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RESUMO 

LIMA, C.U.S. (2000). Ebuliçc7o Convectiva de Refrigerantes Halogenados Escoando no Interior 

de Tubos Horizontais de Cobre . São Carlos, 2000. 167 p. Tese - Escola de Engenharia de 

São Carlos, Universidade de São Paulo. 

A presente pesqu1sa teve por objetivo o estudo da ebulição convcctiva dos novos 

refrigerantes halogenados no interior de tubos horizontais de cobre. Uma busca na literatura 

pertinente ao assunto mostrou que a determinação do coeficiente de transferência de calor pode 

ser determinado por correlações que, aqui, foram classificadas como: 1- Estritamente 

Convectivas, 2- Superposição de Efeitos e 3- Estritamente Empíricas. Essas correlações 

mostraram-se inadequadas a generalizações. Uma bancada experimental foi concebida c 

construída, o que permitiu a obtenção de dados experimentais envolvendo uma ampla faixa de 

condições operacionais. Efeitos de parâmetros fisicos como a velocidade mássica, fluxo de calor, 

temperatura de saturação e título, foram investigados. Os dados experimentais obtidos foram 

utilizados no desenvolvimento de uma correlação para o coeficiente de transferência de calor na 

ebulição convectiva que satisfizesse adequadamente esses dados obtidos para condições 

operacionais típicas de aplicações frigoríficas. A partir da análise efetuada foi proposto um 

modelo no qual foram introduzidos os adimensionais que envolvem os principais efeitos 

relacionados à mudança de fase. O modelo proposto apresentou resultad os bastante adequados 

não apenas na correlação dos resultados experimentais obtidos na presente pesquisa como 

também em dados encontrados na literatura. 

Palavras Chave: Ebulição Convectiva, Refrigerantes, Transferencia de calor. Coeficiente. 
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ABSTRACT 

LIMA, C.U.S. (2000). Convecfive Boiling of Halocarbon Refrigerants F/owing in Horizontal 

Copper Tubes. São Carlos, 2000. 167 p. Tese - Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo. 

Present research has aimed at the study of convective boiling of recently introduced 

halocarbon refrigerants inside horizontal copper tubes. A comprehensive literature survey has 

revealed that the correlations for the convective boiling heat transfer coefficient can be divided 

into three ma in categories: ( l) strictly convective; (2) superposition o f effects; (3) strictly 

empirical. As a general rule these correlations are not fitted for generalizations. An 

experimental set up has been developed and constructed in order to raise data involving a 

relatively wide range of operational conditions. These data have been used to investigate effects 

of such parameters as heat flux, mass velocity, quality and evaporating temperature. In addition 

gathered data have been used in the development of a correlation for the heat transfer coeffícient 

under convective boiling conditions typical of refrigeration applications. l11e model has been 

developed in terms of the main intervening non dimensional groups. The proposed equation 

correlated very well not only experimental data from present investigation but data obta ined else 

where. 

Keywords: Convective boiling, Refrigerants, Heat Transfer, Coeffícient. 



Capiwlo I - Introdução -

CAPÍTULO 1 - l11trodução 

1.1 -Considerações Iniciais 

A industria da refrigeração recebeu um impulso considerável com o surgimento dos 

refrigerantes halogenados na década de 30, sintetizados a pat1ir dos hidrocarbonetos das séries 

Metano (CH4) e Etano (C2H6) . Até então os refrigerantes utilizados nos sistemas de refrigeração 

eram compostos inorgânicos: Amônia (NH3) , Água (H20), Dióxido de Carbono (C02), Dióxido 

de Enxofre (S02), além do próprio ar. Além disso, alguns hidrocarbonetos mostraram-se 

adequados para serem usados nesses sistemas: Metano (CH4), Etano (C2H6), Propano (C3H8). O 

crescente uso da refrigeração, principalmente no âmbito doméstico, e o desenvolvimento de 

novos equipamentos tomaram premente o surgimento de refrigerantes mais adequados; assim 

surgiram os refrigerantes halogenados. 

A par de suas excelentes propriedades t1sicas, termodinâmicas e de transporte, baixa 

toxicidade, não corrosividade, não inflamabilidade e compatibilidade com a maioria dos 

materiais, a grande estabilidade química proporcionada pelo átomo de cloro, associado a esses 

compostos, é que os toma grandes responsáveis pela degradação da camada de ozônio. A 

assinatura do Protocolo de Montreal em 1986, estabeleceu as bases para a retirada do mercado 

dos refrigerantes halogenados à base de Cloro (CFC's), considerados como principais 

responsáveis pela degradação da camada de ozônio. 

Em contrapartida, os produtores de compostos halogenados para aplicação como 

refrigerante tem colocado no mercado uma extensa gama de substitutos dos CFC 's, a maioria no 

âmbito da família dos hidrocarbonetos halogenados, quer como substâncias puras quer como 

misturas binárias ou ternárias. Muitos desses substitutos não foram totalmente investigados e, 

portanto, suas características físicas, termodinâmicas e de transpo11e são, em geral, parcialmente 

desconhecidas. 
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A determinação dessas características é de suma importância para a industria da 

refrigeração pois toma possível o desenvolvimento de produtos tecnologicamente mais 

avançados, assim, contribuindo para a diminuição do consumo de energia e consequentemente o 

aumento da eficiência dos sistemas de refrigeração. No Brasil , infelizmente, raras tem sido as 

pesquisas relativas a esse tema. De acordo com BANDAR.RA FILHO ( 1997), as informações 

disponíveis na literatura sobre o desempenho dos refrigerantes altemativos apresentam muitas 

lacunas, sendo de urna maneira geral, insuficientes para a utilização em projetos do setor 

industrial. 

No que diz respeito aos mecanismos de transferência de calor em aplicações frigoríficas, 

a mudança de fase associada à evaporação e condensação é o processo de troca de calor mais 

usado nos trocadores de calor dos sistemas de refrigeração. Nas décadas de 50 e 60 surgiram os 

primeiros trabalhos relativos à determinação do coeficiente de transferência de calor na mudança 

de fase convectiva. Em muitos destes trabalhos sente-se a preocupação dos autores em abordar o 

fenômeno físico do processo além de procurar quantificar o próprio coeficiente. Essa 

preocupação é visível nos trabalhos publicados por: DENGLER & ADDOMS ( 1956), 

GUERRIERl & TALTY (1956) ,CHADDOCK & NOERAGER (1966) e CHEN (1966). De 

acordo com WA TTELET ( 1994), foram identificados mecanismos apropriados para a mudança 

de fase convectiva e parâmetros admensionais representativos desses mecanismos foram usados 

no desenvolvimento de correlações, entretanto a magnitude de cada termo e a transição entre os 

Regimes de Escoamento não foram cuidadosamente examinados. O mecanismo de superposição 

de efeitos foi apresentado pioneiramente no trabalho publicado por CHEN ( 1966). Por esse 

modelo, o coeficiente de transferência de ca lor é calculado baseado na hipótese que existe 

superposição dos efeitos da mudança de fase convectiva com os da ebulição nucleada. Isso 

representou um marco na abordagem do problema visto que, até então, era encarado com9 

puramente convectivo. Nas décadas de 70 e 80, foram desenvolvidas correlações generalizadas 

baseadas em banco de dados obtidos em traba lhos desenvolvidos anteriormente. Destaca-se, 

nesse período, o trabalho publicado por SHAH ( 1976). A partir de então, foram publicados 

muitos trabalhos buscando o refmamento na previsão do coeficiente de transferência de calor. 

Estes trabalhos estão baseados principalmente no mecanismo de superposição de efeitos 

proposto anterionnente por CHEN. Ente esses trabalhos destacam-se: GUNGOR & 

WINTERTON (1986), LIU & WINTERTON (1991), JUNG&RADERMACHER (1991), 

MURA TA & HASHIZUME (1993) e WATTELET (1994). 
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A mudança de fase convectiva (líquido-vapor) no interior de tubos horizontais pode 

ocorrer devido a evaporação na interface líquido-vapor ou através da fonnação de bolhas 

(EbPJição Nucleada) na parede do tubo. Na ocorrência dos dois processos simultaneamente, o 

coeficiente de transferência de calor, h, experimenta valores bem maiores que aqueles 

observados em escoamentos onde não ocorre mudança de fase. De acordo com INCROPERA & 

DE WITI ( 1990), enquanto nos escoamentos monofásicos de líquidos, em convecção forçada, 

estes coeficientes alcançam valores entre 50 e 20.000 W/(m2
.
0 C}, nos escoamentos bifásicos 

esses valores variam entre 2.500 e I 00.000 W/(m2
.
0 C}. Dessa fonna é possível transferir calor à 

taxas bastante elevadas mesmo com pequenas diferenças de temperatura. O cálculo do 

coeficiente de transferência de calor é de fundamental importância não só para a indústria da 

refrigeração como para outras aplicações indústriais relacionadas à troca de calor. 

1.2- Objetivos da Pesquisa 

A pesquisa envolve um estudo da Ebulição Convectiva de refrigerantes em escoamentos 

horizontais. São os seguintes os objetivos da presente pesquisa: 

I - O desenvolvimento e construção da Bancada Experimental. 

2 - Análise do mecanismo da Ebulição Convectiva. 

3 - Levantamentos que permitam a obtenção de uma base de dados para o desenvolvimento de 

correlações para a determinação do coeficiente de transferência de calor, já que as da literatura 

apresentam lacunas significativas. 

1.3- 01·ganização do Trabalho 

O trabalho foi dividido em duas partes. A primeira consta de uma Introdução, uma 

Revisão Bibliográfica. na qual se detalham os trabalhos mais importantes publicados desde os 

anos 50 até o presente, abordando aspectos relativos ao coeficiente de transferência de calor e 

uma descrição detalhada do Equipamento E>.:perimental, esta primeira parte portanto. 

compreende os capítulos I, 2 e 3. Na segunda parte, que incorpora os demais capítulos. os 

Resultados Experimentais obtidos, são analisados onde se verifica o efeito de parâmetros como: 

velocidade mássica, fluxo de calor, temperatura de saturação e do refrigerante. Um capítulo é 
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dedicado à Correlação dos Resultados Experimentais, no qual é proposta uma correlação para a 

detemlinação do coeficiente de transferência de calor de refrigerantes halogenados em 

escoamento horizontal. Os refrigerantes ensaiados foram: R-22 e R-134a e a mistura quase

azeotrópica R-404A. Finalmente, são apresentadas as Conclusões e Recomendações para 

trabalhos futuros que abordem o mesmo tema. 
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CAPITULO 2- Fundamentos e Revisrio Bibliogrâjica. 

2.1-Considerações Iniciais. 

O estudo da evaporação de refrigerantes no interior de tubos teve tml impulso 

significativo na década de 50. Nesta época surgiram os primeiros trabalhos relevantes acerca 

desse tema. destacando-se os trabalhos que tratam o assunto como um processo eminentemente 

convectivo. Embora mais tarde tenham surgido trabalhos que tratam o problema de uma forma 

mais genérica. ou seja, considerando os efeitos de ebulição nucleada além dos efeitos 

convectivos , não se pode negar a grande contribuição trazida pela publicação destes primeiros 

trabalhos. 

A literatura aberta é bastante generosa quando trata desse assunto. Podem ser 

encontrados trabalhos que tratam da evaporação de refrigerantes puros ou da mistura destes, com 

ou sem a presença de óleo lubrificante. Mais recentes (década de 90), foram os trabalhos 

publicados acerca da intensificação da traGa de ca lor no interior de tubos, motivados 

principalmente pelo processo de abertura da economia a nível mundial e ao acirramento da 

competição entre as nações. incluindo-se ai o Brasil. 

Abordaremos inicialmente os fundamentos dos mccan1smos da ebulição nucleada 

juntamente com os mapas de padrões de escoamento no item 2.2. No item 2.3 serão examinados 

os modelos de LOCKHART-MARTINELLI (1949) e de WALLIS (1969). Como será visto, no 

desenvolvimento desses modelos, são obtidas relações muito importantes usadas em modelos de 

transferência de calor bifásico. 

PARTE A 

Nesta seção serão discutidos os mecantsmos de fo rmação de bolhas c as condições 

necessárias para a seu crescimento. Será abordada inicialmente a curva de equilíbrio líquido

vapor que é o ponto de partida para o entendimento do mecanismo de formação de bolhas. 
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Depois serão discutidos os processos de formação de bolhas levando em consideração o estado 

do líquido: subresfriado ou saturado. Será mostrada, ainda, a influência da presença da parede. 

Finalmente será apresentada a curva de ebulição nucleada e suas regiões. 

2.2 - Fundamentos. 

2.2.1- Equilíbrio Líquido-vapor. 

É conveniente discutir o equilíbrio líqudo-vapor em tennos da relação entre a pressão 

(P) do fluido e seu volume específico (v). A curva P - v é ilustrada na Fig.2.1 juntamente com 

os distintos estados do fluido. A uma temperatura constante, a curva de equilíbrio estável P - v 

consiste de liquido (AB), mistura bifásica (BE) e vapor (EF). Entretanto, mesmo na ausência de 

formação de vapor, é possível aumentar o volume especifico do liquido ao longo da linha BC ou 

diminuir o volume especifico do vapor ao longo da linha ED. As fases liquida e vapor sob essas 

condições são ditas em equilíbrio metaestáve l. Como será visto mais adiante, existe um tamanho 

critico de um núcleo de vapor (ou líquido) em equilíbrio com o liquido (ou com o vapor) ao 

longo das linhas BC e ED respectivamente. Entretanto uma ligeira diminuição no tamanho do 

núcleo causará o seu colapso instantâneo e um ligeiro aumento do seu diâmetro causará, da 

mesma forma , seu crescimento espontâneo. Nessa situação uma bolha de vapor ou uma gota de 

líquido esta rão em equilíbrio instável. A curva ABCDEF pode ser aproximada pela equação de 

Van der Waals, 

[ P+ a , ](i\1/v - b) = RT 
(i\!! v) -

(2. 1) 

onde a e b são constantes. 1\tf é a massa molecular do vapor. A Equação de Clausius-Ciapcyron, 

pode ser escrita como: 

c/P i LI' 

dT T(vv - v L) 
(2.2) 



'• 

,, 

Capltulo 2 - Revisão Bibliográfica - 7 

onde h v é o calor latente de vapori zação; T a temperatura de saturação; vv e vL os volumes 

específicos do vapor e do líquido, respectivamente. Para vv >> vL, tem-se, usando a equação dos 

gases perfeitos : 

dP iLv _ iLvMP - --- -
dT T RT2 

V v 
(2.3) 

A Eq. (2.3), ac1ma, é uma forma modificada da Eq. de Clausius-Ciapeyron, sua 

aplicação deve ser feita com ressalvas a altas pressões. 

p 

v 

Ponto crítico 

E 

~nstante 

F 

v 

Figura 2.1 - Estados de Equilíbrio Líquido-vapor. 

Quando líquido e vapor estão em equilíbrio estável, separados por uma interface plana, 

pode-se escrever: 

(2.4) 

(2.5) 

onde PL e Pv são as pressões das fases líquida e vapor, T'- e Tv, as temperaturas dessas mesmas 

fases e TsAr, a temperatura de saturação. Para o caso de uma interface cun'a, com concavidade 

no vapor, resulta: 
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PL < f1r, 

TL =r,, > TSAT 

(2.6) 

(2.7) 

ou seja, para que seja mantido o equilíbrio, a temperatura deve ser ligeiramente maior que aquela 

correspondente à interface plana. 

A diferença entre as pressões do vapor e do líquido para uma bolha esférica de raio r é 

dada pela Eq. de Laplace: 

(2.8) 

onde a é a tensão superficial. 

Curva de Equilíbrio Estável 
(Interface plana) -------------· 

P.. ----------

Py ----- - -- -

L 

2cr/r 

v 

_.__ - -
I Est. do Líquido 

_ ____ _l/ 
I 

·I 
6.Tsat 

Figura 2.2 - Relação entre pressão e temperatura de saturação para uma interface plana. 

Na Fig.2 .2, mostra-se a relação entre a pressão e a temperatura do vapor para uma 

interf.1ce plana. A temperatura de saturação de equilíbrio para uma interface plana é definida 

como TsAT· Suponha agora que o sistema esteja a uma temperatura T,='ll.(equilíbrio); é 
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importante calcular a diferença de temperatura (ou o superaquecimento ) L1 TsAr=T1.-TsAT· A 

relação entre a pressão e a temperatura de saturação para uma interface curva é ligeiramente 

diferente daquela para uma interface plana. Definindo Poc como a pressão de vapor 

correspondente a Tv para a interface plana, pode-se mostrar que : 

(2.9) 

e portanto, 

(2.1 O) 

Combinando agora as Eq.(2 .8) e (2.1 0), temos: 

20' V L 
P., - PL = - (I + - ) (2.11) 

r Vv 

Para converter a relação acima em uma relação para diferenças de temperatura, integramos a 

Eq.(2.3) de Clausius-Clapeyron entre P = P,fJ a T=T, e P=PL a 'l'= Ts .. a, obtendo: 

(2.12) 

ou seJa, 

::: Ts.~r "v (P - P. ) 
- , C/') J' (2. 13) 

/ LI' 
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Para (v, I v L)<< I, combinando as Eq. (2.11) e (2.13), obtêm-se: 

7
, _ 2aTS..JT V v 

L1 SAT = --. =.:..:...--'-- (2 .14) 
/ LV I' 

Assim sendo, o rato r* de uma bolha em equilíbrio com o liquido, CUJO 

superaquecimento é L1TsAr, é dado por: 

I' • = 2aTSAT Vv 

i LV L1 T S.·IT 

2.2.2- Nucleação homogênea. 

(2.15) 

Como pode-se depreender da Eq. (2 .15), o tamanho da bolha em equilíbrio com o 

líquido superaquecido diminui com o superaquecimento. Próximo ao ponto C, da Fig.2. 1, o 

tamanho da bolha de vapor em formação é da ordem de microns . Flutuações térmicas ocorrem 

no líquido metaestável e existe uma pequena, porém finita, possibilidade de um grupo de 

moléculas energéticas juntarem-se para formar um embrião de vapor do tamanho do núcleo em 

equilíbrio. Este processo de formação de vapor no líquido metaestável é conhecido como 

"nucleaçâo homogênea". 

De acordo com HEWITT ( 1978). a possibilidade de formação de núcleos de vapor pode 

ser estimada pela equação de Boltzmann. para distribuição de gmpos molecu lares de raio r . O 

número de embriões de vapor de raio r. N, (r) em um sistema com N
111 

moléculas por unidade 

de volume. é dado por: 

N, (r)= Nm exp( -1'1G(r) I k'Fr, ) (2 .16) 

onde LJG( r ) é a energia livre de formação de um núcleo de rmo r e k é a constante de 

Boltzmaml. A energia livre de formação LJG(r) de um núcleo de raio r é dada por: 
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(2 .17) 

substituindo a Eq.(2.8) na Eq. (2 .17) e rearranjando resulta: 

(2.18) 

Desta forma , bolhas com raio menores que r irão colapsar, já que sua energia livre de 

formação é menor do que a energia necessária . Bolhas com raio maiores que r crescerão 

espontaneamente. A taxa de nucleação por unidade de volume dN!dt é proporcional ao produto 

do número de embriões de vapor por unidade de volume e a freqüência de "colisões" entre esses 

embriões c moléculas individuais de líquido, f Dessa fonna a taxa de formação de embriões 

será: 

~ = j.N, (r)= f.N, exp( -flG(r) I kT,) (2.19) 

Expressões para dN I dt, sugerem valores entre 1012 e 1013 
111 -

3 .s· -1 para água a 100 °C. 

A taxa de nucleação dN I dt é extremamente sensível ao superaquecimento do líquido. Para 

pequenos valores do superaquecimento a taxa é ins ignificante mas cresce muito rapidamente 

conforme o superaquecimento aumenta. Algumas publicações sugerem que um número 

significativo de nuclcações ocorrem para valores de dN I dt entre 109 e 1013 
111 -J s -

1
. 

Para água à pressão atmosférica. a temperatura do líquido correspondente a uma taxa de 

nucleação de 1 O 13
111 -

3 
s 

1
, é de 320,7 "C, ou seja, um superaquecimento de 220.7 "C. De acordo 

com JABARDO ( 1988), para o R-22 , considerando uma taxa de nucleação semelhante, 

encontra-se um superaquecimento da ordem de 94 °C. Estes valores são muito superiores a 

qualquer valor experimental que foi encontrado para esses fluidos sob cond ições controladas. 

Assim sendo o mecanismo de nucleação homogênea deve ser visto com reservas como 

mecanismo de formação de vapor. 
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2.2.3 - Nucleação heterogênea. 

Um outro método de geração de vapor, denominado nuc/eaçào heterogênea, prevê a 

preexistência de núcleos a partir dos quais o vapor é fonnado . Exemplos desses núcleos são 

boU1as de gases não-condensáveis mantidos em suspensão no líquido; cavidades nas paredes dos 

recipientes e pequenos corpos sólidos em suspensão no seio líquido. A presença de um gás 

dissolvido no líquido influencia o tamanho do núcleo crítico, para uma dada temperatura, de 

acordo com a equação: 

2CY 
P,vc + ~r - PL = -

r 
(2.20) 

onde p,vc é a pressão parcial do gás não-condensável, em equilíbrio com o líquido. A presença do 

gás dissolvido reduz o superaquecimento necessário para manter uma bolha de raio r em 

equilíbrio. Na prática. a determinação da pressão parcial do gás pode ser complicada pela 

presença de gradientes de temperatura e por finitas taxas de difusão do gás através do líquido. 

A energia livre de formação LJG(r) de um embrião de vapor em equilíbrio é reduzida 

por um fator lf!(fJ) na presença de uma parede plana. BANKHOFF ( 1957), apud COLLIER 

( 1972), mostrou que lfl(fJ) é uma ftmção do angulo de contato fJ, conforme ilustrado na Fig. 

2.3, de acordo com a seguinte equação: 

vr(fJ) = _!_ [2 + 2 cos fJ + cos fJ sen
1 fJ] 

4 
(2 .22) 

Nota-se que, para fJ = O, em que o líquido molha idea lmente a parede, !fi( O)= 1, isto 

é, tudo se passa como se não existisse parede. Por outro lado, para líquidos que não molham a 

parede, o valor de vr(fJ) toma-se muito pequeno, fazendo com que a energia livre de formação 

seja reduzida . 
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L v 

Figura 2.3- Ângulo de Contato. 

A forma intema da cavidade possut uma significativa influência sobre o 

superaquecimento necessário para a existência da interface líquido-vapor no interior da 

cavidade. WEBB,R.L. (1994), baseado em estudos anteriores desenvolvidos principalmente por 

SKRlPOV, fez uma comparação acerca do superaquecimento necessário para 5 tipos de 

cavidades: cônica, cilíndrica e reentrantes. Ele concluiu que a cavidade cônica requer o maior 

superaquecimento para a existência da interface liquido-vapor em seu interior. Nas cavidades 

reentrantes, o superaquecimento diminui com o volume do vapor no interior, atinge um máximo 

na '·boca·' da cavidade e diminui à medida que a bolha cresce fora da cavidade. O 

superaquecimento requerido pela cavidade cilíndrica é intermediário entre aquele da cavidade 

cônica e o da reentrante. Cavidades reentrantes cujas interfaces tomam a forma convexa (no lado 

intemo da cavidade) permanecerão estáveis quando expostas a líquidos s ubresfriados. Portanto 

uma cavidade reentrante aliada com líquidos com grande angulo de contato será estável e se 

f3 > 90u ela não será inundada pelo líquido moderadamente subresfriado. tvlas para ângulos de 

contato muito pequenos (/3 ~ 4 o) , a cavidade é suscetível de ser inundada pelo líquido. 

Entretanto cavidades que propiciem formas mais convexas para a interface suportam líquidos 

mais subresfriados e portanto não são inundadas pelo líquido. 

Uma questão que ainda precisa ser respondida é : A que temperatura da parede o núcleo 

de vapor irá se formar? Na tentativa de responder a esta questão foram propostos alguns modelos 

que foram aos poucos sendo aperfeiçoados e respondem de forma satisfatória a questão. O 

modelo desenvolvido inicialmente por GRIFFTH & WALLIS , apud JABARDO ( 1988) tratou 

da formação de bolhas em superfícies com cavidades de tamanhos conhecidos, sendo que as 

bolhas eram formadas em um banho com temperatura constante, portanto, por redução de 

pressão. Quando considerado um fluxo de calor imposto na parede, entretanto, o modelo 

apresentava resultados muito pobres, ou seja, o superaquecimento necessário para a ativação dos 

núcleos de vapor era muito maior que no caso anterior. A conclusão foi que isso era devido ao 
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gradiente de temperatura a que fica submetida a bolha em virtude do fluxo de calor imposto na 

parede. 

T Temp. do Líquido 

A ond. de Nucleação 
Eq.(2.14) 

/ 
r / max. 

~rít. 
r . 

1 mm. 

y 

Figura 2.4 - Distância da parede aquecida vs . variação de temperatura necessária para o 

inicio da nucleação. 

O modelo foi posteriormente modificado por HSU & GRAHAM apud JABARDO 

( 1988) e depois por BERGLES & ROHSENOW tendo s ido admitido um perfil de temperahu a 

próximo a parede aquecida . A Fig. 2.4 ilustra esquematicamente o modelo de BERGLES & 

ROHSENOW, cujas hipóteses são: 

1- A superficie permaneceu em ebulição por algum tempo de modo que as cavidade 

estão tota lmente preenchidas por vapor. 

2- Ao se desprender. a bolha deixa junto a parede um núcleo de vapor hemisfério c de 

raio igual ao raio da cavidade e que permanece invariável até a formação de uma nova bolha. 

3- Admite-se que junto a superficie aquecida forma-se uma camada limite térmica de 

espessura 6 . Na borda superior dessa camada tem-se T = T"J, que é a temperatura do banho e 

na borda itúe rior encontra-se a parede aquecida, TP . As linhas isotérmicas dessa camada limite 

não são perturbadas pelos núcleos de vapor junto a parede. 

4- A condição necessária para o crescimento dos núcleos de vapor é a de que a 

temperatura no ápice do núclt:o seja dada pela Eq. (2 . 14) . 

5- Admite-se que a superficie aquecida é constituída de cavidades de " todos., os 

tamanhos. Em Regime permanente, o perfil de temperahira no líquido é dado por: 
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ifJ 
T =T - - J' 

L p k 
L 

(2.23) 

Na Fig. 2.4 obsen,a-se que para a curva de temperatura do líquido ma is afastada, um 

número significativo de cavidades estão ativas. Essas cavidades possuem um raio máximo rm ... x e 

um raio mínimo 1"
0110

• A condição limite ocorre quando a curva de distribuição de temperatura do 

líquido, Eq.(23), tangencia a curva da Eq. (2 .14),correspondendo na Fig. 2.4 ao raio indicado por 

rcn . Essa condição corresponde a ativação de uma única cavidade. Essa condição pode ser 

determinada pela igualdade das Eq. (2 . 14) e (2.23 ), sendo que y = rcn nesta segunda equação. 

2.2.4- Ebulição Nucleada. 

