chiller, OH.p 2

c  é o calor específico médio 

da água, Te é a temperatura da água na entrada do trocador de calor no evaporador e Ts é a 

temperatura da água na saída do trocador de calor no evaporador. 

No cálculo do trabalho fornecido para bomba de solução, o processo de bombeamento 

será considerado isentrópico, isocórico e adiabático, com a taxa do trabalho sendo calculada 

pela equação a seguir: 

 

( )
bomba

baixaaltavc
m.v

ppW
η

&
& −= , (4.13) 

 

onde v é o volume específico do líquido na entrada da bomba, m&  é a taxa de fluxo de massa, 

bombaη  é a eficiência da bomba e palta e pbaixa são as pressões de alta e de baixa, 

respectivamente, existentes no sistema. A determinação dos níveis de pressão toma como base 

o trabalho de BOURSEAU e BUGAREL (1986), em que o valor da pressão é determinado 

pela seguinte equação: 

 

( )
T
B

Aplog −= , (4.14) 

 

onde T é a temperatura de condensação para o lado de alta ou a temperatura de evaporação 

para o lado de baixa, A e B são parâmetros que devem ser determinados pela Eq. (4.15) e 

(4.16), respectivamente. 

 
32 0,3627.C+ 0,9823.C+ 1,767.C- 44 7, =A , (4.15) 

 
32 194,7.C- 1540,9.C+ 21,557.C- 2013,8 = B , (4.16) 

 

onde C é a concentração de amônia. Na aplicação da Eq. (4.14) a temperatura deve ser 

fornecida em K e a pressão em kPa. 
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4.1.4.3 Equações de Balanço Exergético 

 

A determinação da exergia está diretamente ligada a um ponto de referência. O 

ambiente em que está ocorrendo o processo é adotado com referência, em que a pressão e a 

temperatura local são usadas como o estado de referência, sendo denominados de P0 e T0 

respectivamente.  

Quando uma substância é levada de um estado inicial para o estado de referência, 

entrando em equilíbrio, cessando então qualquer processo de transferência espontânea de 

energia, diz-se que foi atingido o estado morto. No estado morto o valor da exergia é zero, 

pois não existe nenhuma variação espontânea entre o sistema e o ambiente em estudo. 

A exergia de fluxo pode ser decomposta em quatro componentes: o primeiro está 

relacionado com a velocidade da massa que está escoando, é a chamada de exergia cinética; o 

segundo relaciona a altura onde se encontra o fluxo, sendo nominada de exergia potencial; a 

terceira é a chamada exergia física, que é definida como: a quantidade de trabalho obtido por 

um fluxo ou substância, que levado de seu estado inicial, para o estado ambiente definido por 

P0 e T0, pelo processo físico envolvendo somente interações com ambiente (KOTAS, 1995); o 

quarto e último componente é exergia química, que é definida como a máxima quantidade de 

trabalho obtida quando a substância sob consideração é levada do estado ambiente para o 

estado morto por um processo envolvendo transferência de calor e mudança da substância 

somente com o ambiente (KOTAS, 1995). 

A exergia física de fluxo pode ser decomposta em dois componentes de exergia: a 

primeira é a exergia relacionada com a diferença de temperatura entre o fluxo e o ambiente, 

sendo conhecido como o componente térmico da exergia física; a segunda está relacionada 

com a expansão do processo, resultante da diferença de pressão entre o fluxo e o ambiente, 

sendo chamado de componente da pressão da exergia física. Ambos são considerados 

trabalhos reversíveis. Um esquema da decomposição da exergia é mostrado na Figura 4.2. 

A exergia química é importante quando o processo envolve reação química, causando 

variação na composição dos componentes envolvidos. Em processos onde uma reação 

química não é constatada, ou que não ocorre uma variação na composição os valores 

calculados para a exergia química, são cancelados no balanço de exergia. Diante disto, pode-

se desconsiderar a contribuição da exergia nos volumes de controles que apresentarem essa 

particularidade. 

Ao contrario das outras formas de exergia, a exergia química necessita de uma 

substância de referência, pois agora os elementos químicos que compõe um fluxo devem se 
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referir às propriedades de algum componente do ambiente que seja apropriado. Uma 

substância do ambiente para que seja eleita substância de referência, é necessário que esta 

esteja em equilíbrio com o resto do ambiente. Como exemplo, pode-se citar o nitrogênio 

como substância de referência para a amônia (NH3). Por outro lado, pode-se adotar a própria 

substância no estado morto, como por exemplo, a amônia poderá ser referenciada com a 

própria amônia com as propriedades do estado morto, que foi definido para o sistema em 

estudo. 

 

 
 

 

 

Baseado no diagrama mostrado na Figura 4.1, os componentes em que ocorre 

mudança na concentração da solução de amônia-água são: gerador, retificador e absorvedor, 

portanto, nesses componentes a exergia química deve ser computada na determinação da 

exergia.  

Como exposto acima, a exergia é composta pelas exergias cinética, potencial, física e 

química, 

 

qphpk xExExExExE &&&&& +++= . (4.17) 

 

As exergias cinética e potencial serão desprezadas, o que torna a Eq. (4.17) mais simples: 

 

qph xExExE &&& += . (4.18) 

Exergia 

Exergia Cinética 

Exergia Potencial 

Exergia Física 

Exergia Química 

Componente Térmico 

Componente de Pressão 

Figura 4.2 - Decomposição da exergia 
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A exergia específica é aplicada quando se deseja calcular a propriedade por unidade de massa, 

dessa forma, dividindo a Eq. (4.18) pela massa, obtém-se a exergia específica: 

 

qph εεε += . (4.19) 

Para determinar a exergia física quando um ponto de estado é levado ao estado do 

ambiente utiliza-se a equação seguinte: 

( )1000ph ssTii −+−=ε . (4.20) 

 

A exergia física possui dois componentes: o componente térmico e o componente 

oriundo da expansão do processo, o componente de pressão. O primeiro componente, para 

uma determinada pressão, é dado pela seguinte expressão: 

 

p

T

T

0T 0

1

di
T

TT





 −
−= ∫∆ε ; (4.21) 

 

onde  T0 é a temperatura de referência (do ambiente). O segundo componente é dado pela 

equação: 

 

( ) ( )iissT 000
P −−−=∆ε , (4.22) 

 

onde  s0 e i0 são valores de referência para a entropia e entalpia, respectivamente. 

O SRA possui como fluido de trabalho uma mistura de amônia-água, portanto, deve-se 

calcular a exergia química de mistura. O modelo para mistura de gases pode ser usado neste 

caso, com resultados satisfatórios, sendo assim, a exergia química de mistura é dada pela 

soma das exergias de seus componentes menos o trabalho de compressão, que em base molar 

é dada pela equação: 

 

( )∑∑ +=
n

nn0qn
n

nqM xlnxTR
~~x~ εε , (4.23) 

 

onde n é o enésimo componente da mistura, xn é a fração molar do enésimo componente, qn
~ε  

é a exergia química do enésimo componente e R
~

é a constante universal molar do gás para a 

mistura. O valor de qn
~ε  é dado pela equação a seguir: 
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( ) ( )∑∑ −+−−∆−=
k

k00k0k
j

j00j0j0qn nnG~ µµµµε , (4.24) 

onde 0G∆ é a função molar de Gibbs para a reação, n é o número de moles, 0µ  é o potencial 

químico para o estado do ambiente e 00µ  é o potencial químico para o estado morto. O 

primeiro termo do lado direito da Eq. (4.24) é a função molar de Gibbs da reação que estiver 

ocorrendo, sendo que, este termo pode ser calculado pela equação geral: 

 

∑∑ ∆−∆=∆
REAG

fjj
PROD

fkk0 g~g~G νν , (4.25) 

 

onde vk, vj são os coeficientes estequiométricos e fkg~∆ , fjg~∆  são as funções de Gibbs molares 

dos produtos e reagentes, respectivamente. 

O valor da constante universal dos gases em base molar é calculado fazendo: 

 

Tm~.RR
~

= , (4.26) 

 

onde R é a constante universal dos gases e Tm~ é a massa molar da mistura resultante, que é 

dada por: 

 

∑=
n

nnT m~.xm~ , (4.27) 

 

onde nm~ é a massa molar do enésimo componente.  

O segundo termo do lado direito da Eq. (4.23) é o trabalho de compressão reversível 

de uma mistura em base molar e o seu valor é sempre negativo.  

Uma particularidade, que serve de orientação, é que a exergia da mistura é sempre 

menor que a soma das exergia dos seus componentes na mesma pressão. 

A Eq. (4.23) pode ser aplicada também para soluções ideais de líquidos, que são as 

que não apresentam mudança no volume e na entalpia, podendo ser utilizada também para 

misturas reais, desde que, o chamando coeficiente de ativação, nγ , seja incluído na equação, 

como é mostrado a seguir: 
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( )∑∑ +=
n

nnn0qn
n

nqM xlnxTR
~~x~ γεε . (4.28) 

 

O coeficiente de ativação pode apresentar valor maior ou menor do que a unidade, sendo que, 

um valor igual à unidade indica que se trata de solução ideal. 

 

4.1.4.4 Energia e Exergia do Combustível 

 

O acionamento do SRA é feito por intermédio de uma fonte de calor, que no sistema 

em estudo é obtido da queima de combustível fóssil, que pode ser gás natural, gás liquefeito 

de petróleo (GLP), etc. A quantidade de calor liberada no processo de combustão deve ser 

conhecida, para que se possa determinar o fluxo de calor para o interior do GERA, onde a 

solução refrigerante deverá ser evaporada do absorvente. 

Neste trabalho o combustível utilizado é o gás natural (GN). A composição do GN é 

variável, pois está depende do tipo de hidrocarbonetos que estão presentes. Na Tab. (4.1) é 

mostrada a composição do GN proveniente de diferentes poços no Brasil. São listadas as 

composições para os gases do campo de Garoupa na bacia de Campos1, do campo de Miranga 

na Bahia2 e o gás saindo da unidade de processamento da Bahia3. 

O calor liberado na queima, também chamado de calor de combustão, é determinado 

pelo produto do fluxo de massa dos gases resultantes da queima de combustível, gm& , pelo 

poder calorífico inferior do combustível (PCI): 

 

combgcomb PCI.mQ &= . (4.29) 

 

O PCI é determinado somando os poderes caloríficos inferiores dos componentes do 

combustível gasoso que está sendo utilizado, respeitando a parcela de contribuição de cada 

componente na composição do combustível. A Eq. (4.30) traduz em termos matemáticos o 

cálculo do PCI. 

 

n
n

n PCIxPCI ∑= , (4.30) 

 

onde xn é a fração molar do enésimo componente e PCIn é o poder calorífico inferior do 

enésimo componente. O valor da fração molar do combustível é dado por: 
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comb
Total

comp
n.Mn.comp

n P

P.V
x = , (4.31) 

 

onde Vcomp.n é o volume do componente do combustível, comp
n.MP é o peso molar do componente 

do combustível e comb
TotalP é o peso total do combustível. comb

TotalP  é calculado somando os produtos 

dos volumes de cada componente pelo peso molecular dos componentes. 

 

∑= comp
Mnn.comp

comb
Total P.VP . (4.32) 

 

Tabela 4.1 - Composição típica do gás natural no Brasil. 

Componente Associado(1) Não Associado(2) Processado(3) 

Metano 81,57 85,48 88,56 

Etano 9,17 8,26 9,17 

Propano 5,13 3,06 0,42 

iButano 0,94 0,47 - 

nButano 1,45 0,85 - 

iPentano 0,26 0,2 - 

nPentano 0,3 0,24 - 

Hexano  0,15 0,21 - 

Heptano maiores 0,12 0,06 - 

Nitrogênio 0,52 0,53 1,2 

Dióxido de Carbono 0,39 0,64 0,65 

Total 100 100 100 

Densidade 0,71 0,69 0,61 

PCI (kcal/m3) 9 916 9 583 8 621 

PCS (kcal/m3) 10 941 10 580 9 549 

Fonte: PETROBRAS - CONPET, 1997 

 

Na Tab. (4.2) são listados os componentes que podem compor um combustível fóssil, 

com suas fórmulas químicas, com os seus respectivos pesos moleculares e PCIs. 
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Tabela 4.2 - Componente de combustível fóssil. 

Componente Fórmula Peso Molecular (kg/mol) PCI (kJ/kg) 

Metano CH4 16,043 50 016 

Eteno C2H4 28,054 47 161 

Etano C2H6 30,069 47 489 

Propeno C3H6 42,080 45 784 

Propano C3H8 44,096 46 357 

Buteno C4H8 56,107 45 319 

iButano iC4H10 58,123 45 742 

nButano nC4H10 58,123 45 742 

Penteno C5H8 70,134 45 000 

Pentano C5H12 72,150 45 355 

Benzeno C6H6 78,113 40 579 

Hexeno C6H12 84,161 44 803 

Hexano C6H14 86,177 45 105 

 

A exergia do combustível é determinada aplicando um fator (φ) na equação do calor 

do combustível (Eq. (4.33)): 

 

combgcomb PCI.m.xE && φ= . (4.33) 

 

Segundo SZARGUT et al. (1988), esse fator é determinado com a seguinte expressão: 

 

cN
1

0694,0
C
H

0183,00334,1 ++=φ , (4.34) 

 

onde H e C são os percentuais mássicos dos componentes do combustível e Nc é o número de 

elemento carbono contido na fórmula química do combustível. O valor de H é dado por: 
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+
= H

A
C
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H
Â

P.mP.n

P
.mH , (4.35) 

 

onde C
ÂP  e H

AP  são os pesos atômicos do carbono e hidrogênio, respectivamente. O valor de C 

na Eq. (4.34) é dado por: 

 












+
= H
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C
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C
Â

P.mP.n

P
.nC . (4.36) 

 

Nas Eqs. (4.35) e (4.36) n e m são as frações percentuais dos elementos do combustível, n 

relaciona o elemento carbono e m relaciona o elemento hidrogênio. O valor de n é dado por: 

 

100

V.n
n n

n.compCn∑
= , (4.37) 

 

onde nCn é o número de carbono do enésimo componente do combustível e Vcomp.n é o volume 

do enésimo componente do combustível. O valor de m é dado pela equação a seguir: 

 

100

V.n
m n

n.compHn∑
= , (4.38) 

 

onde nHn é o número de hidrogênio do enésimo componente do combustível. 

Do equacionamento mostrado acima, conclui-se que a determinação do PCI é de suma 

importância no cálculo da quantidade de energia liberada na queima de combustível, logo, a 

sua determinação deve ser feita buscando um menor erro possível. A variação da composição 

do combustível contribui diretamente para uma variação no valor do PCI, pois, a composição 

do combustível gasoso usado em diferentes regiões depende da matéria prima utilizada na 

fabricação do combustível. 
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4.2 O REGIME TRANSIENTE 

 

Modelar um SRA em regime transiente é útil no estudo do tempo de resposta do 

sistema. No escopo deste trabalho, o tempo de resposta é o período de tempo em que a 

temperatura da água no evaporador atinge valores que possibilite a redução da temperatura do 

meio que se deseja controlar, como por exemplo, a temperatura em escritórios, unidades de 

tratamento intensivo em hospitais, líquidos de processo, etc. Nos SRAs esse tempo é muito 

elevado quando comparado com o sistema de compressão de vapor, por isso, conhecer o 

comportamento do sistema nesse tempo inicial é importante para buscar melhorias 

construtivas dos componentes e projetar mecanismos de proteção e controle, que beneficie a 

redução do tempo de resposta. 

Neste tópico, serão expostas as hipóteses simplificadoras para o desenvolvimento da 

modelagem transiente do SRA, em seguida as equações de balanço serão apresentadas, 

juntamente com as equações que completam o modelo. Cálculos dos coeficientes de 

transferência de calor serão apresentados devido a necessidade de determinar os coeficientes 

globais de transferência de calor para os diferentes regimes de convecção, em que a troca de 

energia na forma de calor está presente.  

 

4.2.1 Volumes de Controle 

 

Para o desenvolvimento do modelo transiente será tomado como base o SRA já 

apresentado na Figura 4.1. 

Especificamente na modelagem transiente, os pontos de estados receberão uma 

numeração diferente da adotada na modelagem em regime permanente. Isso se fez necessário 

para facilitar a colocação e retirada de componentes do sistema, possibilitando uma 

diversidade de sistema para análise. Maiores detalhes sobre os volumes de controle serão 

tratados no capítulo referente a simulação do SRA. 

 

4.2.2 Hipóteses Simplificadoras 

 

A modelagem em regime transiente é mais difícil do que a modelagem em regime 

permanente, pois mais variáveis estão presentes e estas variam em cada passo de tempo. Para 

diminuir a complexidade da modelagem, um maior número de hipóteses simplificadoras é 

imposto, tornando viável a modelagem do SRA.  



 
 
 

85 
 

No modelo transiente, serão adotadas as seguintes hipóteses simplificadoras: 1) nos 

volumes onde duas fases estão presentes, o líquido e vapor estão em equilíbrio 

termodinâmico; 2) a entalpia nos trocadores de calor como COND, EVA e ABTA terá um 

comportamento linear em relação ao seu comprimento; 3) a concentração dos fluxos bifásicos 

nos volumes de controle como: COND, EVA e ABTA é considerada constante; 4) nas 

serpentinas do TSR e TSA a solução é considerada sub-resfriada e com concentração de 

amônia constante; 5) a capacidade térmica da parede dos volumes de controle é 

desconsiderada, exceto no GERA; 6) a solução é bombeada a uma taxa de fluxo volumétrico 

constante na BS; 7) as contribuições das energias cinética e potencial são desconsideradas no 

balanço de energia; 8) a queda de pressão nos volumes de controle foram desprezadas, exceto 

nas válvulas de redução, e 9) não haverá troca de calor com o ambiente nos volumes de 

controles, exceto no COND e no ABTA. 

Quaisquer outras considerações serão apresentadas ao longo do texto, dependendo da 

necessidade de simplificação do modelo que estiver sendo apresentado. 

 

4.2.3 Modelo Matemático 

 

As hipóteses simplificadoras apresentadas no item anterior tornam possível a solução 

do sistema de equações do modelo em regime transiente. 

O modelo matemático será baseado nas equações de balanços de massa, concentração 

e energia. Para o cálculo do fluxo de calor, nos volumes onde a troca de calor é necessária, a 

lei de resfriamento de Newton será aplicada, onde a transferência de calor por convecção é 

importante. O cálculo da taxa média de remoção de calor também será aplicado, na 

determinação da temperatura de saída nas serpentinas e no trocador de calor da água de 

refrigeração secundária. 

Modelos para o cálculo dos coeficientes de transferência de calor para os diferentes 

regimes de transferência de calor por convecção serão apresentados, possibilitando o cálculo 

dos coeficientes globais de transferência de calor, U. 

Equações de fluxo serão adotadas para a determinação da massa que sai dos volumes 

de controles onde a altura de líquido é variável, como por exemplo, no GERA. 
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4.2.3.1 Equações de Balanço 

 

Diferente do modelo para regime permanente, a variação de massa e energia no 

volume de controle ao longo do tempo serão consideradas no modelo transiente.  

A equação de balanço de massa foi mostrada na Eq. (4.1), sendo reproduzida a seguir:  

 

∑∑ −=
s

s
e

e
vc mm

dt

dm
&& .  

 

A equação para o balanço de energia foi mostrada na Eq. (4.2): 
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Com a desconsideração da contribuição da energia cinética e potencial, a entalpia será o 

parâmetro de energia a ser monitorada, fazendo com que a Eq. (4.2) tome a seguinte forma: 

 

( )
s

s
s

e
eevcvc

vc imimWQ
dt

Ed
.. ∑∑ −+−= &&&& . (4.39) 

 

O balanço da concentração do componente amônia torna-se um dado necessário no 

modelo, proporcionando um acompanhamento do mesmo ao longo do tempo. A variação da 

concentração é mais sentida nos volumes de controle como: GERA, RET e ABS. Nos outros 

volumes de controle a concentração do componente amônia não muda ao longo dos 

componentes, como foi imposto em uma das hipóteses simplificadoras. A equação de balanço 

da concentração do componente amônia será: 

 

( )
s

s
se

e
e

vcvc CmCm
dt

Cmd
.. ∑∑ −= && , (4.40) 

 

em& e sm&   é a taxa de fluxo mássico que entra e sai do volume de controle, respectivamente, 

que é expressa em kg/s. Para um dado instante de tempo a massa instantânea será dada por: 
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tmm ∆= .& , (4.41) 

 

onde t∆ é a variação de tempo entre o instante inicial e final. 

A equação do balanço de energia deverá ser adaptada de acordo com a particularidade 

do volume de controle. Pois em alguns volumes não há fluxo de calor e em outros não há 

trabalho atravessando a fronteira do sistema, resultando em três situações possíveis: 1) 

somente calor atravessa a fronteira do sistema, como nos volumes de controle do GERA, 

COND, TCC, ABTA, TSR, TSA e tubo do refrigerante secundário, nestes, a equação da 

energia toma a seguinte forma: 

 

( )
s

s
s

e
eevc

vc imimQ
dt

Ed
.. ∑∑ −+= &&& ; (4.42) 

 

2) somente trabalho atravessa a fronteira do sistema, como na bomba de solução. Nesse 

volume de controle a equação de energia será: 

 

( )
s

s
s

e
eevc

vc imimW
dt

Ed
.. ∑∑ −+−= &&& ; (4.43) 

 

3) não haverá fluxo de calor nem de trabalho atravessando a fronteira do volume de controle, 

como nas válvulas de redução 1, 2 e 3. Nesses volumes de controle a equação da energia será, 

 

( )
s

s
s

e
ee

vc imim
dt

Ed
.. ∑∑ −= && . (4.44) 

 

Com a combinação das Eqs. (4.1), (4.40), (4.42) – (4.44), todos os volumes de controle 

estarão modelados quanto ao balanço de massa, concentração e energia. 

 

4.2.3.2 Equações de Fechamento 

 

Algumas equações apresentadas para o modelo permanente serão utilizadas no modelo 

transiente, como a que relaciona as concentrações de amônia e água, Eq. (4.10), e a usada para 

o cálculo do trabalho na bomba de solução, Eq. (4.13). 
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Outras equações terão uma forma diferenciada das já apresentadas, como é o caso em 

que um fluxo de calor atravessa o volume de controle: 

 

mTvc T.A.UQ ∆= , (4.45) 

 

onde AT é a área superficial total de transferência de calor e mT∆ é uma diferença média de 

temperatura apropriada entre os meios envolvidos. 

A diferença média de temperatura utilizada no TCC, que possui fluxo cruzado, será a 

média logarítmica da diferença de temperatura (MLDT), cuja equação é mostrada a seguir 

(MORAN et al., 2005): 

lmTvc TUAQ ∆= , (4.46) 

 

onde o termo lmT∆  é a média de temperatura logarítmica que, para o caso em estudo, é dada 

por: 

 

( ) ( )
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TTTT
T , 

(4.47) 

 

onde Tq e Tf são as temperaturas do fluidos quente e frio, respectivamente, e os sub-índices e e 

s são referentes à entrada e a saída, respectivamente. 

Conhecer a temperatura da parede do GERA, Tpde, é um dado importante para a 

simulação do SRA. A equação que possibilita esse conhecimento é mostrada a seguir: 

 

( )gera,solgera
ppde

pde QQ
cm

1
dt

dT

pde

−= , (4.48) 

 

onde Tpde é a temperatura na parede do GERA, t é o tempo, mpde é a massa da parede do 

GERA, 
pdepc é o calor específico a pressão constante da parede do GERA, Qgera é o fluxo de 

calor do GERA e Qsol,gera é o fluxo de calor para a solução no GERA. Os fluxos de calores: 

Qgera e Qsol,gera, são oriundos das transferências de calor por convecção no lado da queima do 
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combustível e na solução dentro do GERA, respectivamente. O fluxo de calor por convecção 

é dado pela lei do resfriamento de Newton, que tem a seguinte forma geral: 

 

( )∞−= TTh"q sconv , (4.49) 

onde h é o coeficiente de transferência de calor, Ts é a temperatura da superfície em que está 

ocorrendo a transferência de calor e T∞ é a temperatura do fluido, ou seja, a temperatura do 

meio. O fluxo de calor calculado pela Eq. (4.49) tem como unidade energia por área. A 

transferência de calor total é obtida com a multiplicação do fluxo de calor pela área 

transversal ao fluxo de calor, dessa forma, a Eq. (4.49) tomará a seguinte forma: 

 

( )∞−= TT.A.hQ sTconv , (4.50) 

 

sendo esta, usada para calcular Qgera e Qsol,gera.  

A massa da parede do GERA, mpde, na Eq. (4.48), será calculada com o produto da 

massa específica da parede do GERA, pelo volume de material da parede do mesmo: 

 

gera.pdegera,pdepde VOL.m ρ= . (4.51) 

 

 O volume da parede do GERA é calculado considerando a área do fundo do GERA e da 

parede cilíndrica do GERA, resultando na seguinte equação: 

  

( )
gera.pdegeragera

2
gera

gera.pde esp.L.D.
4

D.
VOL












+= π

π
, (4.52) 

 

onde Dgera é o diâmetro do GERA, Lgera é o comprimento do GERA e esppde.gera é a espessura 

da parede do GERA. 

 

4.2.3.3 Vazão Mássica na Saída do GERA, ABS e RET 

 

Diferente da modelagem em regime permanente, que não é importante saber o que está 

ocorrendo no interior do volume de controle, na modelagem em regime transiente é de suma 

importância conhecer o volume, a massa e as propriedades físicas da matéria no interior do 

volume de controle. 
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Em componentes como o GERA, RET e ABS, a altura de líquido é um dado 

fundamental para a determinação da vazão mássica de solução que sairá do volume de 

controle. Na Figura 4.3 temos um desenho esquemático de um cilindro posicionado na 

vertical, simulando uma situação semelhante a que ocorre no GERA e no ABS. A quantidade 

do líquido que sairá pelo tubo com diâmetro ds, sofre influência da força da gravidade e da 

diferença de pressão no reservatório. A altura de líquido, ha, é determinada a partir do volume 

de líquido no reservatório: 

 

lll v.mVOL = , (4.53) 

 

onde m1 é a massa de líquido no volume de controle e v1 é o volume específico do líquido. 

VOLl é dado pelo produto da área da secção transversal do cilindro, Ab, pela altura ha. Dito 

isto, a altura de líquido no reservatório será: 

  

b

ll
a A

v.m
h = . (4.54) 

 

A vazão mássica que sai pelo tubo inferior, sm& , é dada pelo produto da velocidade de saída, 

Vs, e a área transversal do tubo, assim, 

 











=

4
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.Vm
2

s
ss

π
& . (4.55) 

 

A velocidade de saída depende da diferença de pressão presente no reservatório e do peso da 

coluna de líquido no cilindro, sendo equacionada da seguinte forma: 

 

2.h.g
P

V as 







+

∆
=

ρ
, (4.56) 

 

onde ρ é a massa específica do líquido, P∆ é a diferença de pressão no cilindro e g é a 

aceleração da gravidade. No modelo adotado neste texto a diferença de pressão é considerada 

nula, o que torna a equação da velocidade não dependente deste termo e com isso, a Eq. (4.56) 

tomará uma forma mais simplificada: 
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as h.g.2V = . (4.57) 

  

 
 

 

 
 

Figura 4.4 - Diagrama esquemático do retificador com a indicação da altura do líquido ha. 

 

No RET, o cilindro está posicionado na horizontal o que torna o cálculo da altura de 

líquido complexo. A Figura 4.4 mostra o desenho esquemático do reservatório do retificador, 

onde D é o diâmetro interno do cilindro, L é o comprimento, a é o semieixo menor das 

ds 

Dg 

ha 

em&  

sm&  

Figura 4.3 - Diagrama do reservatório vertical com acúmulo de líquido. 
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extremidades elípticas, que deve ser menor ou igual à metade do diâmetro interno (D/2) do 

cilindro. Para esse caso, o nível do tanque é determinado fazendo uso da Tabela (4.3), que 

através de interpolação determina-se o nível correspondente para um determinado volume de 

líquido no tanque. Com o valor da altura do nível obtido, determina-se a velocidade de saída, 

usando-se a Eq. (4.57). 

 

Tabela 4.3 - Valores de altura e volume para o Retificador do SRA da ROBUR. 

Componente: Retificador 

D: 0,15 m – L: 0,38 m – a: 0,03 m 

Nível ( m) Volume (m3) 

0,005 0,00005 

0,01 0,00015 

0,02 0,00043 

0,03 0,00078 

0,04 0,00118 

0,05 0,00163 

0,06 0,002 

0,07 0,00258 

0,08 0,00307 

0,09 0,00356 

0,1 0,00403 

0,11 0,00447 

0,12 0,00488 

0,13 0,00523 

0,14 0,0055 

0,15 0,00565 

Fonte: webcalc.com.br 

 

O volume de líquido que será usado como valor de entrada no cálculo do nível no RET 

é dado pela equação a seguir: 
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( ) lvcl v.mx1VOL −= , (4.58) 

 

onde x é a qualidade do vapor, mvc é a massa de solução no volume de controle e vl é o 

volume específico da fase líquida. 

 Com o cálculo dos coeficientes de transferência de calor, o modelo matemático se 

completa. Devido a complexidade e variedade dos processos de troca de calor, o cálculo 

desses coeficientes serão apresentados em um capítulo a parte. 
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CAPÍTULO V 

 

 

CÁLCULO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR 
 

5 CÁLCULO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DECALOR 

Em um SRA todos os processos de transferência de calor estão presentes: condução, 

convecção e radiação. Como a transferência de calor por radiação é desconsiderada no 

modelo proposto, a atenção volta-se para os processos que estão presentes em maior 

intensidade, as transferências de calor por condução e convecção.  

As trocas de calor no SRA em estudo ocorrem de várias formas: algumas ocorrem 

positivamente, ou seja, o calor flui para dentro do sistema, como no GERA e no EVA; outras 

ocorrem negativamente, ou seja, o calor sai do sistema, como no CONDE e ABS; e outras 

ocorrem na forma de recuperação de calor, ou seja, o calor é transferido de um ponto para 

outro no sistema, como é o caso dos trocadores em serpentina no RET, no TCC e no ABS. 

Serão considerados cinco processos para o cálculo dos coeficientes de transferência de 

calor, a saber: 1) processo de evaporação nucleada no GERA; 2) processo de transferência de 

calor em filme descendente (filme que cai), como no GERA, RET, EVA e ABS; 3) processo 

de transferência de calor na serpentina, como nos tubos em serpentina do RET e ABS; 4) 

processo de transferência de calor em banco de tubos, como no CONDE e ABTA e 5) 

processo de transferência de calor na condensação e na absorção da amônia pela água. A 

seguir os modelos serão apresentados considerando as particularidades de cada processo. 

 

5.1 COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR NA EVAPORAÇÃO 

NUCLEADA 

 

No GERA ocorre evaporação da amônia devido ao calor que penetra no gerador, 

decorrente da queima de combustível gasoso. No GERA tem-se um coeficiente de 

transferência de calor, h, no interior e outro no lado da queima do combustível. O h para o 

lado da queima de combustível pode ser estimado, de maneira que o fluxo de calor 
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proveniente da queima de combustível resulte em uma temperatura aceitável na parede do 

GERA.  

O h para o lado da solução no GERA poderá ser calculado de acordo com o processo 

que está ocorrendo, ou seja, uma evaporação convectiva em estado saturado, onde segundo 

CHEN (1966), o coeficiente de transferência de calor é resultado da soma de uma 

contribuição microscópica, a evaporação nucleada (hmic), e uma evaporação macroscópica, 

(hmac): 

 

macmic hhh += . (5.1) 

 

A correlação macroscópica (hmac) foi proposta por CHEN (1966), tomando como base a 

equação de DENGLER e ADDMONS (1956), com uma generalização para atender as 

aplicações com todos os líquidos não metálicos: 

 

( ) 296,0
lttlmac PrXFhh = , (5.2) 

 

onde hl é o coeficiente de fase simples para o líquido, F(Xtt) é um fator que é função do 

parâmetro de Martinelli para fluxo turbulento, Xtt, e Prl é número de Prandtl para a solução 

líquida. O valor de hl é determinado usando a equação de Dittus-Boelter: 

 

( ) 4.0
l

8.0
lll PrReD/023,0h λ= , (5.3) 

 

onde lλ  é a condutividade térmica da solução líquida de amônia-água, D é o diâmetro interno 

do GERA e Rel é o número de Reynolds para a solução líquida. O valor de lλ  é calculado de 

acordo com o modelo apresentado no subitem 3.5.1. O número de Reynolds e o número de 

Prandtl são determinados de acordo com as Eqs. (5.4) e (5.5), respectivamente: 

 

( )
l

l
Dx1G

Re
µ
−

= , (5.4) 

 

l

lp
l

c
Pr

λ

µ
= . (5.5) 
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O fator F(Xtt) na Eq. (5.2) é dado pelas correlações propostas por COLLIER (1981). Esse 

fator apresenta dois valores, dependendo do inverso do valor do parâmetro de Martinelli, Xtt
-1. 

Para Xtt
-1 ≤ 0,1 o valor de F(Xtt) será igual à unidade. Para Xtt

-1 > 0,1 o valor de F(Xtt)  será 

dado pela equação: 

 

( )
736,0

tt
tt X

1
213,035,2XF 








+= . (5.6) 

 

O fator de Martinelli é dado por: 

 
5,0

v

l

v

l
tt v

v
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f
f

.
Qu

Qu1
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 −
= , (5.7) 

 

onde Qu é a qualidade do vapor, fl e fv são os fatores de atrito ao longo do tubo para as fases 

líquidas e vapor, respectivamente, vl e vv são os volumes específicos do líquido e do vapor, 

respectivamente. O fator de atrito para a fase líquida é dado pela seguinte equação: 

 

ln
lll Re.Af −= , (5.8) 

 

onde Al e nl dependem do valor no número de Reynolds, cujas condições são mostradas na 

Tab. (5.1). O fator de atrito para a fase vapor é calculado segundo a Eq. (5.9), para o caso em 

que o número de Reynolds for maior do que 0,1, em caso contrário, o valor de fv será 

considerado igual a uma unidade.  

 

vn
vvv Re.Af −= . (5.9) 

 

A contribuição microscópica do coeficiente de transferência de calor, hmic, é calculada 

segundo a correlação apresentada por FORSTER e ZUBER (1955), que é aplicada a um 

processo de evaporação nucleada. 
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=

ρµσ

ρλ , (5.10) 

 

onde σ  é a tensão superficial da mistura, ilv é a diferença entre a entalpia da mistura na fase 

vapor saturado e a entalpia da mistura na fase de líquido saturado,  Tpde é a temperatura da 

parede do GERA, Tsat(pl) é a temperatura de saturação para a pressão de líquido saturado, 

psat(Tpde) é a pressão de saturação para a temperatura da parede do GERA, S é o fator de 

supressão para a correção da evaporação nucleada plenamente desenvolvida, que segundo 

CHEN (1966), deve ser calculado pela equação: 

  

( ) [ ] 117,1
tp

6
tp Re1056,21ReS

−−×+= , (5.11) 

 

observa-se da Eq. (5.11) que S é função do número de Reynolds bifásico, que é dado pela 

seguinte equação: 

 

( )[ ] 25,1
ttltp XFReRe = . (5.12) 

 

Tabela 5.1 - Parâmetros para o cálculo do fator de atrito para a fase líquida e vapor. 

 A(l ou v) n(l ou v) 

Re < 2000 16 1 

Re ≥ 2000 0,079 0,25 

 

5.2 COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR EM FILME 

DESCENDENTE 

 

Este modelo será utilizado no cálculo dos coeficientes de transferência de calor no 

GERA, no EVA, no RET e no ABS. O modelo tomou como base o trabalho de YIN (1987) 

que se aplica à transferência de calor para um filme em queda na superfície de tubos. 

No modelo de YIN (1987) o coeficiente de transferência de calor é dependente do 

número de Reynolds, logo, apresenta uma equação distinta para cada tipo de escoamento. Se o 

escoamento for laminar, ou seja, Re < 1 600, o coeficiente de transferência de calor será dado 

pela equação: 
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3/23/22/12/1
p ..g..c.h ανδρ −= , (5.13) 

 

onde δ  é a espessura do filme, g é a aceleração da gravidade, ν  é a viscosidade cinemática, 

α é a difusividade térmica. A espessura do filme, para o regime laminar, é dada pela equação: 

 

3/1

3/12

Re
g

91,0 







=

ν
δ . (5.14) 

 

Se o escoamento for turbulento, Re > 1 600, o coeficiente de transferência de calor será dado 

por: 

 
3/213/2

p ..g..c.h ανδρ −= , (5.15) 

 

onde a espessura do filme é dado pela equação: 

 

15/8

3/12

Re.
g

.2077,0 







=

ν
δ . (5.16) 

 

5.3 COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR NO INTERIOR DA 

SERPENTINA 

 

O processo de determinação do coeficiente de transferência de calor para tubos em 

serpentina é mais difícil do que para tubos retos, devido ao desconhecimento de como se 

comporta o fluxo no interior das serpentinas. Serão mostrados dois modelos, um para o fluxo 

laminar e outro para o fluxo turbulento. 

Segundo SEBAN e McLAUGHLIN (1963), o coeficiente de transferência de calor 

para a serpentina em regime laminar é aproximado por:  

 
( ) 3/1
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, (5.17) 

 

que após algumas manipulações chega-se na equação: 
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=

α
νλ , (5.18) 

 

onde  d é o diâmetro interno do tubo, f é o fator de atrito de Weisbach e Lt é o comprimento 

do tubo. O fator de atrito, f, é determinado, para o caso em estudo, segundo a formulação de 

WHITE (1929): 
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⋅

−−= , (5.19) 

 

onde fs é o fator de atrito para o tubo reto, DH é o diâmetro da espiral da serpentina medido de 

eixo a eixo do tubo (Figura 4.1). O fator de atrito para o tubo reto é dado por: 

 

Re
64

f s = , (5.20) 

 

onde Re é dado por: 

 

ν
dU

Re m ⋅
= , (5.21) 

 

em que Um é a velocidade média.  

 

 
 

DH 

d 

Figura 5.1 - Detalhe do diâmetro DH e d na serpentina. 
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O número de Reynolds, Re, nas Eqs. (4.18) e (4.19), é calculado por: 

 

A viscosidade cinemática é dada pela razão entre a viscosidade dinâmica e a massa 

específica: 

 

ρ
µ

ν = . (5.22) 

 

A difusividade térmica é calculada segundo a equação a seguir: 

 

pc.ρ
λ

α = . (5.23) 

 

A Eq. (5.19) é válida para um intervalo específico do número de Dean, que é igual a: 









⋅

HD
d

Re , ou seja, 2000
D
d

Re16
H

<







⋅< . 