Ebulição Nucleada é definida como o reg ime de mudança de fase associado à formação 

de bolhas na superfície aquecida. O líquido pode estar saturado e, neste caso, o termo "Ebulição 

Nucleada Saturada" é usado. Se o líquido estiver abaixo da temperatura de saturação, usa-se o 

termo ' ·Ebulição Nucleada sub-resfriada ou Local". Os resultados de investigações ou taxas de 

transferência de calor em Ebulição são normalmente apresentados em gráficos de fluxos de 

calor, ifJ versus ó.T.~ .. 1r = Tp - Ts .. 1r, denominados Curvas de Ebuliçâo. A Ebulição nucleada é, 

portanto, uma parte da Cun'a de Ebulição. A Fig. 2.5, mostra uma curva de Ebulição típica. Na 

Fig.2.6 são mostrados ainda a representação de cada região dessa curva. Como pode ser visto, a 

cun'a está dividida em vá rias regiões características do mecanismo físico associado, descritas a 

segUir. 
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Figura 2.5 - Curva de Ebulição. 
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G 

AT1u (oC) 

AB- Convecção Natural 

IEN -Início de Ebulição 
Nucleada 

CC'- Ebulição Nucleada: 
Baixo Fluxo de Calor 

C'D- Ebulição Nucleada: 
Alto Fluxo de Calor 

FCC- Fluxo Crítico de Calor 

EF- Região de Transição 

FG- Ebulição em Película 
Estável 

Figura 2.6 - F<!rresentaçào das várias regiões da Curva de Ebulição. 
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1 - A Região de convecção natural AB, onde a diferença entre as temperaturas da superfície e do 

líquido são tais que o calor é removido por convecção natural. 

2 - Região BC. O inicio rla Ebulição nucleada (IEN), no qual o superaquecimento é suficiente 

para causar a nucleação das bolhas de vapor na superfície aquecida. Esse processo tem inicio no 

ponto B e apresenta-se como uma região de bolhas isoladas. 

3 -A região de ebulição nucleada propriamente dita CD, onde a nucleação de vapor ocorre na 

superfície aquecida, iniciando com alguns núcleos com baixos fluxos de calor. A medida que o 

fluxo de calor aumenta a população de bolhas também aumenta, fonnando inicialmente uma 

coluna de bolhas que se destacam da parede dando lugar a novas bolhas. 

4 - O ponto E representa o fluxo critico de calor (FCC). A partir desse ponto um aumento do 

fluxo de calor, causará o isolamento da parede do líquido levando ao aumento brusco de sua 

temperatura e seu possível colapso. O ponto E' representa a condição alcançada para um 

aumento do fluxo de calor além do ponto E. 

5 - A região EF de Ebulição em película instável, é caracterizada pela existência de uma 

cobertura instável de vapor sobre a superfície aquecida que libera grandes quantidades de vapor 

em intervalos mais ou menos regulares. A parede seca e molha seguidamente em virtude da 

liberação dessas quantidades de vapor. 

6 - A região FG, de ebulição em película estável, onde um filme estável de vapor cobre porções 

significativas da superfície aquecida. Quantidades de vapor são liberadas periodicamente na 

forma de grande bolhas. O processo de transferência de calor é efehmdo parcialmente por 

condução e convecção através do filme de vapor, com a radiação tomando-se significativa 

devido ao aumento da temperatura da superfície. 

2.2.5 - Ebulição Convectiva. 

Embora o mecamsmo de Ebulição Nucleada tratado anteriormente e o modelos 

abordados procurem explicar o processo de transferência de calor na mudança de fase de um 

líquido, as aplicações de interesse na área de refrigeração tratam do processo de transferência de 

calor em uma superfície aquecida mas com o fluido em movimento. Tome-se por exemplo, o 

escoamento de um fluido no interior de tubo horizontal, cuja parede se encontra a uma 

temperatura superior tal como ocorre nos evaporadores dos sistemas de refrigeração. Admite-se 

ainda que o líquido entre no tubo suficientemente subresfriado para garantir que não ocorra 

fonnação de vapor em nenhum ponto. A partir da fonnação da primeira bolha há o surgimento 
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de uma série de configurações envolvendo a interface líquido-vapor que se desenvolvem entre o 

vapor. formado junto à parede aquecida. e o líquido remanescente. Tais configurações recebem a 

denominação de Padrões de Escoamento e dependem de uma série p:uâmetros t1sicos, como: 

pressão. velocidade màssica. fluxo de calor. inclinação do tubo e viscosidade do tluido entre 

outros. T ~lÍs padrões determinam, em última análise. o mecanismo tlsico da transferência de 

calor junto à parede aquecida. Daí a importância de se abordar o tema no presente momento. Os 

padrões de escoamento típicos observados em escoamentos horizontais são mostrados na Fig. 

2.7. 

Na parte inicial do tubo. o líquido subresfriado está sendo aquecido até a temperatura de 

saturação. Uma camada limite térmica é formada próximo a parede e um perfil de temperatura é 

estabelecido. Em alguma posição adiante, a temperatura da parede será maior que a temperatura 

de saturação do fluido e. portanto. a condição para a fonnaçào de vapor estará satisfeita. 

h~!! 
Bolhas 

Anular 

H ~;;:;i: i : :;;,:r 
Estratificado Névoa 

~~;{ 
Ondulado 

Dir,. do Esc,. 

Figura 2. 7 - Padrões de Escoamento. 

No inicio do processo de vaporização a formação de vapor ocorre em determinadas 

posições da parede do tubo denominadas "s itcs .. de nucleação. Bolhas de vapor tormam-se. 
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crescem e finalmente desprendem-se da parede deslocando-se para a parte superior do tubo por 

efeitos de empuxo. Neste caso tem-se o padrão denominado de bolhas. Conforme se avança no 

sentido do escoamento, observa-se o aumento da população de bolhas, ocorrendo o inevit:ível 

processo de coalescência e a evolução para o padrão denominado pistonado, com os pistões de 

vapor se posicionando assimetricamente em relação ao eixo do tubo, pela ação das forças de 

empuxo. Prosseguindo ao longo do escoamento, nota-se que os pistões acabam por unir-se 

dando origem ao escoamento anular. Neste padrão, um anel de líquido se forma na periferia 

interna do tubo com o vapor se deslocando a a lta velocidade no centro do tubo. Já no inicio do 

escoamento anular e à medida que a espessura do filme de líquido toma-se cada vez menor, os 

"sites" são desativados e o processo de transferência de calor ocorre exclusivamente por conta 

da evaporação na interface líquido-vapor até a total secagem da parede. Após a secagem da 

parede apenas "gotículas" de líquido permanecem escoando no centro do tubo, isso é 

característico do padrão névoa. 

Dependendo do valor da velocidade mássica, os padrões de escoamento apresentam 

certas particularidades. Para baixa velocidade mássica e, portanto, baixas velocidades 

superficiais do líquido, J L (Eq. 2.24) e do vapor .!v (Eq. 2.25), pode ocorrer do padrão 

estratificado. Neste caso. o líquido que escoa na parte inferior do tubo pode ser separado do 

vapor da parte superior por uma interface lisa, este padrão raramente é observado. À velocidades 

mássicas superiores, tanto a velocidade superficial do líquido J L , como do vapor l v, são 

elevadas, o que resulta na fonnação de ondas na interface líquido-vapor, que caracteriza o 

padrão ondulado. A fom1açào de ondas se deve ao escorregamento entre as fases; o vapor se 

desloca a velocidades superiores à do líquido, resultando na formação das ondas. Para valores 

superiores da velocidade mássica, as cristas das ondas formadas chegam a alcançar a parte 

superior do tubo dando origem ao padrão de escoamento que pode ser denominado de 

"pistonado com bolha alongada", representado na Fig.(2.7) como Pistonado*. 

J 
_ G(l - x) 

L - (2.24) 
PL 

J 
_ Gx 

v- (2.25) 
Pv 



Capitulo 2 - R~visào Bibliográfica - 20 

2.2.6 - Mapas de Padrões de Escoamento. 

Apesar do estágio dos estudos nesta área, existe ainda hoje um caráter muito subjetivo 

na identificação dos padrões de escoamento. Essa identificação, não raro, é feita por visualização 

direta para o caso dos escoamentos com baixas velocidades mássicas. Quando a velocidade 

mássica é elevada, a identificação é feita com o auxílio de lâmpadas estroboscópicas e mais 

modernamentc com o auxílio de câmaras de vídeo de alta velocidade. O escoamento é filmado e 

posteriormente reproduzido em câmara lenta e o padrão de escoamento é então identificado. 

Deve-se ressaltar que esse procedimento não retira o caráter subjetivo do processo, já que a 

identificação do padrão ainda é feita por observação visual direta. 

Há, portanto, a tendência de se estabelecer critérios que retirem esse caráter subjetivo da 

identificação dos padrões de escoamento. Segundo WATTELET (1994), alguns pesquisadores 

tem tentado identificar objetivamente esses padrões de escoamento baseados nas propriedades 

espectrais ou estatísticas da fração de vazio, análise de sinais da variação de pressão ou perda de 

carga 

Apesar das dificuldades na identificação dos vários padrões de escoamento e das 

transições de um padrão para outro, há necessidade de identificar métodos que dêem uma 

indicação do provável padrão que ocorreria para um conjunto de parâmetros de escoamento. 

Uma maneira de representar essas várias transições é através dos chamados mapas de padrão de 

escoamento. Os respectivos padrões de escoamento são representados por áreas sobre um 

gráfico. As coordenadas desses mapas podem ser, as velocidades superficiais das fases ( J L e 

lv) ou parâmetros generalizados envolvendo essas velocidades. 

O primeiro pesquisador a reconhecer a importância dos padrões de escoamento como 

ponto de partida para o cálculo da perda de carga e da fração de vazio foi BAKER ( 1954). Esse 

pesquisador publicou o mais antigo mapa para escoamento horizontal, desenvolvido a partir de 

uma base de dados envolvendo ensaios com ar-água e ar-óleo. Esse mapa é mostrado na Fig. 2.8 . 

BAKER A Gv G L 1 b . d d . usou os para metros - e - A.lfl para a sc1ssa e or ena a. respectivamente. 
À Gv 

Observa-se que a pnmeua coordenada é dimensional enquanto a segunda é adimensional. 

Portanto esse mapa não pode ser usado genericamente, embora essa tenha sido a intenção inicial 

do autor. Note que 2 e 'I' são parâmetros admensionais que consideram a variação das 

propriedades do fluido. Esses parâmetros tomam-se unitários para o caso padrão correspondendo 
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à mistura ar-água escoando à pressão atmosférica c temperatura ambiente. BAKER estabeleceu 

que os limites entre os padrões de escoamento não são linhas mas sim "bandas" sobre as quais a 

transição ocorre. Variações do mapa de BAKER foram desenvolvidas e a mplamente utilizadas, 

principalmente pela indústria petrolífera. 

100000 

G, (Kg!n6) "" DI. 'PERSO ..... 
..... 

À 
----

10000 ONDUIAIXJ 

P!SJDJVJ!IX)* 

ESIRATIFICAIXJ 
1000 

p 'SIDNAW 

100 
0,1 10 100 1000 

GLf..\V 
10000 

G, 

Figurn 2.8 - Mapa de padrões de escoamento desenvolvido por BAKER ( 1954) 

2.3- Escomnento Bifásico. 

Este item será desenvolvido abordando inicialmente os modelos de LOCKHART-

MARTIN ELI e o modelo de WALLIS . O modelo de LOCKHART-MARTINELLI foi 

desenvolvido na década de 40. Trata-se de um modelo para a determinação do efeito do at rito na 

perda de carga em escoamento bifásico. Uma das conseqüências desse modelo é a definição do 

Parâmetro de MARTINELLI, X 11 , parâmetro esse de grande importância no estudo dos 

escoamentos com mudança de fase. O modelo de WALLIS correlaciona o parâmetro de 

MARTINELLI com a fração de vazio. Através do desenvolvimento de um modelo simplificado 

de escoamento em podr(/o onulor, mostra-se que o coeficiente de t ransferência de calor bifásico 
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pode ser determinado em função do Parâmetro de MARTINELLI , que é a base para o 

desenvolvimento de uma série de correlações para a determinação do coeficiente de 

transferência de calor no escoamento bifásico. 

2.3.1- Modelo de LOCKHART-MARTINELLI. 

Para a determinação do Efeito do Atrito na Perda de Carga total no escoamento bifásico, 

LOCKHART & MARTINELLI(l947) introduziram os chamados multiplicadores bifásicos, 

definidos em termos de LN e LONO: 

(2.26a) 

(2.26b) 

(2.26c) 

(2.26d) 
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O termo (dP / dz )8 representa o gradiente de pressão no escoamento bifásico, resultante 

do efeito do atrito. Os tennos (dP/dz)11 e (dP/dz)L são os gradientes de pressão que se 

verificariam caso o vapor ou o líquido da mistura escoassem isoladamente no mesmo conduto. 

Já os termos (dP/dz )vo e (dP/dz )w referem-se aos gradientes de pressão que ocorreriam caso 

a mistura bifásica escoasse como vapor ou como líquido no mesmo conduto. 

LOCKHART & MARTINELLI definiram, então, o parâmetro X como: 

(2.27) 

no qual as fases podem escoar isoladamente no conduto segundo as seguintes combinações: 

tt - turbulento - turbulento 

tv - turbulento - laminar 

vt - laminar - turbulento 

vv - laminar - laminar 

No caso em que as duas fases escoem sob um mesmo regime, pode-se escrever: 

2.C G2-n 
L 

P _, D"+l G 
x 2= L I-'L· =(Pv)c''Lr"C-L)2-, 

2 C G 2- n G 
· v PL 1-'v v 

P _, D"+l 
v 1-'v · 

Para o escoamento turbulento, n = 0,25 (Correlação de Blausius) então: 

( J
0,5 ( ]0,125 ( - )0,875 

X = Pv 1-'L ~ 
11 

PL 1-'v X 
(2.28) 

A expressão acima é conhecida como Parâmetro de MARTINELLI. Ela representa a 

importância relativa das fases na mistura bifásica. Se a quantidade de líquido na mistura for 
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muito elevada, X 11 ~ oo . Por outro lado, quando a quantidade de líquido for reduzida. 

XII ~ 0 . 

2.3.2 - Modelo de W ALLIS. 

O Modelo de W ALLIS será utilizado, pois além de amplamente consagrado. é de fácil 

entendimento. O modelo assume que o escoamento das fases mistura em um duto circular de 

diâmetro D, é equivalente ao escoamento individual de cada fase em dutos circulares, separados. 

de diâmetro Dv e DL respectivamente. Uma representação esquemática da geometria assumida 

pelo modelo está ilustrado na Fig. 2.9, abaixo . 

D 

Figura 2.9 - Modelo de W ALLIS. 

As hipóteses do modelo de W ALLIS, são: 

- Escoamento horizontal, 

-Não ocorre mudança de fase durante o escoamento, 

- A pressão estática da fase gás é igual à pressão estática da fase líquida em cada seção, 

- A soma dos volumes das fases é igual ao volume total. 

De acordo com as hipóteses apresentadas. o gradiente de pressão em cada um dos dutos 

individualmente deverá ser o mesmo e igual ao gradiente de pressão no escoamento bifásico. 

Sendo assim, pode-se escrever: 
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- para o vapor escoando no duto de diâmetro Dv, e 

- para o líquido escoando no duto de diâmetro DL. 

- Para o vapor escoando no duto original, a equação será: 

. v 
(
dP) 2C G

2
- " 

dz v = Pv ~~~~~ Dll+l 

-Para o líquido escoando no duto original : 

(
dP) 2C Gz-ll 
dz L = PL I'ZIIDII+l 

-Aplicando agora a definição de if>v , tem-se: 

2 (dP/dz )8 ( A J1-ll( D Jll+l 
if>v = (dP/dz )v = Av Dv ou: 

- Da definição de fração de vazio a , 

Av 
a=-

A 
obtêm-se: 

-, 
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-ou seJa, 

n+l 5-n 
l 2-2=a " .a 2 =a 2 

fÁ/ 

-Fazendo: 
5-n 

111= - -
2 

- Conclui-se finalmente que: 

l 111 -=a 
<~>t3 

-Procedendo de forma similar para a fase líquida, resulta: 

I 
- =(l-a)111 

<Pz 
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(2 .29) 

(2 .30) 

- Dividindo-se a Eq. (2.30) pela (2.29) e considerando o mesmo regime de escoamento para as 

duas fases. encontra-se: 

(2.31) 

Portanto. o parâmetro de MARTINELLI, representado pela Eq. (2.31) acima, é uma 

função da fração de vazio (a ). 
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2.3.3 - Transferência de Calor. 

2.3.3.1- Introdução . 

Neste item será abordado um modelo simplificado do escoamento bifásico. Neste 

modelo algumas hipótese simplificadoras são assumidas, de forma que a contribuição da 

ebulição nucleada é desprezada. As lúpóteses assumidas para o modelo são: 

l - Escoamento Anular 

2- Todo o calor aplicado na parede do tubo é utilizado integralmente para evaporar o líquido na 

interface líquido-vapor. 

3 - A espessura do filme de líquido 8 , é suficientemente reduzida. 

li ~ 
~<I> 

8 I i I +---
-+j i<- ' I 

I ,L 

~J] 
!. DI ,, 

Figura 2.10 - Modelo para o Escoamento Anular. 

Para o escoamento monofásico. ou seja. para o líquido da mistura escoando isoladamente no 

duto. tem-se: 

Nu= C Re'" Pr" (2.32) 

Para o escoamento Bifásico. ou seja, para o filme líquido escoando junto a parede: 

(2.33) 

Na Eq. (2.33) Pr=PrL, uma vez que o líquido é o agente de transferência de calor na 

parede, de acordo com a hipótese admitida. Dividindo-se a Eq. (2.33) pela Eq . (2.32), resulta: 
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( )

m 
Nu8 Re8 -----
Nu - ReL 

., 

Considerando que: 

e 

onde Dh é o diâmetro hidráulico da película aderida a parede, definido como: 

DI = 4AL = 4(1fD8) = 48 
I so 7rD 

então, 

ora, 

(2.34) 

Ren = J LD, = mLD, = (G~.A).D, = GL 48 (_i_) 
1-'L ALf..lL ALI-IL 1-'L AL 

como: 

A D 
- - -
AL 48 

resulta; 

'·· 
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Re = GLD 
B 

JI L 
(2.35) 

Observa-se que a Eq. (2 .35) é exatamente igual a Eq. (2.34), ou seja, o número de 

Reynolds líquido é igual ao número de Reynolds bifásico. Essa igualdade também se observa 

para os números de Nusselt bifásico e monofásico; assim: 

h8 D1, 

Nu 8 =~=(h8 )(Dh)=I 
Nu hLD hL D 

JIL 

hB D D 
= = 

hL Dh 48 

Da definição de Fração de vazio, a pode-se mostrar que: 

A I 
=---

AL (1 -a) 

E ·· c.· d . A D 1 . como Ja 101 mostra o antenormente que - = - , cone u1-se: 
AL 48 

hB- I 

hL (1 - a) 
(2.36) 

Considerando agora os tennos da Eq. (2.31), resulta : 

(2.37) 

Algumas observações podem ser feitas acerca da relação expressa pela Eq. (2.37) acima. 

A primeira é que o valor de X 11 , corno já demonstrado, depende apenas do título e das 

propriedades de transporte do fluido, estas últimas de fácil obtenção. Como existem correlações 
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já consagradas que nos permitem determinar o valor do coeficiente de transferência de calor 

monofásico, hL , o valor de 118 pode ser facilmente obtido. Por outro lado, esta relação tem se 

mostrado adequada à correlação de certos resultados experimentais envolvendo a mudança de 

fase convectiva. 

PARTEB 

Nesta Parte B será apresentada uma revisão bibliográfica das correlações encontradas na 

literatura. Tais correlações serão divididas em distintos gmpos de acordo com as características 

apresentadas. Assim, inicialmente serão abordadas as correlações classificadas como 

Estritamente Convectivas. Logo após serão estudadas as correlações ditas de Superposição de 

Efeitos e. finalmente, as Estritamente Empíricas. Ao final do exame das correlações de cada 

grupo de correlações, será feito uma análise e apresentados gráficos que permitam comparações 

entre elas . Ao final do capítulo, uma correlação de cada gmpo será selecionada para permitir 

uma análise global entre todas as correlações estudadas. 

2.3.3.2 - Correlações Estritamente Convectivas . 

Utilizando a forma da relação expressa pela Eq. (2.37), foram desenvolvidas algumas 

correlações para a ebulição convectiva. tanto para tubos horizontais como verticais, assim como 

para os mais diversos fluidos . Conforme foi mostrado, o desenvolvimento dessas correlações foi 

feito admitindo-se a hipótese de que o processo de transferência de calor ocorre exclusivamente 

por evaporação na interface líquido-vapor. Essa hipótese simplifica sobremaneira a correlação 

que passa a depender do coeficiente de transferência de calor no escoamento monofásico e do 

parâmetro de MARTINELLI, ou seja, do título c das propriedades de transporte do fluido . 

Portanto, para o desenvolvimento dessas correlações. são utilizados bancos de dados para a 

determinação das constantes de ajuste da Equação (2.37). 

Como essas correlações dependem do coeticiente de transferência de calor no 

escoamento monofásico, é interessante esclarecer que, para o cálculo desse coeficiente, alguns 

autores utilizam h L enqua nto outros, h w. O primeiro coeficiente está associado ao líquido 

escoando isoladamente no tubo enquanto que o segundo está associado à mistura escoando como 

líquido no mesmo conduto. Algumas dessas correlações serão agora examinadas . 
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2.3.3.2-1- Correlação de DENGLER & ADDOMS (1956). 

Estes pesqui sadores trabalharam com água líquida e vapor escoando em tubos de cobre 

de diâmetro 25 mm. O título usado nos ensaios variou de O até 70% e a velocidade mássica de 55 

até 1100 kg!(s n/) . O fluxo de calor usado foi de 88 até 630 kW/m2
, enquanto a temperatura 

variou de - 16,8 até 6, 7 °C. A partir dos resultados experimentais, os autores propuseram a 

seguinte correlação: 

118 = 3 5(X )-o.s 
} 

' 1/ 
1w 

(2 .38) 

A Eq. (2.38) é o resultado de uma correlação de resultados experimentais obtidos por 

DENGLER & ADDOMS sob as condições já relacionadas. A correlação (2 .38) é baseada na 

Equação (2 .37) e os dados experimentais permitiram a obtenção das constantes 3,5 e -0,5. As 

condições de ensaio utilizadas são bastantes adversas daquelas da área da refrigeração, 

principalmente no que tange ao fluxo de calor que é muito elevado em relação ao que se observa 

nos sistemas convencionais de refrigeração. Da mesma forma , o título no qual foram feitos os 

ensaios é oposto ao observado nos evaporadores dos sistemas de refrigeração. Enquanto o titulo 

usado nos ensaios foi de O até 70%, em refrigeração é comum o refrigerante entrar, no 

evaporador, a 20% e sair do mesmo como vapor saturado ou levemente superaquecido. 

Mesmo sem considerar as hipóteses simplificadoras que levaram ao seu 

desenvolvimento, provavelmente a correlação (2.38) não deve apresentar bons resultados quando 

aplicada a refrigerantes halogenados, isso porque as condições para as quais foi desenvolvida são 

bastante diferentes daquelas observadas na área da refrigeração, principalmente: fluido utili zado, 

fluxo de calor e faixa de título. 

2.3.3.2-2- Conelaçl\o de GUERRIERI & TALTY (1 956). 

No desenvolvimento de sua correlação GUERRJERI & TALTY, utilizaram de um 

equipamento experimental no qual obtiveram dados para os seguintes fluidos: Ciclohexano, 

Benzeno, Heptano, Pentano e Metanol. Esses fluidos circularam em tubos verticais de latão de 
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18,5 e 25 mm submetidos a fluxos de calor que variaram de 6,3 até 54 kW/m2
, dependendo do 

fluido ensaiado. Com os dados experimenta is obtidos GUERRJERI & TAL TY desenvolveram a 

seguinte correlação: 

hn = 3 4(X )-0, 45 

I 
, 11 

lL 

(2.39) 

Como pode ser observado, a correlação (2.39) também é baseada na expressão (2 .37) e 

os dados experimentais foram utilizados para a determinação das duas constantes: 3,4 e -0,45 . 

Para o desenvolvimento desta correlação os autores se utilizaram de fluidos orgânicos e 

de uma faixa de fluxo de calor mais condizente com aqueles utilizados em refrigeração. É 

estranho que esses pesquisadores não tenham utilizados em seus ensaios os refrigerantes 

halogenados. Natura lmente que esses já existiam nessa época. posto que o R -1 2 foi lançado no 

mercado em 193l .De qualquer forma as condições de testes e os refrigerantes utilizados são 

semelhantes aos dos sistemas de refrigeração. Uma restrição que poderia ser imposta é que os 

ensaios foram realizados com os tubos dispostos verticalmente. Em geral os tubos de um 

evaporador são dispostos hori zontalmente . Essa disposição altera os padrões de escoamento que 

são estabelecidos durante o escoamento devido ao efeito da gravidade. 

2.3.3.2-3 -Correlação de CHADDOCK & NOERAGER (1966). 

CHADDOCK & NOERAGER também usaram a forma da Eq. (2.37). Eles utilizaram 

um ciclo convencional de refrigeração cuj o fluido de trabalho foi o R-12 e a temperatura de 

evaporação foi mantida constante e igual a 8,3 °C, o mesmo acontecendo com o título na entrada 

da seção de testes que foi mantido em 20%.0 fluxo ele calor e a velocidade mássica variaram de 

2,2 até I I kW /m2 e I 00 até 450 kg/(s m2
) , respectivamente. Correlacionando os dados 

experimentais obtidos os autores desenvolveram as duas correlações abaixo. 

hs = 3 O(X )-2 3 
f 

, 11 

lw 
(2.40) 
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(2.41) 

Embora as correlações tenham sido desenvolvidas para o R-12, que, até há bem pouco 

tempo era um dos mais utilizados em refrigeração, seus autores utilizaram apenas 20 pontos 

experimentais . Além disso, o desenvolvimento das correlações levou em conta apenas um fluido: 

o R-12, dessa forma, o desvio máximo proporcionado por essa correlação foi de 20%. 

2.3.3.2-4- Correlação de CHADDOCK & BUZARD (1986). 

Para o desenvolvimento desta correlação, os autores utilizaram um equipamento 

experimental provido de uma seção de testes constituída de um tubo de cobre de 2 metros de 

comprimento, aquecida eletricamente de forma a proporcionar fluxos de calor entre I ,9 e 23,6 

kW/m2
. A velocidade mássica nos ensaios variou de 45 até 358 kgl (s n?) enquanto o título na 

entrada da seção de testes foi de I até 23%. O refrigerante dos testes foi o R-502. A seguinte 

correlação foi obtida: 

hB =(0,785](1 + 3,83X,~-~~) 
hL X, 

(2.42) 

A correlação acima também é apresentada com resultado dos testes de um único fluido, o que, 

sem dúvida, é muito pouco. Além disso, foram util izados 40 pontos experimentais, o que, sem 

dúvida. também é muito pouco. A restrição imposta à sua utilização é muito grande. O desvio 

médio apresentado pela correlação foi da ordem de 35%, consequência do reduzido número de 

pontos utilizados. Por outro lado, quando C < I OOkg /(s.m2
) ,que caracteriza o padrão 

estratificado, não é bem correlacionado pela equação do tipo (2.37). A correlação apresenta uma 

forma diferente daquelas apresentadas anteriormente. O Termo (I + .. .. ) poderia contemplar o 

limite quando X , ~ oo, que corresponcle a 118 = /JL, entretanto essa não parece ter sido a 

intenção dos autores. tendo em vista a inclusão do termo multiplicativo (0, 785/Xu). 