O regime turbulento é iniciado, segundo ITO (1959), quando o número de Reynolds 

atinge um determinado valor, que é conhecido como número de Reynolds crítico. Para 

encontrar esse valor, ITO (1959) estabeleceu a seguinte equação: 

 
32,0

4
cr Dh

d
.102Re 







×= . (5.24) 

 

Números de Reynolds inferiores ao valor crítico implica na utilização da Eq. (5.18) para o 

cálculo do coeficiente de transferência de calor, já para valores superiores ao crítico, a 

equação a seguir é utilizada: 

Re.
8
f

.
hd

4.0
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−

α
ν

λ
, (5.25) 

 

que com algumas manipulações chega-se na seguinte equação: 
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onde o fator de atrito, f, para o regime turbulento, é dado pela Eq. (5.27), sendo válido para 

um número de Dean maior do que seis. 

 
20/12

Hs D
d

Re
f
f




















= , (5.27) 

 

o fator de atrito para tubo reto, fs, para o fluxo turbulento, é dado por: 

  

( ) 20.01
s Re.8.023,0f −= . (5.28) 

 

5.4 COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR EM BANCOS DE TUBOS 

 

O CONDE e o ABTA são constituídos de bancos de tubos aletados com placas planas, 

onde o calor do interior dos tubos é transferido para o ar exterior, que escoa paralelo às aletas. 

Para esse tipo de processo, o trabalho de GRAY e WEBB (1986) será tomado como base. 

O coeficiente de transferência de calor no lado do ar será dado pela equação a seguir: 

 

D
Pr.Re..j

h
3/1λ

= , (5.29) 

 

onde h é um coeficiente de transferência de calor médio, j é um fator referente ao número de 

linhas que o trocador de calor possui, λ  é a condutividade térmica do ar, D é o diâmetro do 

tubo. O valor de j é calculado dependendo do número de linhas que o CONDE possui, se o 

número de linhas, N, for maior ou igual a 4, o valor de j será dado por: 
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onde St é o espaçamento do tubo que se encontra em uma posição normal ao fluxo de ar, Sl é o 

espaçamento do tubo que se encontra em posição longitudinal ao fluxo de ar, s é o 

espaçamento entre as aletas adjacentes. Para caso em que o número de linhas for menor do 

que 4, o valor de j será dado pela equação:  
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onde j4 deve ser calculado pela Eq. (5.30). 

 

5.5 COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR NA CONDENSAÇÃO E 

ABSORÇÃO 

 

No processo de condensação o coeficiente de transferência de calor será calculado 

tomando como base o trabalho de SHAH (1979), que apesar de ser um modelo para 

substâncias puras, poderá ser usado no CONDE, pois a amônia neste componente possui uma 

elevada concentração. O coeficiente de transferência de calor para o fluxo no interior do 

CONDE será dado por: 
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onde p e pc são as pressões absoluta e crítica, respectivamente. O valor para hlo será conhecido 

com a aplicação da equação: 
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onde G é o fluxo de massa através do tubo. 

As Eqs. (5.32) e (5.33) apresentam resultados satisfatórios para fluxos de massa 

menores que 211 kg/m2.s e maiores que 11 kg/m2.s, qualidade do vapor maior ou igual a 0 e 

menor ou igual a 1 e para número de Prandtl entre 1 e 13. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

SIMULAÇÃO DO SRA 
 

6 SIMULAÇÃO DO SRA 

Com o modelo matemático definido, se faz necessário desenvolver um algoritmo ou 

algoritmos para a solução do problema em estudo. Esse algoritmo foi implementado 

utilizando uma linguagem de programação, como por exemplo, PASCAL e C++.  

Neste trabalho, foi utilizado o programa Engineering Equation Solver – EES. O EES é 

uma ferramenta versátil, que incorpora em um só lugar um ambiente de programação, uma 

ferramenta de geração de gráficos e um editor de texto que possibilita a elaboração de 

relatório conectado diretamente com a solução obtida. O EES é capaz de resolver sistemas de 

equações algébricas, equações diferenciais, interpolação, regressão linear e não linear, etc. 

A simulação do SRA foi dividida em duas partes: a simulação em regime permanente 

e a simulação em regime transiente. Na simulação em regime permanente foram utilizados os 

recursos contidos no EES como o cálculo das propriedades de substâncias puras e o cálculo 

das propriedades da solução de amônia.  Na simulação em regime transiente o cálculo de 

propriedades adicionais foi implementado, como por exemplo, o cálculo do calor específico 

da mistura, viscosidade dinâmica da mistura, etc. 

Um dos objetivos ao desenvolver uma aplicação é proporcionar uma boa interação 

entre o usuário e o programa, facilitando a entrada e saída de dados. Dessa forma, ao final do 

trabalho, o usuário deverá ser capaz de alimentar o programa com novos dados e obter a 

solução do problema de maneira clara e objetiva. Para isso, será utilizado o recurso de 

diagrama (diagram window) do EES. 

Será apresentada nesse capítulo a implementação necessária para a simulação do SRA. 

Primeiro a implementação da simulação em regime permanente será apresentada, mostrando 

os pontos de estados que serão monitorados no sistema, o cálculo do calor fornecido pela 

queima do combustível, a determinação dos níveis de pressão do sistema, a determinação dos 

pontos de estados usando o EES, a implementação das equações de balanço, etc. Por último a 
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implementação referente a simulação em regime transite será mostrada, apresentando a 

implementação do cálculo de algumas propriedades da solução de amônia e água que não 

constam na biblioteca de funções do EES, os métodos utilizados para monitorar a massa no 

interior de cada volume de controle, a implementação do cálculo dos coeficiente de 

transferência de calor,  a implementação de procedures que viabilize a simulação transiente 

do SRA, etc. 

 

6.1 IMPLEMENTAÇÃO DO SRA EM REGIME PERMANENTE 

 

A implementação do sistema de refrigeração por absorção em regime permanente 

consiste basicamente em resolver o sistema de equações gerado pelas equações de balanço, 

complementado com as equações de fluxo de calor. Essa simplicidade é decorrente da não 

necessidade do conhecimento do que ocorre no interior do volume de controle. 

A sequência de cálculo para a simulação do SRA obedecerá a seguinte ordem:  

1) cálculo do calor fornecido pelo combustível;  

2) determinação das condições iniciais;  

3) determinação dos níveis de pressão;  

4) determinação das condições de estado para a solução rica e pobre;  

5) determinação das equações governantes para cada volume de controle;  

6) determinação dos pontos de estados; 

7) determinação das exergias;  

8) geração dos gráficos. 

Para solução em regime permanente, não se faz necessário uso de qualquer tabela 

paramétrica (parametric table), nem nenhuma tabela de apoio (lookup table). A visualização 

dos resultados poderá ser feita através da janela arrays ou da janela solution. Visualizações de 

dados particularizadas podem ser criadas com o uso da janela de diagrama (diagram 

windown). 

 A seguir os algoritmos para o modelo permanente são mostrados. O código fonte da 

implementação destes podem ser consultados no Apêndice II. 
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6.1.1 Pontos de Estado para o SRA 

 

A implementação para regime permanente será baseada na Figura 6.1, onde os pontos 

de estados que indicam as entradas e saídas dos volumes de controles são mostrados. O 

detalhamento de cada volume de controle pode ser visto no Apêndice I. 
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Figura 6.1 - SRA com os pontos de estados para o regime permanente. 
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6.1.2 Cálculo do Calor Fornecido pelo Combustível 

 

O cálculo do calor liberado pelo combustível foi realizado em um procedimento a 

parte. Neste procedimento são fornecidos como dados de entrada os percentuais de volume 

dos componentes do combustível e fornece como dados de saída: o poder calorífico inferior, 

PCI, o número de carbono, os percentuais mássicos dos componentes do combustível (C e H). 

Os últimos serão usados para calcular o fator φ na Eq. (4.34). O algoritmo para a 

determinação do calor liberado pelo combustível é mostrado a seguir: 

 

1: Recebe o valor dos componentes em percentual de volume 

2: Calcular o volume total do combustível 

3: Calcular o peso molecular do combustível 

4: Calcular o peso molecular total 

5: Calcular o percentual mássico de cada componente 

6: Calcular a composição do combustível 

7: Calcular o percentual mássico dos elementos do combustível: C e H 

8: Calcular o poder calorífico de cada componente do combustível 

9: Calcular o pode calorífico total do combustível: PCI 

10: Calcular o número de carbono: N_c 

11: Devolver PCI, N_c, C e H 

 

6.1.3 Determinação dos Níveis de Pressão no SRA 

 

Para determinar os níveis de pressão, as temperaturas devem estar em Kelvin e a 

pressão em bar. Como as temperaturas são fornecidas em Celsius, estas devem ser 

transformadas para Kelvin. Uma função para a transformação de Celsius em Kelvin foi 

implementada com o algoritmo sendo mostrado abaixo: 

 

1: Recebe o valor da temperatura em °C 

2: converte a temperatura usando 

3:     ConvertTemp(‘C’, ‘K’, T) 

4: Retorne T em K 

 

O algoritmo para o cálculo do nível de pressão é mostrado a seguir: 
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1: Calcular a temperatura de condensação 

2: Converter a temperatura de condensação de °C para K 

3: Determinar o parâmetro Aa 

4: Determinar o parâmetro Bb 

5: Calcular a pressão alta 

6: Calcular a pressão baixa 

 

6.1.4 Equações Governantes nos Volumes de Controle 

 

Tomando como base os volumes de controle mostrados no Apêndice I, as equações 

pertinentes em cada caso devem ser aplicadas. Seguindo o que foi exposto no capítulo 

referente à formulação matemática, os balanços listados abaixo devem ser aplicados. 

 

1: Fazer o balanço de massa 

2: Fazer o balanço de concentração 

3: Fazer o balanço de energia 

4: Calcular a largura do processo 

 

6.1.5 Determinação dos Pontos de Estados 

 

A determinação das condições de estado para os pontos indicados na Figura 6.1 será 

feita utilizando uma rotina externa ao EES chamada NH3H2, que foi baseada no trabalho de 

IBRAHIM (1993). A função é chamada da seguinte forma: CALL NH3H2O (Code, In1, In2, 

In3: T, P, x, h, s, u, v, q), onde Code é a sequência numérica para indicar quais propriedades 

serão usadas para se conhecer as outras. Esse código é formado tomando com base a 

numeração das letras T, P, x, h, s, u, v, q, (Tab. (6.1)). In1, In2 e In3, são as três propriedades 

de entrada. 

Como o fluido de trabalho no SRA é uma mistura binária, três propriedades são 

necessárias para definir o estado termodinâmico. Na função NH3H2O, são possíveis os 

seguintes Codes: 123, 128, 137, 138, 148, 158, 168, 178, 234, 235, 238, 248, 258, 268, e 278. 

Significando que temos dois grupos distintos: um grupo iniciado com a temperatura e um 

grupo iniciado com a pressão. Na Tab. (6.2) pode-se verificar as possíveis combinações para a 

formação do Code e consequentemente quais propriedades devem ocupar o lugar de In1, In2 e 

In3. 
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Tabela 6.1 - Numeração das propriedades para a chamada da função NH3H2O. 

Propriedade Numeração 

Temperatura (T) 1 

Pressão (P) 2 

Concentração (x) 3 

Entalpia (h) 4 

Entropia (s) 5 

Energia (u) 6 

Volume específico (v) 7 

Qualidade (Q) 8 

 

Tabela 6.2 - Combinações de propriedades para a chamada de função NH3H2O. 

Grupo da Temperatura Grupo da Pressão 

Code In1 In2 In3 Code In1 In2 In3 

123 T P x 234 P x h 

128 T P q 235 P x s 

137 T x v 238 P x q 

138 T x q 248 P h q 

148 T h q 258 P s q 

158 T s q 268 P u q 

168 T u q 278 P v q 

178 T v q     

 

A propriedade q, referente a qualidade, pode assumir valores entre 0 e 1, indicando 

uma condição de saturação da solução. Para uma solução sub-resfriada, o valor de q assume 

um valor igual a -0,001 e para uma solução superaquecida q assume o valor igual a 1.001. 

Para facilitar o manuseio da função NH3H20, um procedimento foi criado, e o 

código de três números foi substituído por três letras. Como exemplo tomando o código 123, a 

chamada da função será TPX. A função NH3H2O adota as seguintes unidades: temperatura 

em K, pressão em bar, entalpia em kJ/kg, entropia em kJ/kg-K, energia interna em kJ/kg e 
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volume específico em m3/kg. A seguir o algoritmo para o cálculo das propriedades da solução 

de amônia-água usando a temperatura, pressão e concentração como dados de entrada. 

 

1: Recebe T, P e x 

2: Converte T em °C para K 

3: Converte a pressão de Pa para bar 

4: Chama a função NH3H2O 

5: Retorna: Q,i,v,s 

 

6.1.6 Determinação da Exergia nos Pontos de Estados 

 

Após a determinação de cada ponto de estado, com o conhecimento das entalpias e 

entropias em cada ponto, a exergia física deverá ser calculada.  

 Além da exergia física, deve ser determinada também a exergia química, cujo 

algoritmo de cálculo é mostrado a seguir: 

 

1: Calcular a exergia química molar da amônia nas fases líquida e vapor 

2: Calcular a exergia química molar da água nas fases líquida e vapor 

3: Calcular a massa total no ponto de estado 

4: Calcular a constante universal do gás em base molar 

5: Calcular a exergia química 

 

6.1.7 Calculo das Irreversibilidades e Geração de Entropia 

 

A análise exergética é realizada com o cálculo da entropia gerada, com a determinação 

das irreversibilidades (destruição de exergia) e com a determinação da eficiência exergética. 

O algoritmo para o cálculo dessa eficiência é mostrado a seguir. 

 

1: Calcular a entropia nos pontos de estado relativos ao volume de controle em estudo 

2: Calcular a geração de entropia no volume de controle 

3: Calcular a destruição de exergia no volume de controle 

 

6.1.8 Geração dos Gráficos para Visualização dos Resultados 
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Para a visualização dos pontos de estado levando em consideração o gráfico de 

concentração vs. entalpia, se faz necessário a geração das curvas de liquido saturado e vapor 

saturado para uma determinada pressão. A criação dessas curvas, utilizando o EES, foi feita 

através do uso de tabelas paramétricas para os níveis de pressão desejados. A curva de líquido 

saturado é determinada, calculando a entalpia para uma determinada condição de pressão, 

concentração e qualidade igual a zero. Já para a curva de vapor saturado a entalpia é calculada 

para uma determinada condição de pressão, concentração e qualidade igual a um. A 

concentração entre as curvas de líquido saturado e vapor saturado varia de zero a um. Quando 

a concentração for zero, tem-se somente água, quando a concentração for um, tem-se somente 

amônia.  

A tabela paramétrica foi construída com três colunas e cinquenta linhas, sendo que a 

primeira é a da concentração de amônia com seu valor variando de zero a um, a segunda 

coluna será a da entalpia do líquido saturado, e a terceira coluna será a coluna da entalpia do 

vapor saturado. Os valores são calculados fazendo-se uso da função NH3H2O.  

 No SRA em estudo três níveis de pressão estão presentes, dessa forma deve-se repetir 

o procedimento acima para os outros dois níveis de pressão. 

Outro gráfico que foi utilizado neste trabalho foi o gráfico de Duhring, que é formado 

pela pressão logarítmica vs. o inverso negativo da temperatura.  

Para a simulação do SRA em regime permanente, os principais algoritmos foram 

mostrados nos tópicos anteriores. Uma listagem completa do programa pode ser consultada no 

Apêndice II. 

 

6.2 IMPLEMENTAÇÃO DO SRA EM REGIME TRANSIENTE 

 

A implementação do SRA em regime transiente difere da em regime permanente, por 

aquela necessitar de um método para avanço no tempo, que possibilite a solução do sistema 

equações no tempo atual e guarde esta solução para ser usada como informação do tempo 

anterior. O avanço no tempo não é facilitado quando se usa o EES, pois este depende do tipo 

de método de solução do sistema de equações que se está utilizando. Maiores detalhes do 

avanço no tempo serão apresentados mais adiante neste capítulo. 

Como ponto de partida para a modelagem do SRA em regime transiente, um sistema 

simplificado será modelado. Esse sistema constará inicialmente dos seguintes componentes: 

gerador, condensador, válvula de expansão, evaporador, absorvedor, bomba de solução e 
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válvula de redução (Figura 1.1). A inclusão dos outros componentes do SRA não será objeto 

de estudo deste trabalho. 

Antes de entrar nos detalhes da simulação transiente, será abordada a implementação 

do cálculo das propriedades da solução amônia e água, e a implementação do cálculo dos 

coeficientes de transferência de calor. 

O código fonte da implementação do modelo transiente simplificado pode se 

consultado no Apêndice V. 

 

6.2.1 Implementação das Propriedades da Solução de Amônia e Água 

 

O EES possui uma biblioteca de funções interna que engloba funções matemáticas, 

propriedades de fluidos, e propriedades de sólidos e líquidos. Além destas, rotinas externas 

podem ser incorporadas, como é o caso da rotina para o cálculo das propriedades da amônia, a 

já mencionada, NH3H20. Devido ao limitado número de parâmetros que essa rotina calcula, 

foi necessário implementar rotinas de cálculo para calcular propriedades da solução de 

amônia e água como: calor específico, condutividade térmica, tensão superficial, densidade, 

viscosidade dinâmica, etc.  

Como exemplo, tem-se abaixo o algoritmo para o cálculo do calor específico: 

 

1: Recebe Pressão, Concentração, Qualidade 

2:    Se Qualidade ≤ 0 Então 

3:      faça Qualidade = 0 

4:    Senão 

5:        Se Qualidade ≥ 1 Então 

6:           faça Qualidade = 1 

7:         Senão 

8:           faça Qualidade = Qualidade 

9         Fim Se 

10:    Fim Se 

11: Calcular o calor específico para a fase líquida 

12: Calcular o calor especifico para a fase vapor 

13: Calcular o calor específico da mistura 

14: Retornar o calor específico 
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 Neste procedimento, o calor específico é calculado para a região de vapor úmido. 

Quando a qualidade indica que o estado é de líquido resfriado, o calor específico é calculado 

para uma condição de líquido saturado. Se o estado é de vapor superaquecido, o calor 

específico é calculado para uma condição de vapor saturado. Essas condições são impostas da 

linha 2 até a linha 10, onde duas estruturas de seleção foram aplicadas (Se – Então (- Senão). 

No Apêndice III, todo o código para o cálculo das propriedades da amônia é 

apresentado. 

 

6.2.2 Implementação do Cálculo dos Coeficientes de Transferência de Calor 

 

De acordo com o que foi exposto no capítulo 5, vários processos de transferência de 

calor estão ocorrendo no SRA. Para cada processo, um modelo para o cálculo de h é aplicado, 

como por exemplo, o cálculo do coeficiente de transferência de calor para um filme em fluxo 

descendente, como o que ocorre no TSA e TSR. O algoritmo para a determinação de h para 

esse caso é mostrado a seguir: 

 

1: Recebe Pressão, Concentração, Vazão mássica, Diâmetro e Qualidade 

2: Calcular o número de Reynolds do líquido e do vapor 

3: Calcular condutividade térmica da mistura 

4: Calcular densidade da mistura 

5: Calcular calor específico da mistura 

6: Calcular viscosidade dinâmica da mistura 

7: Calcular a viscosidade dinâmica 

8: Calcular a difusividade térmica 

9     Se Reynolds > 1600 Então 

10: 
        faça sigma=0.2077*((vc^2/g#)^(1/3))*Re_l^(8/15) 

        e h_filme=RHO_m*Cp_m*sigma*(g#^(2/3))*(vc^(-1))*(alpha^(2/3))  

11:      Senão 

12: 
         faça sigma=0.91*((vc^2/g#)^(1/3))*Re_l^(1/3) 

          e h_filme=RHO_m*Cp_m*(sigma^(1/2))*(g#^(1/2))*(vc^(-2/3))*(alpha^(2/3)) 

11:       Fim Se 

12:  Retornar coeficiente de transferência de calor 
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No Apêndice IV o código fonte para o cálculo dos coeficientes de transferência de 

calor é mostrado na íntegra.  

 

6.2.3 Volumes de Controle para o Regime Transiente 

 

O SRA no regime transiente terá a numeração dos pontos de estados diferente da 

apresentada na Figura 6.1. A nova numeração é mostrada na Figura 6.2. Observa-se na figura 

que alguns pontos de estados estão circulados em vermelho. Esses pontos podem existir ou 

não, dependendo da escolha do sistema que se quer simular. A escolha do sistema será feita 

através da seleção do componente na janela de diagrama (diagram window) (Figura 6.3). 

 

 
 

Figura 6.2 - de SRA para o regime transiente. 

 

Os pontos de estado circulados em preto são os pontos do sistema simplificado. Este 

sistema contém os seguintes componentes: gerador, condensador, válvula de redução 2, 

evaporador e boiler, absorvedor, válvula de redução 3, bomba de solução. Os componentes 

que podem ser acrescentados são: retificador com a serpentina do retificador, serpentina do 



 
 
 

114 
 

absorvedor, absorvedor trocador de calor a ar e trocador de calor concêntrico (TCC). A 

seleção desses componentes é feita selecionando “Sim” na caixa de seleção. Para a não 

inclusão deve-se escolher “não” na caixa de seleção. Este recurso possibilita a simulação de 

diferentes sistemas de SRA, proporcionando uma análise da influência de cada componente 

no sistema. 

 

 
Figura 6.3 - Diagrama do SRA com os componentes que podem ser escolhidos. 

 

6.2.4 Aproximação das Equações de Balanço 

 

 Para solução do sistema de equações, as equações diferenciais devem ser aproximadas 

por equações algébricas. Tomando como exemplo a equação do balanço de energia, Eq. 

(4.39), reproduzida a seguir: 

  

( )
s

s
s

e
eevcvc

vc imimWQ
dt

Ed
.. ∑∑ −+−= &&&& .  

 

Multiplicando ambos os lados da Eq. (4.39) por dt obtém-se: 
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( ) dti.mi.mWQEd s
s

s
e

eevcvcvc 







−+−= ∑∑ &&&& , (6.1) 

 

Integrando o lado esquerdo da Eq. (6.1) de Eo a E, onde Eo é a energia inicial e E  a 

energia final, e o lado direito sendo integrado de to a t, onde to é o tempo inicial e t é o tempo 

final, obtém-se: 

 

( ) ∫ ∑∑∫ 







−+−=

t

t s
s

s
e

eevcvc

E

E vc
oo

dti.mi.mWQEd &&&& . (6.2) 

 

Integrando as duas integrais definidas, obtém-se: 

( )os
s

s
e

eevcvcvcovc tti.mi.mWQEE −







−+−=− ∑∑ &&&& . (6.3) 

 

Fazendo a multiplicação do lado direito os termos de fluxos assumiram valores instantâneos, 

como mostrado nas Eq. (6.4) – (6.7): 

 

( )ovcvc ttQQ −= & ; (6.4) 

 

( )ovcvc ttWW −= & ; (6.5) 

  

( )oee ttmm −= & ; (6.6) 

  

( )oss ttmm −= & . (6.7) 

 

A Eq. (6.3) ficará como mostrada a seguir: 

 

s
s

s
e

eevcvcvcovc i.mi.mWQEE ∑∑ −+−=− . (6.8) 

 

A energia no volume de controle é dada pelo produto da massa pela energia interna no 

volume de controle. Dessa forma a Eq. (6.8) ficará assim representada: 
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s
s

s
e

eevcvcvcovcovcvc i.mi.mWQu.mu.m ∑∑ −+−=− , (6.9) 

 

que pode ser rearranjada, ficando a equação aproximada do balanço de energia como: 

 

vcvcs
s

s
e

eevcovcovcvc WQi.mi.mu.mu.m −+−+= ∑∑ . (6.10) 

  

Adotando o mesmo procedimento para o balanço de massa (Eq. 4.1) e concentração 

(Eq. 4.40), obtém-se as duas equações de balanços aproximadas: 

 

sevcovc mmmm −+= , (6.11) 

 

s
s

s
e

eevcovcovcvc C.mC.mC.mC.m ∑∑ −+= . (6.12) 

 

6.2.5 Método de Avanço no Tempo 

 

O avanço no tempo no EES pode ser feito com o uso da tabela integral (integral table) 

ou da tabela paramétrica. A vantagem no uso da tabela integral é a não limitação do número 

de linhas na tabela. O número de linhas depende do limite superior do intervalo de integração 

e do tamanho do passo de tempo. Uma desvantagem do uso deste método é que a tabela de 

integral não é guardada na memória auxiliar, significando que os dados são perdidos toda vez 

que o programa é iniciado. Devido a essa característica, a tabela integral não pode ser usada 

como fonte de dados para utilização do recurso de animação do EES. 

A utilização da tabela paramétrica possui a vantagem de não perder os dados quando o 

programa é encerrado, por outro lado o número de linhas é limitado, pois o EES só guarda 

6.245 linhas da tabela paramétrica. Essa limitação encurta o tempo de simulação, quando se 

utiliza passo de tempo pequeno. Por exemplo: para um passo de tempo de 1 segundo, pode-se 

chegar a um tempo final de simulação de 104 minutos. Com um passo de tempo de 0,1 

segundo, pode-se chegar a um tempo final de 10,4 minutos. Para um tempo maior e passo de 

tempo pequeno, pode-se acrescentar linhas na tabela paramétrica, mas estas não devem ser 

mantidas ao salvar o programa, pois ao reiniciá-lo este pode não abrir corretamente causando 

erro de inicialização. 
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Neste trabalho, a tabela paramétrica será usada para guardar os valores calculados. 

Para o avanço no tempo, duas colunas serão criadas na tabela paramétrica: uma para o 

contador de linha, n, e outra para guardar o tempo de simulação (Tempo) (Figura 6.4). 

 

 
 

Figura 6.4 - Tabela paramétrica mostrando a coluna n de controle de linha e a coluna de 

contagem do tempo de simulação, Tempo. 

 

A simulação será iniciada da segunda linha, pois na primeira constam os valores 

iniciais dos parâmetros que dependem dos valores do tempo anterior. O controle de linha é 

feito através da equação: 

 

n
n

1ROW
∆

+= , (6.13) 

 

onde ROW é o número da linha na tabela, n∆ é uma constante, cujo valor deve ser sempre 

igual a um, pois este é usado para a determinação da linha que está sendo calculada no tempo 

atual e n é número da linha no tempo atual. 

 

6.2.6 Implementação dos Volumes de Controle 

 

Para a simulação do SRA as hipóteses simplificadoras impostas no subitem 4.2.2 do 

capítulo 4 serão consideradas. 
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No SRA alguns volumes de controles possuem o mesmo modo de implementação, 

como é o caso das serpentinas no retificador e no absorvedor; das válvulas de expansão;  do 

condensador e do absorvedor, etc. A seguir, os algoritmos empregados em cada um dos 

grupos de componentes, conforme descrito no subitem 4.1.2, serão descritos. 

 

6.2.6.1 Implementação do Grupo G1 – Separadores 

 

No grupo G1, estão reunidos os componentes cuja função é promover a separação dos 

componentes da solução (amônia e água), como é o caso do GERA e do RET. O primeiro 

separa a amônia da água através da evaporação da amônia e o segundo separa a água da 

amônia através da condensação da água. A seguir os detalhes da modelagem do gerador são 

apresentados. 

 

1. Gerador. 

 

Na Figura 6.5, o volume de controle do GERA usado na modelagem permanente é 

mostrado. Nesta figura o RET está incorporado ao sistema, juntamente com o TSR. Na Figura 

6.6, o volume de controle do GERA sem o RET e TSR é mostrado. Esse volume de controle 

será utilizado na simulação do sistema simplificado. 

 

 
 

 

 5  10 

 12 

 3 

Qgera 

Figura 6.5 - Volume de controle do gerador com o RET e TSR incorporado ao SRA. 
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 O código desenvolvido neste trabalho permitirá a seleção dos volumes de controle que 

devem ser considerados. Para isso, uma estrutura de seleção foi incorporada para eliminar ou 

incluir os pontos de estado de interesse. A seguir, a maneira como essa seleção é realizada é 

apresentada. 

 

 
 

 

Para o GERA do SRA simplificado mostrado na Figura 6.6, os pontos 3 e 5 deixam o 

volume de controle e o ponto 2 entra no volume de controle. Para simular o SRA 

simplificado, os pontos 10 e 12 devem ser retirados do modelo (Figura 6.5). Então, usa-se 

uma estrutura de seleção no corpo principal do programa (equations window). Com a 

aplicação do comando $IF/$IFNOT, haverá sempre uma exclusão de comandos que não 

devem ser executados se a condição testada for verdadeira. O $IF/$IFNOT difere da estrutura 

de seleção IF/THEN/ELSE por aquele ter a sua aplicação somente na janela de equações e 

este só pode ser usado em funções e procedimentos e nunca na janela de equações. 

Para deslocar o curso de execução do programa principal, uma variável do tipo 

caractere é testada e, se for verdadeira, o modelo do retificador é incorporado ao modelo 

principal, se for falso, as propriedades do ponto 10 são consideradas iguais a zero e as 

propriedades do ponto 12 são iguais as propriedades do ponto 2. 

Abaixo o algoritmo da estrutura $IF/IFNOT é mostrado. 

 

 

 5 

 3 

Qgera 

 2 

Figura 6.6 - Volume de controle do gerador sem o RET e o TSR. 
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1: Se Ret$ = Sim, Então 

2:       inclua equações retificador 

3: Senão 

4: 
     faça ponto 10 = 0 

     faça ponto 12 = ponto 2 

5: Fim Se 

 

Esse algoritmo servirá de base para todas as seleções que serão feitas no corpo do programa. 

Nos volumes de controle mostrados nas Figuras 6.5 e 6.6, deverão ser monitoradas a 

temperatura na parede do GERA e a temperatura da solução de amônia e água, como também 

os fluxos de massa saindo na parte superior, que terá condição de vapor saturado, e o fluxo de 

massa saindo pela parte inferior, que terá condição de líquido saturado. 

O monitoramento da temperatura da solução no interior do GERA é importante, pois a 

partir dela é que o fluxo de vapor que sai na parte superior do GERA ocorre. Deve-se montar 

um sistema de equação para determinar essa temperatura.  

Deverá ser equacionado o fluxo de calor por convecção no lado externo do gerador, o 

fluxo de calor na parede do GERA e o fluxo de calor por convecção na solução.  

No GERA a altura do líquido deve ser determinada para que a vazão mássica na saída 

do ponto 3 seja calculada. As equações para a determinação da vazão mássica foram 

apresentadas no subitem 4.2.3.3, estas são aplicadas no algoritmo mostrado a seguir. 

 

1: Calcular a massa de líquido no gerador 

2: Calcular o volume de líquido no gerador 

3: Calcular a altura do líquido 

4: Calcular a velocidade no ponto 3 

5: Calcular a área da secção transversal do tubo de saída 

6: Calcular a vazão no ponto 3 

7: Calcula a vazão mássica no ponto 3 

8: Calcular a massa que sai no ponto 3. 

 

Além da temperatura da solução e da massa que sai no ponto 3, determinar a massa 

que sai pelo ponto 5 é o ponto mais importante na simulação do GERA, pois esta é a massa 

que servirá de transporte de calor no EVA.  
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Com o conjunto de equações formado pelas equações de balanços, deve-se determinar 

a massa de vapor que sai no ponto de estado 5. As condições de estado podem ser 

determinadas para os pontos 3 e 5. Em 3 a condição é de líquido saturado e qualidade igual a 

zero e em 5, a condição é de vapor saturado e qualidade igual a 1. A temperatura nesses 

pontos será a temperatura de saturação. 

A pressão no gerador é dada pela soma da pressão de funcionamento com a pressão 

atmosférica. A concentração considerada no código acima foi a concentração no tempo 

anterior. Como no gerador a tendência é de que a condição de saturação esteja sempre 

presente, a temperatura no gerador e nos pontos 3 e 5 é a temperatura de saturação.  

Com a massa no gerador sendo conhecida (m), o volume específico (v) do GERA 

poderá ser determinado usando relação do tipo: 

 

v
VOL

m = . (6.14) 

 

onde VOL é o volume do volume de controle. Com a determinação do volume específico, 

determina-se a qualidade no gerador.  

 

2. Retificador 

 

No retificador há uma remoção de água da mistura, propiciando uma maior pureza da 

solução que será encaminhada para o evaporador. Para conseguir a purificação da solução, 

calor deve ser retirado da mistura, fazendo com que o componente menos volátil atinja a 

temperatura de vapor saturado e em seguida condense uma parcela de massa de água. Nesse 

processo, amônia também é condensada e é encaminhada, juntamente com a água, para o 

GERA. 

O RET, quando incorporado ao sistema, será simulado juntamente com a serpentina do 

retificador, TSR. Anexados esses componentes os pontos 9, 10 e 11 são incorporados ao 

modelo, e evidentemente, participarão das equações de balanço e terão suas propriedades 

calculadas. 

Como mencionado no Capítulo 4, no subitem 4.2.3.3, o reservatório do RET é um 

cilindro posicionado na horizontal, que torna a determinação da altura de líquido mais difícil 

do que o cilindro na vertical, como é o caso do GERA e do ABS. Para a determinação da 
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altura de líquido, é feita uma interpolação em uma tabela que consta o volume do RET para 

uma determinada altura. Esses dados foram mostrados na Tab. (4.3). 

Para a determinação da altura de líquido, deve-se primeiro calcular o volume de 

líquido no retificador. Isso é feito fazendo a multiplicação da massa de líquido pelo volume 

específico no retificador.  

O cálculo da vazão mássica que retorna para o GERA é calculado da mesma maneira 

que foi feita no gerador para a vazão máxima do líquido que sai pela parte inferior do GERA. 

Uma particularidade no cálculo da altura de líquido no RET, é que neste é considerada uma 

altura residual, que seria uma pequena quantidade de líquido que ficaria no interior do RET. A 

altura residual é consequência da penetração do tubo de saída na carcaça do RET, conforme 

pode ser visto na Figura 6.7. 

Com a altura residual, deve-se calcular a altura de líquido disponível no retificador, 

que será usado no cálculo da vazão mássica da solução que sai para o GERA. 

 

 

Figura 6.7 - Detalhe de um cilindro horizontal com a altura residual de líquido. 

 

No RET a condição mais comum é uma condição saturada, dessa forma o retorno da 

solução para o GERA (ponto 10) é de líquido saturado e a saída para o COND (ponto 9) é de 

vapor saturado. Com isso, as condições de estado para esses pontos são as mesmas das 

condições de saturação. 

ha.res 
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Com as condições de estado dos pontos que entram e saem do volume de controle do 

RET definidas e com o fluxo de calor sendo determinado no volume de controle do TSR, a 

energia interna no volume de controle do RET é determinada através do balanço de energia. 

Para maiores detalhes sobre a implementação do RET, o Apêndice V deve ser 

consultado. 

 

6.2.6.2 Implementação do Grupo G2 – Serpentinas do TSR e TSA 

 

As serpentinas são tubos colocados no interior do RET e do ABS para que façam a 

recuperação de calor interna. Estes componentes inicialmente estão vazios e depois de alguns 

instantes, um fluido escoará pelo seu interior.  

Para a simulação transiente, o monitoramento do enchimento do tubo deve ser 

considerado, já que a massa no interior do tubo influenciará o coeficiente de transferência de 

calor e consequentemente o coeficiente global de transferência de calor. 

À medida que a massa entra no tubo, um determinado comprimento do tubo é ocupado 

pela solução. Esse comprimento é calculado em função da massa que entra, da massa máxima 

que o tubo comporta e o comprimento do tubo. O comprimento ocupado é calculado segundo 

o seguinte algoritmo: 

 

1: 
Recebe a massa no volume de controle (mvc), a massa máxima no volume de controle 

(mmax.vc) e o comprimento do volume de controle (Lvc) 

2:     Se mvc ≤ 0.0000000001 Então 

3:        Comprimento ocupado = 0 

4:     Senão     

5:          Se mmax.vc ≤ 0 Então 

6:             Comprimento ocupado = 0 

7:          Senão 

8:         Calcula comprimento ocupado 

9:         Fim Se 

10:     Fim Se 

11: Retorna Comprimento ocupado 

 

 Outro ponto a ser monitorado é a massa que sai da serpentina. Se o tubo não estiver 

completamente cheio de solução a massa que sai será igual a zero, em caso contrário, a massa 
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que deixa o volume de controle (ms) é a diferença entre a massa no volume de controle (mvc), 

somado com a massa que entra (me), e a massa máxima no volume de controle (mmax). Veja a 

equação a seguir: 

 

( ) maxvces mmmm −+= . (6.15) 

 

O algoritmo para determinar a massa que sai, é mostrado a seguir: 

 

1: 
Recebe a massa que entra (me), a massa no volume de controle (mvc),e a massa máxima 

no volume de controle (mmax.vc) 

2: Calcular a massa no volume para controle 

3:     Se mvc.controle ≤ mmax.vc Então 

4:        Massa que sai = 0 

5:     Senão     

6:         Calcula massa que sai 

7:         Fim Se 

8: Retornar a massa que sai 

 

De acordo com as hipóteses simplificadoras apresentadas no Capítulo 4, a 

concentração se mantém constante ao longo TSR. Dessa forma, o balanço de concentração é 

feito de modo simplificado, apenas igualando a concentração no interior da serpentina e a da 

saída com a concentração da entrada. 

O fluxo de calor que penetra no TSR e no TSA é calculado do mesmo modo. Primeiro, 

o diferencial de temperatura é determinado, em seguida o coeficiente global de transferência 

de calor é estimado. A área de troca de calor é determinada levando em consideração o 

comprimento ocupado, com isso, ocorre uma variação no coeficiente global de transferência 

de calor. 

 Com a determinação do fluxo de calor no TSR, pode-se determinar a temperatura de 

saída da serpentina, usando a Eq. (4.11).  

Nas hipóteses simplificadoras também foi imposto que a entalpia possuiu um 

comportamento linear ao longo dos trocadores de calor. Com essa imposição, conhecendo as 

entalpias de entrada e saída, pode-se determinar a entalpia no volume de controle em função 

do comprimento da serpentina.  
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A temperatura no volume de controle é dada pela média das temperaturas da entrada e 

saída. 

 

6.2.6.3 Implementação do Grupo G3 – COND e ABTA 

 

O grupo G3 é composto pelos trocadores de calor em que o fluido frio é o ar, cujo 

processo é caracterizado por um processo de convecção forçada. A implementação desses 

componentes ocorre de maneira semelhante a implementação do grupo G2. 

O ABTA pode ou não ser incluído na simulação. A seleção desse componente é feita 

através da mesma forma que o RET. Se for optado por incluir esse componente, o ponto 13 

será incluído na simulação (Figura 6.3). Se esse componente não for incluído, as propriedades 

de estado do ponto de estado 13 serão iguais a do ponto de estado 1. 

 

6.2.6.4 Implementação do Grupo G4 – ABS e ABTA 

 

O grupo G4 é composto pelos misturadores. O ABS recebe o fluxo de solução fraca 

vindo do GERA e de vapor proveniente do EVA ou TCC, quando este for incluído no 

modelo. A absorção da amônia pela água começa no ABS e termina no ABTA. No processo 

de absorção há uma geração interna de calor, denominado de calor de reação. Esse calor deve 

ser retirado do sistema, sendo transferido para uma fonte fria, que é o ar ambiente. 

A retirada do calor gerado pelo processo de absorção influencia a maneira de simular o 

ABS. Se no RET a energia interna é determinada no balanço de energia, no ABS o que deve 

ser determinado é a quantidade de calor que deve ser retirada do sistema para manter a 

temperatura do ABS dentro de limites aceitáveis. 

No ABS a altura de líquido também deve ser determinada, levando em consideração a 

altura de líquido residual, já que o tubo de saída do absorvedor está a certa distância do fundo 

do reservatório, conforme mostra a Figura 6.8, onde pode ser visto o desnível do tubo de saída 

do absorvedor. A determinação da altura de líquido disponível no ABS é feita da mesma 

maneira que foi feita no GERA. 

A condição de saída do ABS pelo ponto 1 é considerada a mesma do interior do ABS. 

A condição no interior do ABS é calculada considerando a pressão, concentração e qualidade 

no ABS. A pressão no ABS é a mesma pressão do EVA, a concentração no ABS é 

determinada pelo balanço de concentração. A qualidade é calculada considerando que todo o 

vapor que entrou no tempo anterior foi todo absorvido pela solução fraca, dessa forma, a 
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qualidade no ABS será dada pela divisão da massa de vapor que entra pelo ponto 8 (ou 16) 

pela massa no retificador. 

A implementação do ABTA já foi comentada no subitem 6.2.6.3. 

 

 
 

Figura 6.8 - Detalhe do ABS com o tubo de saída não coincidente com o fundo. 

 

6.2.6.5 Implementação do Grupo G5 – Válvulas de Redução 1, 2 e 3 

 

As válvulas de redução são responsáveis por manter os diferentes níveis de pressão. A 

VR 1 mantém uma  pressão intermediária, sendo posicionada entre o COND e o TCC. A VR 

2 reduz a pressão do SRA para a pressão de evaporação. A VR 3 mantém o diferencial de 

pressão entre o GERA e o ABS. 

Nas válvulas de redução a massa, a concentração e a entalpia na entrada são iguais as 

da saída. A diferença de pressão entre o lado de baixa pressão e o de alta pressão é mantido 

através de uma proporção constante, conforme pode ser visto no código fonte da VR 3 

mostrado a seguir: 

 

R_p=0.18   

P_minima=251325  

CALL CalculaPressaoBaixa(P_gera,R_p,P_minima:P[4]) 

ha.res. 



 
 
 

127 
 

R_p é o valor da razão que deve ser mantida entre pressão baixa e a pressão alta. O valor da 

pressão baixa, P[4], para a VR 3 é determinado segundo os critérios determinados pela 

procedure CalculaPressaoBaixa, que possui o seguinte código: 

 

PROCEDURE CalculaPressaoBaixa(P_alta,R_p,P_min:P_baixa) 

P_b.teste=R_p*P_alta 

IF (P_b.teste<P_min) THEN 

     P_baixa:=P_min 

ELSE 

     P_baixa:=P_b.teste 

ENDIF 

END 

 

Nesta procedure uma pressão baixa de teste é calculada, e em seguida testada: se o seu valor é 

menor ou igual a pressão mínima de trabalho, a pressão baixa será igual a pressão mínima, em 

caso contrário a pressão baixa será igual a pressão baixa de teste. 

As condições de saída das VRs são determinadas considerando os parâmetros 

conhecidos: pressão, concentração e entalpia. 

Para a VR 2 o valor da pressão será igual ao calculado para a VR 3. As condições de 

saída são calculadas considerando os mesmos parâmetros da VR 3, ou seja, pressão, 

concentração e entalpia. 

Para a VR 1 o mesmo modelo da VR 3 é aplicado, sendo que a razão de proporção é 

maior para que se obtenha uma pressão um pouco menor do que a pressão no GERA (pressão 

alta).  

A VR1 pode ser incorporada ou não ao sistema, através da seleção desta na janela de 

diagrama. A inclusão dessa válvula só é indicada se o TCC for incorporado ao sistema. Se o 

TCC for incluído ao SRA, pode-se testar a influência dessa válvula no desempenho do 

sistema. 

 

6.2.6.6 Implementação do Grupo G6 – EVA e TCC 

 

Esse grupo é composto por dois tipos de trocadores de calor: o primeiro é o 

evaporador, que possui um tipo de trocador de calor aproximado com o de casca e tubos e o 
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segundo é um trocador de calor do tipo concêntrico de correntes cruzadas. A seguir a 

simulação de cada um será comentada. 

 

1. Evaporador 

 

A simulação do EVA é realizada de maneira semelhante a descrita para o COND, no 

subitem 6.2.6.3, divergindo somente no cálculo do fluxo de calor que penetra para o interior 

do EVA. No COND, a troca de calor ocorre entre o fluido refrigerante com o ar, enquanto no 

EVA, a troca ocorre entre o fluido refrigerante principal e o fluido refrigerante secundário, a 

água. 

A determinação do diferencial de temperatura é feita através do cálculo da diferença 

de temperatura média logarítmica (DTML), mostrada na Eq. (4.47).  

A determinação da temperatura de saída do evaporador é feita da mesma maneira que 

no COND e TSR. A temperatura no evaporador é determinada pela média aritmética entre as 

temperaturas da entrada e da saída. 

O trocador de calor da água é implementado juntamente com o evaporador, pois estes 

interagem entre si. Sua implementação é bem simples, pois o fluxo de calor é calculado no 

EVA e o volume de controle está completamente cheio de água, não sendo necessário o 

monitoramento do acúmulo de massa no interior do volume de controle. 

A quantidade de calor no trocador de calor da água (TCA) é a mesma que no EVA, 

porém o sentido de fluxo deve ser sempre o inverso. O sentido de fluxo de calor depende do 

sinal da DTML calculada no EVA. Se a DTML for negativa o fluxo de calor ocorre do EVA 

para o TCA e se positivo o fluxo de calor ocorre do TCA para o EVA. 

A temperatura da água TCA é dada pela média aritmética entre as temperaturas de 

entrada e saída. 

No TCA as temperaturas de entrada e saída da água deverão ser mantidas em torno de 

12°C e 7°C, respectivamente. Com isso, um mecanismo de fornecimento de calor foi 

incorporado para que, ao atingir o limite inferior, um acréscimo de calor seja fornecido à água 

fazendo com que a temperatura se eleve. Esse mecanismo simula o boiler que foi incorporado 

ao SRA comercial da marca ROBUR para manter as temperaturas nos limites desejados. 

Maiores detalhes sobre o SRA da ROBUR serão tratados no Capítulo 7.  
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2. Trocador de calor concêntrico 

 

O trocador de concêntrico, TCC, pode ser incorporado ou não no sistema. A 

incorporação do TCC faz surgir três pontos de estado no sistema: 14, 15 e 16. A simulação 

desse componente é feita de maneira semelhante ao conjunto evaporador e trocador de calor 

da água. Para maiores detalhes do método empregado, consultar o Apêndice V. 

 

6.2.6.7 Implementação da Bomba de Solução 

 

A bomba de solução é composta pelo reservatório de acúmulo de solução e a bomba 

propriamente dita. No reservatório posicionado acima da bomba, a solução proveniente do 

ABTA é acumulada para garantir um fluxo de líquido na bomba de solução. 

O reservatório é um tubo cilíndrico posicionado verticalmente como pode ser visto na 

Figura 6.9. Na simulação da bomba de solução, a altura de líquido deverá ser determinada, 

porém não deverá ser considerada a altura de líquido residual, pois o líquido que entra na 

bomba é todo direcionado para o TSR. 

 

 
Figura 6.9 - Detalhe da bomba de solução com o reservatório de líquido na parte superior. 

 
Na simulação da bomba de solução, além do balanço de massa, foi incluído um 

balanço volumétrico para auxiliar no cálculo da altura ocupada pelo líquido no reservatório da 

bomba.  

O método de cálculo da massa que sai é o mesmo aplicado para os outros reservatórios 

como o ABS e GERA. 
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Quando o reservatório não está cheio de solução, a saída da massa será influenciada 

pela força da gravidade. Quando o reservatório estiver cheio, a massa que entra deverá ser 

igual a massa que sai.  

Para o cálculo das propriedades dos pontos de estado na BS utilizam-se as equações do 

trabalho na bomba (Eq. 4.13) e do balanço de energia. A energia interna da bomba é calculada 

segundo o seguinte algoritmo: 

 

1: Calcular o volume específico ocupado 

2: Calcular as condições de saturação 

3: Calcular a qualidade na bomba 

4: Calcular a energia interna na bomba 

 

Os detalhes dos algoritmos apresentados acima poderá ser consultado no Apêndice VI. 
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CAPÍTULO VII 

 

 

ANÁLISE EXPERIMENTAL DO SRA DA ROBUR 

 

7 ANÁLISE EXPERIMENTAL DO SRA DA ROBUR 

Uma análise experimental será realizada no SRA da ROBUR, modelo ACF60, com 

capacidade de 60.000 Btu/h (5 TR), cujo objetivo é obter dados para validar o modelo 

matemático na simulação do SRA em regime permanente e transiente. 

O SRA que será analisado é um chiller de absorção de fabricação da ROBUR, que 

utiliza o par amônia e água como fluido de trabalho e fonte de calor proveniente da queima de 

combustível gasoso. O sistema em estudo é específico para resfriamento de um líquido de 

refrigeração secundária. O sistema pode ser aplicado tanto para climatização de ambientes 

(comercial ou residencial), como também para processos industriais de resfriamento. 

Nos itens que se seguem serão abordados o método de leitura das temperaturas do 

sistema, os equipamentos utilizados e os resultados obtidos com o ensaio do SRA. 

 

7.1 METODOLOGIA EMPREGADA 

 

Para a análise do SRA será feito um monitoramento das temperaturas de 16 pontos no 

SRA e um ponto para a temperatura ambiente. O ensaio será iniciado quando as temperaturas 

dos pontos de leitura estiverem estabilizadas com a temperatura ambiente. O equipamento 

deverá funcionar por 60 minutos. Gráficos com as temperaturas deverão ser gerados para que 

uma análise do funcionamento do SRA seja realizada. 

 

7.1.1 Equipamentos Utilizados 

 

Para a leitura da temperatura será utilizado o sistema de aquisição de dados data Taker 

DT800. As leituras dos pontos de temperatura serão feitas através de termopar do tipo T, em 
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que o pólo positivo deverá ser ligado por um fio de cobre (Cu) e o negativo por um fio de 

cobre constantan, cuja composição é de 55% de cobre (Cu) e 45% de níquel (Ni). Esse tipo de 

termopar possibilita leitura de temperatura na faixa de -200 a 360 °C. Os dados de 

temperatura serão lidos e armazenados pelo software de comunicação DT800-Friendly. 

A leitura das pressões de sucção e de descarga da bomba centrífuga usada para circular 

a água de resfriamento, será feita através de manômetros do tipo bourdon. 

Para a manutenção da temperatura de entrada no evaporador em torno de 12 °C, um 

controle lógico programável (CLP) foi utilizado, proporcionando um controle proporcional, 

integral e derivativo (PID). O CLP atua em uma resistência de 10.000 W, que está 

posicionado na extremidade de um boiler (Figura 7.1), imersa no fluido de refrigeração 

secundário (água). 

Uma bomba centrífuga mantém a circulação de água no chiller, com a pressão 

controlada por um registro do tipo gaveta. A pressão de descarga é mantida em 2,5 kgf/cm2 

(245.116,25 Pa) e a de sucção em 1,2 kgf/cm2 (117.679,80 Pa). 

 

7.1.2 Instalação de Ensaio do SRA 

 

Para o estudo de funcionamento do SRA da ROBUR, foi montado um sistema para 

simular a carga térmica que normalmente é submetido o sistema de refrigeração em uma 

instalação comercial ou residencial.  

 

 
Registros do tipo de gaveta são colocados no circuito para direcionar o fluxo de água,  

 

Na Figura 7.1, o diagrama da instalação é mostrado, onde o circuito do fluido de 

refrigeração secundário é destacado, no qual, pode-se verificar a existência de um reservatório 

SRA 

Bomba de 
Água 

Reservatório 
de 

Água + 

- 
Boiler 

V1 

V2 

V3 V4 

Figura 7.1 - Diagrama da instalação do SRA da ROBUR. 
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de água, cuja finalidade é manter um fornecimento constante de água na bomba. Verifica-se 

também, a existência de um boiler que é composto por um tubo de aço 1020 de diâmetro de 

0,15 m e comprimento de 1 m, com uma resistência de 10 kW posicionada em uma das 

extremidades. 

Registros do tipo gaveta são colocados no circuito para direcionar o fluxo de água, 

possibilitando alternativas de circulação do fluido de refrigeração secundário. Se as válvulas 

V1 e V4 estiverem abertas e as válvulas V2 e V3 fechadas, a água circula sem passar pelo 

boiler. Se as válvulas V1 e V4 forem fechadas e as válvulas V2 e V3 forem abertas, a água 

circulará passando somente pelo boiler. Uma combinação entre as válvulas possibilitará uma 

circulação mista, ou seja, haverá um fluxo de água pelo boiler e outro pelo reservatório de 

água. Com esse recurso, diferentes condições de carga térmica poderão ser simuladas. 

 

7.2 O ENSAIO  

 

O SRA da ROBUR foi ensaiado no laboratório Núcleo Tecnologia da Combustão da 

Universidade de Fortaleza, localizado no bloco L, sala L 20. 

Para o monitoramento das temperaturas foram instalados termopares em dezesseis 

pontos, conforme é mostrado na Figura 7.2.  

 
 

Figura 7.2 – Sistema ROBUR com os pontos para leitura das temperaturas e pressões. 

Solução 
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 Na Tab. (7.1) todos os pontos são listados de maneira mais detalhada, indicando a 

localização do ponto, descrição, sigla e a cor que foi usado no gráfico gerado pelo software de 

comunicação DT800-Friendly. 

 

Tabela 7.1 - Pontos de leitura do SRA da ROBUR. 

Ponto Descrição Sigla Cor 

1 Saída do RET – Entrada do COND SRET/ECOND  

2 Saída do COND – Entrada da VR 1  SCOND/EVR1  

3 Saída da VR 1 – Entrada do TCC  SVR1/ETCC  

4 Saída do TCC – Entrada da VR 2  STCC/EVR2  

5 Saída da VR 2 – Entrada do EVA SVR2/EEVA  

6 Saída do EVA - Entrada do TCC  SEVA/ETCC  

7 Saída do TCC – Entrada do ABS STCC/EABS  

8 Saída do ABS – Entrada do ABTA  SABS/EABTA  

9 Saída do ABTA – Ent. bomba de solução SABTA/EBS  

10 Saída bomba de solução – Entrada do TSR SBS/ETSR  

11 Saída do TSR – Entrada TSA STSR/ETSA  

12 Saída do TSA – Entrada do GERA STSA/EGERA  

13 Saída do GERA – Entrada da VR 3 SGERA/EVR3  

14 Saída da VR 3 – Entrada do ABS SVR3/EABS  

A Saída do RET – Entrada GERA SRET/EGERA  

B Saída do GERA – Entrada do RET SGERA/ERET  

15 Temperatura Ambiente Tamb  

 

Após a verificação da estabilização da temperatura dos pontos de leitura com a 

temperatura ambiente, o ensaio foi iniciado e teve uma duração de 60 min. 
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7.2.1 Obtenção das Curvas de Temperatura 

 

A leitura das temperaturas foi realizada em intervalos de tempo variados. No início, 

como as mudanças de temperatura são mais frequentes, a leitura foi feita em um intervalo de 1 

em 1 segundo. No final do ensaio, onde as condições de regime permanente são alcançadas, o 

intervalo de leitura foi de 1 em 1 minuto. Na Tab. (7.2) os intervalos de leituras adotados são 

detalhados. 

 

7.3 ANÁLISE DO SRA 

 

Após o funcionamento contínuo de 60 minutos, as curvas de temperaturas apresentam 

cada uma um comportamento particular. A Figura 7.3 mostra o comportamento de 12 pontos 

dentre os 16 monitorados.  

No gráfico, observam-se claramente duas zonas de temperatura em que a fronteira é a 

temperatura ambiente (linha vermelha horizontal na Figura 7.3). Tomando como base a Tab. 

(7.1) e a Figura 7.4, os pontos que figuram abaixo da temperatura ambiente são: 4, 5, 6 e 7. Os 

restantes permanecem acima da temperatura ambiente. Os pontos 4 (STCC/EVR2) e 7 

(STCC/EABS), no início do funcionamento, permanecem acima da temperatura ambiente, 

porém quando o sistema começa a entrar em regime permanente, as temperaturas nesses 

pontos ficam abaixo desta.  

 

Tabela 7.2 - Intervalos para a leitura da temperatura no ensaio do SRA da ROBUR. 

Tempo de Ensaio  

(min.) 

Intervalo de Leitura  

(s) 

0 – 3 1 

3 – 5 5 

5 – 18 10 

18 – 60 60 

 

Após certo período de funcionamento (Figura 7.3), observa-se que as curvas de 

temperaturas apresentam oscilações, que são resultantes do sistema de controle do SRA, para 

manter as temperaturas dentro dos valores aceitáveis de funcionamento. Dessa forma, cada 
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curva apresenta um mínimo, um máximo e uma temperatura média. A Tab. (7.3) mostra um 

resumo dessas temperaturas para os 16 pontos de leitura do SRA. 

 

 
 

Figura 7.3 - Gráfico com o comportamento das temperaturas após 60 minutos de ensaio, 

gerado com o software de comunicação DT800-Friendly. 

 

 
 

Figura 7.4 - Comportamento das curvas de temperatura para os pontos 4, 5, 6 e 7. 
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Tabela 7.3 - Temperaturas mínimas, máximas e médias dos pontos de leitura do SRA. 

Ponto Sigla 

Temperatura 

Mínima 

(°C) 

Temperatura 

Máxima 

(°C) 

Temperatura Média 

(°C) 

1 SRET/ECOND 73,20 77,36 74,87 

2 SCOND/EVR1 36,73 39,33 37,87 

3 SVR1/ETCC 35,63 38,69 36,84 

4 STCC/EVR2 24,88 30,14 27,40 

5 SVR2/EEVA 6,71 10,24 8,70 

6 SEVA/ETCC 8,96 16,44 12,03 

7 STCC/EABS 10,06 15,07 12,16 

8 SABS/EABTA 63,08 74,22 68,07 

9 SABTA/EBS 36,76 44,13 40,45 

10 SBS/ETSR 40,06 44,23 41,74 

11 STSR/ETSA 64,28 75,95 68,70 

12 STSA/EGERA 103,45 108,05 105,80 

13 SGERA/EVR3 121,62 131,50 126,09 

14 SVR3/EABS 120,01 130,09 124,27 

A SRET/EGERA 82,34 103,69 93,86 

B SGERA/ERET 102,57 109,78 107,01 

 

Na Figura 7.5 pode-se verificar a diferença de temperatura apresentada entre a saída 

do GERA e a entrada do EVA. No ponto B, SGERA/ERET, foi observada uma temperatura 

máxima de 109,78 °C e uma mínima de 102,57 °C, com uma média de 107,01 °C. O ponto 5 

(SVR2/EEVA) é o ponto de menor temperatura, 3,63 °C. Essa marca é atingida com 6 min. e 

4 s (354 s) de ensaio. Quando a temperatura mínima é atingida, o controle de temperatura do 

SRA entra em atuação, fazendo com que a temperatura desse ponto oscile entre 3,63 a 10,6 

°C, como pode ser visto na Figura 7.6, onde o retângulo vermelho indica o intervalo em que a 

temperatura do ponto 5 oscila. 
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Figura 7.5 - Temperaturas na saída do GERA e entrada do EVA. 

 

 
Figura 7.6 - Faixa de oscilação da temperatura no ponto 5, entrada do evaporador, com 

mínima de 3,63 °C e máxima de 10,6 °C. 
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Na Figura 7.7 pode-se verificar o comportamento dos pontos que entram e saem do 

GERA. O ponto 13 (SGERA/EVR3) é o que possui as maiores temperaturas do sistema. 

Quando a solução passa pela VR 3, há uma diminuição da temperatura de aproximadamente 

1,44 %, tomando como base a temperatura média do ponto 13. O ponto 13 apresenta uma 

redução de temperatura abaixo da temperatura ambiente, chegando a atingir uma temperatura 

de 24,97 °C com 2 min. e 60 s de ensaio. Nesse instante observa-se uma pequena oscilação 

para depois começar a elevação de temperatura. O detalhe dessa redução de temperatura pode 

ser visto na Figura 7.8. Nesta mesma figura, verifica-se que a temperatura do ponto B 

(SGERA/ERET) também sofre uma pequena redução na temperatura, chegando a atingir um 

valor de 28,82 °C. Desse comportamento conclui-se que, no início do funcionamento, há um 

resfriamento na solução no GERA. O ponto 12 (STSA/EGERA) possui uma média de 

temperatura bem próxima do ponto B, porém observa-se que quando há um máximo na curva 

do ponto B, há um mínimo na curva do ponto 12, ou vice e versa. Essa proximidade das 

temperaturas nesses pontos, prova que há uma boa recuperação de calor interna no sistema. 

 

 
Figura 7.7 - Comportamento dos pontos que entram e saem do GERA. 
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Figura 7.8 - Temperatura do ponto 13 com a redução de temperatura. 

 

 
 

Figura 7.9 - Temperaturas dos pontos que entram e saem do RET. 

 



 
 
 

141 
 

Na Figura 7.9 os pontos que entram e saem do RET são mostrados. O ponto B 

(SGERA/ERET) é um ponto de entrada, enquanto os pontos A (SRET/EGERA) e 1 

(SRET/ECOND) são de saída.  A solução entra no ponto B com uma temperatura média de 

107,01 °C (Tab. (7.3)) e sai no ponto 1 com uma temperatura média de 74,87 °C. Com essa 

queda de temperatura, devido ao calor transferido para a serpentina contida dentro do RET, há 

a purificação do vapor da solução que vem do GERA. Essa purificação é decorrente da 

condensação de uma parcela da solução. A temperatura da solução que retorna para o GERA, 

ponto A (SRET/EGERA), possui uma temperatura média de 93,86 °C. Sua curva apresenta 

um comportamento oscilatório bem acentuado, significando que este ponto é muito sensível 

ao controle de temperatura do SRA. 

Na Figura 7.10 os pontos de entrada e saída do COND e da VR 1 são mostrados. 

Segundo a Tab. (7.3) os pontos 1 (SRET/ECOND), 2 (SCOND/EVR1) e 3 (SVR1/ETCC), 

possuem temperaturas médias de 74,87; 37,87 e 36,84 °C, respectivamente. A curva do ponto 

3 também apresenta um abaixamento de temperatura inicial, decorrente da massa inicial da 

solução de amônia-água contida no COND e no EVA.  

 

 
 

Figura 7.10 - Temperaturas dos pontos que entram e saem do COND e da VR 1. 
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Com aproximadamente 2 min. e 40 s de funcionamento a temperatura do ponto 1 

começa a sofrer um aumento de temperatura, indicando que a massa de solução rica chega na 

entrada do COND (Figura 7.11). A partir desse instante, a temperatura do ponto 2 sofre uma 

pequena alteração, mas somente após 1 min. e 43 s, esse ponto começa a sofrer uma maior 

elevação da temperatura. Esse comportamento indica que o COND leva 1 min. e 43 s para 

encher o seu volume. O tempo para que a massa de solução rica chegue no ponto 2 é de 4 

min. e 24 s.  

 

 
 

Figura 7.11 - Detalhe dos pontos 1 e 2 com o início da elevação da temperatura. 

 

A temperatura do ponto 2, após 6 min. e 40 s de funcionamento, se mantém em torno 

da temperatura média de 37,87 °C, apesar da elevação da temperatura do ponto 1 (Figura 

7.10). Esse comportamento da curva do ponto 2, indica que o estado neste ponto se mantém o 

mesmo, apesar da pequena oscilação na temperatura. De forma teórica, pode-se dizer que a 

solução no estado de vapor que entra no COND, sai no estado de líquido saturado ou de 

líquido comprimido. Pela Figura 7.10, o início da oscilação da temperatura no ponto 1 ocorre 

com 18 min. e 34 s de funcionamento. Desse ponto em diante a temperatura no ponto 1 oscila 

em torno da média: 74,87 °C. 
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O TCC, colocado entre as válvulas VR 1 e VR 2, apresentou um comportamento bem 

particular. O comportamento esperado desse componente é que haja um fluxo de calor do lado 

de alta pressão para o lado de baixa pressão. Na Figura 7.12 os pontos de leitura da 

temperatura em torno do TCC são mostrados. Observe que a curva da temperatura no ponto 4 

(STCC/EVR2) apresenta valores acima da temperatura de entrada ao longo de certo período 

de tempo, mas em outro intervalo de tempo, essa temperatura se mantém abaixo da 

temperatura de entrada. Um comportamento parecido é observado na curva de temperatura do 

ponto 7 (STCC/EABS). 

 

 
 

Figura 7.12 - Temperaturas dos pontos de entrada e saída do TCC e VR 2. 

 

Na Figura 7.13 são mostradas as mesmas curvas, mas com a inclusão de cinco linhas 

verticais que marcam a alteração de posição relativa das curvas de saída dos pontos 4 e 7. 

Após a linha L0 até a linha L1, a temperatura de saída do ponto 7 assume uma posição abaixo 

da linha de entrada do ponto 6, porém o fluxo de calor do lado de alta pressão para o lado de 

baixa pressão é mantido, conforme pode ser visto na Figura 7.14, onde as temperaturas do 

lado quente (pontos 3 e 4) e do lado frio (pontos 6 e 7) do TCC são mostradas, para um tempo 

de 3 min. e 28 s de ensaio. Neste instante a DTML é igual a 4,42 °C. 
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Figura 7.13 - Posição relativa das temperaturas de saída do TCC. 

 

 
Figura 7.14 - Temperaturas no TCC para um tempo de 3 min. e 28 s. 
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Entre as linhas L1 e L2, a posição relativa da curva do ponto 7 passa a ser superior a 

temperatura de entrada. Dentro desse intervalo, tomando como base o instante de tempo de 11 

min. e 43 s de ensaio, observa-se que houve uma mudança no diferencial de temperatura entre 

a entrada e saída TCC. Houve uma diminuição no diferencial de temperatura entre o ponto 3 e 

7 e aumento do diferencial de temperatura entre os pontos 4 e 6. Com isso, o DTML passou 

de 4,42 para 5,4 °C. 

 

 
 

Figura 7.15 - Temperaturas no TCC para um tempo de 11 min. e 43 s. 

 

Para um tempo de ensaio acima da linha L2, a temperatura do ponto 4, ainda do TCC, 

fica abaixo da temperatura de entrada, ponto 3. Essa posição relativa provoca uma alteração 

no gráfico das temperaturas do TCC, conforme pode ser visto na Figura 7.16. O instante de 

tempo para gerar o gráfico foi de 22 min. e 34 s de ensaio. Percebe-se que a diferença de 

temperatura entre os pontos 3 e 7 aumentou consideravelmente, em relação ao gráfico 

analisado anteriormente. O diferencial de temperatura do lado dos pontos 4 e 6, também 

apresentou um acréscimo, resultando em um aumento considerável no DTML, passando de 

5,4 para 19,26 °C. 
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Figura 7.16 - Temperaturas no TCC para um tempo de 22 min. e 34 s. 

 

Na Figura 7.17 os pontos que entram e saem do ABS são mostrados. O ponto 14 

(SVR3/EABS) proveniente do GERA possui a maior temperatura e deve absorver a solução 

de amônia-água, que possui um alto teor de amônia, vinda do TCC, ponto 7 (STCC/EABS). O 

ponto 8 (SABS/EABTA) é um ponto de saída em que uma solução com alto teor de amônia 

deixa o ABS (Figura 7.2). 

O comportamento da curva do ponto 7 e 8 na Figura 7.17 é detalhado na Figura 7.18. 

Observa-se que o ponto 7 tem sua temperatura reduzida abaixo da temperatura ambiente, 

atingindo um mínimo de 22,57 °C com 3 min. e 43 s. de ensaio. Esse abaixamento de 

temperatura é decorrente das mudanças de estado ocorridas na massa da solução de amônia-

água, que se encontram inicialmente nos componentes como COND, TCC e EVA. O 

comportamento da curva do ponto 8 é o inverso da curva do ponto 7. No ponto 8 há um 

aumento da temperatura. Esse aumento é decorrente da energia liberada no processo de 

absorção da amônia pela solução fraca. A temperatura aumenta até 37,12 °C e volta a cair até 

um mínimo de 28,03 °C, abaixo da temperatura ambiente, voltando a crescer até atingir a 

temperatura de funcionamento, que fica em torno da média: 68,07 °C. A queda da 

temperatura após atingir o pico inicial de 37,12 °C é devido a ausência de massa proveniente 

do EVA e TCC, indicando que esses componentes foram esvaziados.  
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Figura 7.17 - Temperaturas dos pontos de entrada e saída do ABS. 

 

 
 

Figura 7.18 - Detalhe das temperaturas que entram e saem do ABS. 
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A elevação da temperatura, após ser atingida a temperatura mínima de 28,03 °C, é 

influenciada tanto pela chegada de solução pobre com temperatura elevada proveniente do 

GERA, como da chegada de massa de solução rica proveniente do EVA e TCC. 

Na Figura 7.19 os pontos que entram e saem do ABTA e da bomba de solução são 

destacados. O comportamento do ponto 8 (SABS/EABTA) já foi discutido linhas acima. O 

ponto 9 (SABTA/EBS) tem uma elevação de temperatura gradativa, saindo da temperatura 

ambiente, e se eleva até uma temperatura média de 40,45 °C. O diferencial de temperatura 

médio no ABTA é de 28,25 °C. Com esse diferencial a liberação do calor proveniente do 

processo de absorção é feita com eficiência. A temperatura no ponto 10 (SBS/ETSR) fica bem 

próxima da temperatura no ponto 9 (SABTA/EBS).  

 

 
 

Figura 7.19 - Temperaturas de entrada e saída do ABTA e bomba de solução. 

 

Na Figura 7.20 o comportamento das temperaturas nas serpentinas do RET e do ACA 

é mostrado. O ponto 10 é o ponto de entrada no TSR e o ponto 11 é o ponto de saída. 

Verifica-se que há uma elevação de temperatura na serpentina do TSR, fornecendo um 

diferencial de temperatura médio de 26,96 °C. O ponto 12 é o ponto de saída do TSA. Nesse 

ponto verifica-se uma elevação de temperatura considerável, chegando a atingir uma 

temperatura média de 105,80 °C. O diferencial de temperatura entre a entrada e a saída da 
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serpentina do ACA é 37,10 °C. Esse elevado diferencial de temperatura indica que houve uma 

remoção elevada de energia calorífica proveniente do processo de absorção da amônia pela 

água. 

Comparando a temperatura do ponto 12 com a temperatura do ponto B (Tab. (7.1), 

observa-se que a primeira é inferior a segunda por apenas 1,3 °C, significando uma 

importante recuperação interna de calor no SRA. A consequência direta desse processo é uma 

redução do consumo de gás combustível, usado para gerar o calor necessário para por o SRA 

em funcionamento. 

 

 
 

Figura 7.20 - Temperaturas que entram e saem dos trocadores de calor do tipo serpentina no 

RET e no ACA. 

 

A temperatura de condensação e de evaporação são parâmetros importantes no 

funcionamento do SRA. No ensaio em pauta, foi anotado que com 30 minutos de 

funcionamento, a temperatura de condensação marcava 41 °C e a temperatura de evaporação 

indicava 2,8 °C. 
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7.4 ANÁLISE DO TEMPO DE RESPOSTA DO SRA. 

 

Um dos problemas do sistema de refrigeração por absorção é o tempo que o sistema 

leva para começar a baixar a temperatura do ambiente que se quer climatizar. O sistema em 

estudo é um sistema de refrigeração indireta, ou seja, há a utilização de um fluido de 

refrigeração secundário, o que torna mais demorado o início do resfriamento do ambiente, 

pois primeiro o fluido de refrigeração secundário é resfriado, para depois este resfriar o 

ambiente. Em nosso ensaio foi monitorado apenas as temperaturas do sistema de refrigeração. 

A temperatura da água foi mantida em torno de 12 °C através do CLP. 

Para a análise do tempo de resposta do SRA, analisaremos dois pontos chaves do 

sistema: o ponto B (SGERA/ERET) e o ponto 5 (SVR2/EEVA). Esses dois pontos foram 

mostrados na Figura 7.5. 

Na Figura 7.21 os pontos B e 5 são mostrados para um tempo de ensaio de 260 

segundos.  

 

 
 

Figura 7.21 - Detalhe do comportamento das curvas de temperatura dos pontos: B 

(SGERA/ERET) e 5 (SVR2/EEVA). 
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Olhando para a curva do ponto B, verifica-se que há uma redução da temperatura, após 

1 min. e 40 s (100 s) de funcionamento, com a temperatura saindo de 31,9 °C para 30 °C. No 

instante de tempo igual a 2 min. 31 s (151 s) a temperatura do ponto B começa a se elevar de 

forma acentuada. 

Olhando para a curva do ponto 5, verifica-se que a temperatura começa a sofrer uma 

redução acentuada a partir do instante de tempo igual a 2 min. e 54 s (174 s) de 

funcionamento, 23 segundos após o início da elevação da temperatura do ponto B.  

Na Figura 7.22, verifica-se que com 5 min. e 34 s de funcionamento, o ponto 5 começa 

uma redução brusca na temperatura. Neste instante no ponto B, há uma um ponto de inflexão 

na curva, mudando a concavidade da mesma (linha vertical vermelha indica esse ponto). Esse 

comportamento indica que o sistema de controle do SRA entrou em atuação. 

 

 
 

Figura 7.22 - Pontos B e 5 com 650 segundos de ensaio. 

 

O ponto 5 atinge o seu ponto mais baixo de temperatura, 3,63 °C, com 6 min. e 4 s 

(364 s) de funcionamento (Figura 7.22). Neste instante a temperatura no ponto B é igual a 

69,87 °C. 
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O ponto B atinge o seu ponto mais alto de temperatura com 20 min. e 33 s (1234 s) de 

funcionamento. Nesse instante a temperatura do ponto 5 marca 10,24 °C (Figura 7.5), 

confirmando que o sistema de controle de temperatura e pressão do SRA está atuando com 

eficiência. 

 Na Figura 7.23 a curva de temperatura do ponto 6 (SEVA/ETCC) foi incorporada, 

dando condições de analisar o tempo em que o evaporador entra em regime permanente. A 

curva do ponto 6 tem uma redução de temperatura bem suave. Porém, no instante de tempo de 

18 min. e 33 s (1114 s), há uma redução brusca de temperatura até uma temperatura de 9,78 

°C, com 30 min. e 33 s (1834 s) de funcionamento. 

 

 
 

Figura 7.23 - Temperaturas dos pontos B, 5, 6 e ambiente. 

 

Conclui-se que a temperatura na entrada do EVA chega ao seu valor mínimo em 6 

min. e 4 s e a saída do EVA se estabiliza em 30 min. e 33 s. A temperatura no ponto B atinge 

seu máximo em 20 min. e 33 s (1234 s) de funcionamento. 
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CAPÍTULO VIII 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

8 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tomando com base o modelo matemático apresentado, a implementação dos modelos 

permanente e transiente e a análise do SRA da ROBUR, serão mostrados a seguir os 

resultados obtidos com os programas desenvolvidos no EES. 

Inicialmente serão apresentados os resultados obtidos no modelo em regime 

permanente, através da análise do gráfico de Duhring e dos gráficos de misturas binárias. Será 

mostrada também uma análise exergética do SRA. Finalizando, a análise em regime 

permanente, os dados obtidos na análise experimental do SRA serão confrontados com os 

dados obtidos na simulação. Em seguida serão mostrados os resultados obtidos com a 

modelagem do regime transiente, através de gráficos: temperatura vs. tempo, pressão vs. 

tempo, etc, para os volumes de controle do SRA simplificado.  

 

8.1 RESULTADOS DA MODELAGEM EM REGIME PERMANENTE DO SRA 

 

A implementação do modelo em regime permanente no EES foi dividida em duas 

partes: na primeira o calor fornecido na queima de combustível é determinado e na segunda a 

modelagem termodinâmica é efetuada, juntamente com o cálculo das exergias.  

Os volumes de controle, bem como os pontos de estados, utilizados no modelo para 

regime permanente estão detalhados no Apêndice I e na Figura 6.1, e foram comentados no 

subitem 4.1.2 do capítulo que trata da formulação matemática.  
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8.1.1 Condições Iniciais  

 

As condições iniciais adotadas na simulação foram baseadas nos dados fornecidos 

pelo manual da ROBUR.  

Os gráficos que serão apresentados foram gerados com as condições iniciais mostradas 

na Tab. (8.1). 

O combustível gasoso considerado no modelo foi o gás natural com a composição de 

acordo com a Tab. (8.2). 

 

Tabela 8.1 - Condições iniciais para a modelagem em regime permanente. 

Condições do Ambiente 

Temperatura ambiente 27,00 °C 

Pressão atmosférica 1,013 bar 

Sistema de Refrigeração 

Temperatura de evaporação 5,00  °C 

Diferença de pressão na válvula V1 1,50 bar 

Sistema de Água Gelada 

Temperatura de entrada da água gelada 12,00 °C 

Temperatura de saída da água gelada 7,00 °C 

Vazão na bomba de água gelada 4,21 kg/s 

Solução de Amônia-água 

Concentração de amônia no condensador e evaporador 99,80 % 

Concentração de amônia da solução forte no gerador 40,00 % 

Fluxo de Calor  

Calor no gerador 152,50 kJ/kg 

 

Com os percentuais de volumes e o peso molecular de cada componente, será 

calculado o peso total do combustível, o percentual mássico de cada componente, poder 

calorífico inferior do combustível e o calor liberado pelo mesmo. 
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8.1.2 Simplificação do Modelo 

 

Além das hipóteses simplificadoras apresentadas no subitem 4.1.3 do Capítulo 4, a 

solução de amônia-água será considerada líquida saturada nos seguintes pontos de estados: 2 

(saída do COND), 9 (entrada da bomba de solução) e 16  (retorno da solução do RET para o 

GERA); e vapor saturado nos seguintes pontos: 1  (saída do RET), 6 (saída do EVA) e 15 

(entrada do RET). A concentração de amônia foi estimada em 99,8 % nos seguintes volumes 

de controle: COND, TCC e EVA. 