2.3.3.2-5- Correlação de PANEK (1992). 
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A correlação apresentada a seguir foi desenvolvida por PANEK em seu trabalho de 

mestrado no Centro de Refrigeração e Ar Condicionado da University of Illinois. Para a 

obtenção dos dados foi desenvolvido um equipamento experimental com uma seção de testes 

constituída de um tubo horizontal de cobre de 2,44 metros de comprimento e 12,7 mm de 

diâmetro interno. Essa seção foi aquecida eletricamente de sorte que o fluxo de calor variou de 5 

e 30 kW/m2.A velocidade mássica variou de 100 até 500 kg/(s m2
), enquanto o título na entrada 

da seção de testes assumiu valores entre 20 e 60%. Os fluidos ensaiados foram o R-12 e o R-

134a. A regressão dos resultados experimentais obtidos proporcionou a seguinte correlação: 

(2.43) 

A correlação acima, proporcionou desvios médios de I L ,7% para o R -12 e de 8,7% para o R-

134a . Esta correlação, embora apresente a mesma forma da expressão (2.37), foi desenvolvida 

para dois fluidos diferentes e com um maior número de pontos experimentais. Os resultados 

obtidos são bem melhores do que as demais correlações apresentadas e isso se traduz pelos 

baixos desvios médios apresentados para os dois refrigerantes ensaiados. 

2.3.3.2-6 -Correlação de BANDARRA FILHO (1997). 

A correlação proposta por Bandarra Filho foi desenvolvida especificamente para o R-

134a .Foram utilizados cerca de 600 pontos experimentais • sob as seguintes condições: 

velocidade mássica 50 à 500 kg/(s m~) : fluxo de calor 3 à 30 kW/m~: título na entrada da seção 

de testes 5 à 90% e temperatura de evaporação de -20 à 15 "C. Estas condições representam 

adequadamente aquelas observadas em sistemas de refrigeração. A correlação resultante foi : 

hB =I+ 3,0(X,, f o.6s 
f1L 

• Esses pontos foram cedidos pelo ACRC.da University of Illinois-EUA 

(2.44) 
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A correlação acuna satisfaz a condição limite segundo a qual X 11 ---+ oo , que 

corresponde ao escoamento de líquido na seção do tubo, que implica num valor de 

(h8 I h L) igual a unidade. Os desvios máximos proporcionados pela correlação (2.44) foram de 

14%. Embora tal correlação tenha sido desenvolvida para condições compatíveis com os 

sistemas de refrigeração e o número de pontos de dados util izados tenha sido considerável, é 

certo que os autores deveriam ter utilizado dados de outros refrigerantes o que, sem dúvida, lhe 

conferiria maior abrangência. 

2.3.3.2-7 - Análise comparativa das Correlações Estritamente Convectivas. 

As correlações estritamente convectivas são baseadas na expressão representada pela 

Equação (2.37). A grande maioria dessas correlações, exceto a de Chaddock & Buzard e a de 

Bandarra Filho, apresentam a mesma forma . É interessante notar que todos os autores 

escolhera m a mesma forma de exprimir a correlação, resultado do modelo estritamente 

convectivo expresso pela Eq. (2.37) 

Essas correlações foram obtidas de forma empírica, através da correlação dos resultados 

experimentais levantados pelos próprios autores. Em nen huma das correlações apresentadas, 

exceto a proposta por Bandarra Filho, está explícito a preocupação do autor, ou autores, com a 

condição limite da aplicação da correlação. Assim a condição X 11 ---+ oo, ou seja: x = O ,que 

significa o escoamento de líquido no tubo e que correspondc a h u = h L, não é satisfeita por 

nenhuma das correlações apresentadas. com exceção para Bandana Filho. Para que isso fosse 

satisfeito. a fonna mais adequada deveria ser: 

(2.45) 

A correlação (2.45) incorpora portanto, a condição assintótica correspondente a X
11 

tendendo ao 

infinito. 

A Fig. 2. 11 abaixo ilustra o comportamento das correlações estritamente convectivas. 

Nessa figura é mostrada a variação do coetk iente de transferência de calor em função do título 

para todas as correlações apresentadas. para condições típicas operacionais . Deve-se ressaltar 

que, na Fig. 2. 11 , são mostradas correlações nas quais foi usado o coeficiente de transferência de 
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calor no escoamento monofásico calcu lado. seja considerando o líquido da mistura escoando 

isoladamente (hL) ou com a mistura escoando como líquido no mesmo conduto (hLO). 

35000.-------------------------------. 
-o-Chaddock&Noerager-lo 

30000 - e-Chaddock&Noerager 

-K-Chaddock&Buzard 

u 25000 
o 
NE 
;: 20000 

ro 

- v-Dengler&Addoms-lo 

- A-Guerrieri& Ta lty 

--.- Bandarra F o. 

-•-Panek 

.c. 15000 

10000 

5000 

M:;;••• 
0~-~~--------------------------------------~ 
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 

X 

Figura 2.11 - Comparação entre as correlações estritamente convectivas para o R-1 34a, 
Tsxr= -5 °C e G=300 kgl (\' nl). 

Deve-se destacar que há uma grande variação no valor do coeficie nte de trans ferência de 

calor calculado pelas diferentes correlações, principalmente na região de titulas elevados. As 

correlações de DENG LER&ADDOMS (Eq.2.38) e a ele CHADDOCK&NOERAGER (Eq.2.40) 

são as que apresentam os maiores valores para o ho na região de títulos elevados. Nessas 

correlações. o coeficiente de transferência de calor monofásico foi calculado considerando que a 

mistura escoa como líquido no conduto. Dessa forma o Número de Reynolds não ~ corrigido 

pelo fator ( 1-x). Assim. à medida que o título aumenta. o valor h0 aumenta signi ficati vamente, 

uma vez que o fator ( 1-x) não está sendo aplicado . Além disso, as duas correlações foram 

desenvolvidas para apenas um fluido, sendo que a de DENGLER&ADDOMS foi desenvolvida 

com base em um banco de dados obtido para a água com fluxo de calor elevado, como já citado. 

A correlação de CHADDOCK&NOERAGER (Eq.2.4 l) também apresenta valores 

elevados na região de títulos elevados, com valores da mesma ordem da correlação de 

DENGLER&ADDOMS. Essa correlação, conforme já foi comentado, foi desenvolvida com 

base em um número reduzido de dados experimentais para apenas um fluido e apresentou um 

desvio médio elevado. Dessa forma, o comportamento apresentado por essa correlação 

provavelmente está associado aos dados experimentais levantados. As dema is correlações 
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apresentam um comportamento semelhante. Na região de títulos reduzidos, o valor do 

coeficiente de transferência de calor apresenta um crescimento muito discreto. Essa tendência de 

crescimento persiste até que o título alcance valores entre 50 e 60%. A partir dessa região, a 

maioria delas apresenta uma tendência de queda. A correlação de CHADDOCK&BUZARD 

(Eq.2.42) é a única que apresenta uma tendência de crescimento contínuo com o título. Essa 

correlação foi desenvolvida para o R-502, apresentando uma forma diferente das demais 

correlações. Essa forma, aliada à tendência dos dados experimentais obtidos, explicam o 

comportamento apresentado pela correlação de CHADDOCK&BUZARD. 

2.3.3.3 - Correlações baseadas na Superposição de Efeitos. 

Os modelos acima mencionados estão relacionados a mudança de fc1se convectiva, que 

designa a vaporização do fluido sem a presença de bolhas: essa foi a premissa para o 

desenvolvimento desses modelos . A mudança de fase estritamente convectiva é característica 

dos padrões de fc1se não dispersa como o anular e o estratificado. É necessária, pois, uma 

abordagem mais geral do problema, ou seja: é preciso incluir os efeitos da Ebulição Nucleada 

além dos efeitos Convectivos. Os modelos que serão examinados a seguir tratam desse 

problema. Alguns dos modelos apresentados abordam o problema considerando os dois efeitos 

como simplesmente aditivos, enquanto, outros consideram uma não linearidade nos dois 

mecanismos de transferência de calor. 

2.3.3.3-1 - Conelação de CHEN ( 1966). 

CHEN propôs uma das primeiras correlações de uso geral para escoamento de líquidos 

com mudança de fase na qual se assumiu uma superposição linear dos efeitos de mudança de 

fase estritamente convectiva com os da Ebulição Nucleada. Ele se baseou em um estudo anterior 

de ROHSENOW ( 1952), que inicialmente sugeriu que a transferência de calor associando 

ebulição convectiva e nucleada poderia ser aditivo. Essa correlação foi escrita da seguinte forma: 

(2.46) 
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Em seu modelo, CHEN propôs avaliar hEc c por uma equação do tipo DITIUS & 

BOEL TER ( 1930), para escoamento monofásico, isto é: 

hEc.c = 0,023.Re~8 . Pr~·4 ( ~) (2.47) 

na qual a condutividade térmica e o Número de Prandtl são valores efetivamente associados à 

mistura bifásica. Entretanto como na mudança de fase convectiva o calor é transferido ao filme 

líquido. tanto no escoamento anu lar como no estratificado, esses parâmetros podem ser 

associados aos seus correspondentes líquidos, assim: 

CHEN, então definiu um parâmetro Fc de forma que: 

(2 .48) 

c a Eq. (2.47) pode ser reescrita como: 

(2.49) 

onde Fc é uma relação entre parâmetros de flu xo c, a exemplo das correlações estritamente 

convcctiva. é expresso em termos do Parâmetro de lVlARTINELLI, Xfl . A Eq. (2.49) é, na 

realidade, uma forma de correlação estritamente convectiva. A partir de dados experimentais, 

usando processos iterativos, CHEN determinou valores para a fimção Fc. Esses valores foram 
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apresentados graficamente em fimção do recíproco do parâmetro de MARTIN ELLI. Mais tarde, 

em 1972, COLLIER propôs as seguintes expressões para a fi.mçào Fc.: : 

[ ]

0,731 

Fc = 2,35 -
1
- + 0,2 13 

XII 

I 
;-s O,l 

XII 

I 
~)0, 
./\ ,, 

CHEN escolheu a correlação de FOSTER & ZUBER ( 1955) para representar os efeitos 

da Ebulição Nuclcada, dada por: 

(2.50) 

Esta correlação, entretanto, foi desenvolvida para a ebulição nuclcada em p1scma onde os 

gradientes normais de temperatura nào são tão pronunciados como no caso do escoamento do 

fluido ao longo da parede aquecida . Além disso, o modelo de FOSTER&ZUBER envolve um 

mecanismo físico associado ao crescimento de bolhas, para o qual fo i utilizada uma correlação 

válida para líquido com temperatura uniforme. Assim. CHEN propôs o uso de um 

superaquecimento efetivo médio do líquido ( D.TEF) ao invés do superaquecimento da parede 

( 11Ts..1r ), tendo introduzido um parâmetro Se, denominado Fator de Supressão, definido como: 

(2. 51 ) 

Usando a definição de ól~F c a Equação de Clausius-Clapcyron, CHEN demonstrou que: 

s - 11TEF - M EF 11TEF 
( ]

0.99 ( ]0,75 ( J1).2~ 

c - 11 TsAr - Ms.~r . 11Ts.~r 
(2.52) 
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Assim sendo, se na Eq.(2.50) de FOSTER& ZUBER fossem utilizados I:J.TEF c I:J.PEF , a 

introdução do Fator de Supressão Se, transfonnaria aquela equação para a seguinte forma: 

(2.53) 

À medida que a vazão aumenta, o gradiente de temperatura junto à parede torna-se mais 

pronunciado, o que dificulta a nucleação de bolhas. Nessas condições, Se deveria assumir 

valores reduzidos. Por outro lado, quando a vazão diminui, Se tende à unidade. Uma expressão 

para Se foi determinada empiricamente, a partir de resultados ~xperimentais, usando um 

processo iterativo. Valores para Se foram apresentados, inicialmente em um gráfico, em função 

do número de Reynolds bifásico. tvfais tarde, COLLIER ( 1972) propôs a seguinte expressão 

para Se: 

I + 2,56. 1 o-6 Rei17 
(2.54) 

No desenvolvimento de sua correlação, CHEN utilizou cerca de 600 dados 

experimentais de seis autores diferentes. A maioria absoluta desses dados toi levantada para a 

água, em escoamento vertical. Somente os dados de um autor foram obtidos para fluidos 

orgânicos. A correlação apresentou um desvio médio de 12% entre os va lores calculados e 

medidos. Entretanto, os dados desses fluidos orgânicos foram obtidos com títulos muito 

reduzidos: I até 12%. Relativamente aos sistemas de refrigeração, essas condições são 

inadequados. Além disso, os evaporadores tem seus tubos dispostos horizontalmente ao 

contrário do observado na maioria dos testes realizados. Pelo que foi acima exposto, observa-se 

que a correlação de CHEN, em princípio, parece inadequada para a mudança de fase dos 

refrigerantes hologenados em tubos horizontais . De acordo com ROSS et ai.( I n7), enquanto na 

indústria nuclear essa correlação tem sido usada com sucesso, nas aplicações frigoríficas, seus 

resultados não são satisfatórios. 
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2.3.3.3-2- Correlação de GUNGOR & WINTERTON (1986). 

GUNGOR & WINTERTON propuseram uma correlação para escoamento no interior de 

tubos horizontais e verticais. Trata-se de uma versão "aperfeiçoada" da correlação de CHEN c 

foi desenvolvida para água, refrigerantes c etileno-glicol. Sua fonna generalizada é a seguinte : 

(2.55) 

Observa-se que, da mesma forma que na correlação desenvolvida anterionnente, o pnmetro 

termo do lado direito da Eq. (2.55) representa uma correlação estritamente convectiva. Da 

mesma forma que CHEN, GUNGOR & WINTERTON propuseram avaliar hL pela correlação 

de DITIUS & BOELTER. Um fator Faw, de intensificação de transferênc ia de calor na ebulição 

convectiva é também usado. No modelo de CHEN, esse fator é uma função exclusiva do 

parâmetro de iviARTINELLl. No presente caso, com base nos dados experimentais disponíveis, 

verificou-se que, para velocidades mássicas reduzidas, havia uma significativa influência do 

fluxo de calor na mudança de fase convectiva. Esse tàto não foi considerado na correlação de 

CHEN, que trabalhou com dados obtidos a vazões mais elevadas, para as quais o efeito do fluxo 

de calor não era tão evidente. Para contemplar esse efeito GUNGOR &WINTERTON 

propuseram calcular o fator FG\v por uma relação do tipo : 

F0 w = f(X11 , Bo) (2.56) 

onde Bo é um número admensional conhecido como Número de Ebulição. definido como: 

Bo=-rp 
G.i LV 

(2.57) 

Com base num extenso banco de dados, os autores obtiveram a seguinte expressão para F0 w : 

F B I 16 X -0.86 
GW = I + 24000 o . + 1,3 7 11 (2.58) 

A expressão acima foi obtida envolvendo dados para: água, ctilenoglicol. R-1 1, R-12, R-22, R-

113 c R-114 . Nos escoamentos horizontais, à baixas vazões, ocorre a estratificação do 
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escoamento devido aos os efeitos da gravidade. Assim, o fator F0 w deve ser corrigido pelo 

fator F~ , sempre que o número de Froude for inferior a 0,05, de tal forma que: 

F
2 

= Fr (O.I- 2Fr) (2.59) 

O número de Froude é definido da seguinte forma: 

(2.60) 

O segundo termo do lado direito da Eq .(2.55) trata dos efeitos da Ebulição Nucleada. A exemplo 

da correlação de CHEN, os autores usaram um fator de supressão S0 w. GUNGOR& 

WINTERTON propuseram uma forma algo mais complexa para esse fator, sendo o mesmo 

escrito em termos de F0 w , e do número de Reynolds, de tal sorte que: 

I 
S aw= - 6 2 111 

I + 1,15 .10 Faw Rei 
(2.61) 

A expressão acima foi obtida correlacionando os dados experimentai s dos mesmos fluidos 

citados anteriormente. O valor de S aw deve também ser corrigido no caso de escoamentos 

horizontais em que o número de Froude seja inferior a 0,05. O fator de correção S ~ , é dado por: 

(2.62) 

Para o tenno de ebulição nuclcada. h D.' , os autores usaram a correlação de COOPER ( 1982), 

que associa simplicidade c precisão e cuja forma simplificada é a seguinte: 

h = 5 SP o.n (-lo o P ) -0.55 lvl -o.s A. o.67 
/IN r~d O red 'P (2 .63) 

A correlação de GUNGOR&WINTERTON foi desenvolvida com base em um banco de dados 

de mais de 4300 pontos, para cinco refrigerantes de uso corrente em sistemas de refrigeração 

além da água e do etilenoglicol. Tais dados envolvem resultados obtidos para escoamentos 

verticais e horizontais em tubos de diâmetros internos de 3 até 30 mm. Além disso, os títulos 
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observados nos experimentos realizados variaram entre O e 99%. Observou-se um desvio médio 

de 21,4% entre os coeficientes de transferência de calor calculado pela correlação proposta e os 

medidos experimentalmente. Embora a equação fina l proposta por GUNGOR&WINTERTON 

não tenha sido testada para todo o banco de dados disponível, ela representa um avanço muito 

grande em relação a correlação de CHEN, visto ser o banco de dados usado, muito mais 

representativo, tanto quantitativa como qualitativamente. 

2.3.3.3-3- Correlação de LIU & WINTERTON (1991). 

LIU& WINTERTON apresentaram uma nova correlação para determinação do 

coeficiente de transferência de calor para a ebulição convectiva no interior de tubos hori zontais, 

verticais e espaços anulares. Para o desenvolvimento desse modelo, os a utores usam o mesmo 

postulado básico de CHEN, segundo o qual os mecanismos convectivos e de ebulição nucleada 

desempenham um importante papel no escoamento com mudança de fase. Entretanto, 

questionam a superposição linear desses mecanismos. Os autores cita m um estudo apresentado 

anteriormente por GUNG OR & WINTERTON( 1987) no qual foi mostrado que o coeficiente de 

transferência de calor é superestimado nas regiões de alto titulo e subestimado nas de título 

reduzido. Isso. segundo esses autores, seria uma indicação que a superposiçiio linea r não é 

adequada. Nas regiões de título elevado, embora com vazões relativamente pequenas, as 

velocidades das fases são muito elevadas e, portanto, um significativo aumento no processo de 

transferência de ca lor por convecção deve ser esperado. Portanto, o mecanismo de ebul ição 

nueleada poderia ter sido suprimido a títulos menores elo que os previstos por CHEN. O método 

da superposição não-linear. proposto por KUT ATELADZE ( 1961) foi , então. util izado. 

(2 .64) 

O coeficiente de transferência de calor monofásico, hLO, é avaliado através da correlação 

de DITTUS-BOEL TER, porém aplicado à mishtra bifásica escoando como líquido no duto. Para 

o cálculo do fator de intensificação foram feitas as seguintes considerações: Ao contrário do que 

acontece no escoamento monofásico, no caso do escoamento bifásico, os perfis de velocidade e 

temperatura são bastante distintos. Para a evaporação saturada, a temperatura elo seio liquido está 

muito próxima da temperatura de saturação, portanto diferenças de tempe ratura estão confinadas 

a pequenas regiões próximas à parede. Diferenças de velocidade, pelo contrário, são observadas 
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ao longo da seção transversal do tubo. Dessa fonna, relativamente ao escoamento monofásico, 

os gradientes de temperatura próximos à parede tomam-se muito impotiantes e é razoável 

esperar que haja uma forte influência do número de Prandtl. Para a determinação de Fuv os 

autores incluíram ainda o título baseados na observação que o coeficiente de transferência de 

calor aumenta com o título, nessa região. Assim foi proposta a seguinte equação para o cálculo 

do fator Fw< 

(2.65) 

Em relação ao termo referente à ebulição nucleada, os autores usaram o mesmo 

princípio daquele de GUNGOR&WINTERTON. Entretanto, como trabalharam com um banco 

de dados diferente, as constantes do fator de supressão encontradas também foram diferentes. 

Para o cálculo do coeficiente de transferência de ca lor para ebulição nucleada, os autores 

propuseram a correlação de COOPER, definida pela Eq.(2.63). A expressão proposta para o 

fator de supressão foi a seguinte: 

I s Lw = -,-o-o_s_s_r.--o...,-.1-R-o,---.1-6 
+ , r uv eLo 

(2.66) 

É interessante observar que Suv é dado em termos de Re w ao invés de Re L conforme 

proposto por GUNGOR&WINTERTON. A diferença entre os dois termos foi abordada 

anteriormente. 

Da mesma forma que na correlação de GONGOR&WTNTERTON, se o tubo for 

horizontal e o número de Fraude for menor que 0.05 , os tennos convectivo e de ebulição 

nucleada da Eq.(2.64). devem ser corrigidos pelos fatores definidos nas equações (2.59) e (2 .62), 

respectivamente. O propósito é corrig ir os efeitos da ação da gravidade associados aos 

escoamentos com baixas vazões. 

2.3.3.3-4 - Conelação de JUNG & RADERMACHER (1991 ). 

JUNG&RADERiviACHER fizeram um interessante estudo sobre o coeficiente de 

transferência de calor de refrigerantes halogenados mudando de tàse no interior de tubos. Eles 

utilizaram uma correlação desenvolvida anteriormente por J UNG ct ai.( 1989). Foram usados 

cerca de 3000 pontos experimentais envolvendo os seguintes fluidos: R-22, R-114, R-12 e R-

152a e suas misturas. Esses dados foram obtidos usando uma seção de testes de tubo de aço 
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inoxidável de 8 m de comprimento e diâmetro interno de 9, I mm. O titulo na saída variou de 40 

a 95%. As faixas de fluxo de calor e velocidade mássica foram: l O a 45 kW/m2 e 250 a 720 kg/(s 

m2
) , respectivamente. Em 1991, novos resultados foram obtidos para outros refrigerantes mas 

em condições semelhantes às anteriores. No total , 13 refrigerantes halogenados foram ensaiados. 

A correlação proposta é baseada no modelo de CHEN. Os resultados mostraram que a ebulição 

nucleada era completamente suprimida quando o titulo alcançava valores acima de 20% para 

todos os refrigerantes. Duas regiões distintas foram levantadas para títulos superiores a l 0%: 

numa primeira reg ião de ebulição parcial, o coeficiente de transferência de calor é fortemente 

dependente do fluxo de calor. Por outro lado, esse coeficiente torna-se independente do fluxo de 

calor na região de ebulição estrita mente convecti va, que se estende desde títulos da ordem de 

20% até 90%. Assim, na região convectiva, as linhas representativas do coeficiente de 

transferência de calor a vários flu xos de calor colapsam em uma única linha, indicando que este 

coeficiente passa a depender apenas do título e ela velocidade mássica . A correlação proposta 

apresenta a seguinte forma geral: 

(2.67) 

O coeficiente de transferência de calor para o escoamento monofásico é o mesmo da correlação 

de CHEN, o mesmo ocorrendo com o fator de intensificação, caracterizado por ser uma função 

exclusiva do parâmetro de MARTrNELLI. Através de uma análise de regressão de resultados 

experimentais. os autores propuseram a seguinte expressão para o fator de intensificação: 

[ ]

<U) 

/·~R = 2,37 0,29 + _ I_ 
)(ti 

(2.68) 

Para o termo referente a ebulição nucleada. JUNG&RADERMACHER propuseram a lgumas 

a lterações em relação ao modelo de CHEN. Baseados em obsen'açõcs que mostravam uma forte 

influencia do fluxo de calor sobre o cocfícicnte nas regiões de título reduzido Assim, os autores 

concluíram que o fator de supressão deveria ser expresso em termos do título do fluxo de calor e 

da velocidade mássica, sendo, em conseqüência, representado na forma adimensional pelos 

gmpos: parâmetro de MARTrNELLI e Número de Ebulição, assumindo as segu intes expressões : 

S = 4048 ~r~ . 22 Bo1
'
33 

JR ./ t1 (2.69) 

S = 2 o- o IX -0
·
28 Bo-0

'
33 

JR ' > t1 
l( X,, ::;; 5 (2.70) 
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A outra mudança proposta foi a substituição da correlação de FOSTER&ZUBER pela de 

STEPHAN&ABDELSALAM para o cálculo do coeficiente de transferência de calor na ebulição 

nucleada. Essa decisão foi tomada baseada no fato de que a segunda correlação proporcionava 

erros muito menores do que a de FOSTER&ZUBER, usada por CHEN. A correlação de 

STEPHAN& ABDELSALAM é representada pela seguinte expressão: 

(2 .71) 

onde: 

O desvio médio apresentado pela presente correlação foi de 7 ,2%, considerando os 

dados experimentais de 13 refrigerantes na condições de evaporação já descritas. JUNG & 

RADERMACHER compararam os resultados obtidos pela correlação representada pela 

Eq.(2.67) com os dados experimentais obtidos por ECKELS & PATE ( 1990), que ensaiaram os 

refrigerantes R-12 e R-134a. ECKELS & PATE trabalharam com temperaturas de evaporação 

variando entre 5 oc e 15 °C e títulos entre I O e 90 % respectivamente. Os resultados mostraram a 

correlação representada pela Eq. (2 . 7 1) apresentava desvios médios entre 7 e 8% com relação 

aos dados experimentais de ECKELS & PA TE. Este desvio, entretanto, está dentro da faixa de 

incerteza da correlação, segundo os autores. 

A correlação representada pela expressão (2.67) foi desenvolvida com base em um 

banco de dados exclusivamente de refrigerantes halogenados, obedecendo o mesmo princípio de 

superposição de efeitos proposto por CHEN. Apresenta. entretanto. algumas alterações, como a 

correlação ele STEPHAN & ABDELSALAM para o cálculo do coeticientc de transferência de 

calor na ebu lição nuclcada . É interessante notar. ainda. que, ao contrário dos demais autores, a 

correlação proposta por JUNG & RADERMACHER mlo contempla os efeitos de inércia, 

representados normalmente pelo número de Reynolds. no fator de supressão. JUNG & 

RADERMACHER, por outro lado, introduzem o parâmetro de i'vfARTINELLl e o número de 

Ebulição. Este enfatiza a dependência do coeficiente em relação ao fluxo de calor na região de 

baixos títulos e depende explic itamente de G, associado aos efeitos de inércia . A correlação de 

JUNG & RADERivlACHER não incorpora explicitamente os efeitos de gravidade, importantes 

em padrões estratificados e adequadamente caracterizados pelo número de Fraude. Isso foi 
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motivado, provavelmente, porque os ensaios foram realizados com velocidades mássicas que 

proporcionaram o padrão anular no qual os efeitos de gravidade são atenuados. 

2.3.3.3-5- Correlação de STEINER & T ABOREK (1992). 

O modelo aqui proposto foi baseado no princípio de superposição de efeitos. A 

superposição não-linear foi proposta envolvendo um expoente obtido por regressão, tendo sido 

usado um banco de dados de cerca de 13 mil pontos experimentais, para diversos fluidos : 

criogênicos c nào-criogênicos. Todos os dados foram obtidos para escoamento vertical. A 

correlação proposta por STEINER & T ABOREK é representada pela seguinte expressão: 

hB = [(hEN.O S.'>T )
3 + (j1LO Fsr y ]K (2.72) 

Para o cálculo do coeficiente de transferência de calor monofásico, os autores optaram 

pela correlação de DITTUS-BOELTER, para a mistura escoando como líquido no mesmo 

conduto. Isso contraria alguns modelos. Para a determinação do fator de intensificação F..,T, os 

autores fizeram uma análise dos dados disponíveis e obtiveram uma expressão em função do 

título e da relação (p L I Pv ). Embora, nesse caso, alguns modelos usem o parâmetro de 

MARTINELLI, que inclui ainda a relação entre viscosidades, os autores acharam mais 

conveniente usar o título e a relação (p L I Pv), já que, assim, poderiam ajustar de forma 

independente os expoentes dos dois termos. A seguinte expressão foi obtida para F..,T: 

(2 .73) 

Como a expressão acima foi obtida para equipamentos industriais, como termosifões, geradores 

de vapor e equipamentos simi lares, onde o título é limitado a um valor crítico, que, em geral, se 

situa em tomo de 50%, a expressão acima é valida para títulos de até 60%. Para títulos maiores, 

a expressão deve ser corrigida. 

O termo correspondente a contribuição da ebulição nucleada na Eq. (2 .72) foi baseado 

no coeficiente de ebulição nucleada, a valores normalizados de fluxo da calor e pressão 

reduzida: hl!.1v.o. Esse coeficiente foi corrigido pelo fator Ssr, para considerar os efeitos de 

escoamento c da geometria de tubo. De acordo com os autores, o uso de parâmetros 

normalizados pennite a formulação de termos adimensionais, que contribuem para uma melhor 

precisão do método. Os valores desses parâmetros nonnalizados para ebulição são: pressão 
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reduzida, Pr.o=O, I ; rugosidade normalizada da parede, R ... o= I }1111 ; fluxo da calor normalizado, 

<Po: valores tabelados para os seguintes grupos de fluidos: l) Inorgânicos, 2) Orgânicos e 3) 

Criogênicos. Os valores de (apenas para Ebulição Convectiva) tPo foram determinados a partir 

das seguintes considerações: a) Ebulição nucleada completamente desenvolvida; b) O valor de 

</J deve ser menor que tPc11 , para o título zero. S..,r, pode ser determinado pela seguinte 

expressão: 

(2.74) 

Os parâmetros com subscrito "o" são normalizados. O fator de correção residual F(M) foi 

incluído na Eq . (2.74) para ajustar a correlação aos dados experimentais, fu nção explícita da 

massa molecular do fluido . F( Pred ) representa um fator de correção para a pressão reduzida. No 

termo correspondente à contribuição da ebulição nucleada não foram incluídos parâmetros que 

considerassem efeitos da velocidade mássica c do título. em virtude de não terem sido 

encontradas evidencias dos efeitos desses parâmetros. 

A correlação apresentou desvio médio de 9,6% em relação aos dados experimentais do 

Etano!, de 19, I% para os dados do R- 12 e 15,7% para os dados da Amônia, enqua nto outras 

correlações, como as de CHEN e GUNGOR & WrNTERTON, apresentam desvios médios 

ma10res. 

A correlação proposta por STErNER & TABOREK apresenta inovações apenas no que 

se refere à avaliação do efeito da ebulição nucleada. Embora esse termo seja apresentado da 

mesma forma à das demais correlações. ou seja, um coeficiente de ebulição nucleada corrigido 

por um fator S, o cálculo dos parâmetros individuais desses termos é feito de forma diferente das 

demais correlações, como visto anteriormente. Os tennos adimensionais, resultantes da 

normalização de alguns parâmetros, tornam o método mais preciso, de acordo com os autores. 

Essa normalização, entretanto. torna o modelo de difícil aplicação j á que muitos parâmetros são 

tabelados . Além disso, os dados experimentais que serviram de referência foram obtidos em 

escoamentos verticn is , o que não acontece nos evnporadores dos sistemas de refrigeração, nos 

quais os tubos estão dispostos horizontalmente . 
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2.3.3.3-6 - Correlação de WATTELET (1994). 

W A TTELET desenvolveu uma correlação com base na superposição de efeitos de 

acordo com o modelo assintótico de KUTATELADZE. A correlação tomou por base resultados 

experimentais envolvendo os seguintes refrigerantes: R-12, R-1 34a, R-22 e misturas de R-32/R-

125 . Os ensaios foram divididos em dois grnpos: de baixa e alta velocidade mássica, com o 

propósito de caracterizar o padrão estratificado (típico do primeiro grnpo) e o anular (segundo). 

Os seguintes parâmetros operacionais foram estabelecidos: 

a) Baixa velocidade mássica 

-Velocidade mássica: 25 a 100 kg/(s m2
) 

-Fluxo de calor: 2 a lO kW/n/ 

-Título: I O a 90 % 

- Tsat: -20 a 5 °( 

- Diâmet ro interno do tubo: 7,03 e 10,23 mm 

- Refrigerantes: R -1 2 e R -134a 

b) Alta Velocidade mássica 

-Velocidade mássica: 100 a 700 kg/(s m2
) 

- Fluxo de calor: 3,2 a 32 kW/m2 

- Título: 5 a 95 % 

- Tsat: -lO a 15 °( 

- Diâmetro interno do tubo: 7.03: I 0,23 c I 0,92 mm 

- Refrigerantes: R-1 2: R-22 e R-1 34a 

Os ensaios foram realizados em tubos de cobre de 2,4 m de comprimento, dispostos 

hori zontalmente, com aquecimento através de res istências elétricas. Através de uma análise de 

regressão dos dados experimenta is obtidos. foi desenvolvida a seguinte expressão: 

h =[11 2.5 + 11 2.5 ]1 ' 2.5 
8 IJC EN (2.75) 

Contrariando os modelos anteriores, WA TTELET não utilizou um fator de supressão de bolhas. 

Para representar os efeitos de ebulição nucleada foi escolhida a correlação de COOPER, 

Eq.(2.63). 

h = 5 SP o.n (- lo o P ) - 11.55 fv/ -0,5 A. 0,67 
EN r.td b r~d 'f/ (2.63) 
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Para o termo referente à ebulição convectiva, WA TIELET usou uma forma modificada 

da correlação de CHEN, de forma que os valores calculados fossem de lO a 30% maiores que os 

encontrados por aquele autor, já que aquela correlação tende a subestimar os coeficientes de 

transferência de calor para a ebulição convectiva. A forma escolhida lembra a aquela das 

correlações estritamente convectivas. Para a ava liação do coeficiente de transferência de calor no 

escoamento monofásico foi escolh ida a correlação de DITIUS-BOEL TER. Ao termo, foi 

incorporado o fator R, tal que R=R(Fi~ . que contempla o padrão estratificado, característico das 

operações com velocidades mássicas reduzidas. Os efeitos convectivos foram assim avaliados : 

(2.76) 

onde: 

Fr < 0,25 

Rw = I ; Fr ~ 0,25 

Os resultados proporcionados pela correlação apresentaram um desvio médio entre 6,6 e 

7.6%, dependendo do refrigerante usado e do padrão de escoamento, em relação aos dados 

experimentais. A correlação proposta por WA TIELET foi desenvolvida tendo por base um 

banco de dados composto exclusivamente de refrigerantes halogenados. Um ponto questionável 

na presente correlação é o cálculo do termo referente à ebulição nucl eada. que não inclui o fator 

de supressão de bolhas. Nas demais correlação, o autor procura introduzir o título ou expressão 

que contenha esse parâmetro, assim, à medida que o título aumenta, o efeito da ebulição 

nucleada vai sendo reduzido progressivamente, o que é consistente físicamente. O termo 

convectivo da correlação de W A TTELET foi desenvolvido de forma que o valor calculado fosse 

até 30% maior que o calcu lado pela correlação de CHEN, apresentando um crescimento 

acentuado com o título em ralação as demais correlações, o que acaba por compensar o fato de 

hEN permanecer constante ao longo do evaporador. 
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2.3.3.3-7- Análise Comparativa das Correlações de Superposição de Efeitos. 

As correlações resultantes da superposição de efeitos, apresentadas no item anterior, são 

expressas matematicamente de uma mesma forma: um primeiro termo representando os efeitos 

de ebulição convectiva e um segundo termo representativo dos mecanismos de ebulição 

nucleada. Dentre os modelos apresentados, alguns pressupõem que esses mecanismos são 

linearmente superpostos. Outros entretanto, sugerem que esses mecanismos obedecem uma 

superposição não-linear desses efeitos. Nesse caso, quando o expoente assume valores muito 

elevados, o coeficiente calculado se aproxima do maior dos dois componentes, daí o modelo ser 

conhecido como "assintótico". 

A cada um dos termos do lado direito da correlação está associado um fator de correção. 

O fator de intensificação F, corresponde à relação halhL, das correlações estritamente 

convectivas. A maioria das correlações apresenta esse fator como uma função exclusiva do 

parâmetro de IVIARTfNELLI, baseado no que foi mostrado no item 2.3.3. Outros modelos 

apresentam o fator F como uma função do título, x e da relação (p L I Pv) . A diferença é que 

os efeitos da viscosidade não são representados. Entretanto, no parâmetro de MARTINELLI, a 

relação entre viscosidades é elevada a potência O, l ; o que faz com que os efeitos da viscosidade 

sejam muito fracos . Além disso, no caso de se trabaU1ar com o título e com a relação 

(pL I Pv), pode-se ajustar. de forma independente, os expoentes dos dois termos 

correlacionando o banco de dados. No desenvolvimento de sua correlação, GUNGOR & 

WINTERTON incluíram, além do parâmetro de MARTINELLI, o número de ebulição, Bo. 

Esses autores identificaram uma forte dependência do fluxo de calor, em escoamentos a baixas 

vazões, no mecanismo de transferência de calor em ebulição convectiva. No cálculo de F, a 

correlação proposta por LIU & WfNTERTON, incorpora o número de Prandtl, para representar 

o incremento no cocticiente de transferência de calor quando esse adimensional assume valores 

maiores que a unidade. 

O fator de supressão de bolhas. S, na ma10na das correlações, é inversan1ente 

proporcional ao número de Re~'nolds . Como esse adimensional está associado à vazão, significa 

que à medida que a vazão aumenta, o fator s: tende a diminuir. A expressão assim escrita é 

fisicamente consistente uma vez que, no padrão anular, à medida que o título aumenta, a 

espessura do filme líquido junto a parede tende a diminuir, inibindo a fonnação de bolhas. No 

desenvolvimento da correlação de JUNG & RADERMACHER, o fator de supressão de bolhas 
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foi calculado em função do parâmetro de MARTINELLI e do número de ebulição. Esse modelo 

contempla os efeitos do fluxo de calor e da velocidade mássica na região de títulos reduzidos. 

Curiosamente. a correlação de W A TTELET não apresenta o fator de supressão, ou seja, o termo 

referente à ebulição nucleada permanece constante ao longo da seção de testes. Isso significa que 

esse autor não identificou nenhum parâmetro operacional que afetasse o mecanismo de 

transferência de calor na ebulição nucleada, contrariando a opinião geral dominante. 

A Fig.2. 12 ilustra o comportamento das correlações de Superposição de Efeitos, para as 

condições especificadas na legenda . A figura mostra a variação do coeficiente de transferência 

de calor em função do título para as correlações apresentadas anteriormente. Como no caso 

anterior, nota-se uma significativa variação no valor do coeficiente de transferência de calor 

calculado pelas diversas correlações. As correlações deste grupo, exceto a de JUNG& 

RADERMACHER, apresentam comportamento muito semelhante entre si, com o coeficiente de 

transferência de calor aumentando com o título. A taxa de crescimento, entretanto, varia de uma 

correlação para outra . A secagem da parede fica evidente pela tendência de diminuição do 

coeficiente na região de títulos elevados. O ponto de secagem também varia de um autor para 

outro mas situa-se em tomo de x=80%. 

A correlação de CHEN se destaca entre as demais por apresentar valores menores que as 

outras ao longo de todo o evaporador. Essa correlação foi desenvolvida com base em um banco 

de dados para água, e alguns fluidos orgânicos, em escoamento vertical. Isso talvez explique 

esses baixos valores. em relação às demais. As correlações de W A TTELET e a de LIU& 

WINTERTON apresentam valores muito próximos para o coeficiente de transferência de calor. 

Essas duas correlações representam o modelo assintótico no qual o coeficiente de transferência 

de calor final calculado, assume valores próximos ao maior dos dois componentes, ebulição 

nucleada ou convectivo. Embora as duas correlações tenham sido desenvolvidas com base em 

bancos de dados semelhantes mas sob condições distintas, esses resultados demonstram que o 

modelo adotado é bem representativo. A correlação de JUNG& RADERMACHER é a única que 

mostra a diminuição do coeficiente à títulos reduzidos. Isso é uma conseqüência da observação 

dos autores que notaram uma forte influência do fluxo de calor e da velocidade mássica nas 

regiões de títulos reduzidos. Dessa forma , expressaram o fator de supressão, S, em função do 

parâmetro de MARTINELLL X11, e do número de Ebulição, Bo. O primeiro para caracterizar as 

propriedades do fluido ensaiado e o segundo para representar o efeito do fluxo de calor, rjJ e da 

velocidade mássica,G. 
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Figura 2.12 - Comparação entre as correlações de superposição de efeitos para o 
R-134a com T sAT::;; -5°C, G = 300 kgl (\' n/) e~ ::;; 10 kW/m2

. 

2.3.3.4- Correlações Estritamente Empíricas 

Neste terceiro gmpo de correlações, denominadas estritamente empíricas, o autor 

simplesmente correlaciona os resultados experimentais obtidos a partir de gmpos adimensionais 

introduzidos ''ad hoc". Os resultados experimentais envolvem uma gama relativamente ampla de 

fluidos refrigerantes e condições operacionais. Que se tenha conhecimento, o primeiro 

pesquisador a correlacionar empiricamente dados experimentais foi PIERRE,B., em 1956. Esse 

pesquisador correlacionou empiricamente o número de Nusselt a dois outros adimensionais: o 

número de Reynolds e Kr, uma forma modificada do número de ebulição. Como será visto mais 

adiante, os resultados obtidos por PIERRE. foram apresentados em termos de um coeficiente 

médio de transferência de calor aplicável a determinadas condições de saída do evaporador. 
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Duas outras duas correlações, representativas desse gmpo, serão apresentadas: a de SHAH e a de 

KANDLIKAR. 

2.3.3.4-1 -Correlação de PIERRE.(1956). 

PIERRE desenvolveu duas correlações para o cálculo do coeficiente de transferência de 

calor bifásico médio ao longo de um evaporador, válidas para os refrigerantes R-12 e R-22. A 

primeira das correlações se aplica quando o refrigerante deixa o evaporador com 6 °C de 

superaquecimento e a segunda, quando, na saída, o refrigerante apresenta um título i1úerior a 

90%. Para o desenvolvimento dessas correlações, PIERRE dispunha de um equipamento 

experimental dotado de evaporadores de 12 e 18 mm de diâmetro interno e quatro comprimentos 

diferentes. Em uma primeira serie de testes, realizados a várias temperaturas de evaporação, o 

refrigerante saia do evaporador com 5 a 6°C de superaquecimento. Com os dados experimentais, 

ele calculou o coeficiente de transferência de calor local e depois plotou esses coeficientes em 

função do fluxo de calor, tendo como parâmetros a temperatura, o título médio e o tipo de 

evaporador. Como obteve várias curvas, concluiu que havia uma dependência de outros 

parâmetros, além do diâmetro interno do tubo, já que havia curvas distintas para um mesmo 

diâmetro. Ele assumiu, então, que o coeficiente seria uma função do título bem como do fluxo de 

calor e do diâmetro interno do tubo. PIERRE plotou então, o coeficiente de transferência de 

calor em função da relação entre o fluxo de calor e o produto do título médio pelo diâmetro 

interno do tubo. Feito isso ele notou que os pontos se situavam, aproximadamente, sobre um 

linha reta. Usando uma equação exponencial, ele traçou a equação dessa reta que constitui a 

correlação do PIERRE, válida quando o refrigerante sai do evaporador com 6°C de 

superaquecimento. 

Agindo de forma semelhante o autor obteve a segunda correlação válida quando o 

refrigerante sai do evaporador com títulos abaixo de 90%. A correlação de PIERRE assumiu a 

seguinte forma : 

onde : 

h 8 = ~ A (Re ~o .K 1 ) " 

K _ i Lv ·LlX 
f- L.g 

(2.77) 
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Se x, < 90% e IOY<Rer_0 .K1< 0,7. 1012 
; A=0,0009 e n=0,5 

Se l.l T,=6 °C e l09<ReLO.Kt<0,7.1012 
; A=0,0082 e n=0,4 

De uma forma geral, as correlações apresentam o valor do coeficiente de transferência 

de calor local em função de algum parâmetro, em geral. o título. A correlação de PIERRE, ao 

contrário, fornece um coeficiente médio para todo o evaporador. Além disso a aplicação da 

correlação depende do conhecimento prévio das dimensões geométricas do evaporador, o que 

representa uma limitação para a aplicação dessa correlação. 

2.3.3.4-2- Correlação de SHAH (1976). 

O modelo de SHAH foi apresentado inicialmente na fonna de um ábaco, (Fig. 2.13). 

Posteriormente. em 1982, o mesmo autor publicou um novo trabalho no qual o modelo foi 

apresentado na forma de correlação, já que a forma gráfica tomava inviável sua utilização em 

programas computacionais. Trata-se também de um modelo empírico obtido a partir da 

correlação de resultados experimentais, os quais são correlacionados de acordo com cada padrão 

dominante. 

3r-------------------------------------------------~ 
2 - ~ Linha AO·EOUL .ÇÃO CONVECTIVA PURA 

A 

2 -

REGit.IE DE ~ REGII'IE DE 
SUPRESSÃO DE ~ EBULICAO 
BOLHAS NUCLS\DAPURA 

- - --Box 10 4 
• 50 

---------- )0 :::::====== 20 - 15 

----------- 10 1 
5 
~ 
) 