 

Tabela 8.2 - Composição do gás natural utilizado no modelo. 

Componente Fórmula Volume (%) 

Metano CH4 82,55 

Etano C2H6 14,69 

Propano C3H8 1,8 

iButano iC4H10 0,71 

nButano nC4H10 0,14 

Pentano C5H12 0,23 

 

8.1.3 Resultados e Discussões para a Modelagem em Regime Permanente 

 

Com as condições iniciais mostradas no subitem 8.1.1 foram obtidos os resultados 

mostrados na Tab. (8.3). Olhando para esses dados, observa-se que o SRA possui três níveis 

de pressão: 4,878 bar, 12,78 bar e 14,28 bar. A menor concentração de amônia foi observada 

nos pontos de estados 13 e 14, que correspondem à saída do GERA e a saída da VR 3, 

respectivamente. Observa-se, também, que no ponto de estado 16 (retorno da solução 

retificada para o GERA) a concentração de amônia é de 51,21 %, caracterizando uma 

condensação de amônia juntamente com a água. 

A maior temperatura do sistema encontra-se no ponto de estado 13, que corresponde à 

saída do GERA (101,50 °C) e o ponto de menor temperatura foi o de número 5 (3,51 °C), 

entrada do EVA, como era de se esperar. Constata-se a elevação da temperatura na saída do 

ABS (ponto 8), que sai com uma temperatura de 62,44 °C, mesmo ocorrendo uma mistura de 

dois fluxos com temperaturas de 30,45 °C (ponto 7 – solução oriunda do TCC) e 71,13 °C 
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(ponto 14 – solução vinda da VR 3). Uma maior discussão sobre esse processo será 

apresentada mais adiante. 

A qualidade do vapor em percentual é mostrada na Tab. (8.3). Esse parâmetro indica 

em qual estado a solução se encontra, ou seja, estado de líquido comprimido, líquido saturado, 

vapor úmido, vapor saturado ou vapor superaquecido. Para isso, os seguintes critérios são 

adotados: 1) qualidade de 100 % indica que o estado é de vapor saturado; 2) qualidade igual a 

0 % indica que o estado é de líquido saturado; 3) qualidade superior a 100% indica que a 

solução está superaquecida, 4) qualidade negativa indica que a solução está  sub-resfriada e 5) 

qualidade entre 0 e 100 % indica que o estado da solução é de vapor úmido. 

 

Tabela 8.3 - Pontos de estados com os parâmetros obtidos na simulação em regime 

permanente. 

Ponto de 

Estado 

Temperatura 

(°C) 

Pressão 

(bar) 

Concentração 

de NH3 (%) 

Entalpia 

(kJ/kg) 

Qualidade 

(%) 

1 54,27 14,28 99,86 1340,00 100,00 

2 37,00 14,28 99,80 1747,00 0,00 

3 33,14 12,78 99,80 1747,00 1,68 

4 7,47 12,78 99,80 33,52 -0,10 

5 3,51 4,88 99,80 33,52 1,49 

6 5,00 4,88 99,80 1276,00 100,00 

7 30,45 4,88 99,80 1340,00 100,10 

8 62,44 4,88 51,28 390,60 24,07 

9 37,00 4,88 51,28 -73,59 0,00 

10 37,17 14,28 51,28 -72,05 -0,10 

11 42,31 14,28 51,28 -48,92 -0,10 

12 59,87 14,28 51,28 30,77 -0,10 

13 101,5 14,28 37,96 231,40 0.00 

14 71,13 4,878 37,96 231,40 8,91 

15 76,15 14,28 98,90 1420,00 100,00 

16 76,25 14,28 51,21 106,50 0,00 

17 12 - - 50,51 -0,10 

18 7 - - 29,53 -0,10 
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Na Tab. (8.4) todos os fluxos de calores são listados. Observa-se que os valores 

positivos indicam entrada de calor para o sistema e os valores negativos indicam saída de 

calor do sistema, dessa forma, recebem calor o GERA e o EVA e liberam calor o COND e o 

ABTA. 

Na Tab. (8.5) pode-se constatar a quantidade de energia que foi recuperada nas 

serpentinas e no TCC. 

Consta-se que a parcela maior de recuperação de calor se deu no ABS e a menor no 

TCC. Olhando para as Tabs. (8.4) e (8.5), constata-se que o total de calor liberado no processo 

de absorção foi de 179,49 kW (esse total é a soma dos valores absolutos dos fluxos de calores 

no absorvedor-trocador de calor a ar e serpentina do absorvedor), sendo, portanto, muito 

maior do que a quantidade de calor fornecida no GERA para evaporar a amônia da solução. 

 

Tabela 8.4 - Fluxos de calores do SRA em estudo. 

Volume de Controle Fluxo de Calor (kW) 

Gerador 152,50  

Condensador -82,71 

Evaporador 88,33 

Absorvedor – trocador de calor a ar -153,20 

 

Tabela 8.5 - Fluxos de calores na recuperação do calor interno no SRA em estudo. 

Volume de Controle Fluxo de Calor (kW) 

Serpentina do retificador 7,63  

Serpentina no absorvedor 26,29 

Trocador de calor concêntrico 4,75 

 

8.1.3.1 Análise do SRA Através do Gráfico de Duhring 

 

A Figura 8.1 mostra o gráfico de Duhring, onde todo o ciclo do SRA pode ser 

visualizado. Neste gráfico, os três níveis de pressão do sistema são mostrados, onde PH 

representa o nível de maior pressão, PI o nível de pressão intermediário e PB o nível de 

pressão mais baixo. As temperaturas: máxima e mínima são indicadas por TH e TB; a TR é a 

temperatura na saída do RET e TSC é a temperatura na saída do COND. As setas no gráfico 



 
 
 

158 
 

indicam o sentido do fluxo de solução, onde os pontos 13, 14 e 16 pertencem ao fluxo de 

solução fraca; os pontos 8, 9, 10, 11 e 12 pertencem ao fluxo de solução forte e os pontos de 1 

– 7 pertencem ao fluxo de solução rica, onde a amônia apresenta 99,8 % de concentração. 

Com a ajuda do gráfico de Duhring pode-se detectar onde a recuperação interna de 

calor pode ser aplicada. No sistema em estudo, a recuperação interna de calor está sendo 

adotada no RET, no ABS e no TCC. A recuperação interna de calor no ABS está claramente 

indicada pela seta TSA, que indica o fluxo de calor do ABS (pontos 7 e 14) para a serpentina 

do ABS (pontos 11 e 12), como resultado, tem-se uma elevação da temperatura no ponto 12 

(saída da serpentina do ABS). Outra recuperação de calor interna é observada no TCC, onde 

ocorre um fluxo de calor dos pontos 3 e 4  para os pontos 6 e 7. Essa troca de calor ocorre 

entre níveis de pressões diferentes, onde os pontos 3 e 4 estão em uma pressão de 12,78 bar e 

os pontos 6 e 7 estão em uma pressão de 4,88 bar. Com esse ganho de calor a solução no 

ponto 6 passa do estado de vapor saturado para o de vapor superaquecido no ponto 7. Esta 

mudança pode ser vista na Figura 8.5. 

 

 
Figura 8.1 - Gráfico de Duhring para temperatura ambiente de 27 °C. 
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A recuperação de calor interna que ocorre no RET não é de fácil visualização, pois 

esta ocorre no mesmo nível de pressão, 14,28 bar. No gráfico de Duhring (Figura 8.1) os 

pontos 15, 16 e 1 são: entrada do RET, retorno do RET para o GERA e saída do RET para o 

COND, respectivamente. Os pontos 10 e 11 são entrada e saída da serpentina do RET, 

respectivamente; observe que o ponto 11 sai com uma temperatura superior ao ponto 10, 

indicando um ganho de energia proveniente do fluxo de solução que está ocorrendo no RET, e 

como consequência, há uma condensação de parte da solução de amônia e água. Observa-se 

ainda, no gráfico em estudo, que a solução passa do lado de baixa pressão para o lado de alta 

pressão nos pontos de estados 9 e 10. Esse processo é indicado pela seta “Bomba”. 

 

8.1.3.2 Estudo do SRA Através do Gráfico de Mistura Binária 

 

Na Figura 8.2 é mostrado um gráfico da entalpia vs. fração mássica para mistura 

binária de amônia e água. No eixo das abscissas a fração mássica da amônia varia de 0 a 1, 

onde em 0 tem-se somente o componente água e em 1 tem-se somente o componente amônia. 

Nessas condições as propriedades das substâncias puras, para esses componentes, são válidas. 

Para valores entre 0 e 1 tem-se uma solução de amônia e água onde as propriedades da 

mistura devem ser calculadas utilizando a rotina de cálculo das propriedades da amônia 

NH3H20. 

Como pode ser visto no Apêndice I e na Figura 6.1, os pontos de estados 12, 13, 15 e 

16 fazem parte do volume de controle do GERA, onde os pontos 12 e 16 são pontos de 

entrada e os pontos 13 e 15 são pontos de saída do volume de controle. A solução que entra 

no GERA no ponto 12 está no estado de líquido sub-resfriado, enquanto a que entra no ponto 

16 está no estado de líquido saturado. No ponto 13, a solução que sai do GERA está no estado 

de líquido saturado com baixo teor de amônia (solução pobre) e no ponto 15 a solução sai do 

GERA como vapor saturado (solução rica). 

No volume de controle do RET o ponto de estado 15 é ponto de entrada e os pontos 1 

e 16 são pontos de saída. No ponto 1, a solução de amônia e água sai no estado de vapor 

saturado. No interior do RET encontra-se a serpentina do RET em que os pontos 10 e 11 

fazem parte desse volume de controle. O estado do ponto 10 (entrada do TSR) é de líquido 

sub-resfriado e do ponto 11 (saída do TSR) encontra-se no mesmo estado, só que um pouco 

mais aquecido (Figura 8.2). 
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Figura 8.2 - Gráfico da solução de amônia e água para a pressão de 14,28 bar. 

 

 
Figura 8.3 - Gráfico da solução de amônia e água para a pressão de 12,78 bar. 
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No volume de controle do COND estão envolvidos os pontos 1 e 2. Neste volume de 

controle há um fluxo de calor para fora do sistema, acarretando a mudança de estado entre os 

pontos 1 e 2. No ponto 1, a solução se encontra no estado de vapor superaquecido e após a 

perda de calor sensível e latente a solução atinge o ponto 2 no estado líquido saturado (Figura 

8.2). 

Na Figura 8.3, os pontos de estados do volume de controle da VR 1 são mostrados 

(pontos 2 e 3). Nesse volume a primeira queda de pressão no sistema é observada. No ponto 

de estado 2, a solução está no estado de líquido saturado e passa para o estado de vapor úmido 

com qualidade de 1,67 % no ponto 3. Observa-se na Figura 8.3 que o ponto 3 está acima da 

linha de líquido saturado para a pressão de 12,78 bar. 

No volume de controle do TCC os pontos de estados envolvidos são 3, 4, 6 e 7. De 3 

para 4 há um resfriamento da solução, fazendo com que o ponto 4 fique no estado de líquido 

sub-resfriado (Figura 8.3), enquanto que de 6 para 7 há um aquecimento da solução, fazendo 

com que, no estado 7, a solução fique superaquecida. Observa-se na Figura 8.4 que o ponto de 

estado 7 está na região de vapor superaquecido. 

No volume de controle da VR 2, os pontos 4 e 5 são a entrada e a saída do volume de 

controle, respectivamente. No ponto de estado 4 a solução está sub-resfriada, com relação a 

linha de líquido saturado para a pressão de 12,78 bar (Figura 8.6); na saída, ponto de estado 5, 

a solução se encontra no estado de vapor úmido, com qualidade de vapor de 1,48 % (Figuras 

8.4 e 8.6), com relação a linha de líquido saturado para a pressão de 4,878 bar. 

A Figura 8.5 mostra os pontos de estados do EVA (pontos 5 e 6), onde a mudança de 

estado da solução de amônia e água é perfeitamente percebida. No ponto de estado 5, a 

solução encontra-se no estado de vapor úmido e após um aquecimento sensível a solução 

começa a evaporar, chegando ao estado de vapor saturado no ponto 6. 

Os pontos que fazem parte do volume de controle do ABS podem ser visualizados na 

Figura 8.5. Na Figura 6.1 e no volume de controle do ABS mostrado no Apêndice I, observa-

se que os fluxos que se misturam neste componente são os provenientes dos pontos 7 e 14. 

Estes pontos, de acordo com a Figura 8.5, se encontram no estado de vapor superaquecido e 

vapor úmido com baixa qualidade (8,91 %), respectivamente, que ao se misturarem fornecem 

um fluxo de vapor úmido, no ponto de estado 8, com uma qualidade superior (24,07 %) e com 

concentração de amônia de 51,28 %. Nesse processo de mistura há uma geração de calor 

proveniente do processo de absorção da amônia pela água, fazendo com que a temperatura do 

ponto 8 se eleve. Salienta-se que no ABS o processo de absorção foi apenas iniciado, sendo 

concluído no ABTA.  
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Figura 8.4 - Gráfico da solução de amônia e água para a pressão de 4,878 bar para os pontos 

de estados do evaporado e TCC. 

 

 
Figura 8.5 - Gráfico da solução de amônia e água para a pressão de 4,878 bar para os pontos 

de estados do EVA, ABS e ABTA. 
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Na Figura 8.2 pode-se verificar que parte do calor de mistura, gerado no ABS, foi 

usado para aquecer a solução que escoa no interior do TSA, sendo comprovado pelo 

aquecimento da solução que escoa no interior do TSA, pois no ponto de estado 11 a solução 

se encontra a uma temperatura de 42,31 °C e sai no ponto 12 com uma temperatura de 59,87 

°C (Tab. (8.3)). 

No volume de controle do ABTA os pontos de estados 8 e 9 estão envolvidos. Neste 

volume de controle o processo de absorção é concluído e o calor de reação é liberado para o 

ambiente. No ponto de estado 8, a solução se encontra na região de vapor úmido e após um 

processo de resfriamento, chega ao ponto de estado 9 como uma solução no estado de líquido 

saturado (Figura 8.5). 

No processo de bombeamento a solução é levada da pressão de 4,878 bar para 14,28 

bar. Nesse processo os pontos de estados envolvidos são 9 e 10, onde na saída da bomba o 

ponto 10 se encontra em um estado de líquido sub-resfriado, em relação a linha de líquido 

saturado para a pressão de 14,28 bar (Figura 8.6). No processo de bombeamento há um leve 

aquecimento da solução, pois a entalpia do ponto de estado 9 passou  de – 73,59 kJ para – 

72,05 kJ. Esta variação é tão pequena que os dois pontos parecem estar um sobre o outro no 

gráfico da Figura 8.6.  

 

 
Figura 8.6 - Gráfico da solução amônia-água para dois níveis de pressões. Ênfase para os 

pontos de estados da bomba de solução (9 e 10) e VR 2 (4 e 5). 
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Na Figura 8.6, os pontos de estados do volume de controle da VR 3 são mostrados 

(pontos 13 e 14). No ponto de estado 13, a solução se encontra no estado de líquido saturado, 

com relação a linha de líquido saturado para a pressão de 14,28 bar, e após o processo de 

estrangulamento, no ponto 14, a solução se encontra no estado de vapor úmido com qualidade 

de 8,91 % com relação a linha de líquido saturado para a pressão de 4,878 bar. 

O coeficiente de performance (COP) para o sistema em estudo foi de 0,5734. 

 

8.1.4 Resultados do Estudo Exergético em Regime Permanente 

 

O resultado do balanço exergético pode ser visto na Tab. (8.6). Observa-se que a 

maior disponibilidade de energia está na saída do GERA (ponto 15), e a menor 

disponibilidade está na entrada do trocador da água (ponto 17). No SRA o ponto de menor 

disponibilidade de energia está na saída do TCC no lado de baixa pressão (ponto 7). 

Apesar das exergias químicas possuírem valores elevados, estas não contribuem muito 

para o balanço exergético do sistema, já que em cada volume de controle elas se anulam, 

como é o caso do volume de controle do COND. Na entrada do COND, a exergia química é 

de 19997,00 kJ/kg e na saída esta exergia é de 19997,00 kJ/kg, dessa forma a exergia química 

se anula no balanço de exergia no volume de controle.  

 

8.1.5 Comparação dos Dados Obtidos na Simulação em Regime Permanente com os 

Dados do Obtidos no Ensaio do SRA da ROBUR 

 

Para uma comparação com os dados obtidos na análise experimental do SRA da 

ROBUR, uma nova simulação foi realizada, adotando como temperatura ambiente 31,5 °C, a 

mesma observada no momento do ensaio SRA, e a temperatura de evaporação de 8,70 °C, já 

que os resultados discutidos nas linhas anteriores foram obtidos considerando uma 

temperatura ambiente de 27 °C e uma temperatura de evaporação de 5 °C. 

Os valores de temperatura obtidos na simulação permanente serão comparados com os 

valores médios obtidos no ensaio do SRA da ROBUR. O erro oriundo das diferenças de 

temperatura será calculado usando a equação do erro percentual, conforme é mostrado na Eq. 

(8.1): 
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Tabela 8.6 - Exergia nos pontos de estados do SRA. 

Ponto de 

Estado 

Entropia 

(kJ/kg) 

Exergia Física 

(kJ/kg) 

Exergia Química 

 (kJ/kg) 

Exergia Total 

(kJ/kg) 

1 4,3500 622,70 20.010,00 20.632,00 

2 0,6129 578,80 19.997,00 20.575,80 

3 0,6140 578,40 19.997,00 20.575,40 

4 0,1358 580,80 19.997,00 20.577,00 

5 0,1404 579,40 19.997,00 20.576,00 

6 4,6040 482,20 19.998,00 20.480,00 

7 4,8260 479,90 19.998,00 20.477,00 

8 1,8290 847,00 10.081,00 10.928,00 

9 0,3938 813,60 10.081,00 10.895,00 

10 0,3950 814,70 10.081,00 10.896,00 

11 0,4690 815,70 10.081,00 10.897,00 

12 0,7148 821,60 10.081,00 10.903,00 

13 1,2710 855,20 7.452,00 8.308,00 

14 1,2960 847,90 7.452,00 8.300,00 

15 4,5880 1.048,00 19.812,00 20.859,00 

16 0,9369 526,50 10.066 10.593,00 

17 0,1806 1,6180 0,00 1,61 

18 0,1064 2,9180 0,00 2,91 

 

A Tab. (8.7) apresenta os valores obtidos na simulação do SRA e os valores mínimos, 

máximos e médios das temperaturas obtidas no ensaio do SRA. 

Analisando a Tab. (8.7) constata-se que alguns valores obtidos na simulação se 

aproximam bem dos valores médios obtidos no ensaio. O ponto que obteve o valor mais 

próximo foi o ponto 10, localizado entre a saída da bomba de solução e a entrada da 

serpentina do retificador (Figura 7.2). O erro apresentado nesse ponto foi de -0,09 %. O valor 

negativo do erro indica que o valor calculado tem um valor menor do que o valor de controle. 

Se o erro tem um valor positivo, o valor calculado possui um valor acima do valor de 
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controle. O ponto que obteve maior erro foi o de número 7, localizado entre a saída do 

trocador de calor concêntrico e a entrada do ABS (Figura 7.2). O erro ficou na ordem de 

171,62 %. Esse valor elevado é decorrente da eficiência do trocador de calor concêntrico não 

ter sido considerada, com isso, todo o calor disponível no lado da pressão intermediária é 

transferido para o lado de baixa pressão.  

 

Tabela 8.7 - Comparação das temperaturas obtidas na simulação do SRA, com os dados 

obtidos no ensaio do SRA da ROBUR. Dados iniciais: temperatura ambiente: 31,5 °C e 

temperatura de evaporação: 8,70 °C. 

Pontos 

Temperatura 

Simulação  

(°C) 

Temperatura Ensaio 

(°C) 
Erro 

(%) 
Mínima  Máxima  Média  

1 57,27 73,20 77,36 74,87 -23,50 

2 41,5 36,73 39,33 37,87 9,58 

3 38,01 35,63 38,69 36,84 3,16 

4 10,39 24,88 30,14 27,40 -62,08 

5 7,16 6,71 10,24 8,70 -17,68 

6 8,70 8,96 16,44 12,03 -27,68 

7 33,03 10,06 15,07 12,16 171,62 

8 67,43 63,08 74,22 68,07 -0,94 

9 41,50 36,76 44,13 40,45 2,59 

10 41,70 40,06 44,23 41,74 -0,09 

11 47,55 64,28 75,95 68,70 -30,78 

12 64,35 103,45 108,05 105,80 -39,17 

13 107,30 121,62 131,09 126,09 -14,90 

14 76,18 120,01 130,09 124,27 -38,69 

15 (B) 81,88 102,57 109,78 107,01 -23,48 

16 (A) 81,99 82,34 103,69 93,86 -12,64 
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A Tab. (8.8) agrupa os pontos que se enquadram em uma determinada faixa de erro, 

com isso pode-se verificar em quais regiões o modelo ficou mais distante dos dados de 

controle. 

 

Tabela 8.8 - Agrupamento dos erros percentuais em frequência. 

Erros Percentuais (%) Ponto(s) Frequência 

0,00 ─┤ 2,50 8, 10 2 

2,50 ─┤ 10,00 2, 3, 9 3 

10,00 ─┤ 20,00 5, 13 e 16 (A) 3 

20,00 ─┤ 30,00 1, 6, 15 (B) 3 

30,00 ─┤ 40,00 11, 12, 14 3 

40,00 ─┤ 100,00 4 1 

 > 100,00 7 1 

 

Da Tab. (8.8) podem-se tirar as seguintes conclusões: 1) os pontos que possuem menor 

erro são os pontos 8 e 10, que correspondem a saída do ABS e saída da BS, respectivamente. 

Os erros na faixa de 2,5 a 10 % estão os pontos 2, 3 e 9, que correspondem a saída do COND, 

saída VR 1 e entrada da BS. Agrupando os dois intervalos comentados acima, constata-se que 

as linhas compreendidas pelos pontos 8, 9 e 10 tiveram um erro relativamente pequeno, esses 

pontos compreendem a saída do ABS, ABTA e a BS. Dentro do intervalo de 10 a 20 % 

encontram-se os pontos 5, 13 e 16, ou seja, saída da VR 2, saída do GERA e retorno de 

solução do RET para o GERA, respectivamente. O erro do ponto 5 é influenciado pelo erro do 

ponto 4, que corresponde a saída do TCC no lado de alta pressão. No intervalo de 20 a 30 % 

de erro se encontram os pontos 1, 6 e 15, que correspondem a saída do RET, saída do EVA e 

saída do GERA, respectivamente. Os pontos na faixa de 30 a 40 % de erro são: 11, 12 e 14, 

que corresponde a entrada do TSA, saída do TSA e entrada do ABS (líquido vindo da VR 3). 

Os erros nesse ponto são decorrentes da dificuldade de modelagem do componente, já que no 

interior do ABS há uma mistura de soluções com a geração de calor interno. Os pontos de 

maiores erros são os pontos 4 e 7. O ponto 4 é a saída do TCC pelo lado de alta pressão e o 

ponto 7 é a saída do TCC pelo lado de baixa pressão. 

Os erros mostrados na Tab. (8.8) foram calculados tomando como base a temperatura 

média do ponto de leitura. Se a temperatura mínima de ensaio for tomada como referência, 



 
 
 

168 
 

alguns pontos terão o erro percentual reduzido. A Tab. (8.9) mostra os erros percentuais para 

os pontos 5, 6 e 16 (A) calculados tomando como referência a temperatura mínima. Observa-

se que o ponto 5 passou de um erro percentual de 17,68 % em valor absoluto para 6,70 %. O 

ponto 6 teve uma redução maior, passando de 27,68 % para 2,90 % em valores absolutos. Já o 

ponto 16 (A), passou de 16,64 % para 0,42 % em valores absolutos. 

 

Tabela 8.9 - Cálculo dos erros percentuais tomando como referência a temperatura mínima de 

ensaio. Dados iniciais: temperatura ambiente: 31,5 °C e temperatura de evaporação: 8,70 °C. 

Pontos 

Temperatura 

Simulação  

(°C) 

Temperatura Ensaio 

(°C) 
Erro 

(%) 
Mínima  Máxima  Média  

5 7,16 6,71 10,24 8,70 6,70 

6 8,70 8,96 16,44 12,03 -2,90 

16 (A) 81,99 82,34 103,69 93,86 -0,42 

 

8.2 RESULTADOS DA MODELAGEM EM REGIME TRANSIENTE DO SRA 

 

Os resultados que serão mostrados para o regime transiente foram obtidos com a 

simulação do sistema simplificado. Gráficos como: variação de massa no interior dos volumes 

de controle como GERA e ABS, variação de concentração, temperaturas nos pontos de 

estados e variação de pressão no GERA e ABS, serão mostrados. 

 

8.2.1 Simplificação do Modelo 

 

Como desenvolvimento inicial da simulação do SRA em regime transiente, um 

sistema simplificado foi simulado, com o objetivo de se obter resultados iniciais de um 

sistema de refrigeração por absorção. O sistema simplificado é mostrado na Figura 8.7, onde 

se constata a presença dos seguintes componentes: GERA, COND, VR 2, EVA, ABS, VR 3 e 

BS. A partir desse sistema básico, novos componentes poderão ser acrescentados, podendo-se 

chegar ao sistema completo, conforme mostrado na Figura 6.2. 
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8.2.2 Condições Iniciais 

 

Um dado importante na simulação do SRA em regime transiente são as dimensões dos 

componentes que compõem o sistema. Na Tab. (8.10) as dimensões dos componentes, 

tomando como base o SRA da ROBUR, são mostradas. 

 

Tabela 8.10 - Dimensões do SRA da ROBUR, que serão usados como dados iniciais para o 

cálculo dos volumes e áreas necessárias para a simulação transiente. 

Volume de Controle Diâmetro (m) Comprimento do tubo (m) 

Gerador 0,150 0,90 

Retificador 0,150 0,70 

Tubo em serpentina do retificador 0,012 2,00 

Condensador 0,016 18,00 

Trocador de calor concêntrico 0,018 5,00 

Evaporador 0,018 30,00 

Absorvedor 0,100 0,80 

Tubo em serpentina absorvedor 0,012 5,00 

Absorvedor – trocador de calor a ar 0,016 30,00 

Bomba de solução 0,150 0,45 

 

 

Outro ponto importante na simulação são as condições iniciais de alguns parâmetros 

como: temperatura ambiente, quantidade inicial de solução de amônia-água no gerador, a 

concentração da amônia na solução, etc. As condições iniciais impostas para a simulação 

transiente são mostradas na Tab. (8.11). 

Além das condições iniciais mostradas na Tab. (8.11), algumas considerações foram 

impostas para alguns parâmetros, com a finalidade de viabilizar a simulação do SRA. No 

GERA, foi considerado que se algum vapor  sai pelo ponto 5 (Figura 8.7), este deve estar na 

condição de vapor saturado, logo, sua qualidade de vapor é igual a um. Foi adotado também, 

que no ponto 3, a solução sai no estado de líquido saturado, ou seja, a qualidade do vapor é 

igual a zero. As temperaturas nestes pontos (3 e 5) foram consideradas iguais à temperatura de 
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saturação, referente a pressão que estiver atuando no GERA em determinado passo de tempo. 

A diferença de pressão entre a saída do ponto 3 e o gerador foi considerada igual a zero. Com 

essa consideração, apenas a altura de líquido e a gravidade serão consideradas no cálculo da 

vazão mássica que sai no ponto 3. 

 
Figura 8.7 - Sistema simplificado para a simulação do SRA. 

 

No sistema do fluido de refrigeração secundário (água), foi considerado uma pressão 

de recalque de 245,166 kPa. Com essa pressão as propriedades da água foram calculadas, 

juntamente com a temperatura obtida na simulação. A massa de água no trocador de calor do 

evaporador adotada foi de 29,91 kg e no boiler foi de 187,6 kg. Para o controle de temperatura 

foram adotadas as temperaturas de: 7 oC para mínima e 12 oC para a máxima. 
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Tabela 8.11 - Condições iniciais da simulação transiente para o SRA simplificado. 

Condições do Ambiente 

Temperatura ambiente 35,00 °C 

Pressão atmosférica 1,013 bar 

Pressão inicial no gerador 2,5 bar 

Sistema de Queima 

Temperatura do fluxo de gases 326,84 °C 

Solução de Amônia-água 

Massa da solução de amônia-água 13 kg 

Concentração de amônia na solução 33 % 

Sistema do Fluido de Refrigeração Secundário 

Pressão na bomba centrífuga 2,5 kgf/cm2 

Potência da resistência do boiler 10 kW 

Massa de água no trocador de calor de água 29,91 kg 

Massa de água no boiler 187,6 kg 

Temperatura mínima 7 oC 

Temperatura máxima 12 oC 

 

8.2.3 Resultados e Discussões 

 

As condições iniciais tratadas no subitem anterior foram aplicadas na simulação para o 

SRA simplificado. Os cálculos dos coeficientes de transferência de calor não foram aplicados 

nessa simulação inicial, dessa forma, as temperaturas na parede do GERA e da solução foram 

ajustadas para valores fisicamente aceitáveis. Esses ajustes foram feitos através do método de 

tentativa e erro, estipulando valores para os coeficientes globais de transferência de calor e 

verificando as temperaturas resultantes. Essa técnica foi adotada em todos os trocadores de 

calor. 

Na Figura 8.8 é mostrado um gráfico com as temperaturas de todos os pontos de 

estados do SRA simplificado. Na Figura 8.8, observa-se que as temperaturas assumem valores 

elevados ao final de 5 min. e 48 s de simulação (350 s), chegando a um máximo de 285 °C no 

ponto 5 (saída do GERA) e um mínimo de 135,1 °C no ponto 1 (saída do ABS).  
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Figura 8.8 - Temperaturas do SRA simplificado sem controle de temperatura no GERA. 

 

 
Figura 8.9 - Comportamento das temperaturas no GERA, COND e EVA, simulado sem 

controle de temperatura. 

 
Na Figura 8.9, é mostrado o comportamento das curvas de temperatura do GERA, 

COND e EVA, onde se verifica que a temperatura do EVA inicialmente sofre uma redução de 
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temperatura, chegando a um mínimo de -20.05 °C e em seguida sofre uma elevação, 

chegando a um máximo de 140,5 °C. Esse fato é decorrente das elevadas pressões alcançadas 

pelo sistema, conforme pode ser visto na Figura 8.10. A pressão no GERA se eleva 

demasiadamente, chegando a um máximo de 1,83 x 107 Pa. A pressão do GERA será usada 

em todos os volumes de controle que se encontram na área de alta pressão, como é o caso do 

GERA e COND, para o modelo simplificado.  

 

 

 
 

Figura 8.10 - Comportamento da pressão no SRA simplificado para a simulação sem controle 

de temperatura. 

A pressão no ABS é a pressão do lado de baixa e será usada nos cálculos das 

propriedades dos elementos que se encontram no lado de baixa pressão, como é o caso do 

EVA e ABS. Os componentes, como as válvulas de redução e a bomba de solução estão 

posicionados em zonas de transição entre a alta e baixa pressão, desse modo, um ponto é 

influenciado pela alta pressão e o outro pela baixa pressão. A pressão máxima atingida pelo 

lado de baixa pressão foi de 1,83 x 107 Pa. 

A quantidade de massa no GERA e no ABS deve ser monitorada, pois estes 

componentes são responsáveis por manter fluxos de massa fundamentais para o 

funcionamento do sistema. O GERA fornece a solução no estado de vapor, alta concentração 
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de amônia, para alimentar o lado de baixa pressão e o ABS fornece a solução líquida, para que 

seja impulsionada pela BS com destino ao GERA. A Figura 8.11 mostra o comportamento da 

massa no interior do GERA e do ABS, respectivamente. 

 

 
 

Figura 8.11 - Massa no GERA e no ABS para a simulação sem controle de temperatura. 

 
A massa no GERA inicia com 13 kg de solução de amônia-água, com concentração de 

amônia de 33 %, e termina com 8,28 kg e com uma concentração de amônia de 28,45 %. A 

massa no ABS cresce nos instantes iniciais, chegando a um máximo de 0,3416 kg, com uma 



 
 
 

175 
 

concentração de 65,33 % de amônia, e termina com um mínimo de 0,1019 kg, com 

concentração de 28,5 % de amônia. A variação de concentração no GERA e no ABS pode ser 

vista na Figura 8.12. 

 
 

Figura 8.12 - Comportamento das curvas de concentração de amônia para o GERA e ABS. 

 
Figura 8.13 - Comportamento das curvas de massa nos pontos 3 e 5. 
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Os fluxos de massa nos pontos 5 (saída de vapor do GERA) e 3 (saída de líquido do 

GERA) são importantes e merecem ser monitorados. O ponto 5 fornece uma vazão mássica 

que circulará pelo lado de baixa e o ponto 3 fornece o fluxo de massa para o ABS. As curvas 

que mostram o comportamento das massas que saem por esses pontos, podem ser vistas na 

Figura 8.13, onde pode-se constatar que a massa de vapor cresce nos 50 s iniciais, atingindo 

um máximo de 0,00282 kg, e depois decresce atingindo um mínimo de 0,0001584 kg. A 

massa que sai pelo ponto 3, decresce 0,00256 kg para 0,001523 kg. 

A pequena quantidade de massa na saída do ponto 5 influencia diretamente a 

eficiência do sistema do SRA, pois uma menor quantidade de massa está disponível para fazer 

o resfriamento do fluido de refrigeração secundário. 

 

Figura 8.14 - Curvas de pressões para o SRA simplificado com controle de temperatura. 

 

Com a finalidade de manter os níveis de pressão dentro de valores aceitáveis, foram 

feitas duas imposições na simulação do SRA em regime transiente. A primeira foi impor uma 

temperatura máxima para a temperatura na parede do gerador, não permitindo que esta seja 

maior do que 326,84 °C (600 K). A segunda foi impor uma temperatura máxima para a 

temperatura da solução de amônia-água no gerador, não deixando que esta seja maior do que 

121,84 °C (395 K). Com essa imposição a temperatura máxima no lado de alta pressão será 

fixada em 1,631 x 106 Pa e a temperatura mínima não será superior a 1,63 x 105 Pa. Essas 
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pressões podem assumir valores maiores, se as temperaturas limites forem aumentadas. Na 

Figura 8.14 pode-se verificar o gráfico com as pressões de alta e baixa com o controle de 

temperatura. 

Na Figura 8.15 são mostrados todos os pontos de estados para a simulação  do SRA 

simplificado usando  o controle de temperatura, com o tempo total de simulação de 10 min. e 

24 s (624 s).  

 

 
Figura 8.15 - Curvas de temperatura para os pontos estados do SRA com controle de 

temperatura. 

 

Comparando a Figura 8.15 com a Figura 8.8, constata-se que ficaram bem definidas 

duas zonas de temperaturas. Uma zona ficou posicionada acima da temperatura ambiente e a 

segunda ficou posicionada abaixo da temperatura ambiente. Os pontos que estão na zona 

superior são: 3, 4 e 5, onde 3 e 5 são saída de líquido do GERA e saída de vapor do GERA, 

respectivamente. Ambos são pontos de alta pressão. O ponto 4 está localizado após a VR 3, 

logo, é um ponto de baixa pressão. Os pontos da zona inferior são: 1, 2, 6, 7 e 8, onde 1, 7 e 8 

são pontos de baixa pressão, em que o 7 é a entrada do EVA, o 8 é a saída do EVA e o 1 é a 

saída do ABS. 

A curva de temperatura na saída do condensador (ponto 6 da Figura 8.15) apresenta 

uma queda acentuada no início da simulação, atingindo uma temperatura mínima de 9,6 °C, 
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voltando a crescer até estabilizar-se em 21,83 °C. Essas temperaturas abaixo da temperatura 

ambiente são decorrentes da fixação dos coeficientes globais de transferência de calor. Para 

obter uma temperatura de saída mais coerente deve-se fazer uso da rotina de determinação dos 

coeficientes de transferência de calor para o lado externo e interno do trocador de calor de 

fluxo cruzado, conforme apresentado no Capítulo 5.  

Na Figura 8.16, são mostradas as curvas de temperaturas para a entrada e saída da 

água no EVA, como também, a curva de temperatura para o interior do EVA. Observa-se que 

a temperatura no interior do EVA decresce rapidamente e se estabiliza em -20 °C, 

aproximadamente. A temperatura da água na entrada e saída do EVA permanece praticamente 

a mesma, durante todo o tempo de simulação. O aumento da temperatura de entrada da água 

no EVA pode ser conseguido, aumentando a quantidade de calor fornecida pelo boiler. 

 

 
Figura 8.16 - Curvas de temperaturas para a entrada e saída da água no EVA, temperatura no 

interior do  EVA, para a simulação do SRA simplificado com controle de temperatura. 

 
Na Figura 8.17, pode-se verificar o comportamento da curva de massa no GERA, 

quando o controle de temperatura é implementado. Constata-se que a massa no GERA 

permanece constante em 12,05 kg, isso ocasionado pela constância das massas que saem do 

GERA, conforme pode ser visto na Figura 8.18.  
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Figura 8.17 - Curvas de massa no GERA obtidas sem e com controle de temperatura. 

 

 
Figura 8.18 – Curvas das massas de líquido e vapor que saem do GERA quando o controle de 

temperatura é implementado. 
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A massa de vapor que sai do GERA não mais decresce para valores próximos de zero, 

mas retoma a tendência de crescimento após 100 s de simulação e se estabiliza para uma 

vazão mássica de 0,02281 kg/s de solução. Da mesma forma, a massa líquida que sai do 

GERA não mais mantém a tendência decrescente, mas se estabiliza em vazão mássica de 

0,0301 kg/s.  

Na Figura 8.19, o comportamento da curva de massa no ABS com o controle de 

temperatura pode ser comparado com a curva de massa sem controle de temperatura. Desse 

confronto, observa-se que a tendência de decréscimo da massa contida no ABS é eliminado, e 

a quantidade de massa contida no ABS volta a crescer após 100 s de simulação, e se estabiliza 

em 0,3526 kg. Essa quantidade maior de massa garante uma alimentação mais adequada do 

reservatório da bomba de solução. 

 

 
 

Figura 8.19 - Comportamento das curvas de massa no ABS para uma simulação com e sem 

controle de temperatura. 
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Figura 8.20 - Comportamento da curvas de temperaturas para simulação com e sem controle 

de temperatura. 

 

  
Figura 8.21 - Curvas de temperaturas no GERA com e sem controle de temperatura. 
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Na Figura 8.20, é mostrado à influência que o controle de temperatura da solução no 

GERA exerce sobre a temperatura da solução contida no EVA. Observa-se que a tendência de 

crescimento da temperatura no EVA é contida por volta do tempo de 100 s e está se mantém 

em -20,41 °C. 

Na Figura 8.21, o comportamento das curvas de temperaturas da solução no GERA 

são mostrados e verifica-se que a temperatura na solução fica constante em 121,90 °C. Na 

Figura 8.22, a curva de concentração de amônia no ABS é mostrada, onde verifica-se que a 

concentração da amônia se estabiliza em 65,12 %. A concentração de amônia no GERA se 

manteve na faixa de 31,62 %, cujo valor excede em 10 % o valor encontrado na simulação 

sem controle de temperatura (Figura 8.12). 

Na Tab. (8.12), os valores dos pontos de estados para a simulação do SRA 

simplificado com controle de temperatura são mostrados. Observa-se claramente os dois 

níveis de pressão: pressão alta e baixa. Os pontos 2, 3, 5 e 6 estão no lado de alta pressão 

(Figura 8.12) e os pontos 1, 4, 7 e 8 são pontos de baixa pressão. A temperatura mais baixa do 

sistema se encontra no ponto 7 (entrada do EVA) e as mais altas se encontram nos pontos 3 e 

5 (saída de líquido do GERA e saída de vapor do GERA, respectivamente).  

 

Tabela 8.12 - Valores de temperatura, pressão, concentração, entalpia e qualidade para a 

simulação do SRA com controle de temperatura. 

Ponto de 

Estado 

Temperatura 

(°C) 

Pressão 

(Pa) 

Concentração 

de NH3 (%) 

Entalpia 

(kJ/kg) 

Qualidade 

(%) 

1 -8.87 1,63x105 65,12 -243,91 0,86 

2 -6.62 1.631x106 65,12 -243,87 -0,10 

3 121.90 1.631x106 31,61 341,52 0,00 

4 60.69 1,63x105 31,61 341,52 15,67 

5 121.90 1.631x106 90,53 1,62x103 100,00 

6 21.82 1.631x106 90,53 33,69 -0,1 

7 -21.18 1,63x105 90,53 33,69 14,97 

8 -19.65 1,63x105 90,53 420,74 43,33 

 

A concentração de amônia que circula pelo COND, VR 2 e EVA ficou na ordem de 

90,53 %, indicando uma presença considerável de água, o que indica a necessidade do uso do 
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retificador para fazer a purificação da amônia. A concentração do líquido que sai do GERA 

apresentou uma concentração da ordem de 31,61 %, indicando que pouca massa de amônia 

está sendo liberada no GERA. A concentração no ABS alcançou um valor igual a 65,12 %, 

indicando uma boa absorção da amônia proveniente do EVA. 

 

 
 

Figura 8.22 - Curva de concentração de amônia para o ABS e GERA com controle de 
temperatura. 

 
Na análise da qualidade do vapor ao longo do SRA, verifica-se os dois pontos em que 

as condições de líquido saturado (ponto 3: qualidade = 0,00 %) e vapor saturado (ponto 5: 

qualidade = 100,00 %) foram impostas. Após a solução passar pela VR 3, ponto 4, a 

qualidade do vapor passa de líquido saturado para vapor úmido com qualidade de 15,67 %. 

No ponto 1, saída do ABS, a qualidade se encontra com 0,86 % e ao entrar no reservatório de 

líquido da bomba e em seguida ser bombeado para o ponto 2, a qualidade muda de vapor 

úmido para líquido sub-resfriado (ponto 2: qualidade = -0,1). No condensador, a qualidade no 

ponto de entrada é de vapor saturado (ponto 5: qualidade = 100%) passando para líquido 

comprimido na saída (ponto 6: qualidade = -0.1%). Na entrada do evaporador a solução entra 

como vapor úmido, com qualidade de 14,97 % (ponto 7) e saí também como vapor úmido, 

com qualidade de 43,33 % (ponto 8). O comportamento da curva de qualidade para os pontos 
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de entrada e saída do COND e do EVA podem ser vistos nas Figuras 8.23 e 8.24, 

respectivamente. 

Na Figura 8.23, verifica-se que a qualidade no ponto 5 permanece constante devido a 

imposição feita pelas condições iniciais. A qualidade do ponto 6 decresce de 100  para -0,1 %, 

indicando que a condição de líquido comprimido na saída. 

Na Figura 8.24, o ponto 7 sai de uma condição de vapor úmido com qualidade de 

99,98 % para uma qualidade de vapor úmido com qualidade de 14,97 %. O ponto 8 inicia a 

simulação como vapor úmido com 98,89 % de qualidade e se estabiliza como vapor úmido, 

com qualidade de 43,33 %. O aumento de qualidade entre o ponto 7 e 8 se deve ao ganho de 

calor proveniente da água de refrigeração secundária. 

 

 
Figura 8.23 - Curvas da qualidade de vapor para os pontos de entrada e saída do COND. 

 
O coeficiente de performance instantâneo (COPI) pode ser visualizado na Figura 8.25. 

Constata-se que o COP cresce no início da simulação, atingindo um máximo de 0,1722, em 

seguida decresce para um COP final de 0,06801. O COP total da simulação, que é calculado 

com a soma dos fluxos de calores para o EVA e GERA e com a soma do trabalho da bomba 

em cada passo de tempo, apresentou o valor de 0,1026. Por esse valor, o SRA simplificado 

apresentou um baixo rendimento, indicando que os componentes de recuperação de calor 

interna devem ser incorporados para melhorar o desempenho do SRA. 
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Figura 8.24 - Curvas da qualidade de vapor para os pontos de entrada e saída do EVA. 

 
 

Figura 8.25 - Curva do coeficiente de performance instantânea para a simulação do SRA 

simplificado com controle de temperatura. 
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CAPÍTULO IX 

 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

9 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Ao longo deste trabalho foram apresentadas duas metodologias de simulação para um 

sistema de refrigeração por absorção – SRA: a primeira é uma modelagem em regime 

permanente, que se baseou no trabalho de SANTOS (2005a) e a segunda é uma modelagem 

em regime transiente, que se orientou pelo trabalho de KIM et al. (2006). A modelagem e 

simulação do SRA foram desenvolvidas através de um modelo baseado nas equações de 

balanço de massa, equações de transferência de calor e outras equações necessárias para o 

fechamento do sistema de equações.  

Os modelos em regime permanente e transiente foram implementados usando o 

software desenvolvido pela F-Chart Software, o Engineerind Equation Solver – EES, que 

devido a sua vasta biblioteca de propriedades termodinâmicas, possibilitou uma 

implementação mais simplificada. 

Uma análise do sistema de refrigeração por absorção comercial da marca ROBUR foi 

realizada, fornecendo dados experimentais que foram usados para validar os dados obtidos 

com a simulação em regime permanente e, além disso, tomou-se conhecimento do 

comportamento das curvas de temperatura em diversos pontos do sistema de refrigeração. 

 Este capítulo apresentará as conclusões e sugestões para os dois métodos 

implementados. Primeiro serão apresentados as conclusões obtidas com a modelagem e 

simulação do SAR em regime permanente e em seguida serão apresentadas as conclusões 

obtidas com a modelagem e simulação do SRA em regime transiente. Por fim, as sugestões 

para a continuidade da pesquisa em modelagem e simulação de sistema de refrigeração por 

absorção serão indicadas, visando um maior domínio dos métodos de simulação transiente. 

 



 
 
 

187 
 

9.1 CONCLUSÕES DA SIMULAÇÃO EM REGIME PERMANENTE 

 

A aplicação desenvolvida no EES, para a simulação de uma unidade refrigeração por 

absorção em regime permanente, permite a seleção de alguns parâmetros de entrada como: 

temperatura ambiente, temperatura de evaporação, etc. Permite também a seleção do 

combustível a ser utilizado na queima e a possibilidade de utilização ou não da exergia 

química no estudo exergético do sistema.  

Analisando os dados obtidos com a simulação do SRA em regime permanente, chega-

se nas seguintes conclusões: 

• o sistema possui três níveis de pressão: o nível de alta pressão com 14,28 bar; o nível de 

pressão intermediário com 12,78 bar e o nível de baixa pressão com 4,88 bar; 

• o sistema apresentou três fluxos de solução com concentração de amônia diferentes: o 

fluxo de solução pobre, com concentração de 37,96 %; o fluxo de solução rica, com 

concentração de 51,28 % e o fluxo com baixa concentração de água, com concentração de 

amônia de 99,86 %. 

• a menor concentração de amônia foi observada na saída de líquido do GERA, 37,96 %; 

• o retorno da solução de amônia-água para o GERA apresentou uma concentração de 51,21 

%, indicando que não só água retorna para o gerador, mas também amônia; 

• o ponto de menor temperatura foi identificado na entrada do EVA e apresentou 3,51 °C. 

Já o ponto de maior temperatura foi encontrado na saída de líquido do GERA, que marcou 

101,5 °C; 

• a menor recuperação de calor interno se deu no TCC e a maior foi identificada no TSA; 

• o calor liberado no processo de absorção foi maior do que o calor fornecido no GERA 

para a separação da amônia da água; 

• no gráfico de Duhring pode-se visualizar as regiões em que existe energia disponível para 

uma recuperação interna calor; 

• com o gráfico de mistura binária foi possível visualizar as transformações ocorridas nos 

diversos volumes de controle do SRA; 

• no estudo energético, o coeficiente de performance (COP) do SRA ficou em torno de 

0,5734; 

• no estudo exergético, a maior disponibilidade de energia se encontra na saída do GERA e 

a menor se encontra na entrada do trocador de calor de água; 
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• as exergias químicas se anulam nos balanços exergéticos dos volumes de controle, 

podendo ser desconsideradas na modelagem do SRA; 

• na comparação dos dados obtidos na simulação com os dados obtidos no ensaio do SRA 

da ROBUR, foram constatadas algumas diferenças entre os valores calculados e os valores 

obtidos no ensaio. O ponto que apresentou o menor erro percentual foi a entrada da 

serpentina do TSR, com 0,09 % de erro. O ponto de maior erro percentual está localizado 

entre a saída do TCC e a entrada do ABS (171,62 %), decorrente da não inclusão da 

eficiência no trocador de calor; 

Apesar de alguns erros percentuais possuírem valores elevados, a simulação em 

regime permanente do SRA possibilita o entendimento do funcionamento do sistema de 

refrigeração por absorção e é uma ferramenta útil para o estudo e desenvolvimento desses 

sistemas. 

 

9.2 CONCLUSÕES DA SIMULAÇÃO EM REGIME TRASIENTE 

 

A aplicação desenvolvida no EES para a simulação do SRA em regime transiente foi 

baseada em um modelo simplificado, que servirá de base para a implementação de um sistema 

mais complexo. 

Da mesma forma que na aplicação em regime permanente, a aplicação transiente 

oferece a condição de escolha para: o combustível gasoso a ser queimado; a escolha do 

modelo que será usado para o cálculo dos coeficientes de transferência de calor; a temperatura 

ambiente; a temperatura de evaporação; a concentração inicial da solução de amônia, etc.  

Com todas as condições simplificadoras impostas e com as condições iniciais 

definidas, obtém-se um conjunto de dados, que analisados, chegam-se as seguintes 

conclusões: 

• a simulação do SRA simplificado necessita de um método de controle de temperatura no 

GERA para evitar que altas pressões atuem no sistema, prejudicando o rendimento do 

mesmo; 

• na simulação transiente, o comportamento no interior do volume de controle tem 

importância fundamental, devendo ser monitorado não só a pressão, mas também 

temperatura, concentração de amônia e massa; 

• dois componentes se mostraram importantes para o bom funcionamento do sistema: o 

GERA e o ABS. O GERA deve fornecer  sempre um fluxo de vapor de solução de 
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amônia-água, com alta concentração de amônia, para garantir o resfriamento do fluido de 

refrigeração secundário no EVA. O ABS deve manter sempre um nível de solução no seu 

interior para que não falte solução para a BS; 

• pequenas quantidades de massa saindo do GERA, na forma de vapor, prejudicaram 

diretamente o rendimento do sistema; 

• o controle de temperatura no GERA se mostrou eficiente para manter os níveis pressão no 

SRA dentro de valores aceitáveis; 

• com a pressão do lado de baixa controlada, o resfriamento do fluido de refrigeração foi 

observado, apesar da temperatura muito baixa alcançada no EVA; 

• a massa no interior dos volumes de controle apresentaram fluxos mais estáveis após o 

controle de temperatura no GERA; 

• a concentração de amônia no COND e EVA se estabilizou por volta de 90,53 %, 

mostrando  uma quantidade de água 9,45 % a mais do que o desejado; 

• a concentração de amônia do líquido que sai do GERA ficou na ordem de 31,61 % e no 

ABS a concentração encontrada foi de 65,12 %; 

• a temperatura de saída do COND ficou por volta de 21,82 °C, muito abaixo da 

temperatura ambiente, indicando que o procedimento de cálculo do coeficiente de 

transferência de calor deve ser utilizado; 

•  a qualidade na saída do EVA ficou em 43,33 %, indicando que uma grande quantidade de 

líquido está saindo do EVA sem ser evaporado, prejudicando a eficiência do sistema; 

• os gráficos gerados para acompanhar a evolução de uma certa propriedade ao longo do 

tempo foram úteis para julgar se o modelo empregado fornece resultados fisicamente 

corretos e, a partir daí, estudar as correções que devem ser feitas para que resultados 

satisfatórios sejam obtidos. 

Apesar da simulação transiente ter sido feita para um SRA simplificado, ficou 

comprovado que a simulação transiente para sistemas complexos é possível e deve ser 

encorajada. O EES se mostrou uma ferramenta de fácil programação e exige um nível de 

conhecimento não muito elevado em linguagem de programação, além de apresentar uma 

biblioteca de funções útil aos que trabalham na área de termofluidos.  
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9.3 SUGESTÕES PARA OS FUTUROS TRABALHOS 

 

Para dar prosseguimento ao desenvolvimento de um aplicativo capaz de simular um 

SRA em regime transiente, os seguintes trabalhos são sugeridos: 

• incorporar outros componentes ao SRA como: RET, TSR, TSA, TCC, ABTA e VR 2, 

com a possibilidade de escolha de quais sistema devem ser incluídos, permitindo o estudo 

de diferentes sistemas; 

• ativar o cálculo dos coeficientes de transferência de calor para os diferentes trocadores de 

calor do SRA, fazendo, se necessário, uma revisão no código fonte implementado; 

• desenvolver um modelo para o gerador, considerando a purificação da solução ocorrida no 

seu interior, como também a inclusão da serpentina do gerador (TSG) no modelo; 

• incluir o cálculo das perdas de pressão nos volumes de controle; 

• implementar um modelo transiente para o SRA utilizando o par água-brometo de lítio. 

 

Este trabalho não se propôs a esgotar o assunto sobre a simulação transiente em 

sistemas de refrigeração por absorção, mas sim servir de base para o desenvolvimento de 

novos trabalhos nesta área de conhecimento. 
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APÊNDICE I 

 

 

VOLUMES DE CONTROLE PARA A MODELAGEM DO SRA EM 

REGIME PERMANENTE  

A-I VOLUMES DE CONTROLE PARA A MODELAGEM DO SRA EM 

REGIME PERMANENTE 

Tabela AI.1 - Volumes de controle do SRA para a modelagem em regime permanente 

 

Item Componente Volume de Controle 

1. Gerador. 

 

2. Retificador. 

 

3. Tubo da serpentina no retificador. 
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Item Componente Volume de Controle 

4. Condensador. 

 

 
 

5. Válvula de redução 1. 

 

 
 

6. Trocador de calor concêntrico. 

 

 

7. 
Tubo interno do trocador de calor 

concêntrico. 
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Item Componente Volume de Controle 

8. Válvula de redução 2. 

 

 
 

9. Evaporador. 

 

 
 

10. Tubo do refrigerante secundário. 

 

 
 

11. Válvula de redução 3. 

 

 

12. Absorvedor 
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Item Componente Volume de Controle 

13. Tubo da serpentina no absorvedor 

 

 
 

14. Absorvedor - trocador de calor a ar. 

 

15. Bomba de solução. 
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APÊNDICE II 

 

 

CÓDIGO FONTE PARA SIMULAÇÃO DO REGIME PERMANENTE 

A-II CÓDIGO FONTE PARA SIMULAÇÃO DO REGIME 

PERMANENTE 

Abaixo o código fonte dos procedimentos, funções e programa principal são 

mostrados para a simulação do SRA em regime permanente. 

 
"UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - TESE DE DOUTORADO 

ORIENTADORES: PROF. CABRAL (UFPB) E PROF. ALMIR (UFC) 

 

ESTE PROGRAMA CALCULA A PERFORMANCE DE UM CHILLER DE ABSORÇÃO DE  

SIMPLES EFEITO, TOMANDO COMO BASE UM CHILLER COMERCIAL DA ROBUR" 

 

{Para Calcular aperte em F3} 

 

"PROCEDURES" 

PROCEDURE 

CalculaCalordoCombustivel(Vol_Metano,Vol_Eteno,Vol_Etano,Vol_Propeno,Vol_Propano,Vol_Buten

o,VoI_iButano,Vol_nButano,Vol_Penteno,Vol_Pentano,Vol_Benzeno,Vol_Hexeno,Vol_Hexano:PCI_c

omb,N_c,C,H) 

"CÁLCULO DO CALOR FONECIDO PELO COMBUSTÍVEL" 

"Dados de entrada: Volume dos componentes em percentual 

Dados de saída: Poder calorífico inferior do combustível, número de carbono do combustível,C e H" 

 

TotalVol=Vol_Metano+Vol_Eteno+Vol_Etano+Vol_Propeno+Vol_Propano+Vol_Buteno+VoI_iButano+

Vol_nButano+Vol_Penteno+Vol_Pentano+Vol_Benzeno+Vol_Hexeno+Vol_Hexano 

 

PesoMolecMetano=16.043 [kg/Kmol] 

PesoMolecEteno=28.054 [kg/Kmol] 

PesoMolecEtano=30.069 [kg/Kmol] 

PesoMolecPropeno=42.080 [kg/Kmol] 

PesoMolecPropano=44.096 [kg/Kmol] 
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PesoMolecButeno=56.107 [kg/Kmol] 

PesoMoleciButano=58.123 [kg/Kmol] 

PesoMolecnButano=58.123 [kg/Kmol] 

PesoMolecPenteno=70.134 [kg/Kmol] 

PesoMolecPentano=72.150 [kg/Kmol] 

PesoMolecBenzeno=78.113 [kg/Kmol] 

PesoMolecHexeno=84.161 [kg/Kmol] 

PesoMolecHexano=86.177 [kg/Kmol] 

 

z_1=Vol_Metano*PesoMolecMetano 

z_2=Vol_Eteno*PesoMolecEteno 

z_3=Vol_Etano*PesoMolecEtano 

z_4=Vol_Propeno*PesoMolecPropeno 

z_5=Vol_Propano*PesoMolecPropano 

z_6= Vol_Buteno* PesoMolecButeno 

z_7=VoI_iButano*PesoMoleciButano 

z_8=Vol_nButano*PesoMolecnButano 

z_9=Vol_Penteno*PesoMolecPenteno 

z_10=Vol_Pentano*PesoMolecPentano 

z_11=Vol_Benzeno*PesoMolecBenzeno 

z_12=Vol_Hexeno*PesoMolecHexeno 

z_13=Vol_Hexano*PesoMolecHexano 

 

 "Peso Molecular Total do Combustível" 

Ptotal_comb=z_1+z_2+z_3+z_4+z_5+z_6+z_7+z_8+z_9+z_10+z_11+z_12+z_13 

 

"Percentual Mássico do Componente do GN" 

k_1=z_1/ Ptotal_comb 

k_2=z_2/ Ptotal_comb 

k_3=z_3/ Ptotal_comb 

k_4=z_4/ Ptotal_comb 

k_5=z_5/ Ptotal_comb 

k_6=z_6/ Ptotal_comb 

k_7=z_7/ Ptotal_comb 

k_8=z_8/ Ptotal_comb 

k_9=z_9/ Ptotal_comb 

k_10=z_10/ Ptotal_comb 

k_11=z_11/ Ptotal_comb 

k_12=z_12/ Ptotal_comb 

k_13=z_13/ Ptotal_comb 
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"Composição do Combustivel" 

n=(1*Vol_Metano+2*Vol_Eteno+2* 

Vol_Etano+3*Vol_Propeno+3*Vol_Propano+4*Vol_Buteno+4*VoI_iButano+4*Vol_nButano+5*Vol_Pe

nteno+5*Vol_Pentano+ 6*Vol_Benzeno+6*Vol_Hexeno+6*Vol_Hexano)/100 

m=(4*Vol_Metano+4*Vol_Eteno+6* 

Vol_Etano+6*Vol_Propeno+8*Vol_Propano+8*Vol_Buteno+10*VoI_iButano+10*Vol_nButano+10*Vol

_Penteno+12*Vol_Pentano+ 6*Vol_Benzeno+12*Vol_Hexeno+14*Vol_Hexano)/100 

 

"Cálculo dos Percentuais mássico dos elementos no combustível" 

PesoAtom_C=12 

PesoAtom_H=1 

 

C=n* PesoAtom_C /(n* PesoAtom_C +m* PesoAtom_H) 

H=m* PesoAtom_H /(n* PesoAtom_C +m* PesoAtom_H) 

 

"Cálculo do PCI do combustivel" 

PCI_Metano=50016 [kJ/kg] 

PCI_Eteno=47161 [kJ/kg] 

PCI_Etano=47489 [kJ/kg] 

PCI_Propeno=45784 [kJ/kg] 

PCI_Propano=46357 [kJ/kg] 

PCI_Buteno=45319 [kJ/kg] 

PCI_iButano=45742 [kJ/kg] 

PCI_nButano=45742 [kJ/kg] 

PCI_Penteno=45000 [kJ/kg] 

PCI_Pentano=45355 [kJ/kg] 

PCI_Benzeno=40579 [kJ/kg] 

PCI_Hexeno=44803 [kJ/kg] 

PCI_Hexano=45105 [kJ/kg] 

 

PCI_comb=PCI_Metano*k_1+PCI_Eteno*k_2+PCI_Etano*k_3+PCI_Propeno*k_4+PCI_Propano*k_5

+PCI_Buteno*k_6+PCI_iButano*k_7+PCI_nButano*k_8+PCI_Penteno*k_9+PCI_Pentano*k_10+PCI_

Benzeno*k_11+PCI_Hexeno*k_12+PCI_Hexano*k_13 

 

"Cálculo do número de carbono" 

N_c=1*Vol_Metano/TesteVol(Vol_Metano)+2*Vol_Eteno/TesteVol(Vol_Eteno)+2*Vol_Etano/TesteVol(

Vol_Etano)+3*Vol_Propeno/TesteVol(Vol_Propeno)+3*Vol_Propano/TesteVol(Vol_Propano)+4*Vol_B

uteno/TesteVol(Vol_Buteno)+4*VoI_iButano/TesteVol(VoI_iButano)+4*Vol_nButano/TesteVol(Vol_nB

utano)+5*Vol_Penteno/TesteVol(Vol_Penteno)+5*Vol_Pentano/TesteVol(Vol_Pentano)+6*Vol_Benze
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no/TesteVol(Vol_Benzeno)+6*Vol_Hexeno/TesteVol(Vol_Hexeno)+6*Vol_Hexano/TesteVol(Vol_Hexa

no) 

END 

 

"FUNÇÕES" 

 

"Funcão para converter C para K" 

FUNCTION TK(T)   

TK:=ConvertTemp('C', 'K', T) 

END 

 

"Função para definir o número de carbono na equação" 

FUNCTION TesteVol(Vol) 

   IF (Vol=0) THEN 

       Vol=1 

    ENDIF 

      TesteVol:=Vol 

END 

 

"DEFINIÇÃO DAS PROCEDURES" 

 

PROCEDURE TPX(TC,P,x:Q,h,v,s)  

"Dada  T (temperatura), P (pressão) e x (fração massica de ammonia) no SI 

, este subrotina retorna Q, h, v e s no SI " 

TK=TC+273.15 

Pbar=P*.01 

CALL NH3H2O(123,TK,Pbar,x:TK,Pbar,x,h,s,u,v,Q) 

END 

 

"Controle do uso da exergia química" 

{Escolha 0 para tirar a exergia química  

. Escolha 1 para colocar a exegia química} 

ex_qui_ok=1 

 

"PARÂMETROS DE ENTRADA" 

 

"Calor do Gerador" 

Qgerador=152.5 

 

"Concentração de referência" 
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Xr=0.998 

 

"Fluxo de Massa " 

m[17]=4.21 

m[9]=0.33 [kg/s] 

 

"Qualidade" 

Q[1]=1 

Q[2]=0 

Q[6]=1 

Q[9]=0 

Q[13]=0 

 

"Nome do Combustível a Ser Modelado" 

NomeComb$=DigaNomeComb$ 

 

"Determinação dos níveis de pressão:" 

 

cond=T0+10                      "definiçao da temperatura de condensaçao " 

Tcond=TK(cond) 

Tevap=TK(eva) 

log10(p_alta)=Aa-(Bb/Tcond) 

log10(pbaixa)=Aa-(Bb/Tevap) 

Aa=7.44-1.767*xr+0.9823*xr^2+0.3627*xr^3 

Bb=2013.8-2155.7*xr+1540.9*xr^2-194.7*xr^3 

 

"lista as temperaturas em °C" 

duplicate i=1,18 

TC[i]=converttemp('K','C',t[i]) 

END 

 

" Detremina a Entalpia e entropia padrao para solução rica , pobre e refrigerante"  

 

CALL TPX(T0,P0,x[1]:Q0,h_0sr,v0,s_0sr)   {Solução rica} 

CALL TPX(T0,P0,x[4]:Q0sp,h_0sp,v0sp,s_0sp)               {Solução pobre} 

CALL TPX(T0,P0,x[13]:Q0r,h_0r,v0r,s_0r)   {Refrigerante} 

CALL TPX(T0,P0,x[15]:Q015,h_015,v015,s_015)  

CALL TPX(T0,P0,x[16]:Q016,h_016,v016,s_016)  

sw0=ENTROPY(Water,T=Tk(t0),P=P0) 

hw0=ENTHALPY(Water,T=Tk(t0),P=P0)  
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"EQUAÇÕES GONVERNANTES" 

 

"1. Gerador" 

m[12]+m[16]=m[13]+m[15] 

m[12]*x[12]+m[16]*x[16]=m[13]*x[13]+m[15]*x[15] 

Qgerador=m[15]*h[15]+m[13]*h[13]-m[12]*h[12]-m[16]*h[16]  

x[9]-x[13]=Dx  "Largura do Processo" 

 

"2. Retificador" 

m[10]=m[11] 

x[10]=x[11] 

 

m[10]+m[15]=m[1]+m[16]+m[11] 

m[10]*x[10]+m[15]*x[15]=m[1]*x[1]+m[16]*x[16]+m[11]*x[11] 

m[10]*h[10]+m[15]*h[15]=m[1]*h[1]+m[16]*h[16]+m[11]*h[11] 

 

"3. Tubo Enrolado do Retificador" 

qret=m[11]*h[11]-m[10]*h10    

qret2=m[1]*h[1]-m[15]*h[15] 

 

{ponto 12f} 

Call NH3H2O(238,p[10],x[9],0: T12f, P12f, x12f, h12f, s12f, u12f, v12f, Q12f) 

 

"4. Condensador" 

m[1]=m[2] 

qcond=m[2]*h[2]-m[1]*h[1]  

 

"5. Válvula 1" 

x[2]=x[3] 

m[2]*h[2]=m[3]*h[3] 

m[2]=m[3] 

p[3]=p[2]-DELTAP 

 

"6. Trocador de Calor - RHX - Fluxo 3-4" 

T[4]=T[3]-DELTAT 

 

x[3]=x[4] 

m[3]=m[4] 

Qtcc_34=m[4]*h[4]-m[3]*h[3]  
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"7. Trocador de Calor - RHX - Fluxo 6-7" 

m[6]=m[7] 

x[6]=x[7] 

Qtcc_67=m[7]*h[7]-m[6]*h[6]  

 

Qtcc=MIN(Qtcc_34,Qtcc_67) 

 

"8. Válvula 2" 

h[4]=h[5] 

x[4]=x[5] 

 

"9. Evaporador" 

m[5]=m[6] 

x[5]=x[6] 

m[5]*h[5]+m[17]*h[17]=m[6]*h[6]+m[18]*h[18] 

qevap=m[6]*h[6]-m[5]*h[5]  

 

"Circuito de Água Gelada" 

 

T[18]=TK(T_s_agua.gelada) {saida agua gelada} 

T[17]=TK(T_e_agua.gelada) {entrada agua gelada} 

  

DUPLICATE I=17,18 

 h[i]=ENTHALPY(Steam_IAPWS,T=tk(Tc[i]),P=P0) 

 s[i]=ENTROPY(Steam_IAPWS,T=TK(Tc[i]),P=P0)  

end 

 

m[17]=m[18] 

qagua.gelada=m[18]*h[18]-m[17]*h[17] 

 

"10. Absorvedor" 

m[8]+m[12]=m[7]+m[11]+m[14] 

m[8]*x[8]+m[12]*x[12]=m[7]*x[7]+m[11]*x[11]+m[14]*x[14] 

m[8]*h[8]+m[12]*h[12]=m[7]*h[7]+m[11]*h[11]+m[14]*h[14] 

m[11]=m[12] 

x[11]=x[12] 

Call NH3H2O(238,p[14],x[14],0: T14s, P14s, x14s, h14s, s14s, u14s, v14s, Q14s)  

t[12]=t14s  "a solução que recircula pelo absorvedor eh  assumida 



 
 
 

212 
 

  com sendo aquecida ate a temperatura de saturação da solução pobre em 14 ( liquido 

saturado)" 

 

"11. Tubo Enrolado no Absorvedor" 

 

qtabs=m[12]*h[12]-m[11]*h[11]  

 

"12. Absorvedor ar Cooler"  

m[8]=m[9] 

x[8]=x[9] 

qaca=m[9]*h[9]-m[8]*h[8]  

 

"13. Bomba" 

swp=v[9]*100*(p[1]-p[9])/etap 

swp=h[10]-h[9] 

W.bomba=swp 

x[9]=x[10] 

 

"14. VALVULA 3" 

m[13]=m[14] 

x[13]=x[14] 

h[13]=h[14] 

 

"DETERMINAÇÃO DO PONTOS DE ESTADO" 

 

Call NH3H2O(238,p[2],Xr,Q[1]: T[1], P[1], x[1], h[1], s[1], u[1], v[1], Q1) 

Call NH3H2O(138,Tcond,xr,Q[2]: T[2], P[2], x[2], h[2], s[2], u[2], v[2], Q2) 

Call NH3H2O(234,P[3],x[3],h[3]: T[3], P3, x3, h3, s[3], u[3], v[3], Q[3]) 

Call NH3H2O(123,T[4],P[3],Xr: T4, P[4], x4, h[4], s[4], u[4], v[4], Q[4]) 

Call NH3H2O(234,pbaixa/100,xr,h[5]: T[5], P[5], x5, h5, s[5], u[5], v[5], Q[5]) 

Call NH3H2O(128,tevap,p[5],1: T[6], P[6], x6, h[6], s[6], u[6], v[6], Q66) 

Call NH3H2O(238,P[6],x[7],1.001: T[7], P[7], x7, h[7], s[7], u[7], v[7], Q[7]) 

Call NH3H2O(234,p[9],x[9],h[8]: T[8], P[8], xx8, h8, s[8], u[8], v[8], Q[8]) 

Call NH3H2O(128,tcond,pbaixa/100,Q[9]: T[9], P[9], x[9], h[9], s[9], u[9], v[9], Q9) 

Call NH3H2O(234,p[1],X[10],h[10]: T[10], P[10], x10, h10, s[10], u[10], v[10], Q[10]) 

Call NH3H2O(234,p[1],X[11],h[11]: T[11], P[11], x11, h11, s[11], u[11], v[11], Q[11]) 

Call NH3H2O(123,T[12],P[10],X[9]: T12, P[12], x12, h[12], s[12], u[12], v[12], Q[12]) 

Call NH3H2O(238,p[1],x[13],Q[13]: T[13], P[13], x13, h[13], s[13], u[13], v[13], Q13) 

Call NH3H2O(234,p[9],x[13],h[14]: T[14], P[14], x14, h14, s[14], u[14], v[14], Q[14]) 

Call NH3H2O(128,T12f,P[16],1: T[15], P[15], x[15], h[15], s[15], u[15], v[15], Q[15]) 
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Call NH3H2O(248,p[1],h12f,0:T[16], P[16], x[16], h[16], s[16], u[16], v[16], Q[16]) 

 

"******************************************************************************************************************" 

"******************************************************** EXERGIA  ********************************************" 

"******************************************************************************************************************" 

 

"Determinação da Exergia Específicas Físicas" 

 

"Determina as exergias especificas " 

Duplicate j=1,7 

        ex_ph[j]=(h[j]-h_0r) -TK(T0)*(s[j]-s_0r) 

  End 

Duplicate j=8,12 

        ex_ph[j]=(h[j]-h_0sr)-TK(T0)*(s[j]-s_0sr) 

  End 

Duplicate j=13,14 

        ex_ph[j]=(h[j]-h_0sp)-TK(T0)*(s[j]-s_0sp) 

  End 

ex_ph[15]=(h[15]-h_015)-TK(T0)*(s[15]-s_015) 

ex_ph[16]=(h[16]-h_016)-TK(T0)*(s[16]-s_016) 

Duplicate j=17,18 

        ex_ph[j]=(h[j]-hw0)-TK(T0)*(s[j]-sw0) 

  End 

 

"Exergia Química" 

 

"Exergia Químicas Molares" 

ex_qui_m_NH3_V=341258 [kJ/kmol] "gás" 

ex_qui_m_NH3_L=341258 [kJ/kmol] "líquido" 

ex_qui_m_H2O_L=3120 [kJ/kmol] "líquido" 

ex_qui_m_H2O_V=11710 [kJ/kmol] "vapor" 

 

"Massa molar da amônia e água" 

M_m_NH3=17.0306 [kg/kmol] 

M_m_H2O=18.0153 [kg/kmol] 

 

R_univ=8.3144 [J/mol�K]     "Constante Universal dos Gases" 

 

"Determinação dos valores da Exergia Química nos Pontos de Estado" 
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"Solução no estado de vapor rica em amônia (NH3): Pontos de 1 a 7:" 

"Ponto 1" 

 m_total[1]=x[1]*M_m_NH3+(1-x[1])*M_m_H2O 

 R[1]=R_univ/m_total[1] 

 ex_qui[1]=((x[1]*ex_qui_m_NH3_V+(1-

x[1])*ex_qui_m_H2O_V+(R[1]*T0*x[1]*(LN(gama[1]*x[1]))))/m_total[1])*ex_qui_ok 

 

"Ponto 2" 

 m_total[2]=x[2]*M_m_NH3+(1-x[2])*M_m_H2O 

 R[2]=R_univ/m_total[2] 

 ex_qui[2]=((x[2]*ex_qui_m_NH3_L+(1-

x[2])*ex_qui_m_H2O_L+(R[2]*T0*x[2]*(LN(gama[2]*x[2]))))/m_total[2])*ex_qui_ok 

 

"Ponto 3" 

 m_total[3]=x[3]*M_m_NH3+(1-x[3])*M_m_H2O 

 R[3]=R_univ/m_total[3] 

 ex_qui[3]=((x[3]*ex_qui_m_NH3_L+(1-

x[3])*ex_qui_m_H2O_L+(R[3]*T0*x[3]*(LN(gama[3]*x[3]))))/m_total[3])*ex_qui_ok 

 

"Ponto 4" 

 m_total[4]=x[4]*M_m_NH3+(1-x[4])*M_m_H2O 

 R[4]=R_univ/m_total[4] 

 ex_qui[4]=((x[4]*ex_qui_m_NH3_L+(1-

x[4])*ex_qui_m_H2O_L+(R[4]*T0*x[4]*(LN(gama[4]*x[4]))))/m_total[4])*ex_qui_ok 

 

"Ponto 5" 

 m_total[5]=x[5]*M_m_NH3+(1-x[5])*M_m_H2O 

 R[5]=R_univ/m_total[5] 

 ex_qui[5]=((x[5]*ex_qui_m_NH3_L+(1-

x[5])*ex_qui_m_H2O_L+(R[5]*T0*x[5]*(LN(gama[5]*x[5]))))/m_total[5])*ex_qui_ok 

 

"Ponto 6" 

 m_total[6]=x[6]*M_m_NH3+(1-x[6])*M_m_H2O 

 R[6]=R_univ/m_total[6] 

 ex_qui[6]=((x[6]*ex_qui_m_NH3_V+(1-

x[6])*ex_qui_m_H2O_V+(R[6]*T0*x[6]*(LN(gama[6]*x[6]))))/m_total[6])*ex_qui_ok 

 

"Ponto 7" 

 m_total[7]=x[7]*M_m_NH3+(1-x[7])*M_m_H2O 

 R[7]=R_univ/m_total[7] 



 
 
 

215 
 

 ex_qui[7]=((x[7]*ex_qui_m_NH3_V+(1-

x[7])*ex_qui_m_H2O_V+(R[7]*T0*x[7]*(LN(gama[7]*x[7]))))/m_total[7])*ex_qui_ok 

 

"Solução rica em amônia (NH3): Pontos de 8 a 12:" 

 

"Ponto 8" 

 m_total[8]=x[8]*M_m_NH3+(1-x[8])*M_m_H2O 

 R[8]=R_univ/m_total[8] 

 ex_qui[8]=((x[8]*ex_qui_m_NH3_V+(1-

x[8])*ex_qui_m_H2O_L+(R[8]*T0*x[8]*(LN(gama[8]*x[8]))))/m_total[8])*ex_qui_ok 

 

"Ponto 9" 

 m_total[9]=x[9]*M_m_NH3+(1-x[9])*M_m_H2O 

 R[9]=R_univ/m_total[9] 

 ex_qui[9]=((x[9]*ex_qui_m_NH3_L+(1-

x[9])*ex_qui_m_H2O_L+(R[9]*T0*x[9]*(LN(gama[9]*x[9]))))/m_total[9])*ex_qui_ok 

 

"Ponto 10" 

 m_total[10]=x[10]*M_m_NH3+(1-x[10])*M_m_H2O 

 R[10]=R_univ/m_total[10] 

 ex_qui[10]=((x[10]*ex_qui_m_NH3_L+(1-

x[10])*ex_qui_m_H2O_L+(R[10]*T0*x[10]*(LN(gama[10]*x[10]))))/m_total[10])*ex_qui_ok 

 

"Ponto 11" 

 m_total[11]=x[11]*M_m_NH3+(1-x[11])*M_m_H2O 

 R[11]=R_univ/m_total[11] 

 ex_qui[11]=((x[11]*ex_qui_m_NH3_L+(1-

x[11])*ex_qui_m_H2O_L+(R[11]*T0*x[11]*(LN(gama[11]*x[11]))))/m_total[11])*ex_qui_ok 

 

"Ponto 12" 

 m_total[12]=x[12]*M_m_NH3+(1-x[12])*M_m_H2O 

 R[12]=R_univ/m_total[12] 

 ex_qui[12]=((x[12]*ex_qui_m_NH3_L+(1-

x[12])*ex_qui_m_H2O_L+(R[12]*T0*x[12]*(LN(gama[12]*x[12]))))/m_total[12])*ex_qui_ok 

 

"Solução pobre em amônia (NH3): Pontos de 13 a 14:" 

 

"Ponto 13" 

 m_total[13]=x[13]*M_m_NH3+(1-x[13])*M_m_H2O 

 R[13]=R_univ/m_total[13] 
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 ex_qui[13]=((x[13]*ex_qui_m_NH3_L+(1-

x[13])*ex_qui_m_H2O_L+(R[13]*T0*x[13]*(LN(gama[13]*x[13]))))/m_total[13])*ex_qui_ok 

 

"Ponto 14" 

 m_total[14]=x[14]*M_m_NH3+(1-x[14])*M_m_H2O 

 R[14]=R_univ/m_total[14] 

 ex_qui[14]=((x[14]*ex_qui_m_NH3_L+(1-

x[14])*ex_qui_m_H2O_L+(R[14]*T0*x[14]*(LN(gama[14]*x[14]))))/m_total[14])*ex_qui_ok 

 

"Solução no estado de vapor rica em amônia (NH3): Ponto 15:" 

 

 m_total[15]=x[15]*M_m_NH3+(1-x[15])*M_m_H2O 

 R[15]=R_univ/m_total[15] 

 ex_qui[15]=((x[15]*ex_qui_m_NH3_V+(1-

x[15])*ex_qui_m_H2O_V+(R[15]*T0*x[15]*(LN(gama[15]*x[15]))))/m_total[15])*ex_qui_ok 

 

"Água no estado líquido retornando para o gerador: Ponto 16:" 

 

 m_total[16]=x[16]*M_m_NH3+(1-x[16])*M_m_H2O 

 R[16]=R_univ/m_total[16] 

 ex_qui[16]=((x[16]*ex_qui_m_NH3_L+(1-

x[16])*ex_qui_m_H2O_L+(R[16]*T0*x[16]*(LN(gama[16]*x[16]))))/m_total[16])*ex_qui_ok 

 

 ex_qui[17]=0 

 ex_qui[18]=0 

  

"Exergia total" 

 

"Pontos de 1 a 16:" 

 DUPLICATE j=1,18 

  ex_total[j]=(ex_ph[j]+ex_qui[j]) 

 END 

 

"FIXAÇÃO DOS VALORES DOS COEFICIENTES DE ATIVIDADE" 

 

gama[1]=1; gama[2]=1; gama[3]=1; gama[4]=1; gama[5]=1; gama[6]=1;  gama[7]=1; gama[8]=1; 

gama[9]=1; gama[10]=1; gama[11]=1; gama[12]=1; gama[13]=1; gama[14]=1; gama[15]=1; 

gama[16]=1 

 

"******************************************************************************************************************" 
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"*******************************************  ESTUDOS DAS EFICÊNCIA  ***********************************" 

"******************************************************************************************************************" 

"DETERMINAÇAO DAS EFICIENCIAS" 

 

"primeira lei" 

COP=qevap/(Qgerador+W.bomba) 

 

CALL 

CalculaCalordoCombustivel(Vol_Metano,Vol_Eteno,Vol_Etano,Vol_Propeno,Vol_Propano,Vol_Buten

o,VoI_iButano,Vol_nButano,Vol_Penteno,Vol_Pentano,Vol_Benzeno,Vol_Hexeno,Vol_Hexano:PCI_c

omb,N_c,C,H) 

 

Q_comb=m_comb*PCI_comb    "massa do combustível é um valor de entrada." 