2 

--.......;::::::::;:;;~~~--- o., 
~----o.~ 

~~~---n~--~~~~--~--~~~~~--~--~~~~0~,~~ ~ 
3 3 I !> 0.1 3 4 b 10,0 

Co=(.!. -lr1 
·(Pv)O.I 

X ' Pt 

Figura 2.13 - Ábaco para determinação do coetictente de transferência de calor. por 
SHAH,M.M. ( 1976). 
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Como no caso da correlação desenvolvida por PIERRE, este autor não usou análise dimensional 

e sim, introduziu de antemão alguns grupos adimensionais. SHAH introduziu os seguintes 

g..'llpos adimensionais: o número de ebulição, Bo,: o de convecção, Co e o de Fraude, Fr, que 

governam o fenômeno de mudança de fase no interior de tubos. O número de convecção 

corresponde ao parâmetro de MARTINELLI sem o tenno envolvendo as viscosidades. 

No ábaco da Fig.(2.13), a ordenada é representada pelo parâmetro 1f1 , definido como: 

(2.78) 

corresponde à relação entre coeficientes que foi introduzida na análise das correlações 

estritamente convectivas. O número de Convecção, que representa a abcissa do ábaco de SHAH, 

foi definido como: 

(2.79) 

Os dois outros parâmetros, Número de Ebulição,Bo e o Número de Fraude, Fr,foram definidos 

nas equações (2 .57) e (2.60) respectivamente 

O coeficiente de transferência de calor para o escoamento monofásico, h L ,é calculado 

pela correlação de DITIUS & BOEL TER. 

Na Fig. 2.13, quatro "padrões" são observados. Quando Co> 1, ocorre o regime de ebulição 

nucleada, no qual 1f1 depende de Bo , mas independe de Co . Neste regime os efeitos 

convectivos são desprezíveis e a transferência de calor é afetada somente pela intensidade de 

nucleação de bolhas. Este regime foi correlacionado por SHAH através da seguinte expressão: 

'I' = 230.Bo0
'
5 (2.80) 

A linha AB, do gráfico. representada pela equação 1f1 = ~'0~8 , não inclui os efeitos do número 
o 

de ebulição Bo. sendo portanto aplicável em condições de vazões elevadas. Ela representa a 

ebulição estritamente convectiva, com a superfície do tubo completamente molhada, para tubos 

verticais, qualquer que seja o número de Froude ( Fr ). Para os tubos horizontais, a superfície 

permanece completamente molhada somente se Fr ~ 0,04. Para estes tubos, se Fr(0,04 , parte 

da superfície permanece seca e o coeficiente de transferência de calor é menor que nos tubos 

verticais. Entre o regime de ebulição nucleada e a linha AB, de ebulição estritamente convectiva 
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está localizado o regime de supressão de bolhas, no qual os dois efeitos: ebulição nucleada e 

convectiva são significativos. Com a diminuição do valor de Co, isto é, o aumento do título, a 

ebulição nucleada é cada vez mais suprimida até desaparecer completamente na linha AB. 

O modelo de SHAH foi desenvolvido com base em um banco de dados com cerca de 

800 pontos experimentais para água, R- 11, R-12, R-22 e R-113 além do hexano. Esses dados 

foram levantados para escoamentos verticais e horizontais. A correlação de SHAH apresenta a 

particularidade de definir claramente a região de ebulição nucleada e a região de ebulição 

convectiva, ao contrário das correlações de superposição de efeitos, que admitem a ocorrência 

simultânea dos dois mecanismos, mas não definem claramente os seus limites. Além disso, o 

autor identificou uma região intermediária, situada entre as duas já citadas, denominada de 

"região de supressão de bolhas". Nessa região, os dois mecanismos de transferência de calor são 

significativos. A correlação de SHAH apresentou um desvio médio de 14% em relação aos 

dados experimentais. 

2.3.3.4-3- Correlação de KANDLIKAR (1990). 

Após uma profunda análise das correlações disponíveis na literatura, entre outras, as de 

CHEN, SHAH. GUNGOR&WINTERTON e LIU& WINTERTON, esse pesquisador concluiu 

que nenhuma delas apresentava bons resultados quando aplicada à diferentes fluidos, bem como 

nenhuma delas seria capaz de estimar corretamente a dependência do coeficiente de 

transferência de calor dos distintos parâmetros físicos intervenientes. KANDLIKAR propôs. 

então, urna nova correlação, baseada nos mesmos princípios de sua antiga correlação 

desenvolvida para água, de 1982, moditicada em 1983, com a introdução de um parâmetro de 

dependência de fluido. Esta antiga correlação foi desenvolvida com base em um banco de dados 

de 1100 pontos. Como os resultados apresentados por essa correlação foram promissores, 

KANDLI KAR resolveu genera liza-la. O primeiro passo foi ampliar o banco de dados para mais 

de 5000 pontos. Depois investigou a fonna da correlação, estuda ndo os efeitos dos parâmetros 

incluídos na correlação de 1983 , tentando algum refinamento. Finalmente, comparou a 

correlação desenvolvida com outras correlações e diretamente com o banco de dados para 

avaliar a influência de diferentes parâmetros. 

Para o desenvolvimento da correlação foi realizada urna análise criteriosa do banco de 

dados, sendo eliminados os pontos dúbios. Seguindo os passos de SHAH, o autor correlacionou 
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empiricamente a relação (hiihL) aos grupos adimensionais que governam o mecamsmo de 

transferência de calor no escoamento com mudança de fase, quais sejam: o número de ebulição, 

Bo; o de convecção, Co e o de Fraude, Fr. Inicialmente, a correlação foi expressa da seguinte 

forma: 

h 
8 - c ccl c BC· 
-- t · o + J· o 
h L 

(2.81) 

Como dispunha de um extenso banco de dados. KANDLIKAR procurou encontrar valores das 

constantes C1 a Co~ que fornecessem os menores desvios médios para h8 em relação ao banco de 

dados. Nesta correlação, como na maioria das outras, o coeficiente de transferência de calor no 

escoamento monofásico foi calcu lado pela correlação de DITTUS-BOELTER. A correlação foi 

estendida para outros fluidos pela incorporação de um parâmetro dependente do fluido, FJL. 
Assim, a Equação assumiu a seguinte forma: 

(2.82) 

Para cada fluido ensaiado, o valor de F}L foi variado entre 0,5 e 5,0. Para cada valor de FfL, o 

desvio médio foi calculado para cada conjunto de dados daquele fluido. O valor de F/L que 

resultou na menor combinação de erro médio para o conjunto completo de dados, para o 

particular fluido, nas regiões convectiva c nucleada, foi finalmente selecionado. 

A influência da estratificação, típica das baixas vazões, foi correlacionada pela 

introdução do número de Fraude nos dois termos da equaç.'io, resultando em: 

(2 .83) 

As constantes C5 e C6 foram sistematicamente variadas e os desvios médios foram calculados, 

para todo conjunto de dados de cada um dos fluidos onde se observou Fr< 0,04. A limitação do 

valor 0,04 também foi alterada e o desvio médio para cada conjunto de dados foi obtido 

ajustando a constante 25 de fom1a a obter-se sempre: cte. vezes valor limite = I . O valor 
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encontrado de 0,04 foi o mais adequado para todos dos dados em escoamento horizontal. O 

processo foi repetido para Fr>0,04, incluindo os dados para escoamento vertical e horizontal. 

Completado esse procedimento, resultou : 

(2.84) 

Como pode ser observado, C6 resultou nula. As constantes CrC5 são apresentadas na 

Tab.2.2. Na Eq.(2.84) a constante Cs deve ser igual a zero para tubos verticais e para tubos 

horizontais com Fr>0,04. 

Tabela 2.1 -Valores para as constantes da Eq. (2.84) 
--···~·-~-·-~~~~-.. ~· ··~· 

Constante Região Convectiva Região de E. Nucleada 

Ct 1,1360 0,6683 

c2 -0,9 -0,2 

c3 667,2 1058,0 

c4 0,7 0,7 

c5 0,3 0,3 
...... -~~·-~~~--~.-.-. ... ~----· ....... .-~-~ 

Observa-se que, na Tabela 2.1 são apresentados os valores das constantes C1-C.s para as duas 

regiões: convectiva e nucleada. O procedimento para a utilização da Eq.(2 .84) deve então ser o 

seguinte: calcula-se o valor de h8 usando o valor das constantes referentes a cada região e adota

se o maior valor. 

A Tabela 2.2 apresenta os valores da constante FJL, que incorpora o efeito do fluido 

refrigerante. Alguns dos valores apresentados na Tabela 2.2 foram calculados pelo próprio autor, 

outros, entretanto, foram tomados da literatura, como o do R-134a, que foi determinado por 

ECKELS & PATE( 1990). A aplicação da correlação fica prejudicada caso não esteja disponível 

o valor da constante /~L. o que ocorre no caso dos novos refrigerantes. 
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Tabela 2.2- Valores da Constante do fluido para distintas substâncias. 

Fluido refrigerante Valor de Fn. 

Agua 1,00 

R-11 1,30 

R-12 1,50 

R-1381 1,31 

R-22 2,20 

R-134a 1,63 

R-113 1,30 

R-114 1,24 

R-152a 1,1 o 

A correlação proposta por KANDLIKAR apresentou desvios médios. em relação aos 

dados experimentais, de 15,9% para a água e 18,8% para os refrigerantes halogenados. De 

acordo com o autor, a correlação proposta foi comparada com outras correlações, tendo 

apresentado menores desvios médios que as demais. 

2.3.3.4-3- Análise Comparativa das Correlações Estritamente Empíricas. 

As correlações pertencentes ao terceiro gmpo se caracterizam por terem sido 

desenvolvidas de forma pragmática: o autor define (ou assume) os gmpos adimensionais que 

governam os mecanismos de trans t't!rência de calor e, a partir daí. passa a trabalhar com um 

extenso banco de dados para ajustar os valores das constantes. O objetivo é encontrar constantes 

que proporcionem menores desvios médios entre o valor calculado pela correlação e os valores 

obtidos experimentalmente. A Fig. 2.14 ilustra um gráfico comparativo entre duas das 

correlações classificadas como .. estritamente empíricas": SHAH e KANDLIKAR. O gráfico 

mostra um comportamento distinto na região de títulos reduzidos para as duas correlações. No 

caso da correlação de KANDLTKAR, a região de títulos inferiores a 20% é dominada pelo 

mecanismo de ebulição nucleada. caracterizada pelo decréscimo do coeficiente de transferência 

de calor. A partir desse título o coeficiente experimenta um aumento até que o título alcance 

valores próximos de 80 %, quando volta a cair em função de uma possível secagem da parede. 

A correlação de SHAH, estima valores menores para o coeficiente de transferência de calor, 
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principalmente a títulos mais baixos. As regiões: ebulição nucleada, convectiva e de supressão 

de bolhas, podem ser identificadas. O mecanismo de ebulição nucleada predomina em títulos 

inferiores a I 0%. Essa região é caracterizada pelo continue' decréscimo do coeficiente de 

transferência de calor. A região de ebulição estritamente convectiva tem inicio em títulos de 

aproximadamente 30%. A partir daí o coeficiente apresenta tendência de crescimento até uma 

possível secagem parcial da parede, que ocorre a títulos da ordem de 80%. Entre essas duas 

regiões, encontra-se a região de supressão de bolhas, onde o coeficiente também apresenta 

tendência crescente, comparável à da região de ebulição estritamente convectiva. 

0~----------------------------------------~ 
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

X 

Figura 2. J 4 - Comparação entre as correlações Estritamente Empíricas. R-134a com 
T sAT = -5 °C, G= 200 kg/m2 s e ~ = 15 kw/m2

. 

2.3.3.5 - Análise Comparativa entre as Correlações dos três Grupos. 

Nesta seção será feita uma comparação entre as correlações apresentadas. Isso inclui 

aquelas pertencentes aos três gmpos: l-Correlações Estritamente Convectivas, 2-Aquelas 

classificadas como resultantes da Superposição de Efeitos, e 3-As Estritamente Empíricas. 

Foram escolhidas três correlações, uma representativa de cada grupo discutido anteriormente. As 
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correlações de BANDARRA FILHO, WA TTELET e KANDLIKAR foram eleitas para 

representar os grupos 1, 2 e 3 respectivamente. A Fig. 2.15, ilustra a comparação entre as três 

correlações. Por essa figura fica evidente a existência de significativa discrepância entre af: 

distintas correlações. Algumas conclusões podem ser tiradas: 

1- Na região onde o título varia entre 20 e 75%, os valores proporcionados pelas três 

correlações apresenta um desvio máximo de 15%. Esses resultados podem ser considerados 

satisfatórios . Na região de títulos reduzidos, da mesma forma , como na de elevados, os 

desvios se acentuam e chegam a alcançar cerca de I 00%. Na região de títulos reduzidos, a 

correlação de KANDLIKAR, ao contrário das demais, proporciona valores decrescentes 

para o coeficiente de transferência de calor. Isso proporciona um elevado desvio entre essa 

correlação e as demais. 

2- As correlações Estritamente Convectivas parecem apresentar bons resultados nas aplicações 

onde se observam vazões elevadas. Isso é fisicamente consistente, já que nesses casos 

predomina o padrão anular e o mecanismo convectivo domina o processo de transferência de 

calor. 

3- Os grupos adimensionais que govemam os mecamsmos de transferência de calor no 

escoamento com mudança de fase são: 1- Na região de ebulição nucleada, o número de 

ebulição. Bo. 2-Na região de ebulição estritamente convectiva, o parâmetro de 

MARTINELLI. X,, . ou uma forma modificada deste, o número de convecção, Co. Para 

considerar os efeitos da ação da gravidade, associados a uma superficie livre, nos 

escoamentos de baixa vazão, o número de Froude é introduzido. 

4- Os parâmetros físicos que mais afetam o coeficiente de transferência de calor bifásico são a 

Velocidade Mássica, G, o Fluxo de Calor, rjJ e o título, x. 

5- A busca de uma correlação genérica, na qual o pesquisador utiliza um banco de dados com 

fluidos dt: vários gêneros: orgânicos e inorgânicos, criogênicos e não-criogênicos, parece 

contribuir para obtenção de correlações tão distintas. Por outro lado, correlações 

desenvolvidas para fluidos de um único gênero: refrigerantes halogenados, por exemplo, 

parecem também não apresentar boa concordância. As condições em que foram levantados 

os dados experimentais é que parecem prevalecer. 

6- A Tabela 2-3, apresenta um resumo da literatura consultada. 
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Figura 2.15 - Comparação entre as correlações dos três grupos. R-134a com . 
TsAT = -5 °C, G= 200 kg/(s m2

) e çb=l5 kw/m2 
. 
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Tbl ?" a e a - .-'a - T b Ih d ra a os e pesqutsa em Eb I" - C u tçao onvecttva - c I - d orre açoes o grupo 
Autor (ano) Fluido Vel. Mássica Fluxo de Calor Temp.ou Pressão Di Correlação proposta. 

(kgls m2
) (kW/m2

) (mm) 
Dcngler & Addoms ( 1956) Agua 55 a 1100 --- (0.55 a 2.76) bar 25,4 

h. = 3,5.[-~ r 
hL X,, 

Gucrrieri & Talty ( 1956) Metano! --- 6.8 a 54,8 1.0 bar 19 e 25,4 [ J" h8 _., 1 Benzeno -=.)4-
Etano! hL , . XII 

Chaddock & Nocragcr (I %6) R-12 I 00 a 500 7 a 39 12.2 oc 12.7 

h, = 3.0.[-1-r 
hL . X II 

Chaddock & Buzzard ( 1986) R-502 -+5 a 358 2 a 24 12.7 
h8 = ( 0,785 )(1 + J,S3X,' ·" ) 
hL XII 

Panek (1992) R-12 50 a 500 5 a 30 4.4 °C 10,2 

h. = 3,868 .[-
1-r, R-22 

hL X(( 
Bandarra Fo. (1997) 13-t.a 50 a 500 3 a 30 (-20 al5) °C 10,2 e [ J" 12.7 hB = 1 + 3, Ü _1_ 

hL X(( 
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Autor (ano) F luido Vel. Mássica Fluxo de Calor Temp.ou Pressão Di Correlação proposta. 

(kg!s m~) (kW/m2
) (mm) 

Chen (I %6) Agua 500 a 3600 6.3 a 2400 (0.55 a 35) bar h/J = 0_. A + Se.: .hn 
Metano! 
Benzeno [ r~ 1·~. = 2,35 . -

1
- + 0,2 13 Pcntano 

Hexano x/1 
Heptano 

S [I ? 5'' 10- 6 R tn J-' c = + - , J. · eL 
Gungor & Winterton (1986) Agua 60 a 8180 1 a 2600 (O a 105) °C 3-32 hB = Faw·hL +Saw·hcoo 

R-l i 
R-12 [ ]'" R-22 FGW = I + 24000.B!.IG + 1,37. -

1
-

R-1 13 x/1 
R- 114 s [ -6 ., I 17 j' 
Etilenoglicol aw = 1+ 1,15.10 F0w. Rei 

Liu & Winterton (1991) Agua 12 a 8 180 
R- li 

0,4 a 2600 (O a 105) oc 3-32 ., .., s ., 
h8 = (Fuv·hw )- + ( LW·hcoo t 

R-1 2 [ r· R-22 FLw = I+ x.PrL .(PL -i) 
R-113 Pv 
R-1 14 

Suv = (1 + 0,05 5 .}~~;~. Re~~6 J 1 
Etilcnoglicol 

Q Jung & Radermacher (1991) R-1 I 100 a 700 5 a 40 (- I O a 10) o c 8 hB = F;R.hL + SJR·hs.~ 
R-12 ~-
R- 13 [ J" 5-
R-22 FJR = 2,37. 0,29 + -

1
- "-' 

' 
R-32 x/1 ;:::;, 

~ R- 1 I -l S - 4048 X ' 22 B u 3 X < 1 t:;· 
R- 123 JH - · 11 • o ' rt - ~I 

o 

R- 134a s - "') o- o J x- 0. 2~ s - 0.33 C: 

R- 14 lb 
JR - - , , • 11 • o ' §: 

R-142b 1 <XII~ 5 ~· 

R- 143a ê; 
R- 152a 

<"l 
~ 

' 
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Wattclet et ai. ( 1994) R-12 25 a 500 5 a 30 (-15 a 5) oc 7,9 h~·s = (Fw.R.hLf 5 + (hcoo f
5 

R-134a 
F - 1 1 9?5 x -o.sJ w-+, - ·u 

R- 1 ""? F.-0
·
2 F. O ?5 - ,-'- · ' , r < ,-

R = 1,Fr ~ 0,25 
Stciner & Taborek (1992) Agua 70 a ~580 Agua:8 a 4600 (I- 185) bar 2-30 3 3 s 3 

R- 11 Ref.: 2 a 111 
hs = (F:.,Ao) +(:., ·h:.,) 

R-12 [ r R-22 F:;,, = (1- x)' ·s + 1,9.xo.6(; : )o.3s 
R-113 
Benzeno 

= • [ _tJ"'' [!_r· [ _li!T_ J"' Pentano 
Heptano SST Fpp· . . 
Ciclohexano ~o do Ra,o 
Metano! F(M) 
Etano! 
Butano! 

Presente Trabalho (2000) R-22 50 a 500 5. 10 e 20 5 e 8 °C 12.9 he = (16Fr r• [(FhJ3.01 + (ShEN )3.07 1'3.07 
R-134a 
R-404A F = I + 1,893 .Xu -o.n 

S = I t{l + 3,45.1 o-6 Re/ 25
1,55Bo0

·
22

) 

C7 = O; Fr)0,06 

C7 = 1,8 ; Fr :S 0,06 
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Autor (ano) Fluido Vel. Mássica Fluxo de Calor Temp.ou Pressão Di Correlação proposta. 

(k!-\fs m2
) (kW/m2

) (mm) 

Shah(i982) Agua I 00 a 2000 1.2 <I 2000 (-50 a 190) "C 6 a 25 hiJ 
R-11 lf/ =-
R-1 2 h L 

R-22 N = Co,Fr > 0,04 
R- I J3 
Hexano N = 0,38.Fr-0

·
3 .Co, Fr < 0.04 

* N > 1 

lfcN = 230.B~·5 ,Bo > 0,3.10-4 

lf/ EN = I+ 46 .B~.5 ,Bo ~ 0,3. 1 o--l 

1,8 
lf/ ~::c.: = No.~ 

lf/ = max( lf/ EN' 'f EC ) 

* 0,1 < N < 1,0 

lf/ ss = F.B~· 5 . exp(2, 74.N-0
·
1

) 

* N < 0,1 

-F B0·
5 e (? 74 N-0

·
15

) lf/ SB - · o · Xp -, · 

F= 14,7,Bo;:::: 11.10-4 

F= 1 5,4,Bo < 11.10-4 

'f = max( 'f SB' 'f EC) 

Kandlikar ( 1990) Agua 15 a~ ISO 1,2 a 2000 (0,4- 30) bar 5 a 30 
h8 - C C c~ (?5 F. f~ +C B c, F!, R-11 h- J· o . - . r 3· o . L 

R-12 L 

R-22 EC(EN) 
R-113 C1 = I,1360(0,6683) R-114 
R-152a 
R-l3Bl 

c2 = -o,9(-0,2) 



N2e Neon 

Picrrc (1956) R- 12 27 a 252 I a 35 (-20a+I O) uC 12 e 18 
R-22 

C3 = 667,2(1 os 8) 

C4 = o,7(0,7) 

c = 0,3(0,3) 

Para Fr<0.04-7 Cs=O 

h /; 
k • K ) n = - A (Re LO . f 
D 

K = i Lv ·/jx 
f L.g 

Se x, < 90% e I 09<Re,o.Kt<O, 7.1 012 

A=0,0009 e n=0,5 

Se 6. T.=6 °C e 109<Relo.K1<0,7.1012 

A=0.0082 e n=0.4 

' 

' 

C\ 
00 
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Autor (ano) Fluido Vcl. M3ssica Fluxo de Calor Temperatura (0 C) Di Correlação usada parà comparàção 

(kg/s m") (kW/m2
) (rnm) com os dados experimentais obtidos. 

Torikoshi & Ebisu (1994) R- 134a -lO a 280 --- 5 8,7 -------
R-32 

H a mbracus ( 1991) R-13-la+ólco 40 a 170 2a8 (-10 a +10) 12 Chen 

Katan (1994) R-402A l 00 a 300 4 a 30 (-1.3 a 10) 12 Gungor & Winterton 
R-404A 

Mclin & Vamling (1994) R-134a 120 a 300 I a 40 (O a 32) 10 Picrrc. Shah. Gungor& Winterton e 
Steiner & Taborek 

Wijaya & Spatz (1995) R-22 I óO a -!50 --- 4.4 9.5 -------
R-321125 

AI! man ( 1960) R-22 95 () ó35 95 a ó35 (-L-l c 23.S) S,7 Picrrc 

Johnston (1966) R-12 12 a 60 2 a 22 (-15 a -24) 12,7 Pierre 
R-22 

Andcrson ( 1966) R-22 32 a 347 32 a 347 -1.4 19 Dcngler & Addoms; Guerrieri & Talty e Chen 

Ross (1987) R- 152a I 00 a 500 10 a 30 (-20 a 15) 9,0 Chcn 
R-13BI 

Rcid ( 1991) R-113 200 a 600 lO a 40 70 8,7 ------

Takamatsu ( 1991/93) R-12 I I O a -lOO 5 a 50 (20 a 25) 7,9 Yoshida. (1990) 
R-134a 

Paim ( 1992) R-22 --- I a 10 o 15.0 -----

Eckcls (1990) R-22 I 35 a 400 --- (2 c 7) 7,94 Comparou hr.u so vshr.ALETADO 

Murata & Hashisume (1993) R-123 100a300 O a 30 12,7 h8 = hLF,..,m + hENN S,'vfH 

F =? 44X ..o.863 
MH - , u 

"' cr -4 p o,g [ p ' 'F ] 
hENN =.) l, 4 MO.I~r 0.9 rp 
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CAPITULO 3- Equipamento Experimental 

3.1 - Inta·odução. 

Neste capítulo será mostrado como foi desenvolvido o equipamento experimental 

utilizado no presente trabalho, a pesquisa bibliográfica efetuada inicialmente para levantar os 

equipamentos existentes e, com base nessa pesquisa, desenvolver e construir um equipamento 

com versatilidade suficiente para pennitir a variação e o controle dos principais parâmetros 

físicos que influenciam o coeficiente de transferência de calor. 

3.2- Os Equipamentos Existentes. 

Através de uma análise dos equipamentos experimentais foi possível dividi-los em 

distintos grupos de pesquisa, cujos trabalhos, independente de sua contribuição, mostraram 

maiores preocupações com diferentes aspectos do problema ou o abordam sob uma ótica muito 

particular. 

Alguns pesquisadores, como HAMBRAEUS ( 1995), P ALM (1991) e ANDERSON 

(1966) utili zaram um ciclo de refrigeração por compressão de vapor para realizar seus 

experimentos. Neste caso, o evaporador do ciclo é utilizado como seção de testes. Esse tipo de 

equipamento apresenta alguns inconvenientes ; como a presença do óleo de lubrificação do 

compressor que acaba por contaminar o refrigerante. Assim. ao invés de refrigerante puro, os 

testes são reali zados com uma mistura refrigerante-óleo. Outra limitação é a impossibilidade de 

se variar, de forma independente, os fluxos de calor e a vazão de refrigerante. 
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Foram encontrados, ainda, alguns equipamentos experimentais, tais como aqueles 

utiüzados por MURATA & HASHISillviE (1 993) e JOHNSTON & CHADDOCK (1964) cujos 

pesquisadores, no intuito de evitar a contaminação com o óleo, não utilizaram qualquer tipo de 

elemento mecânico de c irculação do refrigerante tais como compressor ou bomba . A circulação 

do refrigerante foi realizada por diferença de densidade. Em geral, o evaporador está localizado 

ao nível do solo e o condensador alguns metros acima, de forma a criar uma diferença de pressão 

entre ambos, possibilitando, assim, uma vazão razoável de refrigerante através da seção de 

testes. A principal desvantagem desse tipo de equipamento é justa mente a limitação do valor da 

vazão de refrigerante, que pode ser resolvida aumentando o desnível evaporador-condensador. 

Isso, entretanto, é um fator limitante, uma vez que esse desnível pode chegar a até 6 m, superior 

portanto, ao pé direito da maioria dos prédios. 

O exame dos dema is equipamentos disponíveis na literatura e independentemente de 

qualquer classificação adotada mostrou que os mesmos são constituídos de três ou quatro 

circuitos. Um primeiro circuito é o de refrigerante. onde se localiza a seção de testes. Para 

reaproveitar o refrigerante, um fluido de condensação deve ser utilizado. Aqui encontramos duas 

possibilidades: a primeira, é o uso de um fluido intermediá rio para a condensação do vapor 

gerado na seção de testes. Esse tluido é, geralmente, uma mistura de água e álcool que é 

resfriada por um ciclo de refrigeração convencional, cujo condensador é resfriado pela água da 

rede pública ou proveniente de uma Torre de Resfriamento. Um tanque com mistura 

anticongelante, que funciona como uma reserva de energia térmica é, em geral, utilizado. A 

segunda possibilidade é utilizar o próprio sistema de compressão de vapor para condensar o 

vapor do refri gerante gerado na seção de testes. eliminando portanto o fluido intermediário. 

Neste caso. o problema é encontrar diversos pontos de equ ilíbrio para os dois s istemas e a 

consequência é que, neste segundo caso, os testes são reali zados para uma única temperatura de 

evaporação. o que representa uma enorme limitação. 

3.3 - Requisitos do equipamento a ser construído. 

De acordo com PALM ( 1992) uma unidade experimental para ensaio deve perseguir o 

contro le rígido de algumas variáveis de processo. No presente trabalho essas variáveis são: fluxo 

de calor, velocidade mássica, temperatura de evaporação e título na entrada da seção de testes. 

Após o exame dos diversos tipos de equipamento existentes, optou-se por um equipamento 

constituído de: 1- Circuito de refrigerante, com circulação através bomba de engrenagens não-
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metálica e velocidade variável; o que evitaria a contaminação do refrigerante por óleo e 

permitiria a variação da velocidade máss ica; 2- Pré-aquecedor para o controle do título na 

entrada da seção de testes; 3- Circuito intermediário de solução anti-congelante, com tanque de 

armazenamento da solução para facilitar o equilíbrio do sistema quando da mudança da 

quantidade de calor tanto no pré-aquecedor quanto no Seção de testes: 4- Resfriador de líquido 

capaz de resfriar a mistura anticongelante à baixas temperaturas e 5- Torre de resfriamento para 

água de condensação do refrigerante do resfriador da mistura. A seção de testes será aquecida 

eletricamente para proporcionar um fluxo da calor uniforme na parede do tubo. Para isso serão 

utilizadas resistências elétricas do tipo fita, isoladas termicamente em sua superficie extema para 

evitar a troca de calor com o ambiente. 

3.4- O Equipamento Experimental Construído. 

A Fig. 3.1 apresenta um diagrama esquemático do equipamento experimental para a 

determinação do coeficiente de transferência de calor e da perda de carga na evaporação de 

refrigerantes halogenados. constntido no Laboratório de Refrigeração da EESC. Os dois maiores 

objetivos no desenvolvimento e constmção deste equipamento foram a fl exibilidade e precisão 

nas medidas. 

3.4.1- Os componentes do Circuito de Refrigerante. 

Os principais componentes do circuito de refrigerante são: a bomba de engrenagens de 

velocidade variável, o medidor de vazão, o sub-rcsfriador, o pré-aquecedor, a seção de testes e o 

condensador. Na entrada c na saída da seção de testes estão instalados visares h1bulares para a 

observação do regime de escoamento, sem introduzir perturbações espúrias. Além dos elementos 

já citados, o filtro secador e o visar de líquido completam o circuit o. 

Tubos de cobre comerciais de 12,7 nnn de diâmetro· interno são utilizados na conexão 

dos distintos componentes do circuito. Uma bomba de engrenagens de teflon, tàbricada pela 

Micropump-USA, é utilizada para circular o refrigerante através do circuito. Essa bomba 

apresenta uma capacidade de 9,8 1/min. 
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Um variador de frequência , modelo VL T -21 O, fabricado pela Danfoss, é utilizado para alterar a 

rotação do motor de acionamento da bomba e. consequentemente, a vazão de refrigerante através 

do circuito. Uma tubulação de "by-pass" liga a descarga da bomba à entrada do condensador 

com o objetivo de permitir um controle mais fino na vazão de refrigerante. No circuito de "by

pass ., está instalada uma válvula de agulha para efeito de controle da vazão. Após passar pela 

bomba, o refrigerante liquido circula pelo medidor de vazão, sendo este do tipo efeito de 

Coriollis, fabricado pela Danfoss, modelo l'vlASS 3000, com incerteza de medida de O, 15%. 

Além de avaliar a vazão (em massa) do refrigerante, o medidor permite a medida de sua 

densidade e temperatura. Do medidor de vazão, o refrigerante circula pelo sub-resfriador, que é 

um trocador da calor do tipo duplo-tubo, no qual o refrigerante passa pelo tubo interno e a 

mistura etilenoglicol-água pelo espaço anular. O papel desse trocador de calor é garantir o sub

resfriamento do refrigerante. No pré-aquecedor o refrigerante passa do estado de liquido sub

resfriado para o de saturação com um dado título. Esse componente é constntído em tubo de 

cobre de 16 mm de diâmetro c 8,9 m de comprimento, sendo recoberto por 13 resistências de 

aquecimento do tipo fita, de 624 W a 220 V cada. Essas resistências foram fabricadas pela 

Amptek-USA, apresentando 2,4 m de comprimento e 12 mm de largura, sendo isoladas 

eletricamente com uma fibra sintética de denominação comercial Amox. A quantidade de calor 

no pré-aquecedor é controlada por um variador de tensão, modelo VT-290 de 9 KVA de 

potência máxima, fabricado pela Sociedade Técnica Paulista. A potência fornecida é medida por 

um Transdutor de potência marca Yokogawa, modelo 2285A, com saída de 4 a 20 mA. Esta 

saída é transmitida ao terminal de conexões para medida ele parâmetros e létricos e deste para um 

conversor analógico/digital, o que permite a leitura ela potência diretamente na tela do 

computador. Para avaliar o grau de sub-resfriamento do refrigerante. na entrada do pré

aquecedor estão instalados: um transdutor de pressão e um tennopar tipo-T com isolação 

mineral. Na saída do pré-aquecedor está instalado um termopar para a avaliação da temperatura 

do refrigerante. 

Após o pré-aquecedor, o refrigerante dirige-se à seção de testes, que consiste de um tubo 

de cobre. horizontal. liso, de 2 m de comprimento. 12,9 mm de diâmetro interno com 1,3 mm de 

espessura de parede. Esse tubo é recoberto por 12 resistências de aquecimento do tipo fita de 185 

W a 220 V cada, possibilitando assim alcançar um fluxo de calor máximo de 29,5 kW/n{ Essas 

resistências estão recobertas por um material (Kapton) impermeável e resistente a altas 

temperaturas. O fluxo de calor na seção de testes é controlado por um variador de tensão modelo 

VM-230, 3 KVA de potência máxima. fabricado pela Sociedade Técnica Paulista. A potência 