 

CÁLCULO DA EXERGIA DO COMBUSTÍVEL" 

 

"Cálculo do fator de correção para a exergia do combustível gasoso" 

phi=1.0334+0.0183*(H/C)+0.0694/N_c   

 

Ex_comb=phi* m_comb*PCI_comb 

 

“******************************************************************************************************************" 

"******************************************************************************************************************" 

 

"Balanço Exergético 2" 

"Cálculo da Irreversibilidades" 

 

"1. Gerador" 

tc[20]=667.90 [C]    "  

b[20]=157.6  

Ex_gera=b[20] 

 

S.gerada.gera=m[15]*s[15]+m[13]*s[13]-m[12]*s[12]-m[16]*s[16]-Qgerador/tm.gera 

Iger=TK(T0)* S.gerada.gera 

 

tm.gera=Average(t[13],t[12],t[15],t[16],tk(tc[20]))  "Temperatura média no gerador" 

 

"2. Retificador" 

S.gerada.ret=m[1]*s[1]+m[11]*s[11]+m[16]*s[16]-m[10]*s[10]-m[15]*s[15]  

Iret=TK(T0)* S.gerada.ret 
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"3. Tubo Enrolado do Retificador" 

S.gerada.tret=m[11]*s[11]-m[10]*s[10]-qret/tm.tret 

Itret=TK(T0)* S.gerada.tret 

 

tm.tret=Average(t[10],t[11]) 

 

"4. Condensador" 

S.gerada.cond=m[2]*s[2]-m[1]*s[1]-qcond/t[2] 

Icond=TK(T0)* S.gerada.cond 

 

tm.cond=Average(t[1],t[2]) 

 

"5. Válvula 1" 

S.gerada.v1=m[3]*s[3]-m[2]*s[2] 

Iv1=TK(T0)* S.gerada.v1 

 

" Trocador de Calor - RHX" 

S.gerada.tcc=m[4]*s[4]+m[7]*s[7]-m[3]*s[3]-m[6]*s[6] 

Itcc=TK(T0)* S.gerada.tcc 

tm.tcc.34=Average(t[3],t[4]) 

 

"8. Valvula 2 - Expanção" 

S.gerada.v2=m[5]*s[5]-m[4]*s[4] 

Iv2=TK(T0)* S.gerada.v2 

 

"9. Evaporador" 

S.gerada.evap=m[6]*s[6]-m[5]*s[5]-qevap/tevap 

Ievap=TK(T0)* S.gerada.evap 

 

"Circuito de Água Gelada" 

S.gerada.agua.gelada=m[18]*s[18]-m[17]*s[17]-qagua.gelada/t[18] 

Iagua.gelada=TK(T0)*S.gerada.agua.gelada 

 

"10. Absorvedor" 

"Entropia gerada no ABS" 

S.gerada.abs=m[8]*s[8]+m[12]*s[12]-m[7]*s[7]-m[11]*s[11]-m[14]*s[14] 

 

"irreversibilidades no ABS" 

Iabs=TK(T0)*S.gerada.abs 
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"11. Tubo Enrolado no Absorvedor" 

S.gerada.tabs=m[12]*s[12]--m[11]*s[11]-qtabs/tm.tabs 

Itabs=TK(T0)*S.gerada.tabs 

 

tm.tabs=Average(t[11],t[12]) 

 

"12. Absorvedor ar Cooler" 

S.gerada.aca=m[9]*s[9]-m[8]*s[8]-qaca/tair 

Iaca=TK(T0)*S.gerada.aca 

 

tair=average(t[8],t[9]) 

 

"13. Bomba" 

S.gerada.bomba=m[10]*s[10]-m[9]*s[9] 

Ibomba=TK(T0)*S.gerada.bomba 

 

"14. Válvula 3 - Válvula de solução" 

S.gerada.v3=m[14]*s[14]-m[13]*s[13] 

Iv3=TK(T0)* S.gerada.v3 

 

"******************************************************************************************************************" 

"**************************************** DADOS PARA GERAR OS GRÁFICOS ****************************" 

"******************************************************************************************************************" 

"Pressão logarítimica" 

DUPLICATE i=1,16 

LN.P[i]=LN(P[i]) 

END 

 

"O Inverso da Temperatura Negativa" 

DUPLICATE i=1,16 

INV_T[i]=-1/t[i] 

END 

 

"Gráficos Para regiões com soluções" 

 

{Região 1: Para o Condensador, Retificador, v1} 

q.liq=0 

q.vap=1 
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"Para o cálculo da linha de líquido saturado" 

Call NH3H2O(238,p[10],x.amon,q.liq: Tl, Pl, xl, hl, sl, ul, vl, Ql) 

 

"Para o cálculo da linha de vapor saturado" 

Call NH3H2O(238,p[10],x.amon,q.vap: Tv, Pv, xv, hv, sv, uv, vv, Qv) 

 

{Região 2:  v2, TCC} 

 

"Para o cálculo da linha de líquido saturado" 

Call NH3H2O(238,p[3],x.amon,q.liq: Tl2, Pl2, xl2, hl2, sl2, ul2, vl2, Ql2) 

 

"Para o cálculo da linha de vapor saturado" 

Call NH3H2O(238,p[3],x.amon,q.vap: Tv2, Pv2, xv2, hv2, sv2, uv2, vv2, Qv2) 

 

{Região 3:  Evaporador, TCC, v2, Absorvedor, ACA, Bomba} 

 

"Para o cálculo da linha de líquido saturado" 

Call NH3H2O(238,p[5],x.amon,q.liq: Tl3, Pl3, xl3, hl3, sl3, ul3, vl3, Ql3) 

 

"Para o cálculo da linha de vapor saturado" 

Call NH3H2O(238,p[5],x.amon,q.vap: Tv3, Pv3, xv3, hv3, sv3, uv3, vv3, Qv3) 
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APÊNDICE III 

 

 

CÓDIGO FONTE PARA O CÁLCULO DAS PROPRIEDADES DA 

SOLUÇÃO DE AMÔNIA-ÁGUA 

A-III CÓDIGO FONTE PARA O CÁLCULO DAS PROPRIEDADES DA 

SOLUÇÃO DE AMÔNIA-ÁGUA 

"UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - TESE DE DOUTORADO 

ORIENTADORES: PROF. CABRAL (UFPB) E PROF. ALMIR (UFC) 

 

ESTE PROGRAMA CALCULA AS PROPRIEDADES DA SOLUÇÃO DE AMÔNIA E ÁGUA" 

 

"**************************** Cálculo das Proriedades da Mistura NH3-H2O  *******************************" 

 

{!Densidade da Mistura} 

PROCEDURE CalculaRHO_m(p_Pa,xi_vc,Qu:RHO_m) 

q.liq.sat=0 

q.vap.sat=1 

CALL  CalculaRho_Liq_e_Vap_Sat(P_Pa,xi_vc,q.liq.sat:RHO_m_l) 

CALL  CalculaRho_Liq_e_Vap_Sat(P_Pa,xi_vc,q.vap.sat:RHO_m_v) 

CALL CalcViscDinMist(P_Pa,xi_vc,q.liq.sat:MU_l) 

CALL CalcViscDinMist(P_Pa,xi_vc,q.vap.sat:MU_v) 

CALL CalculaFracaoVazio(Qu, RHO_m_l, RHO_m_v, MU_l, MU_v: ALPHA) 

RHO_m=(1-ALPHA)*RHO_m_l+ALPHA*RHO_m_v 

END 

 

PROCEDURE CalculaRho_Liq_e_Vap_Sat(p_Pa,xi_NH3,Qu:RHO_m) 

{Calcula a Densidade da mistura NH3-H2O para as fases líquido e vapor saturado. São dados: 

  pressão em [Pa], fração mássica da amônia e qualidade da mistura. A densidade é dada em 

  kg/m^3} 

{!Chamada da PROCEDURE: Qu=1; CALL CalculaRho_m(p,xi_NH3,Qu:RHO_m)} 

p=p_Pa/1E5 

IF (Qu<0) OR  (Qu=0) THEN 

T_c.H2O=647.14 [K] 

T_c.NH3=405.4 [K] 
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CALL ConvF_MassicaEmF_Molar(xi_NH3:x_NH3) 

CALL Calcula_T_p_l(p,x_NH3:T_p_l) 

CALL CalculaPc_Tc(x_NH3:T_c.m,P_c.m) 

T_mK=T_p_l 

T|ast_NH3=T_c.NH3*T_mK/T_c.m 

T|ast_H2O=T_c.H2O*T_mK/T_c.m 

CALL CalculaRhoLiqSatNH3(T|ast_NH3:RHO_L.NH3) 

CALL CalculaRhoLiqSatH2O(T|ast_H2O:RHO_L.H2O) 

T_mm.m=T_mK/T_c.H2O; 

"!Densidade para NH3 pura - fase líquido sub-resfriado e líquido saturado" 

"!Cálculo de Delta Rho T ++ para a Concentração" 

IF (xi_NH3=0) THEN; xi_NH3=1E-10; ELSE; IF (xi_NH3=1) THEN; xi_NH3=0.999999999; ENDIF; 

ENDIF 

A=(-2.410*T_mm.m^0+8.310*T_mm.m^1-6.924*T_mm.m^2)+((2.118*T_mm.m^0-

4.050*T_mm.m^1+4.443*T_mm.m^2)/xi_NH3) 

DELTARHO_T_mm.x=((x_NH3*(1-x_NH3)-A*x_NH3^2*(1-

x_NH3))*RHO_L.NH3^0.5*RHO_L.H2O^0.5) 

 

"Densidade da mistura para líquido sub-resfriado e líquido saturado" 

RHO_m=x_NH3*RHO_L.NH3+(1-x_NH3)*RHO_L.H2O+(DELTARHO_T_mm.x) 

ELSE 

IF (Qu>1) OR (Qu=1) THEN 

T_c.NH3=405.4 [K]; T_c.H2O=647.14 [K] 

CALL ConvF_MassicaEmF_Molar(xi_NH3:x_NH3) CALL CalculaPc_Tc(x_NH3:T_c.m,P_c.m) 

CALL Calcula_T_p_v(p,x_NH3:T_p_v) 

T_mK=T_p_v 

T|ast_NH3=T_c.NH3*T_mK/T_c.m 

T|ast_H2O=T_c.H2O*T_mK/T_c.m 

CALL CalculaRhoVapSatNH3(T|ast_NH3:RHO_V.NH3) 

CALL CalculaRhoVapSatH2O(T|ast_H2O:RHO_V.H2O) 

T_mm.m=T_mK/T_c.H2O; 

"Cálculo da fração molar de amônia na fase vapor" 

CALL Calculay_NH3(p,x_NH3:y_NH3) 

"!Cálculo de Delta Rho T ++ para a Concentração y" 

DELTARHO_max.T_mm=EXP(9.952-3.884/T_mm.m) 

A1=(1-y_NH3)^0.5; B1=1-EXP(-0.05*y_NH3^2.75) 

DELTARHO_T_mm.y=82*A1*B1*DELTARHO_max.T_mm 

 

"Densidade da mistura para vapor saturado e vapor superaquecido" 

RHO_m=y_NH3*RHO_V.NH3+(1-y_NH3)*RHO_V.H2O+DELTARHO_T_mm.y 
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CALL ConvF_MolarEmF_Massica(y_NH3:zeta_NH3) 

ENDIF; ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalculaRhoVapSatNH3(T_CompK:RHO_V.NH3) 

{Cálcula a densidade da amônia (NH3) [kg/m3] na fase líquida e vapor dado a temperatura da mistura 

[C],  sendo que dentro da rotina a temperatura é transforma para K.} 

 

"Cálculo das densidades das substâncias puras na fase líquido saturado" 

RHO_c.NH3=225; T_c.NH3=405.4 

"Calculo do Tau" 

Tau_NH3=1-T_CompK/T_c.NH3 

"Densidade Líquido Saturado" 

RHO_V.NH3= EXP(LN(RHO_c.NH3)-1.43097426*Tau_NH3^(1/3)-3.31273638*Tau_NH3^(2/3)-

4.44425769*Tau_NH3^(4/3)-16.84466419*Tau_NH3^(3)-37.79713547*Tau_NH3^(37/6)-

97.82853834*Tau_NH3^(71/6)) 

END 

 

PROCEDURE CalculaRhoVapSatH2O(T_CompK:RHO_V.H2O) 

{Cálcula a densidade da amônia (NH3) [kg/m3] na fase líquida e vapor dado a temperatura da mistura 

[C],   sendo que dentro da rotina a temperatura é transforma para K.} 

 

"Cálculo das densidades das substâncias puras na fase líquido saturado" 

RHO_c.H2O=322; T_c.H2O=647.14 

"Calculo do Tau" 

Tau_H2O=1-T_CompK/T_c.H2O 

"Densidade Líquido Saturado" 

RHO_V.H2O= EXP(LN(RHO_c.H2O)-2.025450113*Tau_H2O^(1/3)-2.701314216*Tau_H2O^(2/3)-

5.359161836*Tau_H2O^(4/3)-17.343964539*Tau_H2O^(3)-44.618326953*Tau_H2O^(37/6)-

64.869052901*Tau_H2O^(71/6)) 

END 

 

PROCEDURE CalculaRhoLiqSatNH3( T_CompK:RHO_L.NH3) 

{Cálcula a densidade da amônia (NH3) [kg/m3] na fase líquida e vapor dado a temperatura da mistura 

[C],   sendo que dentro da rotina a temperatura é transforma para K.} 

 

"Cálculo das densidades das substâncias puras na fase líquido saturado" 

RHO_c.NH3=225; T_c.NH3=405.4 

"Calculo do Tau" 

Tau_NH3=1-T_CompK/T_c.NH3 
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"Densidade Líquido Saturado" 

RHO_L.NH3=RHO_c.NH3*(1.0*Tau_NH3^0+2.02491283*Tau_NH3^(1/3)+0.84049667*Tau_NH3^(2/3

)+0.30155852*Tau_NH3^(5/3)-0.20926619*Tau_NH3^(16/3)-

74.60250177*Tau_NH3^(43/3)+4089.79277506*Tau_NH3^(70/3)) 

END 

 

PROCEDURE CalculaRHONH3SubPura(T_m:RHO_L.NH3,RHO_V.NH3) 

{Cálcula a densidade da amônia (NH3) [kg/m3] na fase líquida e vapor dado a temperatura da mistura 

[C],   sendo que dentro da rotina a temperatura é transforma para K.} 

T_mK=T_m+273.15 

"Cálculo das densidades das substâncias puras na fase líquido saturado" 

RHO_c.NH3=225 

T_c.NH3=405.4 

 "Calculo do Tau" 

Tau_NH3=1-T_mK/T_c.NH3 

 

"Densidade Líquido Saturado" 

RHO_L.NH3=RHO_c.NH3*(1.0*Tau_NH3^0+2.02491283*Tau_NH3^(1/3)+0.84049667*Tau_NH3^(2/3

)+0.30155852*Tau_NH3^(5/3)-0.20926619*Tau_NH3^(16/3)-

74.60250177*Tau_NH3^(43/3)+4089.79277506*Tau_NH3^(70/3)) 

 

"Densidade Vapor Saturado" 

RHO_V.NH3= EXP(LN(RHO_c.NH3)-1.43097426*Tau_NH3^(1/3)-3.31273638*Tau_NH3^(2/3)-

4.44425769*Tau_NH3^(4/3)-16.84466419*Tau_NH3^(3)-37.79713547*Tau_NH3^(37/6)-

97.82853834*Tau_NH3^(71/6)) 

END 

 

PROCEDURE CalculaRhoLiqSatH2O(T_CompK:RHO_L.H2O) 

{Cálcula a densidade da amônia (NH3) [kg/m3] na fase líquida e vapor dado a temperatura da mistura 

[C],   sendo que dentro da rotina a temperatura é transforma para K.} 

 

"Cálculo das densidades das substâncias puras na fase líquido saturado" 

RHO_c.H2O=322; T_c.H2O=647.14 

"Calculo do Tau" 

Tau_H2O=1-T_CompK/T_c.H2O 

"Densidade Líquido Saturado" 

RHO_L.H2O=RHO_c.H2O*(1.0*Tau_H2O^0+1.9937718430*Tau_H2O^(1/3)+1.0985211604*Tau_H2

O^(2/3)-0.5094492996*Tau_H2O^(5/3)-1.7619124270*Tau_H2O^(16/3)-

44.9005480267*Tau_H2O^(43/3)-723692.2618632*Tau_H2O^(110/3)) 

END 
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PROCEDURE CalculaRHOH2OSubPura(T_m:RHO_L.H2O,RHO_V.H2O) 

{Cálcula a densidade da água (H2O) [kg/m3] na fase líquida e vapor dado a temperatura da mistura 

[C],   sendo que dentro da rotina a temperatura é transforma para K.} 

T_mK=T_m+273.15 

"Cálculo das densidades das substâncias puras na fase líquido saturado" 

RHO_c.H2O=317.763 

T_c.H2O=647.14 

"Calculo do Tau" 

Tau_H2O=1-T_mK/T_c.H2O 

 

"Densidade Líquido Saturado" 

IF (Tau_H2O<0) OR (Tau_H2O=0) THEN; Tau_H2O=1E-10; ELSE; ENDIF 

RHO_L.H2O=RHO_c.H2O*(1.0*Tau_H2O^0+1.9937718430*Tau_H2O^(1/3)+1.0985211604*Tau_H2

O^(2/3)-0.5094492996*Tau_H2O^(5/3)-1.7619124270*Tau_H2O^(16/3)-

44.9005480267*Tau_H2O^(43/3)-723692.2618632*Tau_H2O^(110/3)) 

 

"Densidade Vapor Saturado" 

RHO_V.H2O= EXP(LN(RHO_c.H2O)-2.025450113*Tau_H2O^(1/3)-2.701314216*Tau_H2O^(2/3)-

5.359161836*Tau_H2O^(4/3)-17.343964539*Tau_H2O^(3)-44.618326953*Tau_H2O^(37/6)-

64.869052901*Tau_H2O^(71/6)) 

END 

{FIM - Densidade} 

 

{Entalpia da mistura} 

PROCEDURE CalculaEntalpia_m(T_m,P_Pa,xi_NH3:h_m) 

{Procedimento para o cálculo da entalpia da mistura. São dados: Temp. da mistura [K], Pressão [Pa] 

e fração mássica   da amônia. O procedimento retorna a entalpia da mistura [J/kg]} 

P_bar=P_Pa/1E5 

CALL ConvF_MassicaEmF_Molar(xi_NH3:x_NH3) 

CALL CalculaEntalpia_Liq(T_m,xi_NH3:h_m.L) 

CALL CalculaEntalpia_Vap(T_m,P_bar,xi_NH3:h_m.V) 

h_m.temp=(1-x_NH3)*h_m.L+x_NH3*h_m.V 

h_m=h_m.temp*1E3 

END 

 

PROCEDURE CalculaEntalpia_Liq(T,xi_NH3:h_L) 

{T [K], h_L [kJ/kg]} 

h_o= 100 [kJ/kg] 

T_o=273.16 [K] 

CALL ConvF_MassicaEmF_Molar(xi_NH3:x_NH3) 
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h_L=h_o*(-0.761080E1*(T/T_o-1)^0*x_NH3^1+0.256905E2*(T/T_o-1)^0*x_NH3^4-

0.247092E3*(T/T_o-1)^0*x_NH3^8+0.325952E3*(T/T_o-1)^0*x_NH3^9-0.158854E3*(T/T_o-

1)^0*x_NH3^12+0.619084E2*(T/T_o-1)^0*x_NH3^14+0.114314E2*(T/T_o-

1)^1*x_NH3^0+0.118157E1*(T/T_o-1)^1*x_NH3^1+0.284179E1*(T/T_o-

1)^2*x_NH3^1+0.741609E1*(T/T_o-1)^3*x_NH3^3+0.891844E3*(T/T_o-1)^5*x_NH3^3-

0.161309E4*(T/T_o-1)^5*x_NH3^4+0.622106E3*(T/T_o-1)^5*x_NH3^5-0.207588E3*(T/T_o-

1)^6*x_NH3^2-0.687393E1*(T/T_o-1)^6*x_NH3^4+0.350716E1*(T/T_o-1)^8*x_NH3^0 ) 

END 

 

PROCEDURE CalculaEntalpia_Vap(T,p,xi_NH3:h_V) 

{pressão em [bar], T [K, h_V [kJ/kg]} 

h_o= 1000 [kJ/kg] 

T_o=324 [K] 

CALL ConvF_MassicaEmF_Molar(xi_NH3:x_NH3) 

CALL Calculay_NH3(p,x_NH3:y_NH3) 

h_V=h_o*(0.128827E1*(1-T/T_o)^0*(1-y_NH3 )^(0/4)+0.125247*(1-T/T_o)^1*(1-y_NH3 )^(0/4)-

0.208748E1*(1-T/T_o)^2*(1-y_NH3 )^(0/4)+0.217696E1*(1-T/T_o)^3*(1-y_NH3 

)^(0/4)+0.235687E1*(1-T/T_o)^0*(1-y_NH3 )^(2/4)-0.886987E1*(1-T/T_o)^2*(1-y_NH3 

)^(2/4)+0.102635E2*(1-T/T_o)^2*(1-y_NH3 )^(2/4)-0.237440E1*(1-T/T_o)^3*(1-y_NH3 )^(2/4)-

0.670155E1*(1-T/T_o)^0*(1-y_NH3 )^(3/4)+0.164508E2*(1-T/T_o)^1*(1-y_NH3 )^(3/4)-

0.936849E1*(1-T/T_o)^2*(1-y_NH3 )^(3/4)+0.842254E1*(1-T/T_o)^0*(1-y_NH3 )^(4/4)-

0.858807E1*(1-T/T_o)^1*(1-y_NH3 )^(4/4)-0.277049E1*(1-T/T_o)^0*(1-y_NH3 )^(5/4)-0.961248*(1-

T/T_o)^4*(1-y_NH3 )^(6/4)+0.988009*(1-T/T_o)^2*(1-y_NH3 )^(7/4)+0.308482*(1-T/T_o)^1*(1-y_NH3 

)^(10/4)) 

END 

{FIM Entalpia da mistura} 

 

{!Viscosidade Dinâmica da Mistura} 

PROCEDURE CalcViscDinMist(p_Pa,xi_NH3,Qu:eta_m) 

{Cálcula a Viscosidade Dinâmica para a Mistura NH3-H2O Tanto para Líquido Saturado como Vapor 

Saturado.   Dados de entrada p [bar], fração mássica da amônia e a qualidade da mistura. A 

viscosidade dinâmica é   em µPa.s. Deve-se multiplicar por 0.000001 para obter a viscosidade 

dinâmica em Pa.s ou Ns/m²} 

{!Chamada da Procedure: CALL CalcViscDinMist(p,xi_NH3,Qu:eta_m)} 

p=p_Pa/1E5 {Transformação de Pa para bar} 

IF (Qu<0) OR (Qu=0) THEN 

{Cálculo da viscosidade dinâmica [µPa.s] dado a fração mássica da amônia [kg/kg]} 

T_c_H2O=647.14 [K]; T_c_NH3=405.4 [K]; 

CALL ConvF_MassicaEmF_Molar(xi_NH3:x_NH3) 

CALL Calcula_T_p_l(p,x_NH3:T_p_l) 



 
 
 

227 
 

T_mK=T_p_l; T_mC=T_mK-273.15 

CALL CalculaPc_Tc(x_NH3:T_c.m,P_c.m) 

T|star_NH3K=T_c_NH3*T_mK/T_c.m 

T|star_H2OK=T_c_H2O*T_mK/T_c.m 

T|star_NH3C=T|star_NH3K-273.15; T|star_H2OC=T|star_H2OK-273.15 

 

CALL CalculaRHONH3SubPura(T|star_NH3C:RHO_L.NH3,RHO_V.NH3) 

CALL CalculaRHOH2OSubPura(T|star_H2OC:RHO_L.H2O,RHO_V.H2O) 

CALL CalcViscDinNH3Sat(T|star_NH3C,RHO_L.NH3:eta_L.NH3) 

CALL CalcViscDinH2OSat(T|star_H2OC,RHO_L.H2O:eta_L.H2O) 

 

IF (x_NH3=1) THEN; x_NH3=0.9999999998; ELSE; ENDIF 

F_x1=(1-x_NH3)^(1.125*x_NH3) 

F_x2=1-EXP(-0.585*x_NH3*(1-x_NH3)^0.18) 

F_x3=LN(eta_L.NH3^0.5*eta_L.H2O^0.5) 

F_x=6.38*F_x1*F_x2*F_x3 

DELTAeta_T_m_x=(0.534-(0.815*T_mK/T_c_H2O))*F_x 

 

eta_m.temp=EXP(x_NH3*LN(eta_L.NH3)+(1-x_NH3)*LN(eta_L.H2O)+DELTAeta_T_m_x) 

eta_m=eta_m.temp*1E-6 

ELSE 

IF (Qu>1) OR (Qu=1) THEN 

{Cálculo da viscosidade dinâmica [µPa.s] dado a fração mássica da amônia [kg/kg]} 

T_c_H2O=647.14 [K]; T_c_NH3=405.4 [K]; 

CALL ConvF_MassicaEmF_Molar(xi_NH3:x_NH3) 

CALL Calcula_T_p_v(p,x_NH3:T_p_v) 

T_mK=T_p_v; T_mC=T_mK-273.15 

CALL CalculaPc_Tc(x_NH3:T_c.m,P_c.m) 

T|star_NH3K=T_c_NH3*T_mK/T_c.m 

T|star_H2OK=T_c_H2O*T_mK/T_c.m 

T|star_NH3C=T|star_NH3K-273.15; T|star_H2OC=T|star_H2OK-273.15 

 

CALL CalculaRHONH3SubPura(T|star_NH3C:RHO_L.NH3,RHO_V.NH3) 

CALL CalculaRHOH2OSubPura(T|star_H2OC:RHO_L.H2O,RHO_V.H2O) 

CALL CalcViscDinNH3Sat(T|star_NH3C,RHO_V.NH3:eta_V.NH3) 

CALL CalcViscDinH2OSat(T|star_H2OC,RHO_V.H2O:eta_V.H2O) 

CALL Calculay_NH3(p,x_NH3:y_NH3) 

 

jtheta_12=((1+((eta_V.NH3/eta_V.H2O)^0.5)*((18.0153/17.0306)^0.25))^2)/((8*(1+17.0306/18.0153))^

0.5) 
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jtheta_21=jtheta_12*(eta_V.H2O/eta_V.NH3)*(17.0306/18.0153) 

eta_m.temp=(y_NH3*eta_V.NH3)/(y_NH3+(1-y_NH3)*jtheta_12)+((1-y_NH3)*eta_V.H2O)/((1-

y_NH3)+y_NH3*jtheta_21) 

eta_m=eta_m.temp*1E-6 

CALL ConvF_MolarEmF_Massica(y_NH3:zeta_NH3) 

ENDIF; ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalcViscDinNH3Sat(T_NH3,RHO_NH3:eta_NH3) 

{Calcula a Viscosidade dinâmica da amônia pura em µPa.s, dado T_NH3 em C} 

{A Densidade da amônia nas equações abaixo é dada em Mol/litro} 

{Modelo Fenghour et al.} 

 

T_NH3K=T_NH3+273.15 

sigma=0.2957 [nm] 

M_NH3=17.03026 [g/mol] 

RHO_NH3.M=RHO_NH3/17.03026  

theta|star=(1/386)*T_NH3K 

jtheta|star_eta=EXP(4.99318220*(LN(theta|star))^0-

0.61122364*(LN(theta|star))^1+0*(LN(theta|star))^2+0.18535124*(LN(theta|star))^3-

0.11160946*(LN(theta|star))^4) 

eta_NH3_0=(2.1357*(T_NH3K*M_NH3)^(1/2))/(sigma^2*jtheta|star_eta) 

b_4=0/theta|star^0+0/theta|star^1+1.67668649E-4/theta|star^2-1.49710093E-

4/theta|star^3+0.77012274E-4/theta|star^4 

b_3=0.17366936E-2/theta|star^0-0.64250359E-

2/theta|star^1+0/theta|star^2+0/theta|star^3+0/theta|star^4 

b_2=0/theta|star^0+0/theta|star^1+2.19664285E-1/theta|star^2+0/theta|star^3-0.83651107E-

1/theta|star^4 

DELTAh_eta_NH3=b_2*RHO_NH3.M^2+b_3*RHO_NH3.M^3+b_4*RHO_NH3.M^4 

B|star_eta=0.6022137*eta_NH3_0*sigma^3*(-0.17999496E1*(SQRT(theta|star))^(-

0)+0.46692621E2*(SQRT(theta|star))^(-1)-0.53460794E3*(SQRT(theta|star))^(-

2)+0.33604074E4*(SQRT(theta|star))^(-3)-0.13019164E5*(SQRT(theta|star))^(-

4)+0.33414230E5*(SQRT(theta|star))^(-5)-0.58711743E5*(SQRT(theta|star))^(-

6)+0.71426686E5*(SQRT(theta|star))^(-7)-0.59834012E5*(SQRT(theta|star))^(-

8)+0.33652741E5*(SQRT(theta|star))^(-9)-0.12027350E5*(SQRT(theta|star))^(-

10)+0.24348205E4*(SQRT(theta|star))^(-11)-0.20807957E3*(SQRT(theta|star))^(-12)) 

B_eta=0.6022137*sigma^3*B|star_eta 

b_1=B_eta*eta_NH3_0 

DELTAeta_NH3=b_1*RHO_NH3.M+DELTAh_eta_NH3 

eta_NH3=(eta_NH3_0+DELTAeta_NH3)/1.01 
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END 

 

PROCEDURE CalcViscDinH2OSat(T_H2O,RHO_H2O:eta_H2O) 

T_c_H2O=647.14 [K]; R_c.H2O=317.763 [kg/m^3]; eta_c.H2O=55.071[microPa.s] 

T_H2OK=T_H2O+273.15 

T_bar_H2O=T_H2OK/T_c_H2O 

RHO_bar_H2O=RHO_H2O/R_c.H2O 

eta_bar_H2O_2=1 

eta_bar_H2O_1=EXP(RHO_bar_H2O*(0.5132047*(T_bar_H2O^(-1)-1)^0*(RHO_bar_H2O-

1)^0+0.2151778*(T_bar_H2O^(-1)-1)^0*(RHO_bar_H2O-1)^1-0.2818107*(T_bar_H2O^(-1)-

1)^0*(RHO_bar_H2O-1)^2+0.1778064*(T_bar_H2O^(-1)-1)^0*(RHO_bar_H2O-1)^3-

0.0417661*(T_bar_H2O^(-1)-1)^0*(RHO_bar_H2O-1)^4+0.3205656*(T_bar_H2O^(-1)-

1)^1*(RHO_bar_H2O-1)^0+0.7317883*(T_bar_H2O^(-1)-1)^1*(RHO_bar_H2O-1)^1-

1.070786*(T_bar_H2O^(-1)-1)^1*(RHO_bar_H2O-1)^2+0.4605040*(T_bar_H2O^(-1)-

1)^1*(RHO_bar_H2O-1)^3-0.01578386*(T_bar_H2O^(-1)-1)^1*(RHO_bar_H2O-

1)^5+1.241044*(T_bar_H2O^(-1)-1)^2*(RHO_bar_H2O-1)^1-1.263184*(T_bar_H2O^(-1)-

1)^2*(RHO_bar_H2O-1)^2+0.2340379*(T_bar_H2O^(-1)-1)^2*(RHO_bar_H2O-

1)^3+1.476783*(T_bar_H2O^(-1)-1)^3*(RHO_bar_H2O-1)^1-0.4924179*(T_bar_H2O^(-1)-

1)^3*(RHO_bar_H2O-1)^3+0.1600435*(T_bar_H2O^(-1)-1)^3*(RHO_bar_H2O-1)^4-

0.003629481*(T_bar_H2O^(-1)-1)^3*(RHO_bar_H2O-1)^6-0.7782567*(T_bar_H2O^(-1)-

1)^4*(RHO_bar_H2O-1)^0+0.1885447*(T_bar_H2O^(-1)-1)^5*(RHO_bar_H2O-1)^0)) 

eta_bar_H2O_0=(T_bar_H2O^0.5)*(T_bar_H2O^(-0)+0.978197*T_bar_H2O^(-

1)+0.579829*T_bar_H2O^(-2)-0.202354*T_bar_H2O^(-3))^(-1) 

eta_bar_H2O=eta_bar_H2O_0*eta_bar_H2O_1*eta_bar_H2O_2 

eta_H2O=eta_bar_H2O*eta_c.H2O 

END 

{FIM - Viscosidade Dinâmmica} 

 

{!Condutividade Térmica} 

PROCEDURE CalculaCondTermMistura(p_Pa,xi_NH3,Qu:lambda_m) 

{Calcula a Condutividade Térmica da Mistura NH3-H2O. Dados de entrada: pressão [bar], fração 

mássica,   qualidade da mistua. A condutividade térmica é dada em [mW/mK] e no final é 

transformada para [W/mK] } 

{Chamada da PROCEDURE: Qu=0; CALL CalculaCondTermMistura(p,xi_NH3,Qu:lambda_m)} 

p=p_Pa/1E5 

IF (Qu<0) OR (Qu=0) THEN 

IF (xi_NH3=0) THEN; xi_NH3=1E-50; ELSE; ENDIF 

T_c.NH3=405.4 [K]; T_c.H2O=647.096 [K] 

CALL ConvF_MassicaEmF_Molar(xi_NH3:x_NH3) 

CALL Calcula_T_p_l(p,x_NH3:T_p_l) 
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CALL CalculaPc_Tc(x_NH3:T_c.m,P_c.m) 

T_mK=T_p_l 

T|ast_NH3=T_c.NH3*T_mK/T_c.m 

T|ast_H2O=T_c.H2O*T_mK/T_c.m 

T|star_NH3C=T|ast_NH3-273.15 

T|star_H2OC=T|ast_H2O-273.15 

 

CALL CalculaRHONH3SubPura(T|star_NH3C:RHO_L.NH3,RHO_V.NH3) 

CALL CalculaRHOH2OSubPura(T|star_H2OC:RHO_L.H2O,RHO_V.H2O) 

 

RHO|plus_NH3=RHO_L.NH3*x_NH3^0.425 

 

CALL CalcCondTermNH3SubPura(RHO|plus_NH3:lambda|plus_NH3) 

CALL CalcCondTermH2OSubPura(T|star_H2OC,RHO_L.H2O:lambda|star_H2O) 

 

lambda_m.temp=x_NH3*lambda|plus_NH3+(1-x_NH3)*lambda|star_H2O 

lambda_m=lambda_m.temp/1000 {Transformação de [mW/mK] para [W/mK] } 

ELSE 

IF (Qu>1) OR (Qu=1) THEN 

IF (xi_NH3=0) THEN; xi_NH3=1E-50; ELSE; ENDIF 

T_c_NH3=405.4 [K]; T_c_H2O=647.096 [K] 

 

CALL ConvF_MassicaEmF_Molar(xi_NH3:x_NH3) 

CALL Calculay_NH3(p,x_NH3:y_NH3) 

CALL ConvF_MolarEmF_Massica(y_NH3:zeta_NH3) 

CALL Calcula_T_p_v(p,y_NH3:T_p_v) 

 

T_mK=T_p_v; T_mC=T_mK-273.15 

CALL CalculaPc_Tc(x_NH3:T_c.m,P_c.m) 

T|star_NH3K=T_c_NH3*T_mK/T_c.m 

T|star_H2OK=T_c_H2O*T_mK/T_c.m 

T|star_NH3C=T|star_NH3K-273.15; T|star_H2OC=T|star_H2OK-273.15 

 

CALL CalculaRHONH3SubPura(T|star_NH3C:RHO_L.NH3,RHO_V.NH3) 

CALL CalculaRHOH2OSubPura(T|star_H2OC:RHO_L.H2O,RHO_V.H2O) 

CALL CalcViscDinNH3Sat(T|star_NH3C,RHO_V.NH3:eta_V.NH3) 

CALL CalcViscDinH2OSat(T|star_H2OC,RHO_V.H2O:eta_V.H2O) 

 

CALL CondTermNH3Vap(T_mC,T_c.m:lambda_V.NH3) 

CALL CalcCondTermH2OSubPura(T|star_H2OC,RHO_V.H2O:lambda_V.H2O) 
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jtheta_12=((1+((eta_V.NH3/eta_V.H2O)^0.5)*((18.0153/17.0306)^0.25))^2)/((8*(1+17.0306/18.0153))^

0.5) 

jtheta_21=jtheta_12*(eta_V.H2O/eta_V.NH3)*(17.0306/18.0153) 

lambda_m.temp=(y_NH3*lambda_V.NH3)/(y_NH3+(1-y_NH3)*jtheta_12)+((1-

y_NH3)*lambda_V.H2O)/((1-y_NH3)+y_NH3*jtheta_21) 

lambda_m=lambda_m.temp/1000 {Transformação de [mW/mK] para [W/mK] } 

ENDIF; ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CondTermNH3Vap(T_mC,T_c.m:lambda_V.NH3) 

T_mK=T_mC+273.15 

tau_NH3=1-T_mK/T_c.m 

lambda_V.NH3=(-0.48173*(LN(1/tau_NH3))^0+20.04383*(LN(1/tau_NH3))^1) 

END 

 

PROCEDURE CalcCondTermNH3SubPura(RHO|plus_NH3:lambda_L.NH3) 

RHO_c_NH3=225  

RHO|star_NH3=RHO|plus_NH3/RHO_c_NH3 

IF (RHO|plus_NH3<RHO_c_NH3) THEN 

lambda_L.NH3=56.204417*RHO|star_NH3^0-

72.140043*RHO|star_NH3^(1/3)+133.084367*RHO|star_NH3^(2/3)+33.202225*RHO|star_NH3^(5/3)+

15.190265*RHO|star_NH3^(16/3) 

ELSE 

lambda_L.NH3=-278.262375*RHO|star_NH3^0+859.993184*RHO|star_NH3^(1/3)-

502.818171*RHO|star_NH3^(2/3)+86.142775*RHO|star_NH3^(5/3)+0.455818*RHO|star_NH3^(16/3) 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalcCondTermH2OSubPura(T|star_H2OC,RHO_V.H2O:lambda_H2O) 

T_c_H2O=647.096; RHO_c_H2O=322; lambda_c_H2O=1 [W/m.K] 

T|star_H2OK=T|star_H2OC+273.15 

T_bar_H2O=T|star_H2OK/T_c_H2O 

RHO_bar_H2O=RHO_V.H2O/RHO_c_H2O 

 

CALL ModuloDeX(T_bar_H2O-1:MOD_T_bar_1) 

DELTAT_bar=MOD_T_bar_1+0.00308976 

 

IF (T_bar_H2O<1) THEN; LAMBDA_0=10.0932/DELTAT_bar^(3/5); ELSE; 

LAMBDA_0=1/DELTAT_bar; ENDIF 



 
 
 

232 
 

LAMBDA_1=2+0.0822994/DELTAT_bar^(3/5) 

lambda_bar_2=(0.0701309/T_bar_H2O^10+0.0118520)*RHO_bar_H2O^(9/5)*EXP(0.642857*(1-

RHO_bar_H2O^(14/5)))+0.00169937*LAMBDA_0*RHO_bar_H2O^LAMBDA_1*EXP((LAMBDA_1/(1+

LAMBDA_1))*(1-RHO_bar_H2O^(1+LAMBDA_1)))-1.0200*EXP(-4.11717*T_bar_H2O^(3/2)+(-

6.17937)/RHO_bar_H2O^5) 

lambda_bar_1=-0.397070+0.400302*RHO_bar_H2O+1.060000*EXP(-

0.171587*((RHO_bar_H2O+2.392190)^2)) 

lambda_bar_0=(T_bar_H2O^0.5)*(0.0102811*(T_bar_H2O^0)+0.0299621*(T_bar_H2O^1)+0.015614

6*(T_bar_H2O^2)-0.00422464*(T_bar_H2O^3)) 

lambda_bar_H2O=lambda_bar_0+lambda_bar_1+lambda_bar_2 

lambda_H2O=lambda_bar_H2O*lambda_c_H2O*1000 

END 

{FIM - Condutividade Térmica} 

 

{!Calor Específico} 

PROCEDURE CalculaCpmistura(p_Pa,xi_NH3,Qu:cp_m) 

IF (Qu<0) OR  (Qu=0) THEN 

Quu:=0 

ELSE 

IF (Qu>1) OR (Qu=1) THEN 

Quu:=1 

ELSE 

Quu:=Qu 

ENDIF;ENDIF 

 

CALL CalculaCpMistura_Liq_e_Vap(p_Pa,xi_NH3,0:cp_m_L) 

CALL CalculaCpMistura_Liq_e_Vap(p_Pa,xi_NH3,1:cp_m_V) 

 

cp_m=(1-Quu)*cp_m_L+Quu*cp_m_V 

END 

 

PROCEDURE CalculaCpMistura_Liq_e_Vap(p_Pa,xi_NH3,Qu:cp_m) 

"c_p calculado com o calor específico da substância pura de acordo com o texto de M. Conde 

Engineering" 

{Calcula o Calor Específico da Mistura em [kJ/kg.K]. Dados de entrada: pressão em [bar] e fração 

mássica   da amômia.}  

{Cp  é calculado em KJ/kg.K e no final é transformado para J/kg.K} 

{Chamada da PROCEDURE CALL CalculaCpMistura(p,xi_NH3,Qu:cp_m)} 

 

p=p_Pa/1E5 
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IF (Qu<0) OR (Qu=0) THEN 

T_c_NH3=405.4 [K]; T_c_H2O=647.14 [K] 

CALL ConvF_MassicaEmF_Molar(xi_NH3:x_NH3) 

CALL Calcula_T_p_l(p,x_NH3:T_p_l) 

T_mK=T_p_l 

 

CALL CalculaPc_Tc(x_NH3:T_c.m,P_c.m) 

 

cp_NH3=3.875648+0.242125*(1-T_mK/T_c.m)^(-1) 

cp_H2O=3.665785+0.236312*(1-T_mK/T_c.m)^(-1) 

cp_m.temp=x_NH3*cp_NH3+(1-x_NH3)*cp_H2O 

cp_m=cp_m.temp*1E3 

zeta_NH3=0 

ELSE 

IF (Qu>1) OR (Qu=1) THEN 

T_c_NH3=405.4 [K]; T_c_H2O=647.14 [K] 

 

CALL ConvF_MassicaEmF_Molar(xi_NH3:x_NH3) 

CALL Calcula_T_p_v(p,x_NH3:T_p_v) 

 

T_mK=T_p_v 

 

CALL Calculay_NH3(p,x_NH3:y_NH3) 

CALL ConvF_MolarEmF_Massica(y_NH3:zeta_NH3) 

CALL CalculaPc_Tc(x_NH3:T_c.m,P_c.m) 

 

cp_NH3=-1.199197086+1.240129495*(1-T_mK/T_c.m)^(-1/3)+0.924818752*(1-T_mK/T_c.m)^(-

2/3)+0.018199633*(1-T_mK/T_c.m)^(-5/3)-0.245034E-3*(1-T_mK/T_c.m)^(-7.5/3) 

cp_H2O=3.461825651-4.987788063*(1-T_mK/T_c.m)^(-1/3)+2.994381770*(1-T_mK/T_c.m)^(-

2/3)+6.259308E-3*(1-T_mK/T_c.m)^(-5/3)-8.262961E-6*(1-T_mK/T_c.m)^(-7.5/3) 

cp_m.temp=y_NH3*cp_NH3+(1-y_NH3)*cp_H2O 

cp_m=cp_m.temp*1E3 

ENDIF; ENDIF 

END 

{FIM - Calor Específico} 

 

{!Tensão superficial da mistura NH3-H2O} 

 

PROCEDURE CalcTensaoSuperficial(p_Pa,xi_NH3:sigma_m) 

{Calcula a tensão superficial da mintura, dado a pressão em [bar] e fração mássica do componente 
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  amônia. A tensão superficial obtida será em [mN/m] e no final é transformada para N/m} 

{!Chamada da PROCEDURE: CALL CalcTensaoSuperficial(p,xi_NH3:sigma_m)} 

p=p_Pa/1E5 

CALL ConvF_MassicaEmF_Molar(xi_NH3:x_NH3) 

CALL CalculaPc_Tc(x_NH3:T_c.m,P_c.m) 

CALL Calcula_T_p_l(p,x_NH3:T_p_l) 

 

T_mK=T_p_l 

tau=1-T_mK/T_c.m 

sigma_NH3=91.2*(1+0*tau)*tau^1.1028 

sigma_H2O=235.8*(1-0.625*tau)*tau^1.256 

F_x=1.442*(1-x_NH3)*(1-EXP(-2.5*x_NH3^4))+1.106*x_NH3*(1-EXP(-2.5*(1-x_NH3)^6)) 

DELTAT_m.x_NH3=-(sigma_H2O-sigma_NH3)*F_x 

sigma_m.temp=x_NH3*sigma_NH3+(1-x_NH3)*sigma_H2O+DELTAT_m.x_NH3 

sigma_m=sigma_m.temp*1E-3 

END 

{FIM - Tensão superficial da mistura NH3-H2O} 

 

"!PROCEDURES COMPLEMENTARES" 

PROCEDURE ConvF_MassicaEmF_Molar(xi_NH3:x_NH3) 

{É fornecido a fração mássica [g/g] docomponente NH3 e calcula a fração molar [mol/mol] para 

 esse componente na solução NH3H2O" zeta_NH3 é a fração mássica da amônia [g/g] 

psi_NH3 é a fração molar da amônia [mol/mol O peso molecular da amônia é 17.0306 g/mol e da 

água é 18.0153 g/mol} 

x_NH3=(xi_NH3/17.0306)/((1-xi_NH3)/18.0153+xi_NH3/17.0306) 

END 

 

PROCEDURE CalculaPc_Tc(x_NH3:T_c.m,P_c.m) 

{Cálcula a Temperatura Crítica [K] e a Pressão Crítica [bar], dado a fração molar da amônia} 

T_c.m=647.14*x_NH3^0-199.822371*x_NH3^1+109.035522*x_NH3^2-

239.626217*x_NH3^3+88.689691*x_NH3^4 

P_c.m=220.64*x_NH3^0-37.923795*x_NH3^1+36.424739*x_NH3^2-41.851597*x_NH3^3-

63.805617*x_NH3^4 

END 

 

PROCEDURE Calcula_T_p_l(p,x_NH3:T_p_l) 

{Pressão é recebida em bar} 

T_0=100 [K]; p_0=20 [bar] 

T_p_l=T_0*(0.322302E1*((1-x_NH3)^0)*((LN(p_0/p))^0)-0.384206E0*((1-

x_NH3)^0)*((LN(p_0/p))^1)+0.460965E-1*((1-x_NH3)^0)*((LN(p_0/p))^2)-0.378945E-2*((1-
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x_NH3)^0)*((LN(p_0/p))^3)+0.135610E-3*((1-x_NH3)^0)*((LN(p_0/p))^4)+0.487755E0*((1-

x_NH3)^1)*((LN(p_0/p))^0)-0.120108E0*((1-x_NH3)^1)*((LN(p_0/p))^1)+0.106154E-1*((1-

x_NH3)^1)*((LN(p_0/p))^2)-0.533589E-3*((1-x_NH3)^2)*((LN(p_0/p))^3)+0.785041E1*((1-

x_NH3)^4)*((LN(p_0/p))^0)-0.115941E2*((1-x_NH3)^5)*((LN(p_0/p))^0)-0.523150E-1*((1-

x_NH3)^5)*((LN(p_0/p))^1)+0.489596E1*((1-x_NH3)^6)*((LN(p_0/p))^0)+0.421059E-1*((1-

x_NH3)^13)*((LN(p_0/p))^1)) 

END 

 

PROCEDURE Calcula_T_p_l_2(xi_NH3,p:T_p_l) 

{Calcula a Temperatura na fase líquida dado fração mássica da amônia e a pressão [bar]} 

{Procedimento para o cálculo da temperatura na fase vapor} 

{É fornecido a pressão em [bar] e a fração mássica da fase vapor, xi_NH_3. A Temperatura na fase 

vapor é calculada em função da pressão e da fração molar da fase vapor, x_NH_3. Desse modo, a 

fração mássica da fase vapor é transformada em fração molar da fase vapor.  Em seguida a 

temperatura é calculada.} 

T_0=100 [K]; p_0=20 [bar];  T_c.NH3=405.4 [K] 

 

CALL ConvF_MassicaEmF_Molar(xi_NH3:x_NH3) 

 

T_p_l=T_0*(0.322302E1*((1-x_NH3)^0)*((LN(p_0/p))^0)-0.384206E0*((1-

x_NH3)^0)*((LN(p_0/p))^1)+0.460965E-1*((1-x_NH3)^0)*((LN(p_0/p))^2)-0.378945E-2*((1-

x_NH3)^0)*((LN(p_0/p))^3)+0.135610E-3*((1-x_NH3)^0)*((LN(p_0/p))^4)+0.487755E0*((1-

x_NH3)^1)*((LN(p_0/p))^0)-0.120108E0*((1-x_NH3)^1)*((LN(p_0/p))^1)+0.106154E-1*((1-

x_NH3)^1)*((LN(p_0/p))^2)-0.533589E-3*((1-x_NH3)^2)*((LN(p_0/p))^3)+0.785041E1*((1-

x_NH3)^4)*((LN(p_0/p))^0)-0.115941E2*((1-x_NH3)^5)*((LN(p_0/p))^0)-0.523150E-1*((1-

x_NH3)^5)*((LN(p_0/p))^1)+0.489596E1*((1-x_NH3)^6)*((LN(p_0/p))^0)+0.421059E-1*((1-

x_NH3)^13)*((LN(p_0/p))^1)) 

END 

 

PROCEDURE Calculay_NH3(p,x_NH3:y_NH3) 

{Pressão é passada em bar} 

{Cálcula a fração molar para a fase vapor, baseado na fração molar da fase líquida.   Fração molar na 

fase líquida, x, é dada em [mol/mol].   Fração molar na fase vapor, y, é dada em [mol/mol].} 

p_0=20 [bar] 

IF (x_NH3=0) THEN; x_NH3=1E-10; ELSE; IF ( x_NH3=1) THEN; x_NH3=0.999999999; ENDIF; 

ENDIF 

y_temp=1-EXP(LN(1-x_NH3)*(1.98022017E1*(p/p_0)^0*x_NH3^(0/3)-

1.18092669E1*(p/p_0)^0*x_NH3^(1/3)+2.77479980E1*(p/p_0)^0*x_NH3^(6/3)-

2.88634277E1*(p/p_0)^0*x_NH3^(7/3)-

5.91616608E1*(p/p_0)^1*x_NH3^(0/3)+5.78091305E2*(p/p_0)^2*x_NH3^(1/3)-
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6.21736743E0*(p/p_0)^2*x_NH3^(2/3)-

3.42198402E3*(p/p_0)^3*x_NH3^(2/3)+1.19403127E4*(p/p_0)^4*x_NH3^(3/3)-

2.45413777E4*(p/p_0)^5*x_NH3^(4/3)+2.91591865E4*(p/p_0)^6*x_NH3^(5/3)-

1.84782290E4*(p/p_0)^7*x_NH3^(6/3)+2.34819434E1*(p/p_0)^7*x_NH3^(7/3)+4.80310617E3*(p/p_0)

^8*x_NH3^(7/3))) 

IF (y_temp<0) THEN; y_NH3=1E-10 ELSE; y_NH3=y_temp; ENDIF 

END 

 

PROCEDURE Calcula_T_p_v(p,x_NH3:T_p_v) 

{Pressão é recebida em bar} 

T_0=100 [K]; p_0=20 [bar] 

 

CALL Calculay_NH3(p,x_NH3:y) 

 

T_p_v=T_0*(0.324004E1*((1-y)^(0/4))*((LN(p_0/p))^0)-0.395920E0*((1-

y)^(0/4))*((LN(p_0/p))^1)+0.435624E-1*((1-y)^(0/4))*((LN(p_0/p))^2)-0.218943E-2*((1-

y)^(0/4))*((LN(p_0/p))^3)-0.143526E1*((1-y)^(1/4))*((LN(p_0/p))^0)+0.105256E1*((1-

y)^(1/4))*((LN(p_0/p))^1)-0.719281E-1*((1-y)^(1/4))*((LN(p_0/p))^2)+0.122362E2*((1-

y)^(2/4))*((LN(p_0/p))^0)-0.224368E1*((1-y)^(2/4))*((LN(p_0/p))^1)-0.201780E2*((1-

y)^(3/4))*((LN(p_0/p))^0)+0.110834E1*((1-y)^(3/4))*((LN(p_0/p))^1)+0.145399E2*((1-

y)^(4/4))*((LN(p_0/p))^0)+0.644312E0*((1-y)^(4/4))*((LN(p_0/p))^2)-0.221246E1*((1-

y)^(5/4))*((LN(p_0/p))^0)-0.756266E0*((1-y)^(5/4))*((LN(p_0/p))^2)-0.135529E1*((1-

y)^(6/4))*((LN(p_0/p))^0)+0.183541E0*((1-y)^(7/4))*((LN(p_0/p))^2)) 

END 

 

PROCEDURE Calcula_T_p_v_2(p,zeta_NH3:T_p_v) 

{Cálculo da temperatura da solução na fase vapor, dado pressão [bar] e fração molar da amônia 

[mol/mol]} 

{Procedimento para o cálculo da temperatura na fase vapor} 

{É fornecido a pressão em [bar] e a fração mássica da fase vapor, zeta_NH_3. A Temperatura na fase 

vapor é calculada em função da pressão e da fração molar da fase vapor, y_NH_3. Desse modo, a 

fração mássica da fase vapor é transformada em fração molar da fase vapor. Em seguida a 

temperatura é calculada.} 

T_0=100 [K]; p_0=20 [bar] 

 

CALL ConvF_MassicaEmF_Molar(zeta_NH3:y_NH3) 

T_p_v=T_0*(0.324004E1*((1-y_NH3)^(0/4))*((LN(p_0/p))^0)-0.395920E0*((1-

y_NH3)^(0/4))*((LN(p_0/p))^1)+0.435624E-1*((1-y_NH3)^(0/4))*((LN(p_0/p))^2)-0.218943E-2*((1-

y_NH3)^(0/4))*((LN(p_0/p))^3)-0.143526E1*((1-y_NH3)^(1/4))*((LN(p_0/p))^0)+0.105256E1*((1-

y_NH3)^(1/4))*((LN(p_0/p))^1)-0.719281E-1*((1-y_NH3)^(1/4))*((LN(p_0/p))^2)+0.122362E2*((1-
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y_NH3)^(2/4))*((LN(p_0/p))^0)-0.224368E1*((1-y_NH3)^(2/4))*((LN(p_0/p))^1)-0.201780E2*((1-

y_NH3)^(3/4))*((LN(p_0/p))^0)+0.110834E1*((1-y_NH3)^(3/4))*((LN(p_0/p))^1)+0.145399E2*((1-

y_NH3)^(4/4))*((LN(p_0/p))^0)+0.644312E0*((1-y_NH3)^(4/4))*((LN(p_0/p))^2)-0.221246E1*((1-

y_NH3)^(5/4))*((LN(p_0/p))^0)-0.756266E0*((1-y_NH3)^(5/4))*((LN(p_0/p))^2)-0.135529E1*((1-

y_NH3)^(6/4))*((LN(p_0/p))^0)+0.183541E0*((1-y_NH3)^(7/4))*((LN(p_0/p))^2)) 

END 

 

PROCEDURE ConvF_MolarEmF_Massica(y_NH3:zeta_NH3) 

{É fornecido a fração molar  [mol/mol] docomponente NH3 e calcula-se a fração mássica [g/g] para 

 esse componente na solução NH3H2O" y_NH3 é a fração molar da amônia [mol/mol] 

zeta_NH3 é a fração mássica da amônia [g/g] O peso molecular da amônia é 17.0306 g/mol e da 

água é 18.0153 g/mol} 

zeta_NH3=(y_NH3*17.0306)/(y_NH3*17.0306+(1-y_NH3)*18.0153) 

END 

"********************* Cálculo das Proriedades da Mistura NH3-H2O - FIM *******************************" 
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APÊNDICE IV 

 

 

CÓDIGO FONTE PARA O CÁLCULO DOS COEFICIENTES DE 

TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

A-IV CÓDIGO FONTE PARA O CÁLCULO DOS COEFICIENTES DE 

TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

"UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - TESE DE DOUTORADO 

ORIENTADORES: PROF. CABRAL (UFPB) E PROF. ALMIR (UFC) 

 

ESTE PROGRAMA CALCULA OS COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR" 

 

"****** CALCULO DOS COEFICITENS DE TRASFERÊNCIA DE CALOR - GNB ***********************" 

"Equações de Apoio" 

"!--------------------------------------------------------" 

PROCEDURE Valor.de.A.e.n(Re:A,n) 

IF (Re<2000) THEN; AA=16; nn=1; ELSE 

AA=0.079; nn=0.25 

ENDIF 

A:=AA; n:=nn 

END 

"!--------------------------------------------------------" 

 

PROCEDURE Valor.de.C(Rel,Rev:C) 

IF (Rel=>2000) AND (Rev=>2000) THEN; CC:=20; ELSE 

IF (Rel<2000) AND (Rev=>2000) THEN; CC:=12; ELSE 

IF (Rel=>2000) AND (Rev<2000) THEN; CC:=10; ELSE 

IF (Rel<2000) AND (Rev<2000) THEN; CC:=5 

ENDIF; ENDIF; ENDIF; ENDIF 

C:=CC 

END 

"!--------------------------------------------------------" 

 

PROCEDURE Valor.de.f_v(Re,AV,NV:FV) 

IF (Re<0.1) THEN; FFVV=1; ELSE 
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FFVV=AV*((Re)^(-NV)) 

ENDIF 

FV:=FFVV 

END 

"!--------------------------------------------------------" 

 

PROCEDURE Valor.de.phi_l(CA,XG,FLG.temp,VLG,FVG.temp,VVG:Phi_l) 

IF (FLG.temp<0) OR (FLG.temp=0) THEN; FLG=0.000001; ELSE; FLG=FLG.temp; ENDIF 

IF (FVG.temp<0) OR (FVG.temp=0) THEN; FVG=0.000001; ELSE; FVG=FVG.temp; ENDIF 

IF (XG=0) THEN; PPLG=1; ELSE 

XAG=((1-XG)/XG)*SQRT((FLG*VLG)/(FVG*VVG)) 

PPLG=SQRT(1+CA/XAG+1/XAG^2) 

ENDIF 

Phi_l:=PPLG 

END 

"!--------------------------------------------------------" 

 

PROCEDURE Valor.de.F.Xtt_gera(XTT: FXTT) 

IF (XTT^(-1)>0.1) THEN; FFXTT=2.35*((0.213+(XTT^(-1)))^0.736); ELSE 

FFXTT=1 

ENDIF 

FXTT:=FFXTT 

END 

"Equações de Apoio - FIM" 

 

"Chen" 

PROCEDURE Calc_h_sol.gera(D,G, P,T_pde, T_sol,Qu,C:h_sol) 

"Cálculo das condições saturadas do GNB. h é calculado em [W/m^2.K]" 

q.liq.sat=0 

q.vap.sat=1 

 

"Determinação das propriedades de líquido saturado" 

CALL PXQ( P, C,q.liq.sat:Tliq.sat, hlig.sat, sliq.sat, uliq.sat,vliq.sat) 

"Determinação das propriedades de vapor saturado" 

CALL PXQ(P,C,q.vap.sat: Tvap.sat, hvap.sat, svap.sat, uvap.sat,vvap.sat) 

CALL CalculaRho_m(P,C,q.liq.sat:RO_l)  

CALL CalculaRho_m(P,C,q.vap.sat:RO_v)  

"Cálculo da contribuição microscópica: h_mac.gera" 

Pliq.sat= P 

 



 
 
 

240 
 

"Determinação da Temperatura de Saturação em função da Pressão de líquido" 

CALL PXQ(Pliq.sat,C,q.liq.sat: Tsat.fun.Pl, hsgfpl, ssgfpl, usgfpl,vsgfpl) 

"Determinação daPressão de Saturação em função da Temperatura da parede" 

CALL TXQ(T_pde,C,q.liq.sat: Psat.fun.Tpde, hsgtp, ssgtp, usgtp,vsgtp 

CALL CalculaCondTermMistura(P,C,q.liq.sat:k_l) 

CALL CalcViscDinMist(P,C,q.liq.sat:MU_l) 

CALL CalculaCpMistura(P,C,q.liq.sat:C_p) 

 

Pr_l=(C_p*MU_l)/k_l 

Pr_tp.gera=Pr_l 

 

"Determinação do parâmetros A e n da" 

CALL CalcRe(P, C,G,D:Re_l,Re_v) 

CALL Valor.de.A.e.n(Re_l:A_l,n_l) 

CALL Valor.de.A.e.n(Re_v:A_v,n_v) 

 

"Cálculo do Fator de Atrito para as fases líquidas e vapor" 

f_l=A_l*((Re_l)^(-n_l)) 

 

CALL Valor.de.f_v(Re_v,A_v,n_v:f_v) 

 

v_l= vliq.sat 

v_v=vvap.sat 

"Cálculo do Re_tp.gera" 

X_tt=((1-Qu)/Qu)*((f_l/f_v)*(v_l/v_v))^0.5 

CALL Valor.de.F.Xtt_gera(X_tt: F.Xtt) 

Re_tp=Re_l*(F.Xtt^1.25) 

h_l=0.023*(k_l/D)*(Re_l^0.8)*(Pr_l^0.4) 

h_mac=h_l*F.Xtt*Pr_l^0.296 

"Cálculo da contribuição microscópica: h_mic.gera" 

i_lv=hvap.sat-hlig.sat 

P_sat=Pliq.sat 

"Cálculo do Fator de Supressão: S" 

S=(1+2.56E-6*Re_tp^1.17)^(-1) 

 

CALL CalcTensaoSuperficial(P,C:sigm) 

 

PsgfTpde=Psat.fun.Tpde 

Plsg=Pliq.sat 

DELTA_T=T_pde-Tsat.fun.Pl 
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DELTA_P=PsgfTpde-Plsg 

h_mic=0.00122*((k_l^0.79)*((c_p*1E3)^0.45)*(RO_l^0.49))/((sigm^0.5)*(MU_l^0.29)*(i_lv^0.24)*(RO_v

^0.24))*((DELTA_T)^0.24)*(((DELTA_P))^0.75)*S 

h_sol=h_mic+h_mac 

END 

"******** CÁLCULO DOS COEFICITENS DE TRASFERÊNCIA DE CALOR - GNB - FIM ***************" 

 

"******** CÁLCULO DOS COEFICITENS DE TRASFERÊNCIA DE CALOR - EVA-IHA-IHR ************" 

"Yin" 

PROCEDURE Calc_h_filme(P,C,G,D,Qu:h_filme) 

{Calcula o coeficiente de transferência de calor para o filme. Aplicado no EVA, IHA e IHR. 

Dados de entrada: pressão em Pa, concentração da amônia, vazão mássica, diâmetro em metros 

e qualidade da solução. Como saída tem-se h_filme em W/m^2.K} 

 

CALL CalcRe(P,C,G,D:Re_l,Re_v) 

CALL CalculaCondTermMistura(P,C,Qu:k_m) 

CALL CalculaRho_m(P,C,Qu:RHO_m) 

CALL CalculaCpMistura(P,C,Qu:Cp_m) 

CALL CalcViscDinMist(P,C,Qu:eta_m) 

 

vc=eta_m/RHO_m 

alpha=(k_m)/(RHO_m*Cp_m) 

IF (Re_l>1600) THEN 

sigma=0.2077*((vc^2/g#)^(1/3))*Re_l^(8/15) 

h_filme=RHO_m*Cp_m*sigma*(g#^(2/3))*(vc^(-1))*(alpha^(2/3)) 

ELSE 

sigma=0.91*((vc^2/g#)^(1/3))*Re_l^(1/3) 

h_filme=RHO_m*Cp_m*(sigma^(1/2))*(g#^(1/2))*(vc^(-2/3))*(alpha^(2/3)) 

ENDIF 

END 

 

"***** CÁLCULO DOS COEFICITENS DE TRASFERÊNCIA DE CALOR - EVA-IHA-IHR - FIM ********" 

 

"***** CÁLCULO DOS COEFICITENS DE TRASFERÊNCIA DE CALOR - CONDENSADOR ***********   

********************************* ESCOAMENTO INTERNO **************************************************" 

"Shah" 

PROCEDURE Calcula_h_cond.eva.int(p_Pa,xi_NH3,W,x,D:h_int) 

{Esta PROCEDURE calcula o coeficiente de transferência de calor para o fluxo interno  no 

condensador. São dados a pressão Pa, a concentração da amônia, a taxa de fluxo, a qualidade do 

vapor e o diâmetro do tubo.} 
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p=P_Pa/1E5 

T_c_NH3=405.4 [K] 

CALL ConvF_MassicaEmF_Molar(xi_NH3:x_NH3) 

CALL Calcula_T_p_l(p,x_NH3:T_p_l) 

CALL CalculaPc_Tc(x_NH3:T_c.m,P_c.m) 

T_mK=T_p_l 

T|star_NH3K=T_c_NH3*T_mK/T_c.m 

T|star_NH3C=T|star_NH3K-273.15 

 

CALL CalculaRHONH3SubPura(T|star_NH3C:RHO_L.NH3,RHO_V.NH3) 

CALL CalcViscDinNH3Sat(T|star_NH3C,RHO_L.NH3:mu_l.temp)  

CALL CalculaCpMistura(p,xi_NH3,0:c_pl)     

 

RHO|plus_NH3=RHO_L.NH3*x_NH3^0.425 

 

CALL CalcCondTermNH3SubPura(RHO|plus_NH3:k_l.temp) 

 

mu_l=mu_l.temp*1E-6 

k_l=k_l.temp*1E-3 

Pr_l=(c_pl*mu_l)/k_l 

G=4*W/(PI*D^2) 

Re_L=(G*D)/(mu_l) 

h_L=(0.023*Re_L^0.8*Pr_l^0.4*(k_l))/D 

pr=p/P_c.m 

IF (x=1) OR ( x=0) THEN 

h_int=h_L*(0.55+2.09/pr^0.38) 

ELSE 

h_int=h_L*((1-x)^0.8+(3.8*x^0.76*(1-x)^0.04)/pr^0.38) 

ENDIF 

END 

 

"***** CÁLCULO DOS COEFICITENS DE TRASFERÊNCIA DE CALOR - CONDENSADOR ***********   

********************************* ESCOAMENTO INTERNO FIM *********************************************" 

 

"******* CÁLCULO DOS COEFICITENS DE TRASFERÊNCIA DE CALOR - CONDENSADOR ********* 

************************************ ESCOAMENTO EXTERNO  *********************************************" 

"Gray and Webb" 

PROCEDURE Calcula_h_Cond.ext(T_ar,S_t,S_l,s,D_ext,G_ar,N:h_ext) 

{Esta PROCEDURE calcula o coeficiente de transferência de calor para o fluxo de ar externo no 
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condensador. São dados de entrada: Temperatura do ar em K, Espacamento dos tubos (S_t, S_l e s), 

Diâmetro externo do tubo 

Fluxo de ar, G=W/A e o número de linhas de tubos.} 

c_p.ar=CP(Air,T=T_ar) 

mu_ar=VISCOSITY(Air,T=T_ar) 

k_ar=CONDUCTIVITY(Air,T=T_ar) 

Re=G_ar*D_ext/mu_ar 

Pr=c_p.ar*mu_ar/k_ar 

j_4=0.0014*Re^(-0.328) * (S_t/S_l)^(-0.502) * (s/D_ext)^0.0312 

IF (N<4) THEN 

j_N=j_4*(0.991*(2.24*Re^(-0.092) * (N/4)^(-0.031))^(0.607*(4-N))) 

j=j_N 

ELSE 

j=j_4 

ENDIF 

h_ext=(j*k_ar*Re*Pr^(1/3))/D_ext 

END 

 

"******* CÁLCULO DOS COEFICITENS DE TRASFERÊNCIA DE CALOR - CONDENSADOR ********* 

************************************ ESCOAMENTO EXTERNO  FIM ****************************************" 

 

"**** CÁLCULO DOS COEFICITENS DE TRASFERÊNCIA DE CALOR - TUBO ENROLADO E ********   

********************************************* FATOR DE ATRITO  *********************************************" 

"Seban and McLaughlin" 

PROCEDURE Calcula.Fator.Atrito.e.h_t.enr(P,C,G,D,DH,L:f,h) 

q.liq.sat=0 

{Número de Reynolds crítico:} 

Rec=2E4*(D/DH)^0.32 

 

CALL CalculaCondTermMistura(P,C,q.liq.sat:k) 

CALL CalculaRho_m(P,C,q.liq.sat:RO) 

CALL CalculaCpMistura(P,C,q.liq.sat:C_p) 

CALL CalcViscDinMist(P,C,q.liq.sat:MU) 

 

ALPHA=k/(RO*c_p) 

v=MU/RO 

Re=(4*G)/(PI*D*MU) 

IF (Re<Rec) THEN 

fs=64/Re 

N_Dean=Re*SQRT(D/DH) 



 
 
 

244 
 

IF (N_Dean<=11.6) THEN; f:=fs; 

ELSE 

f:=((1-(1-(11.6/N_Dean)^0.45)^2.22)^(-1))*fs 

ENDIF 

h:=0.644*( (f/8) * Re^2 * (D/L) )^(1/3) * (k/D) * (v/ALPHA) ^(1/3) 

ELSE 

fs=0.023*(Re^(-1))^0.20 

Fator=Re*(D/DH)^2 

f:=Fator^1/20 * fs 

h:=(f/8) * Re * (k/D) * (v/ALPHA)^(0.4) 

ENDIF 

END 

 

"**** CÁLCULO DOS COEFICITENS DE TRASFERÊNCIA DE CALOR - TUBO ENROLADO E ********   

********************************************* FATOR DE ATRITO  FIM ****************************************" 
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APÊNDICE V 

 

 

CÓDIGO FONTE PARA A SIMULAÇÃO DO SRA SIMPLIFICADO EM 

REGIME TRANSIENTE 

A-V CÓDIGO FONTE PARA A SIMULAÇÃO DO SRA 

SIMPLIFICADO EM REGIME TRANSIENTE 

"UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - TESE DE DOUTORADO 

ORIENTADORES: PROF. CABRAL (UFPB) E PROF. ALMIR (UFC) 

 

ROW=1+t/DELTA_t 

DELTA_t=1 [s] 

DELTAt=0.1 [s] 

 

Tempo=Tempo.old+DELTAt 

Tempo.old=tablevalue('Principal',Row-1,#Tempo) 

 

"!*************************************** GNB - INÍCIO *********************************************************" 

"Implementação do gerador baseado no modelo da panela de pressão" 

 

"Dados do Gerador" 

D_gera=0.15 

D_gera.e=D_gera+2*esp_pde.gera 

L_gera=0.80 

esp_pde.gera=5/1000 

 

{Cálculo das áreas do gerador} 

A_base.gera=(PI*D_gera^2)/4 

A_T.gera.i=PI*D_gera*L_gera + (PI*D_gera^2)/4   

A_T.gera.e=PI*D_gera.e*L_gera + (PI*D_gera.e^2)/4  

A_pde.gera.i=PI*D_gera*L_gera 

A_pde.gera.e=PI*D_gera.e*L_gera  

 

{Cálculo do volume do gerador} 

VOL_pde.gera=((PI*D_gera^2)/4+PI*D_gera*L_gera)*esp_pde.gera 
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VOL_gera=A_base.gera*L_gera-VOL_ihg 

VOL_ihg=0.0005655 

T_amb=308.2 

 

C_gera_old=tablevalue('Principal',Row-1,#C_gera) 

Qu_gera_old=tablevalue('Principal',Row-1,#Qu_gera) 

u_l.gera_old=tablevalue('Principal',Row-1,#u_l.gera) 

u_g.gera_old=tablevalue('Principal',Row-1,#u_g.gera) 

v_l.gera_old=tablevalue('Principal',Row-1,#v_l.gera) 

v_g.gera_old=tablevalue('Principal',Row-1,#v_g.gera) 

P_func_old=tablevalue('Principal',Row-1,#P_func) 

T_sol.gera_old=tablevalue('Principal',Row-1,#T_sol.gera) 

T_pde_old=tablevalue('Principal',Row-1,#T_pde) 

 

m_pde.gera=RO_pde.gera*VOL_pde.gera 

RO_pde.gera=7696 

Cp_pde.gera=0.622 

k_pde.gera=43.6  

 

P_atm=Po#*1E3 

 

CALL TXQ(T_sol.gera,C_gera,Qu_gera:P_func,hgera,sgera,ugera,vgera) 

 

P_gera=P_func_old 

 

CALL PXQ(P_gera,C_gera_old,0:T_.l.gera.sat,i_l.sat,s_l.sat,u_l.sat,v_l.sat) 

 

"Equações de Balanço" 

 

"Balanço de Massa" 

m_gera-m_gera_old=m[2]-m[3]-m[5]  

 

"Balanço de concentração" 

m_gera*C_gera-m_gera_old*C_gera_old=m[2]*C[2]-m[3]*C[3]-m[5]*C[5] 

 

"Balanço de Energia" 

m_gera*u_gera-m_gera_old*u_gera_old=Q_sol.gera+m[2]*i[2]-m[3]*i[3]-m[5]*i[5] 

 

"Determinação das temperaturas no GERA" 

Q_gas.gera=h_gas.gera*A_pde.gera.e*(T_gas.gera-(T_pde+T_pde_old)/2) 
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Q_gas.gera=m_pde.gera*Cp_pde.gera*(T_pde-T_pde_old)/DELTAt 

Q_dot_sol.gera=h_sol.gera*A_pde.gera.i*((T_pde+T_pde_old)/2-(T_sol.gera+T_sol.gera_old)/2) 