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fornecida é medida por um Transdutor de potência da Yokogawa, modelo 2285A, com saída de 

4 a 20 mA. Essa saída é transmitida ao terminal de conexões para medida de parâmetros 

elétricos e deste para um conversor analógico/digital. o que permite a leitura da potência 

diretamente na tela do computador. A seção de testes está instmmentada com termopares tipo-T 

para a medida da temperatura da parede e do fluido. DetaU1es adicionais a respeito da seção de 

testes são apresentadas na seção 3.4.1.1. Depois de passar pela seção de testes, o refrigerante 

dirige-se ao condensador onde cede calor à mistura de etilcnoglicol-água, condensando-se. O 

estado do refrigerante, na saída do condensador é detenninado com o auxilio de um transdutor 

de pressão e um termopar ali instalados . 

3.4.1.1- A Seção de Testes. 

O conjunto de experimentos foi realizado com um tubo de cobre liso, 2 m de 

comprimento e 12,9 mm de diâmetro, como obsen,ado anteriormente. Um desenho esquemático 

da seção de testes é mostrado na Fig. 3.2. Ranhuras longitudinais de 50 mm de comprimento e 

0,7 mm de profundidade foram usinadas na parede externa do tubo com o propósito de permitir 

o alojamento dos termopares de medida de temperatura superficial. As ranhuras foram agmpadas 

em conjuntos de quatro por seção transversal do tubo, equidistantes entre si e localizadas à 

0°,90°,180° e 270°, a partir da gera triz superior do tubo, como pode ser visto na Fig. 3 .2. Os 

tennopares foram alojados longitudinalmente nas ranhuras de forma a minimizar o efeito de 

aleta. Os termopares foram recobertos por fitas adesivas de cobre de forma que, para todos os 

efeitos, tudo se passa como se os tennopares estivessem ''dentro" da parede do tubo. como pode 

ser observado na Fig.3.3 . Após a colocação dos termopares, a seção foi envolta com as 

resistências de aquecimento, doze no total, de forma a não deixar espaços livres sobre a 

superfície do tubo, o que poderia caracterizar uma não-uniformidade no fluxo de calor. O 

isolamento térmico é constituído de uma camada interna de fibra de vidro e externamente com 

borracha esponjosa, com espessura de 25 mm, fabricada pela Armstrong. Na extremidade da 

seção de testes foram previstas duas tomadas de pressão para efeito da medida da perda de carga. 

Visares tubulares estão instalados na entrada e saída da seção de testes, cerca de 50 nun antes e 

depois das tomadas de pressão, respectivamente. O diâmetro interno do tubo de vidro é 

aproximadamente igual ao diâmetro interno do tubo da seção de teste de forma a minimizar as 

perturbações no escoamento. Observações visuais do escoamento, portanto, são possíveis, bem 

como fenômenos como a formação de névoa e secagem de parede. 
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I' 
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SeçãoAA 

Figura 3.2 - Detalhe da Seção de Testes mostrando a localização dos temopares 
superficiais ao longo do tubo. 

3.4.1.2- O Circuito de Etilenoglicol-água. 

Para condensar o vapor do refrigerante formado no pré-aquecedor e na seção de testes é 

utilizada uma mistura anti-congelante fonnada por 50% de água e 50% de etilenoglicol. O uso 

de uma solução anti-congelante é necessário em virtude de alguns testes exigirem temperaturas 

do meio de condensação bem inferiores a O °C. Na condensação do refrigerante é ut ilizado um 

condensador do tipo tubo e carcaça horizontal, modelo CST-7, com 2,64 m2 de área de troca, 

fabricado pela Apema. 

O circuito da solução anti-congelante é constituído de um tanque de 36 litros, isolado 

termicamente, uma bomba centrífuga de circulação de 3 cv, além de um medidor de vazão do 

tipo turbina e válvulas de serviço. 

A solução anti-congelante é aspirada do tanque, passa pelo medidor de vazão e entra no 

condensador do ci rcuito principal, onde troca calor com o refrigerante. condensando-o. A 

mistura circula intemamente aos tubos do condensador enquanto o refrigerante condensa na 

carcaça. 
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Figura 3.3 - Detalhe do posicionamento do termopar na ranhura. 

Após o condensador, a mistura circula pelo evaporador do resfriador de líquido, onde 

rejeita calor para o refrigerante. A taxa de remoção de calor do condensador pode ser calculada 

por um balanço de energia, passível de ser realizado em virtude da instalação de termopares na 

entrada e saída do condensador além do medidor de vazão na linha de etilenoglicol-água. A 

mistura de etilenoglicol-água pode ser utilizada para resfriar o refrigerante no sub-resfriador do 

circuito de testes. 

3.4.1.3 - O Resfriador de Líquido (Chiller). 

Como observado anteriormente, calor removido pela mistura de etilenoglicol-água no 

condensador do circuito de refrigerante é rejeitado no evaporador do resfriador de líquido 

(Chiller). Este é constituído de um ciclo de refrigeração por compressão de vapor de R-22, com 

condensação a água. O condensador utilizado é o modelo CCA-25.72. 100.4, fabricado pela 

Apema. O evaporador é do tipo carcaça-tubos, horizontal, no qual o refrigerante evapora no 

interior dos tubos e a solução de etilenoglicol-água circula pela carcaça. Nesse ciclo, ~a 

compressão do refrigerante é feita por um compressor alternativo de estágio único de 

compressão, t~::de· 0. 4N-12.2 CIC, fabricado pela Bitzer, com capacidade de 15,3 kW à - 25 °C. 

Para a expansão do refrigerante são utilizadas duas válvulas de expansão termostática de 
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fabricação Danfoss, modelo TX2-68Z3206. Cada uma dessas válvulas é provida de um orificio 

diferente. sendo utilizadas de acordo com a temperatura de evaporação desejada. 

3.4.1.4- O Controle da Temperatura de Evaporação na Seção de Testes. 

Um dos aspectos mais importantes na realização dos ensaios é o controle da temperatura 

de evaporação elo refrigerante. Para o controle desse parâmetro foram adotadas duas estratégias: 

l- Controle da vazão da solução de etilenog licol-água e 2- Controle de sua temperatura. No 

primeiro caso, o aumento da vazão de mistura provoca a melhora da taxa de transferência de 

calor no condensador e consequentemente o aumento da taxa de condensação. Isso provoca uma 

redução elo volume de refrigerante no circuito e em conseqüência, a diminuição da pressão e da 

temperatura de saturação . Ao se reduzir a vazão da mistura ocorre o processo inverso, ou seja, o 

aumento da pressão e da temperatura de sahtração. Dessa forma, pode-se va riar a temperatura do 

refrigerante na seção de teste sem que seja necessário alterar a temperatura da mistura 

etilenoglicol-água. Para a variação da vazão da solução foi instalado um registro na descarga da 

bomba. 

A variação da temperatura da mistura etilenoglicol-água só é possível com a variação da 

temperatura de evaporação do resfriador de líquido. Para isso foram utilizadas duas válvulas de 

expansão, urna para cada faixa de temperahtra de testes. Nos testes com fluxos reduzidos de 

calor combinados com títulos reduzidos, nos quais a quantidade de calor na seção de testes e no 

pré-aquecedor são muito reduzidas, usa-se uma válvula de injeção de gás quente no ' ·Chiller". 

Essa válvula retira vapor superaquecido da linha de alta pressão e o injeta na entrada do 

evaporador. Dessa forma simula uma carga térmica no evaporador, evitando que o compressor 

desligue pela baixa pressão. já que nesses casos a temperatura de evaporação tende a diminuir 

continuamente. 

Vale salienta r também que a quantidade de refrigerante no circuito é de fundamental 

importância para a obtenção da temperatura desejada . Se o inventário de refrigerante for 

elevado, este se acumula no condensador reduzindo a área de condensação, o que resulta uma 

elevação da pressão. Caso contrário (quantidade insuficiente de refrigerante para o ensaio), 

observa-se a formação de bolhas no visor de líquido localizado na aspiração da bomba, o que 

invalida o ensaio, uma vez que o estado do refrigerante na entrada do pré-aquecedor fica 

indetenninado . 
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3.5 - Instrumentação. 

3.5.1- Temperatura . 

São medidas as temperaturas do fluido refrigerante em distintos pontos do circuito (vide 

Fig.3 . 1), da parede ao longo da seção de testes e da solução de etilenog licol-água. Para a medida 

da temperatura do refrigerante são utilizados termopares blindados tipo-T com isolação mineral, 

fabricados pela !ope e, nos demais casos, os termopares utilizados são do tipo-T, fabricados pela 

Omega, cncapados com plástico, apresentando uma bitola AWG-30 . A temperatura do 

refrigerante é medida na entrada e na saída da seção de testes bem como na saída do 

condensador c na entrada do sub-resfriador e pré-aquecedor. 

A determinação da temperatura da solução de etilenoclicol-água é feita na entrada e 

saída do condensador, o que permite f.1zer um balanço térmico do lado monofásico e a avaliação 

da quantidade de ca lor ali trocada. Para isso foram instalados dois termopares na tubulações de 

entrada e saída da solução de etilenonoglicol-água . A iJlstalação dos termopares foi executada 

em poços com tubo de cobre de diâmetro interno de 1,5 mm. A fixação desses poços foi feita 

com o uso de adesivo de epoxi de secagem rápida. Após a colocação do termopar foi aplicada 

uma camada de isolamento térmico sobre o mesmo para evitar a troca de calor com o meio e o 

estabelecimento de um perfil de temperatura na parede, o que poderia proporcionar um erro de 

leitura . Devido a alta condutividade da parede e sua baixa espessura, foram desprezadas as 

,·ariações de temperatura desde o lado interno até o lado externo. 

3.5.1.1 -Preparação dos Termopares. 

Os termopares foram preparados segundo as recomendações de LOMBARDI et ai. 

( 1983). Os fios foram manuseados através de luvas, limpos previamente com solventes (acetona, 

benzina e tctracloretileno) e torcidos para aumentar a resistência mecânica . Para a união dos dois 

metais utilizou-se um dispositivo gerador de arco voltaico, obtido através de descarga controlada 

de um banco de capacitares em atmosfera nào-oxidante de argônio. Para a verificação do 

acabamento foi utilizada uma lente de aumento. 
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3.5.1.2- Calibraçíio dos Termopares. 

A calibraçào dos termoparcs foi realizada com o uso de um banho termostático e um 

conjunto de termômetros de precisão do Laboratório de Refrigeração da EESC. Para isso foram 

utilizados 5 termopares, devidamente conectados ao sistema de aquisição, cujas extremidades 

foram mergulhadas no líquido do banho termostático, juntamente com um termômetro de 

precisão. Após a lguns minutos, quando a temperatura do banho mostrava-se estável, foram 

efetuadas as leituras das temperaturas do termômetro de precisão e aquela fornecida pelo sistema 

de aquisição. Esse procedimento foi repetido para a faixa de temperatura de - 1 O °C até 40 °C. O 

processo de calibraçào permitiu estabelecer uma incerteza de medida de temperatura de ± 0,2 oc 
para todas as medidas efetuadas. O Apêndice I descreve o procedimento de calibração dos 

termopares. 

3.5.2 - Pressão. 

Conforme indicado na Fig. 3.1, pontos de tomada de pressão foram previstos em quatro 

diferentes localizações do circuito de refrigerante: entrada e saída da seção de testes; entrada do 

pré-aquecedor e saída do condensador. Em todos os casos são utilizados transdutores de pressão 

fabricados pela Danfoss. modelo AKS-33. Dois tipos desses transdutorcs são utilizados: para a 

determinação da perda de carga ao longo da seção de testes são utili zados dois transdutores de 

pressão manométrica cuja faixa de uso é de - I à 12 bar ( -100 à 1200 kPa). Nos demais pontos a 

pressão absoluta é determinada com transdutorcs cuj a faixa de utilização é de O à 20 bar ( O à 

2000 kPa) . Todos os transdutores de pressão apresentam s inal de saída em corrente de 4-20 mA. 

A tomada de pressão é feita através de um orificio de I ,5 mm de diâmetro na parede do 

tubo. É importante notar que os transdutores de pressão são afixados nos próprios locais onde a 

pressão foi medida ao invés de serem posicionados em um único local e ligados, por tubulação, 

ao ponto onde a pressão é medida. 

A calibração dos transdutores de pressão foi realizada no Laboratório de Fenômenos de 

Transportes do Departamento de Hidráulica da EESC. Para tal foi utilizado um Calibrador de 

Peso Morto e um Amperímetro de alta precisão, modelo DM-5220 fabricado pela Tektronix. O 

procedimento consistiu em levantar vários pontos para cada transdutor e usar um ·'software· ' 

para ajustar um polinômio de segundo g rau a esses pontos. A seguir as constantes de calibração 
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foram introduzidas no sistema de aquisição para processamento da leitura. O procedimento de 

calibração dos transdutores de pressão está descrito no Apêndice I. 

3.5.3- Vazão. 

Dois medidores de vazão são utilizados no equipamento experimental: um para a medida 

da vazão de refrigerante, baseado no princípio de Coriollis, e outro para a vazão da solução de 

etilenoglicol-água, sendo este do tipo turbina. 

Os medidores de vazão com base no princípio de Coriollis são bastante precisos e 

versáteis pois a vazão é determinada independentemente da alteração da temperatura, pressão, 

densidade, viscosidade, condutividade térmica do fluido ou do perfil de velocidade. Além da 

vazão (massa) esses medidores fornecem. ainda, a densidade e a temperatura do fluido . O 

medidor especificado é fabricado pela Danfoss c é composto de duas partes pnncipats: o 

·'sensor .. (Mass 2 1 00) , que fica instalado na linha de líquido. e o conversor de sinais (Mass 

3000). Os sinais do medidor de vazão são transmitidos ao conversor de sinais através de cabo 

coaxial. Após o tratamento, os dados podem ser obtidos no painel analógico do conversor de 

sinais. No conversor também está disponível uma saída de 4-20 mA. Esses medidores são 

fornecidos com um "chip" e um certificado de calibração. Dependendo do tipo de "chip" 

escolhido tem-se uma faixa de vazão; no presente caso foi especificado o "chip" 01-6, que 

proporciona uma vazão máxima de 1000 kg/h. O certificado de cal ibração fornecido garante uma 

precisão de O, 15 % para o medidor. em toda sua f.'lixa de operação. Essa precisão foi confirmada 

no laboratório de vazão do IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológicas), para onde foi enviado o 

medidor para a devida calibração. A variação da vazão de refrigerante foi realizada mediante 

atuação sobre a rotação do motor de acionamento da bomba. o que foi conseguido graças à 

utilização de um variador de frequência conectado ao motor. Esse variador consiste uma unidade 

eletrônica utilizada para o controle contínuo da velocidade de motores de corrente alternada. No 

presente projeto foi utilizado o variado r de frequência modelo VL T -2 1 O, fabricado pela Danfoss. 

A medida da vazão da solução etilenoglicol-água foi feita por intermédio de um medidor 

do tipo turbina, instalado após a bomba de circulação. O medidor é composto de duas partes: o 

sensor, instalado na linha de líquido, e um painel digital que, no presente caso, foi instalado 

sobre o medidor. A rotação da turbina gera um sinal elétrico que é transformado em vazão, 
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sendo disponível em quatro dígitos na tela digital. O medidor escolhido opera em uma faixa 

aproximada de 600 - I 0.000 Kg/h. 

3.5.4- Potência Elétrica. 

A potência elétrica dissipada pelas resistências elétricas no pré-aquecedor e na seção de 

testes é medida por transdutores de potência descritos na seção 3.4.1 

Potência é dissipada no pré-aquecedor no intuito de controlar o título do refrigerante na 

entrada da seção de testes. Essa potência é fornecida por treze resistências elétricas de fita com 

624 W cada uma, o que proporciona uma potência total de 8, I kW. A potência elétrica é 

controlada por um variador de tensão modelo VT -290, de 9 KV A de potência máxima, para uma 

tensão de alimentação de 220 V. As resistências elétricas são ligadas em paralelo c, entre a 

entrada e a saída destas, foi instalado o transdutor de potência para avaliar a potência dissipada. 

Para a obtenção do valor da potência dissipada, o transdutor dispõe de uma saída de 4-20 mA, 

lida pelo sistema de aquisição de dados . Procedimento semelhante é utilizado na seção de testes, 

onde são utilizadas 12 resistências de 185 W cada e um variador de tensão modelo VM-230, de 3 

KVA de potência máxima. As incertezas desses transdutores de potência são: 0,25% e O. 5% 

respectivamente, segundo o fabricante . 

3.6 - Controle da Carga de Refrigerante no Circuito. 

Segundo PANEK (1992), a quantidade de refrigerante no circuito possui um efeito 

significativo sobre as características de operação do sistema. Uma quantidade excessiva de 

refrigerante no circuito provoca o aumento do nível de líquido no condensador, reduzindo 

portanto, a área de troca de calor e consequentemcnte aumentando a pressão. Quantidades 

reduzidas de refrigerante apresentam um efeito contrário, ou seja, a diminuição da pressão do 

circuito, já que maior área de troca está disponível no condensador. 

A quantidade de refrigerante no circuito é controlada adicionando ou removendo 

refrigerante para a garrafa, que é parte integrante do circuito experimental. O processo de 

remoção ou adição de refrigerante ao circuito é feito da seguinte forma: no primeiro caso 

(retirar), o refrigerante é bombeado através do circuito e uma pequena quantidade de calor é 

adicionada no pré-aquecedor, de forma a provocar uma pequena taxa de evaporação e um 
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aumento gradual da pressão interna do circuito. Quando a pressão do circuito é supenor à 

pressão da garrafa, abre-se a válvula de serviço localizada na tubulação que liga a garrafa ao 

circuito. O refrigerante, então, escoa para a garraf:1. Para adicionar refrigerante ao circuito, 

remove-se calor do refrigerante circulando mistura etilenoglicol-água, a baixa temperatura, pelo 

condensador. Isso provoca uma diminuição da pressão do circuito em relação a garrafa que 

permanece a uma pressão correspondente à temperatura ambiente. 

No caso de ensaios com mishuas não-azeotrópicas, como a adição, ou a remoção, de 

refrigerante pode alterar a concentração dos componentes, deve-se garantir que o processo seja 

feito com o refrigerante no estado líquido. Dessa forma a concentração dos componentes da 

mistura pennanece inalterada. 

3.7- O Sistema de Aquisição de Dados. 

O sistema de aquisição de dados utilizado no presente trabalho consiste de um 

microcomputador PC-486 - l 00 fVIHz; dois cartões de conversão analógico-digital, modelo 

DynaRes- 16, que proporcionam um total de 32 canais de medida com 12 bits de resolução; dois 

tenn inais de conexões para medida de temperatura, modelo T71-TC, num total de 16 canais; um 

terminal de conexão para medida de parâmetros elétricos, modelo T7l-TG, num total de 8 canais 

e um programa de controle Workbench. Tanto o programa como os cartões e painéis são da 

empresa Strawberry Tree-EUA. Os cartões conversores são instalados diretamente na placa-mãe 

do computador, enquanto que os terminais de conexões siio montados externamente ao 

computador. No caso, eles estão afixados na parede próxima ao computador. A Jjgação dos 

cartões aos terminais é feita através de cabos coaxiais. A Fig. 3.4 ilustra um diagrama 

esquemático do sistema de aquisição de dados. Como observado anteriormente, os termopares 

estão conectados aos terminais T7 1-TC, dotados de placa isotérmica com sensor de junta fria . Os 

sinais dos demais instrumentos: transdutores de pressão, medidor de vazão e transdutores de 

potência são enviados ao terminal T71-TG. Esses instnnnentos apresentam um sinal de saída de 

4-20 mA. 

O programa WorkBench, desenvolvido pela Strawberry Tree-USA, controla o sistema 

de aquisição de dados. Esse programa é constituído por diversos tipos de ícones. Combinando 

convenientemente vários desses ícones, obtêm-se as saídas desejadas: dados instantâneos, 

gráficos, médias, etc . O programa permite ao programador entrar com dados , manipulá -los ou 
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mostrá-los na tela do computador. Dados de saída podem, ainda, ser gravados em disquetes ou 

disco rígido. A Fig. 3.5 ilustra uma tela com exemplo simples de combinação desses ícones. Os 

ícones de entrada analógica estão "direcionados" para os terminais e canais no formato 

selecionado (corrente ou tensão), resolução e frequência de leitura. Todos os canais foram 

programados para uma frequência de leitura de 120Hz. 

Com o propósito de obter informações estatísticas e espectrais a partir de sinais de 

pressão e perda de carga, a frequência de gravação pode ser aumentada drasticamente para 

correlacionar os espectros obtidos com os diversos regimes de escoamento. Neste caso, a 

gravação dos dados pode ser feita com uma frequência de até 500 Hz, enquanto outros 

parâmetros como temperatura, vazão, etc., são gravados com freqüência de l Hz 

Cartões Analógico/ 
Digital- DR-16 

~----~t===: 
~---111! 

Microcomputador 

T-Tl-TC 

T-Tl-TC 

'----.; T-71-TG 

Cartões Analógico/digital : 02 
-32 Canais de medida com 12 bits 

Terminais de conexões : 03 
-16 canais para medida de temperatura 
-8 canais para medida de parâmetros elétricos 

Figura 3.4 - Diagrama esquemático do sistema de aquisição 
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3.8 - Operação do Equipamento 

Antes da entrada em operação do sistema, alguns procedimentos foram necessários, 

incluindo limpeza, testes de vazamento, evacuação e carga do sistema. Tais procedimentos serão 

discutidos na seção 3.8.1. A operação do sistema será discutida na seção 3.8.2, ao passo que na 

seção 3.8.3 será discutida a validação do circuito e os procedimentos de ensaio em escoamento 

monofásico. 

~ = = 

ILUSTRRC.WBB 

MTI • Te ST 

16.625 oC 

IY) MT2 • Ts ST 

17. 150oC 

S MU • DP 

69.616 Kpa 

Figura 3.5 - Exemplo de configuração do sistema de aquisição. 
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3.8.1 - Preparação do Equipamento 

Para prevemr o sistema contra a presença de particulados sólidos como: poetra, 

partículas metálicas e outros quaisquer elementos que pudessem provoca r o entupimento do 

sistema ou danificar a bomba de circulação de refrigerante, uma corrente de N2 a alta velocidade 

foi utilizada. Depois disso o sistema foi evacuado para a total eliminação da umidade presente. O 

passo seguinte foi " lavar" o circuito com R-li. Em seguida o sistema foi carregado com N2 sob 

pressão. Uma solução de água e sabão foi utilizada para verificar a estanqueidade de conexões 

soldadas c rosqueadas. Em seguida o sistema foi novamente evacuado e carregado com o 

refrigerante a ser ensaiado. Um detector eletrônico de vazamentos, Modelo TIF5650 da TIF 

lnstnunents Inc.-EUA foi utilizado para, uma vez mais, verificar a estanqueidade do circuito. 

3.8.2 - Operação do Equipamento 

Antes do inicio dos testes propriamente ditos, procedeu-se uma verificação geral, ou 

seJa, os equipamentos e os instmmentos foram cuidadosamente examinados. O mesmo 

procedimento foi obsen'ado em relação ao s istema de aquisição de dados e o programa de 

controle . Após essa verificação, o variador de frequência foi programado e a bomba de 

circulação de refrigerante acionada. Os valores lidos na tela digital do medidor de vazão e no 

sistema de aquisição foram comparados. As temperaturas nos diversos pontos do circuito 

também foram obsen ,adas para conferir se os valores se apresentavam coerentes. O passo 

segu inte foi acionar a bomba de circulação da mistura etilenoglicol-água, o resfriador e a torre de 

resfriamento. Após alguns minutos, constatando-se que a temperatura da solução etilenoglicol

água diminuía, as resistências elétricas do pré-aquecedor e da seção de testes. foram acionadas, 

inicialmente com potências reduzidas e que foram incrementadas progressivamente. Após a 

ligação das resistências, pequenos ajustes nos diversos equipamentos foram necessários até que a 

temperatura de evaporação desejada fosse alcançada. 

Como mencionado anteriormente, o equipamento experimental foi projetado de modo 

qu e alguns parâmetros pudessem ser controlados; entre eles a velocidade mássica, o fluxo de 

calor, o título na entrada da seção de testes e a temperatura de saturação. Assim, por exemplo, a 

vazão de refrigerante foi controlada pela ação sobre a rotação da bomba de circulação. Esta foi 

controlada pela frequencia de alimentação do motor através do variador. Um ajuste mais fino da 
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vazão pode ser obtido pelo ajuste da válvula de agulha do desvio. A temperatura de saturação do 

refrigerante .foi controlada pelo ajuste da vazão e da temperatura da mistura etilenoglicol-água, 

ao passo que o fluxo de calor foi ajustado pela potência elétrica fornecida pelo variador de 

potência. O título na entrada da seção de testes foi controlado pela potência elétrica fomecida às 

resistências elétricas do pré-aquecedor. 

Ensaios sucessivos permitiram concluir que o sistema atingia o regime permanente em, 

aproximadamente, 2 horas. Tal condição foi assumida quando, em I O minutos, a temperatura de 

saturação se mantinha dentro da faixa de variação de ± 0,5 o C. Após constatar que o sistema se 

encontrava em regime permanente, efetuava-se a gravação, em disco rígido, dos parâmetros 

físicos medidos . A gravação se prolongava por um período de 60 segundos. O intervalo de 

tempo decorrido entre a gravação de dois pontos era de I O a 15 minutos, em média . 

3.8.3 - Validação do Equipamento Experimental 

Antes da realização dos ensaios com mudança de fase, foram realizados uma série de 

ensaios com escoamento monofásico. Os objetivos desses primeiros ensaios foram: 1- Adquirir 

habilidade na operação do equipamento e 2- Verificar a confiabilidade dos dados experimentais 

proporcionados pelo equipamento. Esses ensaios foram realizados com o circuito experimental 

completamente cheio de refrigerante líquido, sendo mantida aberta, pem1anentemente, a válvula 

da tubulação que liga o circuito à garrafa de refrigerante. Esses ensaios foram realizados com a 

imposição, na seção de testes, de um fluxo de calor suficiente para provocar a variação sensível 

de temperatura sem que, entretanto, ocorresse mudança de fase . 

Os valores obtidos experimentalmente poderiam, então, ser comparados às de várias 

correlações disponíveis na literatura, tais como as de DITTUS-BOELTER ( 1930), PETJ-ruKOV 

( 1970) e GNIEUNSKI ( 1976). WA TTELET comparou essas três correlações e concluiu que, 

para números de Reynolds superiores a 4.000, essas correlações apresentam cksvios máximos 

de I 0% em relação aos dados experimentais. No presente caso, os resultados experimentais 

foram comparados com os valores proporcionados pela correlação de DITTUS-BOELTER. 

Valores do coeficiente de transferência de calor foram obtidos como os mesmos procedimentos 

descritos na seção 3.1 O. Neste caso, entretanto, os valores obtidos são locais, ou seja, o 

coeficiente de transferência de calor monofásico, medido nas seções onde se localizam os 

termopares superficiais, conforme descrito na seção 3.4.1 .1. 
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Os resultados obtidos são ilustrados na Fig. 3.6, para o refrigerante R-404A. Nessa 

figura é mostrado o coeficiente de transferência de calor obtido experimentalmente versus os 

valores proporcionados pela correlação de DITIUS-BOEL TER. O desvio médio apresentado 

pela correlação relativamente aos resultados experimentais foi de 2,5%. 
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Figura.3.6 - Coeficiente de Transferência de Calor Experimental versus Coeficiente de 
Transferência de calor calculado pela Correlação de DITIUS-BOELTER 
para R-404A;T=O °C; r/J =3,0 kw/m1
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3.9 - Matriz de Experimentos 

De acordo com o que foi concluído no capítulo anterior, alguns parâmetros físicos 

exercem uma forte influência sobre o coeficiente de transferência de calor. Entre esses 

parâmetros estão a velocidade mássica, G, o fluxo de calor, r/J , a temperatura de evaporação, T c 

o título, x. Dessa fonna, o banco de dados foi composto de forma que a influência de cada um 

desses parâmetros fosse evidenciado. As faixas adotadas para cada um desses parâmetros 

procurou obedecer aquelas observadas nos sistemas de refrigeração típicos. Nos ensaiOs, os 

parâmetros obedeceram a seguinte variação: 
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1- Velocidade Mássica: 50, 100, 200, 300 e 500 kg/m2.s 

2- Fluxo de Calor: 5, l O e 20 kW/m2 

3- Título : 5 até 90% 

4- Temp. de Evaporação: 8 e 15 oc 

O procedimento experimenta l era precedido pela preparação da matriz de experimentos, 

quando eram calculadas as quantidades de calor impostas na seção de testes c no pré-aquecedor . 