Q_dot_sol.gera=m_gera*Cp_sol.gera*(T_sol.gera-T_sol.gera_old)/DELTAt 

Q_sol.gera=Q_dot_sol.gera*DELTAt 

 

T_gas.gera=600 

h_gas.gera=0.5  

h_sol.gera=800 

 

CALL CalculaCpmistura(P_gera,C_gera_old,Qu_gera:Cp_sol.gera) 

"!***********" 

 

"Cálculo de h na saída: i[5], para P_gera e T_.l.gera.sat" 

T[5]=T_.l.gera.sat 

T[3]=T_.l.gera.sat 

Qu[5]=1 

Qu[3]=0 

 

CALL TPQ(T_.l.gera.sat,P_gera,1:C[5],i[5],s[5],u[5],v[5])  

CALL TPQ(T_.l.gera.sat,P_gera,0:C[3],i[3],s[3],u[3],v[3])   

 

"Energia interna inicial" 

u_gera_old=(1-Qu_gera_old)*u_l.gera_old+Qu_gera_old*u_g.gera_old 

v_gera_old=VOL_gera/m_gera_old 

 

CALL TPQ(T_.l.gera.sat,P_gera,0:C_l.gera,i_l.gera,s_l.gera,u_l.gera,v_l.gera) 

CALL TPQ(T_.l.gera.sat,P_gera,1:C_g.gera,i_g.gera,s_g.gera,u_g.gera,v_g.gera) 

 

v_gera_old=(1-Qu_gera_old)*v_l.gera_old+Qu_gera_old*v_g.gera_old 

 

"Cálculo da massa do sistema no estado final" 

m_gera=VOL_gera/v_gera 

v_gera=(1-Qu_gera)*v_l_gera+Qu_gera*v_g_gera 

v_l_gera=v_l.gera_old 

v_g_gera=v_g.gera_old 

u_gera=(1-Qu_gera)*u_l_gera+Qu_gera*u_g_gera 

u_l_gera=u_l.gera_old 

u_g_gera=u_g.gera_old 

 

"Massa de solução na fase líquida" 
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m_l_gera=(1-Qu_gera)*m_gera 

 

"Volume de líquido final" 

VOL_l_gera=m_l_gera*v_l_gera 

 

"Altura da fase líquida" 

ha_l_gera=VOL_l_gera/A_base.gera 

 

"Vazão mássica na saída de líquido do GERA [kg/s]" 

CALL CalculaSaidaVazaoMassicaGNB(VAZ[3],v_gera,t:w[3]) 

 

VAZ[3]=VEL[3]*A_tubo_saida 

VEL[3]=SQRT((DELTAP_gera*v_gera+g#*ha_l_gera)*2) 

DELTAP_gera=0 

A_tubo_saida=(PI*d_t_s^2)/4 

d_t_s=3/1000  

 

"Vazão mássica de líquido que sai do GERA" 

w[5]=m[5]/DELTAt 

 

"Massa de vapor que sai do GERA" 

m[3]=w[3]*DELTAt 

 

"!*************************************** GNB - FIM *************************************************************" 

 

"!*************************************** VR3 - INÍCIO **********************************************************" 

"Dimensões da válvula 3" 

D_vr3=7.7/1000 

L_vr3=0.5/1000 

EPSILON_vr3=0.000045 

A_vr3=(PI*D_vr3^2)/4 

VOL_vr3=A_vr3*L_vr3 

CALL CalculaG(w[3],A_vr3:G_vr3) 

 

"Balanço de massa no VR3" 

CALL VerificaConcentracaoSaiVC(m[3],m[3]:m[4]) 

CALL VerificaConcentracaoSaiVC(w[3],w[3]:w[4]) 

 

"Balanço de concentração no VR3" 

CALL VerificaConcentracaoSaiVR3(m[4],C[3]:C[4]) 
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"Balanço de energia no VR3" 

CALL VerificaConcentracaoSaiVC(m[4],i[3]:i[4]) 

 

R_p=0.1     

P_minima=1.6E5 

 

CALL CalculaPressaoBaixa(P_gera,R_p,P_minima:P[4]) 

 

CALL CalculaEntalpiaSaidaVR(m[4],P[4],C[4],i[4],T_amb:T[4],s[4],u[4],v[4],Qu[4]) 

 

P[3]=P_gera 

 

"!*************************************** VR3 - FIM *************************************************************" 

 

"!*************************************** ABS - INÍCIO **********************************************************" 

"Dimensões do Absorvedor" 

D_abs=0.1 [m]           

L_abs=0.8 [m]   

esp_pde.abs=3/1000 

A_abs=(PI*D_abs^2)/4  

VOL_abs=A_abs*L_abs-VOL_iha_max 

VOL_iha_max=0 

 

P_abs=P[4] 

 

"Calcula condições saturada" 

CALL CalculaCondEntra7_ABS(m_abs,P_abs,C_abs,0,T_amb:T_l.abs,i_l.abs,s_l.abs,u_l.abs,v_l.abs) 

CALL 

CalculaCondEntra7_ABS(m_abs,P_abs,C_abs,1,T_amb:T_v.abs,i_v.abs,s_v.abs,u_v.abs,v_v.abs)  

 

m_abs.old=tablevalue('Principal',Row-1,#m_abs) 

C_abs.old=tablevalue('Principal',Row-1,#C_abs) 

u_abs.old=tablevalue('Principal',Row-1,#u_abs) 

 

 

"Balanço de Massa" 

m_abs=m_abs.old+m[4]+m[8]-m[1] 

 

CALL VerificaConcentracaoSaiVC(m[1],C_abs:C[1]) 
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"Balanço de Concentração" 

m_abs*C_abs=m_abs.old*C_abs.old+m[4]*C[4]+m[8]*C[8]-m[1]*C[1] 

 

CALL CalculaVolEspABS(VOL_abs,m_abs:v_abs) 

CALL CalculaMassaMaximaVC(VOL_abs,v_abs:m_max.abs) 

CALL CalculaVOLsolABS(m_abs,v_abs:VOL_sol.abs) 

 

L_abs.ocup=VOL_sol.abs/A_abs 

DELTAP_abs=0 

ha_sol.res.abs=0.1 

VOL_sol.res.abs=A_abs*ha_sol.res.abs 

 

CALL CalculaMassaLiqRes2(m_abs.old,VOL_sol.res.abs,v_abs:m_sol.res.abs); 

CALL VerificaCompOcupado(L_abs.ocup,ha_sol.res.abs:L_abs.disp) 

 

A_tubo.s.abs=(PI*d_11^2)/4 

d_11=18/1000 

CALL CalculaVazaoMassicaSaida11_ABS(m_abs,DELTAP_abs,v_abs,L_abs.disp,A_tubo.s.abs:w[1]) 

m_l.1.temp=w[1]*DELTAt 

 

CALL  CalculaSaidaLiqAbs2(m_abs.old,m_sol.res.abs,m_l.1.temp:m[1]) 

 

"Balanço de Energia" 

 

m_abs*u_abs=m_abs.old*u_abs.old+m[4]*i[4]+m[8]*i[8]-m[1]*i[1]+Q_abs 

Qu_abs=m[8]/m_abs 

 

CALL PXQ(P_abs,C_abs,Qu_abs:T_abs,i_abs,s_abs,u_abs,vabs) 

CALL VerificaTemperaturaS(m_abs,T_abs,T_amb:T[1]) 

CALL VerificaConcentracaoVC(m_abs,i_abs:i[1]) 

CALL VerificaConcentracaoVC(m_abs,s_abs:s[1]) 

CALL VerificaConcentracaoVC(m_abs,u_abs:u[1]) 

CALL VerificaConcentracaoVC(m_abs,v_abs:v[1]) 

CALL VerificaConcentracaoVC(m_abs,Qu_abs:Qu[1]) 

P[1]=P_abs 

"!*************************************** ABS - FIM *************************************************************" 

 

"!*************************************** Bomba  - INÍCIO ******************************************************" 

"Dimensões da Bomba" 
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D_bomba=0.15 [m] 

L_bomba=0.2 [m]           

A_bomba=(PI*D_bomba^2)/4        

VOL_bomba.max=A_bomba*L_bomba  

P[2]=P_gera 

P_bomba=P[1] 

eta_bomba=0.75 

 

"Valores do tempo anterior" 

m_bomba.old=tablevalue('Principal',Row-1,#m_bomba) 

VOL_bomba.ocup.old=tablevalue('Principal',Row-1,#VOL_bomba.ocup) 

u_bomba.old=tablevalue('Principal',Row-1,#u_bomba) 

 

"Cálculo da Temperatura de saturação" 

CALL 

CalculaCondEntra7_ABS(m_bomba,P_bomba,C_bomba,0,T_amb:T_l.bomba,i_l.bomba,s_l.bomba,u_

l.bomba,v_l.bomba) 

CALL 

CalculaCondEntra7_ABS(m_bomba,P_bomba,C_bomba,1,T_amb:T_v.bomba,i_v.bomba,s_v.bomba,

u_v.bomba,v_v.bomba) 

 

"Balanço de Massa" 

m_bomba=m_bomba.old+m[1]-m[2] 

 

"Volume da massa que entra" 

VOL[1]=m[1]*v[1] 

 

"Volume ocupado no reservatório" 

VOL_bomba.ocup=VOL_bomba.ocup.old+VOL[1]-VOL[2] 

 

"Volume específico do volume de controle com relação ao volume ocupado" 

CALL CalculaVolEspABS(VOL_bomba.ocup,m_bomba:v_bomba.ocup) 

 

"Comprimento ocupado no volume de controle, com relação a massa no reservatório" 

L_bomba.ocup=m_bomba*v_bomba.ocup/A_bomba 

 

DELTAP_bomba=0 

 

"Volume e Massa residuais no volume de controle" 

ha_sol.res.bomba=0.0 
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VOL_sol.res.bomba=A_bomba*ha_sol.res.bomba 

 

CALL CalculaMassaLiqRes2(m_bomba.old,VOL_sol.res.bomba,v_bomba.ocup:m_sol.res.bomba); 

"¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨" 

 

"Altura disponível na bomba" 

L_bomba.disp.temp=L_bomba.ocup-ha_sol.res.bomba 

 

CALL VerificaSaidaMassaRET(L_bomba.disp.temp:L_bomba.disp) 

"¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨" 

"Área trasversal do tubo de saída" 

A_tubo.s.bomba=(PI*ds_bomba^2)/4 

ds_bomba=2.2/1000 

"¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨" 

"Vazão mássica e masa que sai do volume da bomba" 

CALL 

CalculaVazaoMassicaSaida11_ABS(m_bomba,DELTAP_bomba,v_bomba.ocup,L_bomba.disp,A_tub

o.s.bomba:w[2]) 

                   

m_l.2.temp=w[2]*DELTAt 

 

CALL  CalculaSaidaLiqAbs2(m_bomba.old,m_sol.res.bomba,m_l.2.temp:m_2.g)  

CALL CalculaMassaMax(Vol_bomba.max,v_bomba.ocup:m_bomba.max)  

 

"Determinação da massa que sai" 

CALL 

VerificaSaidaMassaBOMBA(m[1],m_bomba,m_bomba.old,m_bomba.max,L_bomba,L_bomba.ocup,m

_2.g:m[2]) 

"¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨" 

VOL[2]=m[2]*v[1]  

 

CALL CalculaQualidade_ABS(m_bomba,v_bomba.ocup,v_l.bomba,v_v.bomba:Qu_bomba) 

CALL CalculaEntalpiaVC2(m_bomba,u_l.bomba,u_v.bomba,Qu_bomba:u_bomba) 

CALL CalculaEntalpiaVC3(m_bomba,P_bomba,C_bomba,Qu_bomba:i_bomba) 

 

"Balanço de Concentração" 

 

CALL VerificaConcentracaoVC(m_bomba,C[1]:C_bomba) 

CALL VerificaConcentracaoSaiVC(m[2],C[1]:C[2]) 
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"Balanço de Energia" 

m_bomba*u_bomba=m_bomba.old*u_bomba.old+m[1]*i[1]-m[2]*i[2]-W_bomba 

 

swp=(v[1]*100*((P[2]-P[1])/1E5))/eta_bomba 

swp=i[2]-i[1]  

 

CALL CalculaCondicoesSaidaBomba(m_bomba,P[2],C[2],i[2],T_amb,m[2]:T[2],s[2],u[2],v[2],Qu[2]) 

CALL 

CalculaCondicoesVC2(P_bomba,C_bomba,i_bomba,T_amb,m_bomba,t:T_bomba,s_bomba,ubomba,

vbomba,Qubomba) 

 

"!*************************************** Bomba - FIM **********************************************************" 

 

"!*************************************** Condensador - INÍCIO ************************************************" 

"Dimensões do Condensador" 

D_cond=0.016 [m] 

D_cond.ext=D_cond+2*esp_pde.cond         

L_cond=18 [m]  

esp_pde.cond=3/1000 

A_cond=(PI*D_cond^2)/4 

A_pde.cond.i=PI*D_cond*L_cond.ocup 

A_pde.cond.e=PI*D_cond.ext*L_cond.ocup 

A_pde.cond.ocup=(A_pde.cond.i+A_pde.cond.e)/2 

VOL_cond_max=A_cond*L_cond 

 

CALL CalculaCompOcupadoSolucaoCond(m_cond,m_max_cond,L_cond:L_cond.ocup) 

CALL CalculaMassaMaximaVC(VOL_cond_max,v[5]:m_max_cond) 

 

"Valores Tempo Anterior" 

m_cond.old=tablevalue('Principal',Row-1,#m_cond) 

u_cond.old=tablevalue('Principal',Row-1,#u_cond) 

T_cond.old=tablevalue('Principal',Row-1,#T_cond) 

 

"Balanço de massa" 

 

m_cond=m_cond.old+m[5]-m[6] 

 

P[6]=P_gera 

P_cond=P_gera 
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CALL VerificaMassaVC2(m[5],m_cond,m_max_cond:m[6]) 

 

"Balanço Concentração" 

CALL VerificaConcentracaoVC(m_cond,C[5]:C_cond) 

CALL VerificaConcentracaoSaiVC(m[6],C[5]:C[6]) 

 

DELTAT_cond=T_amb-T_cond 

Uucond=4000  "W/(m^2.K)” 

UA.cond=Uucond*A_pde.cond.ocup 

q.cond=Uucond*A_pde.cond.ocup*DELTAT_cond 

Q_cond=q.cond*DELTAt 

 

"Balanço de Energia" 

m_cond*u_cond=m_cond.old*u_cond.old+m[5]*i[5]-m[6]*i[6]+Q_cond  

                                                            

CALL CalculaTempSaidaVC(m[6],m_cond,Q_cond,T[5],T_cond.old,P_cond,C_cond,Qu_cond:T[6]) 

CALL CalculaEntalpiaVC(m_cond,i[5],i[6]:i_cond) 

 

CALL TPX(T[6],P[6],C[6]:i[6],s[6],u[6],v[6],Qu[6]) 

 

"Calcula condições saturada" 

CALL 

CalculaCondEntra7_ABS(m_cond,P_cond,C_cond,0,T_amb:T_cond.l.sat,i_cond.l.sat,s_cond.l.sat,u_c

ond.l.sat,v_cond.l.sat)     

CALL 

CalculaCondEntra7_ABS(m_cond,P_cond,C_cond,1,T_amb:T_cond.v.sat,i_cond.v.sat,s_cond.v.sat,u

_cond.v.sat,v_cond.v.sat) 

 

CALL CalculaQualidadeVC(u_cond,u_cond.l.sat,u_cond.v.sat:Qu_cond) 

CALL CalculaEntalpiaVC2(m_cond,s_cond.l.sat,s_cond.v.sat,Qu_cond:s_cond) 

 

T_cond=(T[5]+T[6])/2 

 

CALL CalculaVazaoSaiVR1(m[6],DELTAt:w[6]) 

 

"!*************************************** Condensador - FIM ***************************************************" 

 

"!*************************************** VR2 - INÍCIO **********************************************************" 

"Dimensões da VR2" 

D_vr2=0.89/1000 
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L_vr2=0.5/1000 

EPSILON_vr2=0.000045 

A_vr2=(PI*D_vr2^2)/4 

VOL_vr2=A_vr2*L_vr2 

 

CALL CalculaG(w[4],A_vr2:G_vr2) 

 

"Balanço de massa no vr2" 

CALL VerificaConcentracaoSaiVC(m[6],m[6]:m[7]) 

CALL VerificaConcentracaoSaiVC(w[6],w[6]:w[7]) 

 

"Balanço de concentração no vr1" 

CALL VerificaConcentracaoSaiVR2(m[7],C[6]:C[7]) 

 

"Balanço de energia no vr1" 

CALL VerificaConcentracaoSaiVC(m[7],i[6]:i[7]) 

 

"Pressão em [7]" 

P[7]=P[4] 

 

CALL CalculaEntalpiaSaidaVR(m[7],P[7],C[7],i[7],T_amb:T[7],s[7],u[7],v[7],Qu[7]) 

 

"!*************************************** VR2 - FIM *************************************************************" 

 

"!*************************************** Evaporador - INÍCIO **************************************************" 

"Dimensões do Evaporador" 

D_eva=0.018 [m] 

D_eva.ext=D_eva+2*esp_pde.eva         

L_eva=30 [m]  

esp_pde.eva=3/1000 

A_eva=(PI*D_eva^2)/4 

A_pde.eva.i=PI*D_eva*L_ocup.eva 

A_pde.eva.e=PI*D_eva.ext*L_ocup.eva 

A_pde.eva.ocup=(A_pde.eva.i+A_pde.eva.e)/2 

 

CALL CalculaCompOcupadoSolucao(m_eva,m_max_eva,L_eva:L_ocup.eva) 

CALL CalculaMassaMaximaVC(VOL_eva_max,v[5]:m_max_eva) 

 

VOL_eva_max=A_eva*L_eva 

V_eva.ocup=A_eva*L_ocup.eva 
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m_eva.old=tablevalue('Principal',Row-1,#m_eva) 

u_eva.old=tablevalue('Principal',Row-1,#u_eva) 

T_eva.old=tablevalue('Principal',Row-1,#T_eva) 

 

"Balanço de Massa" 

m_eva=m_eva.old+m[7]-m[8] 

 

P_eva=P[7] 

P[8]=P[7] 

 

"Massa que Sai" 

CALL VerificaMassaEVA(m[7],m_eva,m_max_eva:m[8]) 

 

"Balanço de Concentração" 

CALL VerificaConcentracaoVC(m_eva,C[7]:C_eva) 

CALL VerificaConcentracaoSaiVC(m[8],C[7]:C[8]) 

 

Ueva=100       "W/(m^2.K)" 

UA.eva=Ueva*A_pde.eva.ocup 

 

CALL CalculaDeltaT_ln2(m_eva,m_agua,T_agua.e,T_agua.s,T[7],T[8]:DELTAT_eva.m) 

 

q.eva=Ueva*A_pde.eva.ocup*DELTAT_eva.m 

Q_eva=q.eva*DELTAt    

 

"Balanço de Energia" 

m_eva*u_eva=m_eva.old*u_eva.old+m[7]*i[7]-m[8]*i[8]+Q_eva 

 

CALL CalculaTempSaidaVC(m[8],m_eva,Q_eva,T[7],T_eva.old,P_eva,C_eva,Qu_eva:T[8]) 

CALL TPX(T[8],P[8],C[8]:i[8],s[8],u[8],v[8],Qu[8]) 

CALL CalculaEntalpiaVC(m_eva,i[7],i[8]:i_eva) 

 

"Calcula condições saturada" 

CALL 

CalculaCondEntra7_ABS(m_eva,P_eva,C_eva,0,T_amb:T_eva.l.sat,i_eva.l.sat,s_eva.l.sat,u_eva.l.sat

,v_eva.l.sat)     

CALL 

CalculaCondEntra7_ABS(m_eva,P_eva,C_eva,1,T_amb:T_eva.v.sat,i_eva.v.sat,s_eva.v.sat,u_eva.v.

sat,v_eva.v.sat)  
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CALL CalculaQualidadeVC(u_eva,u_eva.l.sat,u_eva.v.sat:Qu_eva) 

CALL CalculaEntalpiaVC2(m_eva,s_eva.l.sat,s_eva.v.sat,Qu_eva:s_eva) 

 

T_eva=(T[7]+T[8])/2 

"!*************************************** Evaporador - FIM *****************************************************" 

 

"!*************************************** Trocador de Calor da Água - INÍCIO ********************************" 

m_agua=29.91 

P_agua=2.4E5 

T_agua.e=tablevalue('Principal',Row-1,#T_boiler.s) 

 

CALL CalculaQ_vcTcci(m_eva,Q_eva:Q_agua) 

 

CALL CalculaTempSaidaAgua(m_agua,Q_agua,T_agua.e,P_agua:T_agua.s) 

T_agua=(T_agua.e+T_agua.s)/2 

 

"!*************************************** Trocador de Calor da Água - FIM ***********************************" 

 

"!*************************************** Trocador de Calor Boiler - INÍCIO ***********************************" 

T_min.agua=7+273.16 

T_max.agua=12+273.16 

Q_aum.boiler=10000*DELTAt 

 

CALL ControleFluxoCalorBoiler(T_agua.s,T_min.agua,T_max.agua,Q_aum.boiler:Q_boiler) 

CALL CalculaTempSaidaAgua(m_boiler,Q_boiler,T_agua.s,P_agua:T_boiler.s) 

"!*************************************** Trocador de Calor Boiler - FIM **************************************" 

 

"!*************************************** COP - INÍCIO *********************************************************" 

COP=Q_eva.mod/(W_bomba.mod+Q_sol.gera.mod) 

 

CALL ModuloDeX(Q_eva:Q_eva.mod) 

CALL ModuloDeX(W_bomba:W_bomba.mod) 

CALL ModuloDeX(Q_sol.gera:Q_sol.gera.mod) 

CALL ModuloDeX(Q_cond:Q_cond.mod) 

CALL ModuloDeX(Q_abs:Q_abs.mod) 

"!*************************************** COP - FIM *************************************************************" 

"Transforma as temperaturas de K para °C" 

DUPLICATE i=1,8 

  TC[i]=CONVERTTEMP('K','C',T[i]) 



 
 
 

258 
 

END 

TC_agua.e=CONVERTTEMP('K','C',T_agua.e) 

TC_agua.s=CONVERTTEMP('K','C',T_agua.s) 

TC_boiler.s=CONVERTTEMP('K','C',T_boiler.s) 

TC_cond=CONVERTTEMP('K','C',T_cond) 

TC_eva=CONVERTTEMP('K','C',T_eva) 

TC_abs=CONVERTTEMP('K','C',T_abs) 

TC_gera=CONVERTTEMP('K','C',T_sol.gera) 

TC_bomba=CONVERTTEMP('K','C',T_bomba) 

TC_amb=CONVERTTEMP('K','C',T_amb) 
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APÊNDICE VI 

 

 

CÓDIGO FONTE DAS PROCEDURES PARA A SIMULAÇÃO DO SRA 

SIMPLIFICADO EM REGIME TRANSIENTE 

A-VI CÓDIGO FONTE DAS PROCEDURES PARA A SIMULAÇÃO DO 

SRA SIMPLIFICADO EM REGIME TRANSIENTE 

"UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - TESE DE DOUTORADO 

ORIENTADORES: PROF. CABRAL (UFPB) E PROF. ALMIR (UFC) 

 

PROCEDURE CalculaSaidaVazaoMassicaGNB(VAZ_s,v_gnb,t:w_s.gnb) 

IF (t=1) THEN 

w_s.gnb:=0 

ELSE 

IF (v_gnb<0) OR  (v_gnb=0) THEN 

w_s.gnb:=0 

ELSE 

w_s.gnb:=VAZ_s/v_gnb 

ENDIF 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalculaG(w_s,A_v:G_vr) 

IF (w_s<0) OR (w_s=0) THEN 

 G_vr:=1E-10 

ELSE 

 G_vr=w_s/A_v 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE VerificaConcentracaoSaiVC(m_s,C_e:C_s) 

IF (m_s<1E-10) OR (m_s=1E-10) THEN 

C_s:=0 

ELSE 

C_s:=C_e 
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ENDIF 

END 

 

PROCEDURE VerificaConcentracaoSaiVR3(m_s.vr3,C_e.vr3:C_s.vr3) 

IF (m_s.vr3<1E-10) OR (m_s.vr3=1E-10) THEN 

C_s.vr3:=0 

ELSE 

C_s.vr3:=C_e.vr3 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalculaPressaoBaixa(P_alta,R_p,P_min:P_baixa) 

P_b.teste=R_p*P_alta 

IF (P_b.teste<P_min) THEN 

P_baixa:=P_min 

ELSE 

P_baixa:=P_b.teste 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalculaEntalpiaSaidaVR(m_s,P_s,C_s,i_s,T_amb:T_s,s_s,u_s,v_s,Qu_s) 

IF (m_s<1E-10) OR (m_s=1E-10) THEN 

T_s=T_amb; s_s:=0; u_s:=0; v_s:=0; Qu_s:=0 

ELSE 

CALL PXH(P_s,C_s,i_s:T_s,s_s,u_s,v_s,Qu_s) 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalculaCondEntra7_ABS(m_e,P_e,C_e,Qu_e,T_vc.o:T_s,i_s,s_s,u_s,v_s) 

IF (m_e<0.0000000001) OR (m_e=0.0000000001) THEN 

 T_s=T_vc.o;i_s=0;s_s=0;u_s=0;v_s=0 

ELSE 

 CALL PXQ(P_e,C_e,Qu_e:T_s,i_s,s_s,u_s,v_s) 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalculaVolEspABS(VOL_vc,m_vc:v_vc) 

IF (m_vc<1E-10) OR (m_vc=1E-10) THEN 

v_vc:=0 

ELSE 
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v_vc:=VOL_vc/m_vc 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalculaMassaMaximaVC(VOL_vcmax,v_e:m_max_vc) 

IF (v_e<0) OR (v_e=0) THEN 

m_max_vc:=0 

ELSE 

m_max_vc:=VOL_vcmax/v_e 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalculaVOLsolABS(m_vc,v_vc:VOL_sol.vc) 

IF (m_vc<1E-10) OR (m_vc<1E-10) THEN 

VOL_sol.vc:=0 

ELSE 

VOL_sol.vc:=m_vc*v_vc 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalculaMassaLiqRes2(m_l.vc.old,VOL_l.res,v_l.vc:m_l.res) 

IF (v_l.vc<1E-10) OR (v_l.vc=1E-10) THEN 

m_l.res:=0 

ELSE 

IF (m_l.vc.old<1E-10) OR (m_l.vc.old=1E-10) THEN 

m_l.res:=0 

ELSE 

m_l.res:=VOL_l.res/v_l.vc 

ENDIF 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE VerificaCompOcupado(L_vc.ocup,ha_vc.res:L_ocup) 

L_ocup.temp:=L_vc.ocup-ha_vc.res 

IF (L_ocup.temp<0)  THEN 

L_ocup:=0 

ELSE 

L_ocup:=L_ocup.temp 

ENDIF 

END 
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PROCEDURE CalculaVazaoMassicaSaida11_ABS(m_vc,DELTAP_vc,v_l.sat,ha_l.d_vc,A_s.vc:wls_s) 

IF (v_l.sat<0) OR (v_l.sat=0) THEN 

wls_s:=0 

ELSE 

IF (m_vc<0.0000000001) OR  (m_vc=0.0000000001) THEN 

 wls_s:=0 

ELSE 

PROCEDURE CalculaSaidaLiqAbs2(m_l.old,m_res,m_l.s.temp:m_l.s) 

IF (m_l.old<m_res) OR  (m_l.old=m_res) THEN 

m_l.s:=0 

ELSE 

m_l.s:=m_l.s.temp 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE VerificaTemperaturaS(m_vc,T_l.vc,T_amb:T_s) 

IF (m_vc<1E-10) OR (m_vc=1E-10) THEN 

T_s:=T_amb 

ELSE 

T_s:=T_l.vc 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalculaVolEspABS(VOL_vc,m_vc:v_vc) 

IF (m_vc<1E-10) OR (m_vc=1E-10) THEN 

v_vc:=0 

ELSE 

v_vc:=VOL_vc/m_vc 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE VerificaSaidaMassaRET(m:m.s) 

IF (m<1E-10) OR (m=1E-10) THEN 

m.s:=0 

ELSE 

m.s:=m 

ENDIF 

END 
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PROCEDURE CalculaMassaMax(Vol_bomba.max,v_bomba.ocup:m_bomba.max) 

IF (v_bomba.ocup<0) OR (v_bomba.ocup=0) THEN 

m_bomba.max:=0 

ELSE 

m_bomba.max=Vol_bomba.max/v_bomba.ocup 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE 

VerificaSaidaMassaBOMBA(m_e,m_vc,m_vc.o,m_vc.max,L_vc.max,L_vc.ocup,m_s.temp:m_s) 

IF (m_vc<1E-10) OR (m_vc=1E-10) THEN 

m_s:=0 

ELSE 

 IF (L_vc.ocup<1E-10) OR (L_vc.ocup=1E-10) THEN 

  m_s:=0 

 ELSE 

  IF (L_vc.ocup<L_vc.max) THEN 

   m_s:=m_s.temp 

  ELSE 

   mvc=m_vc.o+m_e 

   m_s:=mvc-m_vc.max 

  ENDIF 

 ENDIF 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalculaQualidade_ABS(m_vc,u_vc,u_l,u_v:Qu_vc) 

IF (m_vc<0.0000000001) OR (m_vc=0.0000000001) THEN 

Qu_vc:=0 

ELSE 

IF (u_vc>u_l) AND (u_vc<u_v) THEN 

  

 Qu_vc=(u_vc-u_l)/(u_v-u_l) 

ELSE 

 IF (u_vc<u_l) THEN 

   

  Qu_vc:=-0.001 

 ELSE 

  IF (u_vc>u_v) THEN 

   Qu_vc:=1.001 
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  ELSE 

   IF (u_vc=u_l) THEN 

    Qu_vc:=0 

   ELSE 

    IF (u_vc=u_v) THEN 

    Qu_vc:=1 

    ELSE 

    ENDIF 

   ENDIF 

  ENDIF 

 ENDIF 

ENDIF 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalculaEntalpiaVC2(m_vc,i_l,i_v,Qu_vc:i_vc) 

IF (m_vc<0.0000000001) OR (m_vc=0.0000000001) THEN 

i_vc:=0 

ELSE 

IF (Qu_vc<0) THEN 

 i_vc:=i_l 

ELSE 

 IF (Qu_vc>1) THEN 

  i_vc:=i_v 

 ELSE 

  

  IF (Qu_vc>=0) OR (Qu_vc<=1) THEN 

   i_vc:=(1-Qu_vc)*i_l+Qu_vc*i_v 

  ELSE 

  ENDIF 

 ENDIF 

ENDIF 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalculaEntalpiaVC3(m_vc,P_vc,C_vc,Qu_vc:i_vc) 

IF (m_vc<1E-10) OR (m_vc=1E-10) THEN   

i_vc:=0 

ELSE 

 IF (Qu_vc<0) THEN 
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  CALL PXQ(P_vc,C_vc,-0.001:Tvc3,i_vc,svc3,uvc3,vvc3) 

 ELSE 

  IF (Qu_vc>1) THEN 

   CALL PXQ(P_vc,C_vc,1.001:Tvc3,i_vc,svc3,uvc3,vvc3) 

  ELSE 

  

   IF (Qu_vc>=0) OR (Qu_vc<=1) THEN 

    CALL PXQ(P_vc,C_vc,0:Tlc3,i_l,slc3,ulc3,vlc3) 

    CALL PXQ(P_vc,C_vc,1:Tvc3,i_v,svc3,uvc3,vvc3) 

    i_vc:=(1-Qu_vc)*i_l+Qu_vc*i_v 

   ELSE 

   ENDIF 

  ENDIF 

 ENDIF 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE VerificaConcentracaoVC(m_vc,C_e:C_vc) 

IF (m_vc<1E-10) OR (m_vc=1E-10) THEN 

C_vc:=0 

ELSE 

C_vc:=C_e 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE 

CalculaCondicoesSaidaBomba(m_vc,P_s,C_s,i_s,T_vc.old,m_s:T_s,s_s,u_s,v_s,Qu_s) 

IF (m_vc<1E-10) OR (m_vc=1E-10) THEN 

 T_s=T_vc.old;i_s:=0;s_s:=0;u_s:=0;v_s:=0;Qu_s:=0 

ELSE 

 IF (m_s<1E-10) OR  (m_s=1E-10) THEN 

  T_s=T_vc.old;i_s:=0;s_s:=0;u_s:=0;v_s:=0;Qu_s:=0 

 ELSE 

  CALL PXH(P_s,C_s,i_s:T_s,s_s,u_s,v_s,Qu_s) 

 ENDIF 

ENDIF 

END 

 

 

PROCEDURE CalculaCondicoesVC2(P_e,C_e,i_vc,T_vc.o,m_vc,t:T_vc,s_vc,u_vc,v_vc,Qu_vc)"OK" 
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IF (t=0) THEN 

 T_vc:=T_vc.o 

 s_vc:=0 

 u_vc:=0 

 v_vc:=0 

 Qu_vc:=0 

ELSE 

 IF (m_vc<0.00000001) OR (m_vc=0.00000001) THEN 

  T_vc:=T_vc.o 

  s_vc:=0 

  u_vc:=0 

  v_vc:=0 

  Qu_vc:=0 

 ELSE 

  CALL PXH(P_e,C_e,i_vc:T_vc,s_vc,u_vc,v_vc,Qu_vc)  

 ENDIF 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalculaCompOcupadoSolucaoCond(m_vc,m_max,l_vc:l_ocp.vc)"" 

IF (m_vc<0) OR (m_vc=0) THEN 

l_ocp.vc:=0 

ELSE 

l_ocp.vc:=(m_vc*l_vc)/m_max 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE VerificaMassaVC2(m_e,m_vc,m_max:m_s)"OK" 

mvc=m_vc+m_e 

IF (mvc<m_max) OR (m_vc=m_max) THEN 

 m_s:=0 

ELSE 

 m_s:=mvc-m_max 

ENDIF 

END 

 

 

PROCEDURE CalculaTempSaidaVC(m_s,m_vc,Q_vc,T_e,T_amb,P_vc,C_vc,Qu_vc:T_s) 

IF (m_s<0.00000001) OR (m_s=0.00000001)  THEN 

 T_s:=T_amb 
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 ELSE 

 CALL CalculaCpmistura(P_vc,C_vc,Qu_vc:cp_m) 

 T_s:=T_e+Q_vc/(m_vc*Cp_m)  

  

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalculaEntalpiaVC(m_vc,i_e,i_s:i_vc) 

IF (m_vc<=1E-10)  THEN 

 i_vc:=i_e 

ELSE 

 i_vc:=i_s+(i_e-i_s)/2 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalculaQualidadeVC(u_vc,u_l,u_v:Qu_vc) 

IF (u_vc>u_l) AND (u_vc<u_v) THEN 

 Qu_vc=(u_vc-u_l)/(u_v-u_l) 

ELSE 

 IF (u_vc<u_l) THEN 

  Qu_vc:=-0.001 

 ELSE 

  IF (u_vc>u_v) THEN 

   Qu_vc:=1.001 

  ELSE 

   IF (u_vc=u_l) THEN 

    Qu_vc:=0 

   ELSE 

    IF (u_vc=u_v) THEN 

    Qu_vc:=1 

    ELSE 

    ENDIF 

   ENDIF 

  ENDIF 

 ENDIF 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalculaVazaoSaiVR1(m_s,Dt:w_s) 
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IF (m_s<0) OR (m_s=0) THEN 

w_s:=0 

ELSE 

w_s:=m_s/Dt 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE VerificaConcentracaoSaiVR2(m_s.vr2,C_e.vr2:C_s.vr2) 

IF (m_s.vr2<1E-10) OR (m_s.vr2=1E-10) THEN 

C_s.vr2:=0 

ELSE 

C_s.vr2:=C_e.vr2 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE VerificaConcentracaoSaiVC(m_s,C_e:C_s) 

IF (m_s<1E-10) OR (m_s=1E-10) THEN 

C_s:=0 

ELSE 

C_s:=C_e 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE VerificaMassaEVA(m_e,m_vc,m_max:m_s) 

mvc=m_vc+m_e 

IF (mvc<m_max) THEN 

 m_s:=0 

ELSE 

 m_s:=mvc-m_max 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalculaDeltaT_ln2(m_vc,m_vc.e,T_hi,T_ho,T_ci,T_co:DELTAT_ln) 

IF (m_vc<=1E-10) OR (m_vc.e<=1E-10) THEN 

 DELTAT_ln:=0 

ELSE 

 IF (m_vc<=1E-10) AND (m_vc.e<=1E-10) THEN 

  DELTAT_ln:=0 

 ELSE 

  DELTAT_1=T_hi-T_co 
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  DELTAT_2=T_ho-T_ci 

  IF (DELTAT_2=0) THEN 

   DELTAT_ln:=0 

  ELSE 

   DIV.temp=DELTAT_1/DELTAT_2 

   IF (DIV.temp<0) OR  (DIV.temp=0) THEN 

    DELTAT_ln:=0 

   ELSE 

    LN.temp=LN(DIV.temp) 

    IF (LN.temp=0) THEN 

     DELTAT_ln:=0 

    ELSE 

     DELTAT_ln:=(DELTAT_1-DELTAT_2)/LN.temp 

    ENDIF 

   ENDIF 

  ENDIF 

 ENDIF 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalculaQ_vcTcci(m_tcci,Q_tcca:Q_tcci) 

IF (m_tcci<0.00000001) OR (m_tcci=0.00000001)  THEN 

Q_tcci:=0 

ELSE 

Q_tcci=-Q_tcca 

ENDIF 

END 

 

PROCEDURE CalculaTempSaidaAgua(m_vc,Q_vc,T_e,P_vc:T_s) 

Cp_H2O=CP(Water,T=T_e,P=P_vc) 

IF (m_vc<0.00000001) OR (m_vc=0.00000001)  THEN 

 T_s:=T_e 

 ELSE 

 T_s:=T_e+Q_vc/(m_vc*Cp_H2O)  

ENDIF 

END 

 

 

PROCEDURE ControleFluxoCalorBoiler(T_s,T_lim_sup,T_lim_inf,Q_aum.boiler:Q_vc) 

IF (T_s<T_lim_sup) THEN 
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 Q_vc:=Q_aum.boiler 

ELSE 

  IF (T_s>T_lim_sup) OR (T_s>T_lim_sup) THEN 

   Q_vc:=Q_aum.boiler*0.01 

  ENDIF 

ENDIF 

END 

 

 

PROCEDURE ModuloDeX(x_testa:x_modulo) 

IF  (x_testa<0) THEN; x_modulo=x_testa*(-1); ELSE; x_modulo=x_testa; ENDIF 

END 

 