Esse procedimento permitia calcula r antecipadamente o título na entrada e na saída da seção de 

testes e, dessa forma o título médio na seção. Esse procedimento permitia, a inda, a determinação 

do coeficiente de transferência de calor ao longo de toda a fhixa possível de títulos médios. 

3.1 O- Tratamento dos dados 

Nesta seção será descrita a fonna como os dados obtidos fo ram tratados. Na primeira 

pa rte. será descrito como foi calculado o coeficiente local de transferência de calor, logo após 

será relatada a forma pela qual, através de um balanço de energia, o titulo na entrada e na saída 

da seção de testes fo i determinado. No Apêndi ce 11 é feita uma aná lise de incertezas para 

mostrar de que forma a incerteza de cada parâmetro influencia a grandeza fi nal medida: o 

coeficiente de transferência de calor. 

3.10.1 - Cálculo do Coefi ciente de T rans fe rência de Calor 

Neste traba lho o principa l parâmetro de interesse é o coeficiente de transferência de 

calor no escoa mento com mudança de fase, h8 , determinado a parti r de: 

(3 .I ) 
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onde os h8 ; são os coeficientes de transferência de calor locais, determinados em cada uma 

quatro das seções transversais da seção de testes e calculados pela Lei de Resfriamento de 

Newton: 

(3.2) 

onde <jJ = q I A , representa o fluxo da calor específico na seção de testes, q é a potência elétrica 

e A é a área lateral superficial interna. Tp; é a média das temperaturas tomadas à 0°,90°, 180° e 

270° em uma mesma seção transversal do tubo c Tr; é a temperatura do refrigerante em 

circulação na particular seção. A determinação de 7i·; foi efetuada através de uma interpolação, 

já que a temperatura do refrigerante foi determinada na entrada e na saída da seção de testes. 

Embora as temperaturas do tubo tenham sido tomadas em ranhuras executadas na superfície 

externa do h1bo, considerando o alto coeficiente de condutividade ténnica do cobre {339 

W/m.0C) c a sua pequena espessura. a queda de temperatura através da parede foi desprezada. A 

condução de calor axial ao longo do comprimento do tubo da seção de testes também foi 

desprezada . 

A área utilizada para o cálculo do coeficiente de transferência de calor pela Eq. (3.3) é a 

:lrea da superfície interna do tubo, dada por: 

A = rr.D,.L (3.3) 

onde Di e L são o diâmetro interno e o comprimento do tubo da seção de testes, respectivamente. 

A diferença de temperatura entre a superficie da resistência de aquecimento e o meio 

ambiente. pode provocar uma pequena perda de calor para o ambiente. No caso da seção de 

testes essas perdas foram calculadas pela correlação de CHURCHlLL & CHU, apud 

INCROPERA & DeWITT (1990), válida para 10-5 (Ra(J0 12
, sendo Ra o Número de Rayleigh. 

Para o caso do pré-aquecedor, as perdas foram avaliadas experimentalmente. Refrigerante no 

estado líquido foi circulado no pré-aquecedor e um fluxo ele calor ele baixa intensidade foi 

imposto de modo a não evaporá-lo mas somente provocar um aumento de sua temperatura. O 

balanço de energia no pré-aquecedor e os cálculos para a seção de testes mostraram que os 
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ganhos de calor representavam menos de I% do calor imposto, por isso esses ganhos foram 

desprezados. 

3.10.2- Cálculo do Título na Entrada da Seção de Testes 

Na entrada do pré-aquecedor o refrigerante está no estado sub-resfriado. Este estado era 

confirmado pelas medidas de temperatura e pressão ali efetuadas. Esse sub-resfriamento foi 

monitorado continuamente durante a realização dos testes. Dependendo da quantidade de calor 

imposta e da vazão, o refrigerante pode deixar o pré-aquecedor como uma mistura de líquido e 

vapor. Um balanço de energia no pré-aquecedor era realizado para detemlinar o título do 

refrigerante na saída do pré-aquecedor, que, para todos os efeitos, é igual ao tíh1lo na entrada da 

seção de testes, já que a saída de um se confi.mde com a entrada do outro. 

Com as considerações acima, o tíhllo na entrada da seção de testes era determinado pela 

seguinte equação. resultante do balanço de energia no pré-aquecedor: 

(3 .3) 

onde q PR é a potência elétrica dissipada no pré-aquecedor e os subscritos r e e denotam 

refrigerante e entrada do pre-aquccedor respectivamente. 

Conhecido o tírulo na entrada da seção de testes, um balanço de energia na seção de 

testes pennitia a obtenção do título na saída da mesma. 

Devido a sua grande versatilidade, foi utilizado o "software EES" (Engineering Equation 

Solver) para o tratamento dos parâmetros experimentalmente obtidos. Esse programa incorpora 

fi.mções de avaliação das propriedades termodinâmicas c de transporte de uma série significativa 

de refrigerantes, proporcionando ainda. a solução de sistemas de equações, regressões, a 

elaboração de tabelas e a confecção de gráficos. além de outros recursos. Desta forma. era 

conveniente o transporte dos parâmetros experimentais do sistema de aquisição para o EES. de 

forma a usar as facilidades oferecidas pelo mesmo. 
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3.10.3 - Incerteza Propagada. 

A Tabela 3. I mostra a precisão de cada instmmento utilizado na bancada experimental, 

conforme descrito anteriormente, bem como os valores máximo e mínimo da incerteza, em 

valores absolutos, propagada no coeficiente de transfcrencia de calor. A Tabela III . 1, do Anexo 

III, apresenta as incertezas associadas aos valores do coeficiente de transferência de calor obtido 

experimentalmente. 

Tabela 3.1 - Precisão c Incerteza dos Parâmetros envolvidos nos ensaios . 

Parâmetro Precisão Incerteza mínima Incerteza máxima 

(%) (%) 

Temperatura ± 0,2°C 

Pressão ±0,3% 

Vazão ±0, 15% 

Potência Elétrica ±0,5% 

Coeficiente de Transferência de 2,2 1 12,82 

Calor, h 
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CAPITULO 4- Análise de Resultados Experimentais. 

4.1- Introdução. 

Neste capitulo serão analisados os resultados obtidos experimentalmente. Serão 

discutidas as influências de parâmetros como: velocidade mássica, fluxo de calor, temperatura 

de evaporação c refrigerante. Entretanto, antes da análise propriamente dita dos dados obtidos, 

será feita uma breve revisão das misturas, abordando pontos de interesse desta pesquisa. Essa 

revisão tem por objetivo a justificativa da forma como o R-404A foi tratado neste trabalho. 

Os resultados experimentais utilizados neste trabalho estão apresentados no APÊNDICE 

III . Os refrigerantes ensaiados foram o R-22. R-l34a e o R-404A, este último uma mistura 

quase-azeotrópica. As condições dos testes estão resumidas no item 3.9. 1 do capitulo anterior. 

4.2 - Misturas . 

Uma mistura de dois (ou mais) tluidos miscivcis pode apresentar tanto características 

azcotrópicas quanto não-azeotrópicas. No primeiro caso, a mistura se comporta como um fluido 

puro: o que significa que, para uma dada pressão. a mudança de tàse ocorre a uma única 

temperatura. A concentração (aqui definida como a relação entre a massa do componente mais 

volátil e a massa total da mistura) da fase vapor é idêntica a concentração da fase líquida. A Fig. 

4.1 mostra o diagrama de equilíbrio temperatura-concentração para uma mistura azeotrópica de 

dois componentes A e B. O ponto "O" representa o componente B puro e o ponto " I " representa 

o componente A puro. Para a concentração C, a mistura se comporta como um tluido puro. Este 

é o exemplo de uma mistura de 48,8%, em massa, do R-22 e 51 ,2% do R- L 15 : o R-502. Trata-se, 

então. de uma mistura de um HCFC com um CFC. Esse refrigerante possui características 

semelhantes ao R-22 mas possui pelo menos duas vantagens em relação àquele: menor 
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temperatura de descarga na compressão e melhor miscibilidade com o óleo lubrificante. Sua 

principal utilização tem sido a nível comercial em aplicações de baixa temperatura de 

evapor~ção: balcões frigoríficos, gôndolas de supermercados, pequenas câmaras frigoríficas, etc. 

No segundo caso, a mistura é dita não-azeotrópica (ou zeotrópica). Dessa forma, para 

uma dada pressão, a mistura não mais evapora a uma temperatura constante, mas em uma 

"faixa" de temperaturas que depende da concentração dos componentes na mistura e, nesse caso. 

a concentração da fase vapor é diferente da concentração da fase líquida . A Fig. 4 .2 apresenta o 

diagrama de equilíbrio de uma mistura não-azeotrópica de dois componentes A e B. Para uma 

dada concentração C do componente A, a uma dada pressão, com a adição contínua de calor à 

mistura líquida, o processo de ebulição se inicia em uma temperatura Tb (temperatura de 

ebulição) e termina na temperatura Td (temperatura de orvalho). A curva de ebulição, indicada na 

Fig. 4.2, representa a sucessão de pontos representativos de inicio de ebulição para todas as 

concentrações possíveis do componente A em 8 , já a curva de condensação representa a 

sucessão de pontos de final de ebulição (ou in icio de condensação). Para a mesma concentração 

C, wn ponto entre Tb e Td, representa um estado no qual líquido e vapor coexistem em equilíbrio 

termodinâmico. Como cada componente da mistura possui uma temperatura de inicio de 

ebulição, após o inicio desse processo, ocorrerá a alteração da concentração dos componentes na 

mistura. Durante o processo de evaporação, a concentração do componente mais voláti l irá 

diminuir progressivamente na fase líquida e aumentar na fase vapor enquanto que o inverso 

ocorrerá para o componente menos volátil. Para o l!stado correspondente ao ponto D da Fig. 4.2, 

as concentrações das fases líquida e vapor podem ser determinadas traçando uma linha 

horizontal desde o ponto considerado, até alcançar a curva de ebulição e condensação 

respectivamente. A partir dos pontos encontrados baixam-se vertica is que determinam as 

concentrações de cada fase. 

A cada pressão corresponde um par de curvas de mudança de fase no diagrama de 

equilíbrio. Assim. quando a pressão aumenta as curvas de condensação e de evaporação se 

deslocam para cima, indicando um aumento da temperatura de mudança de fase com a pressão . 
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Figura 4.1- Variação da temperatura em função 
da composição. para uma mistura Azeotrópica. 

4.2.1- Misturas Quase-azeotrópicas. 
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Figura 4.2- Variação da temperatura 
em função da composição. para uma 
mistura Não-azeotrópica. 

Como citado anteriormente, uma das caracteristicas das misturas não-azeotrópicas é a 

variação da temperatura. denominada de "deslizamento", durante a mudança de fase, a pressão 

constante. Essa variação de temperatura pode ser da ordem de até 13 °C, como no caso da 

mistura de 47% de R-22 com 53% de R- 114, em massa. Há casos, entretanto, em que essa 

diferença é da ordem de 1.0 oc ou mesmo inferior. No caso das misturas R-402A ( 60% de R-

125: 2% de R-290 e 38% de R-22. em massa) e R-404A (44% de R-1 25; 52% de R-143a e 4% 

de R-134a, em massa). essas diferenças são de 1.0 I oc e 0,45 °C respectivamente. Misturas em 

que a diferença é inferior a 1.0 °C, são designadas pelo termo "quase-azeotrópica''. Nos ensaios 

realizados no presente trabalho. mesmo considerando o reduzido deslizamento do R-404A, as 

propriedades termodinâmicas desse refrigerante foram tomadas para uma temperatura de 

evaporação média, considerando as pressões de entrada e saída da seção de testes. Os erros 

encontrados, quando adotado o proced imento acima, foram da ordem de 2 a 3 % relativamente 

aos valores encontrados na literatura . 
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O R-404A está sendo proposto com substituto do R-502. De fato esse refrigerante possui 

propriedades termodinâmicas e de transporte muito semelhantes ao do R-502. A tabela 4 .1 

compara as propriedades físicas dos dois refrigerantes a 2,4 °C. Para os dois refrigerantes, essas 

propriedades foram tomadas do ASHRAE Handbook Fundamentais (1997). 

Tabela 4.1- Propriedades dos refrigerantes R-404A e R-502 a 2,4 °C. 

Propriedade Unidade R-404A R-502 

Pressão de saturação kPa 66 1 616 

Densidade do líquido kg/m3 1164 1313 

Densidade do vapor kg/ntJ 32,9 34,9 

Viscosidade do líquido p Pa.s 181 226 

Viscosidade do vapor p Pa.s 11,7 12,1 

Calor específico do líquido kJ/kg K 1,34 1) 18 

Calor específico do vapor kJ/kg K 0,93 0,71 

Calor latente kJ/kg 166,3 144,9 

Tensão superficial N/m 0,00746 0,00992 

Pressão crítica kPa 3732 4075 

Massa molecular - 97,6 111,63 

Temperatura de ebulição o c 2,4 2,4 

Temperatura de orvalho o c 2,8 2,4 

Como pode ser observado, as propriedades dos dois refrigerantes são muito semelhantes. 

As diferenças entre as propriedades dos dois refrigerantes, salvo raras exceções, situa-se na faixa 

de lO a 15 'X .. Deve-se ressaltar ainda que o R-404A é uma mistura de refrigerantes da família do 

HFC's, portanto inofensivos à camada de ozônio, ao contrario do R-502 que é constituído da 

mistura de um HCFC (R-22) e um CFC (R-115). 
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4.3 - Análise dos Resultados Experimentais Obtidos. 

4.3.1 - Efeito da Velocidade Mássica. 

A velocidade mássica é um dos parâmet"ros que mais afeta o mecanismo de transferência 

de calor em ebulição convectiva devido tanto a efeitos dinâmicos como de transição de regimes 

de escoamento. As Figs. 4.3a c b, obtidos para os refrigerantes R-404 e R-22, são representativas 

do efeito da velocidade mássica. Uma cuidadosa observação permite identificar duas faixas para 

a velocidade mássica, correspondentes a comportamentos distintos do coeficiente de 

transferência de calor. Esses resultados podem ser agrupados em duas fa ixas: velocidade mássica 

reduzida, englobando va lores menores que 200 kgl (s n/) , e elevada para G ~ 200 kgl (::.· n/). 

1- Faixa de velocidade mássica reduzida. O coeficiente de transferência de calor apresenta fraca 

dependência do título. Isso provavelmente está relacionado à ocorrência do padrão ondulado em 

toda a faixa de título considerado neste estudo, antes da ocorrência da secagem da parede. O 

coeficiente de transferência de calor aumenta com a velocidade mássica devido à diminuição da 

espessura do filme líquido na parte inferior do tubo, o que provoca a exposição, ao vapor, de 

uma grande área do tubo. Também pode ser observado nas Figs. 4.3a e b que, a títulos reduzidos, 

o coeficiente de transferência de calor é pouco afetado pela velocidade mássica provavelmente 

devido a presença de uma significativa porção de líquido. com possível ocorrência de ebulição 

nucleada sobre a superfíc ie aquecida. 

2- Faixa de velocidade mássica elevada. O coeficiente de transferência de calor apresenta 

distintos comportamentos dependendo da faixa de titulo observada. Para título acima de 50%. o 

alcance depende da velocidade mássica, o coetíciente de transferência de calor diminui 

inicialmente com o título. Isso, provavelmente, se deve a transição elo padrão bolhas para o 

intermitente. Então um contínuo incremento do coeficiente de transferência de calor pode ser 

notado, correspondendo ao estabelecimento do padrão anular de escoamento e à progressiva 

evaporação da fina camada de líqu ido aderida à parede do tubo. 

Comportamentos similares foram obtidos para diferentes refrigerantes, como notado nas 

Figs. 4.3a e b. Na Fig. 4.3a. as barras de incerteza foram int roduzidas em cada ponto. Pode ser 

claramente observado que as incertezas reduzidas estão associadas aos reduzidos valores do 

coeficiente de transferência de calor. Esse resultado era esperado uma vez que, neste caso, a 

diferença entre a temperatura do fluido e da parede é maior. 
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Figura 4.3n - Variação do coeficiente de transferência de calor com o título. 
Demonstração do efeito da velocidade mássica. Refrigerante R-404A, 
TsAr 8 °C, rp =5 kW/m2
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Demonstração do efeito da velocidade mássica. Refrigerante R-22, 
TsAr 15 °C, r/J =5 kW/m2
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4.3.2 - Efeito do Fluxo de Calor. 

O efeito do fluxo de calor sobre o coeficiente de transferência de calor é mostrado nas 

Figs. 4.4a e b, para os refrigerantes R-l34a e R-404A, para uma velocidade mássica de 300 kgl(s 

n/), que correspondc a faixa de velocidade mássica elevada, da seção precedente. O padrão 

mostrado nessas figuras corresponde ao que foi descrito na seção precedente. O fluxo de calor 

afeta o coeficiente de transferência de calor, especialmente na região de títulos reduzidos, como 

pode ser observado na Fig. 4.4a, este efeito é uma clara indicação da ocorrência de ebulição 

nucleada . Nesse caso, o coeficiente de transferência de ca lor depende do fluxo de calor, 

aumentando com o mesmo. Conforme o título aumenta. as curvas correspondentes a diferentes 

fluxos de calor tendem a colapsar devido a supressão da nucleação de bolhas motivado pela, 

relativamente, baixa temperatura do filme líquido que cobre a superfície, no padrão anular. É 

interessante notar que a intensa evaporação na intertàcc líquido-vapor, no padrão anular. resfria 

eficientemente tanto a supertlcie como o filme líquido permitindo o aumento do coeficiente de 

transferência de calor e a supressão da nucleaçào de bolhas. Esse comportamento foi observado 

anteriormente e confirmado no presente estudo para fluxos de calor menores que lO kW/m2
, 

como ilustrado nas Figs. 4.4a e b. Por outro lado, altos valores do fluxo de calor parecem afetar o 

coeficiente de transferência de calor de maneira distinta. De fato, o fluxo de calor afeta o 

coeficiente de transferência de calor em toda a faixa de títulos , particulannente para o 

refrigerante R-404A. como observado na Fig.4.4b. Esta tendênc ia pode indicar a ocorrência de 

ebulição nucleada mesmo a títulos da ordem de SO%. que é uma característica pouco usual. 

Efeitos da rcsistencia elétrica de aquec imento e erros na leitura da temperatura foram 

descartados. Se esse fosse o caso, a ltos fluxos de calor estariam associados a altas temperaturas 

da parede. diminuindo o coeficiente de transferência de calor. uma tendência oposta ao que se 

observa nas Figs. 4.4a e b. 
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Resultados para faixa de velocidade mássica reduzida são apresentados nas Figs. 4.5a e 

b, para os refrigerantes R-22 e R-404A. O coeficiente de transferência de calor é afetado por e 

aumenta com o fluxo de ca lor em toda a faixa do título, embora, para um fluxo de calor 

particular. ele ainda permaneça essencialmente constante ou sofra uma ligeira redução com o 

título. como observado nas discussões de seções anteriores. Esse comportamento, certamente, 

está associado ao efeito da ebu lição nucleada na camada de líquido na parte inferior do tubo. 

As Figs. 4 .5a e b, também ilustram pontos de dados à diferentes temperaturas de 

saturação. indicando um menor efeito deste parâmetro sobre o coeticiente de transferência de 

calor. O efeito da temperatura de saturação será discutido em maiores detalhes na próxima seção. 
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Figura 4.5n - Variação do coeficiente de transferência de calor com o título. 
Demonstração do efeito do fluxo de calor para tàixa de velocidade 
mássica reduzida. R-22: Tsxr=S e 15 °C: G= l OO kgl (v n/) . 
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Figura 4.Sb - Variação do coeticiente de transferência de calor com o título. 
Demonstração do efeito do fluxo de calor para faixa de velocidade 
mássica reduzida. R-404A; TsAr8 e 15 °C; G=50 kgl (s m} 

4.3.3- Efeito da Temperatura de Saturação. 

Para a ava liação do efeito da temperatura de saturação sobre o coeficiente de 

transferência de calor foram realizados ensaios nas temperaturas de 8 e 15 °C. Embora limitada 

para uma análise em profundidade dos efeitos sobre o coeficiente de transferência de calor. essas 

temperaturas envolvem valores suficientes para permitir tirar algumas conclusões bastante 

interessantes. A Fig. 4.6 ilustra um gráfico da variação do coeficiente de transferência de calor 

com o título obtido experimentalmente com o refrigerante R-22 para uma velocidade mássica de 

300 kgl(s m2
). É interessante notar que, para flu xos de calor reduzidos, os efeitos da temperatura 

de saturação são restritos à região de títulos reduzidos onde a ebulição nucleada está claramente 

presente. Na região de títulos elevados, onde se observa o padrão anular, o efeito da temperatura 

de saturação sobre o coeficiente de transferência de calor é pouco significativo, embora um 

interessante efeito possa ser observado na figura. De fato, o coeficiente de transferência de ca lor 

à baixas temperaturas de saturação tende a alcançar valores maiores que aqueles correspondentes 

à altas temperaturas. Isso está claramente relacionado à resistência térmica do filme líquido junto 
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à parede intema do tubo, sob padrão anular, que é inversamente proporcional à condutividade 

térmica do líquido. Uma vez que a condutividade térmica do líquido diminui com a temperatura. 

o mesmo ocorre com o coeficiente de transferência de calor, o que explica a tendência observada 

na Fig. 4 .6. 

A temperatura de saturação afeta uniformemente o coeficiente de transferência de calor 

em toda a faixa de títulos considerada na figura, para fluxo de calor de 20 kW/m2
• Isso é outra 

evidencia que, para fluxos de calor elevados, a ebulição nucleada pode ocorrer a títulos da ordem 

de até 80%. 
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Figura 4.6 - Variação do coeficiente de transferência de calor com o título. 
Demonstração do efeito da temperatura de saturação. R-22; G== 300 
kgl (.\' n/). 

4.3.4 - Efeito do Refrigerante. 

Os refrigerantes considerados nesta pesqu1sa pertencem a diferentes famílias de 

compostos halogenados. Suas propriedades de transporte, embora sendo relativamente próximas, 

apresentam diferenças qu e podem afetar o mecanismo de transferência de calor na parede do 

tubo. As Figs . 4.7a e b, ilustram como o coeficiente de transferência de calor varia com o 
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particular refrigerante. A Fig. 4.7a apresenta os resultados obtidos para G =300 kgl(s m2
), que 

pertence a faixa de velocidade mássica elevada. O comportamento do coeficiente de 

transferência de calor é semelhante para todos os refrigerantes ensaiados, com as tendências 

previamente discutidas sendo claramente mostradas nessa figura. O refrigerante R -l34a 

apresenta maiores valores para o coeficiente de transferência de calor, enquanto o R-404A 

apresenta os menores valores para esse coeficiente. confirmando os resultados obtidos 

anteriormente. 

A Fig. 4. 7b ilustra resultados experimentais obtidos com velocidade mássica de 200 

kgl(s n?). Digno de nota, são as diferentes tendências em relação à Fig. 4. 7a. A variação do 

coeficiente de transferência de calor, com o título, para o refrigerante R-l34a apresenta o 

comportamento típico correspondente à velocidades mássicas elevadas, com a ebulição nucleada 

dominando a região de títulos reduzidos seguindo-se a transição para o padrão anular de 

escoamento. que nesse caso, ocorre à títulos da ordem de 20%. O comportamento dos outros 

dois refrigerantes é adverso relativamente ao modelo físico, geralmente aceito, e discutido 

anteriormente. No caso do refrigerante R-22, a transição para o padrão anular ocorre à títulos da 

ordem de 40%, entretanto para o refrigerante R-404A a transição é postergada para títulos da 

ordem de 60%. Esses dois refrigerantes são caracterizados por uma região intermediária onde o 

coeficiente de transferência de calor permanece constante, um comportamento similar ao do 

padrão ondulado. Algumas observações adicionais acerca da Fig. 4.7b podem ser sumarizadas 

como: 

1 - Na região de títulos reduzidos, onde o mecanismo de ebulição nucleada é dominante, o 

coeficiente de transferência de calor associado ao refrigerante R-404A apresenta os maiores 

valores enquanto os menores valores correspondem ao refrigerante R-22. 

2 - A variação do coeficiente de transferência de calor para os refrigerantes R-134a e R-22 

apresentam uma inflexão que não é observada à velocidades mássicas elevadas. Além disso, o 

coeficiente de transferência de calor do refrigerante R-1 34a é maior que o do R-22, invertendo a 

tendência obsenrada quando a velocidade mássica é de 300 kgl(y m} 

3 - Dado o comportamento atípico do coeficiente de transferência de calor, quando 0=200 kg1(s 

m2
), para os três refrigerantes considerados neste estudo. esta velocidade mássica pode estar 

associada à transição entre as velocidades mássicas: reduzida e elevada. 
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Figura 4.7a - Variação do coeficiente de transferência de calor com o título. 

/S 

Demonstração do efeito do refrigerante. Tsxr= 8 °C, t/J =5 kW/m2
, 

G=300 kg!(s n/) . 
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Figura 4.7b - Variação do coeficiente de transferência de calor com o título. 
Demonstração do efeito do refrigerante. Tsxr= 8 °C, t/J=5 kW/m2

, 

G=200 kgl (s n/). 
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4.4- Conclusões. 

A análise levada a efeito no presente capítulo pennitiu extrair algumas importantes 

conclusões acerca dos efeitos dos diferentes parâmetros sobre o coeficiente de transferência de 

calor. Um sumário dessas conclusões é apresentado a seguir. 

1- Efeito da velocidade mássica. No que diz respeito a influência da velocidade mássica, a 

análise foi efetuada considerando duas faixas: reduzida, englobando valores da velocidade 

mássica menores que 200 kg!{.Y n/) , e elevada para G ~ 200 kg1(s n/) . No primeiro caso o 

coeficiente de transferência de calor se mantém praticamente inalterado ao longo do evaporador 

com predominância do padrão estratificado. Quando G ~ 200 kgl (s nl) , que caracteriza as 

velocidades mássicas elevadas, o comportamento do coeficiente de transferência de calor 

depende da faixa de títulos analisados. Na região de títulos reduzidos, o coeficiente de 

transferência de calor diminui inicialmente com o título. provavelmente devido à transição do 

padrão bolhas para o intermitente. Após essa transição o coeficiente passa a aumentar 

continuamente com o título, efeito esse causado pela progressiva diminuição da espessura do 

filme líquido junto à parede do tubo. 

2-Efeito do fluxo de calor. Como mostrado, principalmente nas Figs. 4.4a e b, o fluxo de calor 

afeta o coeficiente de transferência de calor, especialmente na região de títulos reduzidos, esse 

efeito é devido à ocorrência da ebulição nucleada. N-:ssc caso o coeficiente de transferência de 

calor depende do fluxo de calor, aumentando com este. A medida que o título aumenta, as curvas 

correspondentes a diferentes fluxos de calor tendem a colapsar devido a supressão da nucleaçào 

de bolhas motivado pela baixa temperatura do filme líquido que cobre a superficie, no padrão 

anular. Elevados valores do fluxo de calor, entretanto, parecem afetar o coeficiente de 

transferência de calor de maneira diferente. Na Fig. 4.4b, para o refrigerante R-404A, quando 

f/> = 20 kW/m2
, o coeficiente de transferência de ca lor apresenta comportamento típico do padrão 

ondulado. embora a velocidade mássica não corresponda a esse padrão. Esse comportamento 

pode estar associado a ocorrência de ebulição nucleada, mesmo a títulos da ordem de 80%. 

3- Efeito da temperatura de saturação. A temperatura de saturação afeta o coeficiente de 

transferência de calor, principalmente na região de títulos reduzidos devido a ocorrência da 

ebulição nucleada. Na região de títulos elevados o coeficiente é pouco afetado. Notou-se ainda 

que o coeficiente de transferência de calor à baixas temperaturas de saturação tende a alcançar 

valores maiores que aqueles correspondentes à altas temperaturas. Isso está claramente 
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relacionado à resistência térmica do filme líquido junto à parede intema do tubo, sob padrão 

anular. que é inversamente proporcional à condutividade térmica do líquido. 

4- Efeito do reji'lgerante. Os refrigerantes utilizados na presente pesquisa foram: R-22, R-134a e 

R-404A. A Fig. 4. 7a. para 0=300 kg1(s m2
) , apresenta comportamentos semelhantes para os três 

refrigerantes ensatados, conforme discutido anteriormente. Entretanto, na Fig. 4.7b, onde 0=200 

kgl (s m2
), o comportamento do coeficiente de transferência de calor apresenta certas 

particularidades. Na região de títulos reduzidos, o refrigerante R-404A, apresenta matar 

coeficiente de transferência de calor, ao contrário do caso anterior. No caso do refrigerante R-22, 

a transição para o padrão anular ocorre à títulos da ordem de 40%, enquanto que para o 

refrigerante R-404A essa transição ocorre apenas a títulos da ordem de 60%. Dado esse 

comportamento, a velocidade massica 0=200 kgl (s n/) , pode estar associada à transição entre as 

velocidades mássicas redu zida e elevada. 
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CAPITULO 5- Correlaçrio de Resultados Experimentais. 

5.1- Introdução. 

O objetivo precípuo deste capítulo é a proposição de uma correlação de dados 

experimentais obtidos através do equipamento experimental descrito no capítulo 3. Os 

resultados experimentais serão comparados com algumas correlações selecionadas da 

literatura. Uma das correlações é a de KANDLIKAR, a qual, como visto no capítulo 2, está 

entre aquelas que apresentam menores desvios médios em relação aos dados experimentais. 

A utilização dessa correlação depende do parâmetro Ffl, que incorpora as características 

intrínsecas de cada refrigerante ensaiado. No caso do refrigerante R-404A, o parâmetro não 

está disponível e será aqui detenninado, o que possibilitará a aplicação da correlação de 

KANDLIKAR a esse refrigerante. 

5.2 - Determinação do Fatot· Dependente do Fluido, Ffl., da Correlação de 

KANDLIKAR. 

Confonne mencionado anterionnente, a correlação de KANDLIKAR ( 1990) foi 

classificada como Estritamente Empírica e é uma das mais bem estabelecidas entre as 

correlações citadas, tendo sido usada por vários autores como referência para resultados 

experimentais. No desenvolvimento dessa con·elação o autor introduziu um tenno que 

depende do fluido: FJL· A introdução desse tem10 foi justificada pelo fato de proporcionar 

menores desvios médios quando da aplicação da correlação. Se, por um lado, a introdução do 

termo FjL proporciona menores desvios médios, por outro, dificulta a aplicação da cotTelaçào, 

visto que esse termo não foi determinado para todos os fluidos, mormente os novos 

refrigerantes, como é o caso do R-404A. 
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A detenninaçào desse termo é de fundamental importância pois permitirá ajustar a 

correlação de KANDLIKAR aos dados experimentais obtidos no presente estudo. A 

detenninaçào do FJL foi realizado utilizando 348 pontos experimentais para o R-404A, sob as 

seguintes condições: 

-Temperatura de Evaporação: 8 e 15 °C. 

-Fluxo de Calor: 5, lO e 20 kW/m2 

-Velocidade mássica: 50, 100, 200, 300 e 500 kgl(s.nl) 

-Título médio: 5,8 a 98% 

O procedimento utilizado para a determinação do termo FJL foi semelhante àquele 

adotado pelo autor. Utilizando a correlação, o valor do coeficiente de transferência de calor 

foi calculado para valores do título cotTespondente aos dados experimentais. O valor do 

termo F1L variou entre 0,50 e 5,00; para todos os casos foi calculado o desvio médio, definido 

pela seguinte expressão: 

- 1 ~ ("exp - hKa11 ) d =-~ . .100 
11 ;~ t hexp 

(5 .1) 

O valor de F1L que proporc ionou o melhor resultado foi de I ,55 que cotTesponde a um 

desvio médio de 15,04% em relação aos dados experimentais. 

5.3 -Desenvolvimento de uma Correlação para Coeficiente de Transferência de calor. 

Nesta seção serão discutidos os procedimentos adotados no desenvolvimento de uma 

correlação para a determinação do coeficiente de transferência de calor que caracterize os 

resultados experimenta is obtidos. Inicialmente será feita uma justificativa da escolha do 

modelo adotado e a seguir será apresentado o procedimento adotado no ajuste da correlação 

ao banco de dados disponível. A correlação resultante apresentou desvios médios 

compatíveis com as correlações classificadas como Estritamente Empíricas, mesmo com a 

inclusão dos dados experimentais de velocidades mássicas reduzidas e elevadas (G=50 e 500 

kgls m\ que em geral não são incluídas na avaliação de outras correlações. 
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5.3.1- O Modelo 

No capítulo 2, as correlações para o coeficiente de transferência de calor foram 

divididas em: a) Modelos Estritamente Convectivos, b) Modelos de Superposição de Efeitos 

e c) Modelos Estritamente Empíricos . Esses modelos foram exaustivamente discutidos 

anteriormente. BANDARRA FILHO ( 1997), utilizando os dados experimentais obtidos no 

ACRC 1
, fez uma análise comparativa, tendo denominado as conelações do terceiro grupo 

como "Correlações Baseadas em Banco de Dados". As conelações pertencentes ao primeiro 

grupo apresentaram os maiores desvios médios. Desse grupo, a correlação de CHADDOCK 

& NOERAGER (1966) apresentou o maior desvio médio, com 86%, enquanto a correlação 

de P ANEK ( 1992) apresentou um desvio de 20%, o menor para esse grupo. As correlações 

classificadas como Estritamente Empíricas apresentaram, "em média", os menores desvios ~ 

médios entre todas as conelações apresentadas. A conelação de KANDLIKAR (1990) 

apresentou desvio de 14,2% enquanto a de SHAH (1982) mostrou um desvio de 17, 7%. As 

correlações do segundo grupo apresentaram desvios médios intennediários entre as do 

primeiro e do terceiro grupo. Dentre essas, as correlações de W A TIELET ( 1994) e de LIU & 

WINTERTON ( 1991) apresentaram os menores desvios: 12,3% e 19%, respectivamente. 

Esses dois modelos, embora classificados como pertencentes ao segundo grupo, representam 

o modelo assintótico, no qual, como visto anteriormente, o coeficiente de transferência de 

calor é obtido segundo um processo de superposição não-linear dos mecanismos de ebulição 

nucleada e convectiva, que as diferencia das demais correlações do gmpo. Argumentos a 

esse respeito foram apresentados no Capítulo 2. No presente trabalho, o modelo assintótico 

foi eleito para o desenvolvimento da correlação pretendida. Além disso, foi observado que o 

desenvolvimento de uma conelação Estritamente Empírica exige um banco de dados mais 

extensivo que o obtido neste trabalho. Os temws dessa correlação serão desenvolvidos nos 

moldes da correlação de CHEN. Uma correlação de ebulição nucleada em piscina, 

devidamente corrigida para considerar os efeitos do escoamento do fluido, será utilizada para 

representar o termo referente à ebulição nucleada enquanto a parte de ebulição convectiva 

será avaliada da mesma fom1a proposta por CHEN. Eventualmente, o número do Fraude, Fr, 

será utilizado para considerar os efeitos das vazões reduzidas, enquanto o número de 

ebulição, Bo, será empregado para evidenciar a formação e a presença de bolhas no 

escoamento. A fonna da correlação proposta, que segue o modelo assintótico é: 

1 Air Conditioning Refrigeration Center da University of lllinois at Champaign-Urbana, USA. 
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r( )" ( )" ]) '" h a= r F.hL + s.hEN (5.2) 

Os tennos da equação acima serão discutidos e avaliados a seguir. 

5.3.2- O Termo Convectivo. 

Partindo da premissa que os mecanismos de transferência de calor atuam de forma 

independente, optou-se por desenvolver uma correlação estritamente convectiva, baseada na 

forma da Eq. (2.45), para representar o tem10 de ebulição convectiva da correlação assintótica 

proposta neste estudo. Entretanto, a forma da correlação deve atender a condição onde 

X
11 
~ oo , que corresponde ao escoamento de líquido na seção do tubo, que implica num 

valor de (h 8 I h L) igual a unidade, como discutido no capitulo 2. A correlação de DITIUS

BOELTER foi escolhida para o cálculo do coeficiente de transferência de calor no 

escoamento monofásico, pela sua simplicidade e facilidade de aplicação. A correlação 

proposta segue a fonna da Eq. (2.45), 

(2.45) 

Vale destacar que o lado direito da Eq. (2.45) acima representa o fator F, nos mesmos moldes 

que o definido anteriormente por CHEN. Para a determinação das constantes C1 e C1, o banco 

de dados foi cuidadosamente examinado e os dados correspondentes a tluxos de calor ~ 

reduzidos aliados a vazões elevadas foram selecionados. Esses dados representam situações 

nas quais o coeficiente de transferência de calor é fortemente dominado por mecanismos 

convectivos. Esses dados foram utilizados para ajustar o valor das constantes C1 e C1, que 

resultou nos valores de 1,893 para C 1 e 0,77 para C2• Para esse ajuste foi utilizado o 

programa EES (Engeenering Equation Solver), através do qual os coeficientes "ótimos" 

foram obtidos com base no desvio médio. No sentido de verificar o comp01tamento de uma 

correlação em tennos de Co, este parâmetro foi utilizado, ao invés de X11, tendo 

proporcionado desvios médios superiores. Optou-se, assim , pela correlação em termos de~,. 

5.3.3- O Termo Referente à Ebulição Nuclcada. 

Como mencionado anterionnente, o tenno referente à ebulição nucleada foi 

desenvolvido utilizando uma correlação clássica, devidamente conigida pelo chamado fator 

de supressão de bolhas, S. No desenvolvimento da correlação de CHEN foi utilizada a 6 
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correlação de FOSTER & ZUBER, Eq.(2.50). Esta conelação, entretanto, é complexa e 

requer o conhecimento da temperatura da parede. No desenvolvimento da correlação de 

JUNG & R.ADERMACHER, foi utilizada a conelação de STEPHAN & ABDELSALAM, 

Eq.(2. 71 ), para a avaliação do termo de ebulição nucleada. Essa conelação exige, além do 

conhecimento da tensão superficial, o diâmetro de desprendimento de bolha. De acordo com 

KLAUSNER et ai. ( 1993), a análise de diâmetros de desprendimentos encontrados para 

ebulição em piscina não podem ser aplicados em ebulição convectiva. Os mecanismos de 

desprendimento de bolhas são completamente diferentes para os dois casos. Dessa forma, 

optou-se pela conelaçào de COOPER, Eq.(2.63), que associa simplicidade e precisão, sendo 

função da pressão reduzida, fluxo de calor e massa molecular, parâmetros esses de fácil 

obtenção. 

O fator de supressão de bolhas foi desenvolvido obedecendo as premissas ~ 

estabelecidas por CHEN: à medida que a vazão aumenta, o gradiente de temperatura junto à 

parede toma-se mais pronunciado, o que dificulta a nucleação de bolhas. Nessas condições, S 

deveria assumir valores reduzidos. Por outro lado, quando a vazão diminui, S tende à 

unidade. Dessa forma, propôs-se que esse fator fosse inversamente proporcional ao número 

de Reynolds. Para a detenninação de uma função para o Fator de supressão,S, adotou-se a 

abordagem de COLLIER, que sugeriu para esse fator uma função do tipo: 

(5.3) 

O banco de dados disponível foi utilizado para ajustar as constantes C3 e C4. Desse banco 

foram excluídos os dados utilizados na detemlinação do 1à tor de intensificação, F. Como 

resultado desse ajuste, foram encontrados os valores de 3,45.10.6 e I ,25 para C3 e C4, 

respectivamente. Da mesma forma como na determinação do fator de intensificação F, aqui 

também foi utilizado o programa EES (Engeenering Equation Solver), para o calculo dos 

coe ficientes, baseado no desvio médio. 

Utilizando procedimentos idênticos àqueles utilizados para a avaliação de F e S, 

encontrou-se o valor de 3,07 para o expoente "n" da correlação (5.2). Após a substituição das 

constantes calculadas, sua fonna final fica: 

r( ) 3.07 ( ) 3.07 ]l / 3,07 11 8 =r F.hL + s.11E.\' (5.4) 

F= l + 1,893.X
11

--{).n (5.5) 
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S = 11(1 + 3,45.10-6
. Re /

25
) (5.6) 

I O 023 R 0.8 0,4 k L 
1 L = , . e L • Pr (- ) 

D 
(2.47) 

I 55 P 0.12 ( 1 p ) -o.Js , _, -o.s "'o,67 
I EN = ' red • - og m/ .JVL ·'t' (2.63) 

A correlação (5.4), da fom1a como está representada, proporcionou um desvio médio 

de 23,2% para os três refrigerantes ensaiados, sob as condições descritas na seção 3.9. Esse 

desvio, embora pareça e levado, é compatível com os desvios apresentados pelas correlações 

classificadas como Superposição de Efeitos. De acordo com BANDARRA FILHO, em 

média, essas correlações apresentaram desvio médio de 20,8% em relação aos dados 

experimentais do ACRC. Esses desvios também foram observados nas comparações 

realizadas no presente trabalho e apresentadas na Tabela 5. 1. 

A seguir serão apresentados os procedimentos adotados para a redução do desvio 

médio proporcionados pela correlação (5.4). Esses procedimentos tratam da incorporação, à 

correlação desenvolvida, dos números de ebulição, Bo, Eq. (2 .57) e de Fraude, Fr, Eq. (2.60). 

O primeiro adimensional contempla a fonnação de bolhas no escoamento enquanto que o 

segundo incorpora os efeitos de sua estratificação. 

5.3.4- O Efeito das Vazões Reduzidas e da Ebulição Nucleada. 

A análise do banco de dados, mostrou que os maiores desvios estão associados aos 

dados referentes à vazões reduzidas e nas regiões de título elevado para vazões elevadas. No 

primeiro caso, ficou claro a influência do padrão de escoamento observado: o estratificado. 

No segundo, os elevados desvios podem ser decorrentes da formação de bolhas mesmo a 

títulos elevados, conforme mostrado no capítulo anterior. 

De acordo com BANDARRA FILHO, em ebulição convectiva, o número de ebulição 

é utilizado para evidenciar a presença de bolhas no escoamento, bem como os altos fluxos de 

calor, aplicados à parede do tubo. Se por um lado, escoamentos com vazões elevadas tendem 

a inibir a fonnação de bolhas pela redução da sub-camada laminar junto à parede, altos fluxos 

de calor impostos a esta mesma parede tendem a favorecer a formação dessas bolhas . Dessa 

fonna, tanto a velocidade mássica como o fluxo de calor causam uma significativa 

dependência no mecanismo de transferência de calor, ou em sua quantificação: o coeficiente ~ 

de transferência de calor. Espera-se, portanto, que esse mecanismo sej a governado por um 
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gmpo aclimensional que incorpore esses dois parâmetros c esse aclimensional pode ser 

representado pelo número de ebulição, Bo, introduzido na Eq. (257). 

O número de ebulição foi incorporado ao fator ele supressão de Bolhas,S, da Eq. 

(5 .6), tendo sido introduzido como fator multiplicativo ao ReL, afetado de coeficiente e 

expoente numéricos que resultaram iguais a I ,55 e 0,22 respectivamente, para o desvio médio 

mínimo. 

Como observado anteriormente, no caso dos escoamentos com vazões reduzidas, nos 

quais se observa o padrão estratificado, o coeficiente de transferência de calor experimenta 

valores reduzidos, visto que uma porção significativa da superficie aquecida fica exposta ao 

vapor. Assim, introduziu-se o número de Froude para correlacionar os resultados 

experimentais obtidos sob essas condições. Da análise dos dados de padrões de escoamento e 

do coeficiente ele transferência de calor constatou-se que o padrão de escoamento tomou-se 

predominantemente estratificado quando o número de Fraude esteve abaixo de 0,06. Esse 

valor representa os dados obtidos com velocidades mássicas abaixo de 150 kgl (s m2
). A 

expressão escolhida para corrigir o termo convectivo da correlação (5.4), tem a forma: 

(5.7) 

O termo entre parênteses da expressão (5 .7) assume valor próximo a unidade quando 

o número de Froudc é igual ao limite estabelecido de 0,06. A partir dos dados experimentais 

disponíveis foi encontrado o valor de 1,8 para C1. Por outro lado, quando Fr > 0 ,06 a 

constante C1 assume valor nulo. Inicialmente a expressão (5.7) foi utilizada para multiplicar o 

termo convectivo da correlação (5.4), entretanto os resultados não corresponderam ao 

esperado. ou seja. a redução do desvio médio fo i ínfima. Tentou-se, ainda, introdu zir a 

expressão (5 . 7) na Eq. (5 .5), mas os resultados não foram significativos. Os cálculos 

mostraram que os valores calculados da expressão (5. 7) eram significativos, entretanto o 

valor final obtido para o coeficiente de transferência de calor era pouco afetado pela 

introdução da expressão (5 .7).Através de observações visuais do escoamento, verificou -se 

que, mesmo no padrão estratificado/ondulado, havia a ocorrência de efeitos de ebulição 

nucleada no líquido (presença de bolhas). Nessas condições é de se supor que os efeitos de 

supertkie livre intervenham na parcela correspondente à ebulição nucleada. Procurou-se. 

assim, uma solução altemativa que afetasse tanto os efeitos de ebulição estritamente 

convectiva quanto os de ebulição nucleada pela remoção de Fr para fora dos colchetes da Eq . 

(5.4), atuando, assim, como fator multiplicativo para ambos os efeitos . 
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Dessa fonna os desvios tomaram-se significativamente menores, passando da 

ordem de no máximo 60% para valores entre 15 e 30%. 

5.3.5- Correlação Final. 

Com a incorporação número de ebulição c do número de Froude conforme 

procedimento descrito na seção precedente, a correlação proposta resultou: 

( )
c [( )3 01 ( )3.07 ]113,07 118 = !6.Fr 7 ~ F.hL · + S.hEN (5.7) 

F = I + 1,893 .X , ~.n (5 .5) 

S = 1 1[1 + (3,45.10-6 Re/25 
xl ,55.Bo0

•
22 

)] (5.8) 

C7 = j(Fr) (5 .9) 

Para a aplicação da correlação é necessário o conhecimento do número de Froude . 

Quando Fr>0,06, a constante C7 assume valor nulo. Por outro lado se Fr é igual ou menor 

que 0,06, então C1=l ,8. 

5.4- Comparação com Correlações. 

No capítulo 4 foram discutidas as influências de parâmetros como o fluxo de calor, a 

velocidade mássica. a temperatura de saturação, o tipo de refrigerante e o título tem sobre o 

coeficiente de transferência de calor. Dessas discussões concluiu-se que o comportamento do 

coeficiente obedece os padrões observados em estudos anteriores . O que se pretende nesta 

seção é uma avaliação quantitativa desse coeficiente. Com esse propósito, além da aqui 

desenvolvida, foram selecionadas quatro correlações da literatura para comparar com os 

valores obtidos experimentalmente para o coeficiente de transferência de calor. Foram 

selecionadas as correlações de SHAH {1 976/82), KANDLIKAR (1990), JUNG & 

RADERMACHER (1989) e W A TIELET (1994) . Essas correlações foram discutidas no 

Capitulo 2 e podem ser encontradas, resumidamente, na Tabela 2.3. As correlações de SHAH 

e KANDLIKAR foram selecionadas devido terem sido desenvolvidas com auxílio de um 

banco de dados que incluiu alguns refrigerantes halogenados. além de ambas incluírem o 
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número de Froude para levar em conta o estratificação do escoamento. No capitulo 2, ambas 

forrun classificadas como Estritamente Empíricas, mas a correlação de SHAH apresenta o 

Regime de supressão de bolhas que não é contemplado na correlação de KANDLIKAR que 

cons idera dois mecan ismos principais de transferência de calor: ebulição nuclcada e ebulição 

convectiva . Esta última, por outro lado, inclui o pa râmetro 0L, que é o termo de dependência 

do flu ido ensaiado. A correlação de JUNG & RAD ERMACHER foi selecionada pois 

apresenta os termos: supressão de bolhas e de intensificação de transferência de calor como 

sugerido por CHEN ( 1966), entretanto foi desenvolvida com um banco de dados 

exclusivamente de refrigerantes halogenados. A última correlação selecionada foi a de 

WATIELET (1 994), pois além de mais recente foi também desenvolvida com base em um 

banco ele dados ele refrigerantes halogenados. Como observado no Capítulo 2, esta correlação 

foi baseada no modelo assintótico c ao contrá rio de outras correlações do mesmo gmpo não 

inclui o fator de supressão de bolhas. 

As Figs. 5. I - 5 .5, apresentam o coeficiente de transferência de calor. dos três 

refrigerantes ensaiados, sob as condições estabelecidas no item 3.9, calculados pelas 

correlações de KANDLIKAR, JUNG & RADERMACHER, WA TIELET, SHAH e a 

correlação proposta respectivamente, em função do coeficiente de transferência de calor 

obtido experimentalmente, sob às mesmas condições. Os desvios apresentados pelas quatro 

correlações são apresentados na Tab. (5. 1 ). Como pode ser observado, excetuando-se a 

correlação aqui desenvolvida, a de KAN DLIKAR apresentou melhor perfonnance entre as 

correlações apresentadas. Isso pode ser devido a presença elo número de Froude que leva em 

conta a estratificação do escoamento. além do mais. o parâmetro FJL permite um melhor 

ajuste do termo referente a ebulição nucleada. para cada fluido ensaiado. A correlação 

proposta por JUNG & RADER.l'vlACHER apresentou bons resultados, apesar da ausência do 

número de Froude, que t:1z com qu e essa correlação proporcione melho res resultados em 

escoamentos com padrão anular. Como pode ser visto na Tab. (5.1), a correlação de JUNG & 

RADER.MACHER apresentou desvios médios bastante uniformes para os três refrigerantes 

ensaiados, j á que os ensaios foram realizados tanto para o padrão anular como para o 

estratificado. A correlação de SHAH apresentou desvios médios coerentes com as demais, 

exceto pa ra o R-404A cujo desvio médio apresentado foi de 3 1 ,3%, valor este superior às 

demais . A elevação do desvio médio foi causado principalmente pelos ensaios que 

envolveram velocidades mássicas reduzidas. principalmente nas regiões de títulos reduzidos. 

Nota-se que o coefic iente de transferência de calor obtido experimentalmente é sempre maior 

que aquele previsto pela correlação de SHAH. Como discutido na seção 4.3, para os 
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escoamentos com velocidade mássica reduzida, o R-404A apresenta um ligeiro decréscimo 

com o título. As razões desse comportamento já foram discutidas. Esse comportamento não 

foi previsto pela correlação de SHAH, a qual prevê coeficientes crescentes mesmo à 

velocidades mássicas reduzidas. 

A Fig. 5.3, apresenta o coeficiente de transferência de calor, dos três refrigerantes 

ensaiados. calculado pela correlação de W A TIELET, em função do coeficiente de 

transferência de calor obtido experimentalmente. Como pode ser observado, a grande maioria 

dos pontos está localizada acima da li nha de 45° indicando que os valores obtidos pela 

correlação são maiores que os obtidos experimenta lmente. Esse fato está associado a ausência 

do fator de supressão de bolhas, S, da correlação de \VA TIELET. O valor de S está associado 

ao gradiente de temperatura junto à parede e assume valores reduzidos quando a vazão é 

elevada e tende a unidade quando a vazão diminui. Portanto, a parcela referente à ebulição 

nucleada não sendo mitigada pelo fator de supressão, faz com que o coeficiente, composto 

pelas duas parcelas da ebulição: nucleada e convectiva, assuma va lores mais elevados. 
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Figura 5.1 - Coeficiente de transferência de calor calculado pela correlação de 
KANDLIKAR versus coeficiente de transferência de calor experimental para o 
R-22,R134a c R-404A. 
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Figura 5.2 - Coeficiente de transferência de calor calculado pela correlação de JUNG& 

RADERMACHER versus coeficiente de transferência de calor experimental 
para o R-22,R134a e R-404A. 
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Figura 5.3 - Coeficiente de transferência de ca lor calculado pela correlação de W A TTELET 
versus coeficiente de transferência de calor experimental para o R-22,R l34a e 
R-404A. 
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Figura 5.4 - Coeficiente de transferência de calor calculado pela correlação de SHAH versus 
coefic iente de transferência de calor experimental para o R-22,Rl 34a c R-404A. 
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Figura 5.5 - Coeficiente de transferência de calor calculado pela correlação (5 .7) versus 
coeficiente de transferência de calor experimenta l para R-22, R-134a e R-
404A. 
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Tabela 5.1 - Desvio médio proporcionados pelas diversas correlações. 

Correlação/ Refrig. R-22 R-134a R-404A Média 

KANDLIKAR( 1990) 23,5 14,2 15,2 17,8 

JUNG&RADERMACHER( 1989) 22,4 19,8 22,9 2 1,7 

WATTELET (1994) 28,6 19,7 26,7 25,0 

SHAH (1982) 25,9 20,8 3 1,3 26,0 

Presente Estudo 15, l 9,0 16,5 13,5 

A Fig. 5.5 mostra a comparação entre os valores calculados pela correlação proposta 

no presente estudo e os valores obtidos experimentalmente do coeficiente de transferência de 

calor para os refrigerantes ensaiados. Como pode ser observado, houve uma significativa 

diminuição do desvio comparativamente à correlação (5.4). Analisando a tabela (5.1 ), nota-se 

que a correlação proposta proporciona os menores desvios médios, entre todas as correlações 

testadas, tanto para o refrigerante R-22 com para o R-l34a. No caso do refrigerante R-404A, 

o desvio médio proporcionado pela correlação proposta, é inferior apenas ao proporcionado 

pela correlação de KANDLIKAR, entretanto, a diferença entre os desvios é da ordem de 8%. 

O desvio médio englobando os três refrigerantes foi de 13,5%. Observa-se que o desvio 

médio apresentado pelo R-134a é menor que dos demais refrigerantes. Esse refrigerante 

apresenta um desvio médio de 9% enquanto os outros dois refrigerantes apresentam desvios 

médios da ordem de 15 a 16%. Isso pode estar associado a particularidade do banco de dados 

desse refrigerante. De fato, os dados experimentais obtidos para o R-134a não incluem 

velocidades mássicas para G=50 kgl(s m} Na tentativa de obtenção dos dados experimentais 

para essa velocidade mássica o escoamento tomou-se altamente instável, com presença 

freqüente de bolhas na sucção da bomba, o que levava ao descontrole no cálculo do título na 

entrada da seção de testes. 

Apesar dos números apresentados na Tabela (5.1) indicarem que a conelação aqui 

desenvolvida apresenta resultados promissores, uma forma de aferi- la foi avaliá-la com 

bancos de dados obtido por outros pesquisadores. A Fig. 5.6 ilustra o coeficiente de 

transferência da calor calculado pela correlação proposta no presente estudo em função dos 

coeficientes de transferência de calor obtidos experimenta lmente por W A TTELET para os 

refrigerantes R-22 e R 134a. O desvio médio obtido para os dois refrigerantes foi de 13, l % 

em relação aos dados experimentais. A correlação proposta por W A TTELET proporcionou 

desvio médio de li ,7%. Esse resultado pode ser considerado promissor considerando que tais 
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resultados experimentais foram obtidos por outro pesquisador e em diferentes condições das 

quais foram obtidos os dados usados na presente pesquisa. 
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Figura 5.6 - Coeficiente de transferência de calor calculado pela Correlação (5 .7) usando os 
dados experimentais obtidos por W A TIELET. 

5.5- Conclusão. 

Confonne o objetivo inicialmente traçado, foi desenvolvida uma correlação para a 

determinação do coeficiente de transferência de calor de refrigerantes halogenados, em 

escoamento horizontal com mudança de fase . A correlação desenvolvida obedece o princípio 

do modelo assintótico. cujo valor final do coeficiente de transferência de calor é obtido a 

partir de um processo de superposição não-linear dos dois mecanismos de ebulição nucleada 

e convectiva. A correlação desenvolvida apresentou um desvio médio, para todos os 

refrigerantes ensaiados, de 13,5%, inferior, portanto, as outras correlações estabelecidas na 

literatura aberta, a saber: SHAH. JUNG & RADERMACHER, KANDLIKAR e 

W A TTELET. A correlação desenvolvida foi aplicada aos dados experimentais obtidos por 

WA TIELET tendo apresentado um desvio médio de 13, I%, enquanto que o desvio 

apresentado pelo correlação desenvolvida pelo próprio autor foi de li , 7%, o que foi 

considerado um bom desempenho para a correlação proposta. 
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CAPÍTULO 6- Conclusões e Recomendações. 

6.1- Considerações Iniciais. 

Os objetivos traçados inicialmente para esta pesquisa foram satisfatoriamente 

alcançados. Além da pesquisa bibliográfica detalhada da literatura pertinente ao assunto, a 

bancada experimental foi projetada e construída, tomando possível a obtenção dos dados 

experimentais para as condições condizentes com aquelas observadas nos sistemas 

convencionais de refrigeração. Na análise dos resultados obtidos, os efeitos dos principais 

parâmetros que intervêm nos mecanismos de transferência de calor foram analisados; quais 

sejam: Velocidade mássica,G, Fluxo de calor,~ , Temperatura de saturação,TsAT, Título,.\', e o 

próprio refrigerante. Com base nos dados obtidos, foi proposta uma correlação para o cálculo do 

coeficiente de transferência de calor no escoamento bifásico de refrigerantes halogenados. Essa 

correlação foi baseada no modelo assintótico, discutido no capítulo 2. A correlação proposta 

apresentou resultados compatíveis com algumas correlações já estabelecidas na literatura aberta. 

A seguir são apresentadas as principais conclusões relativas à pesquisa desenvolvida e 

recomendações para futuros trabalhos que versem sobre o mesmo tema. 

6.2 - Conclusões 

Com base no levantamento bibliográfico efetuado, foi possível classificar as correlações 

para a determinação do coeficiente de transferência de calor bifásico, em três distintos grupos: 1 

- As estritamente convectivas, 2 - Aquelas baseadas na superposição de efeitos e 3- As 

classificadas como estritamente empíricas. As correlações do primeiro grupo apresentaram os 

maiores desvios médios em relação aos dados experimentais, enquanto as do terceiro grupo 
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apresentaram os desvios mais favoráveis . Dentre as correlações do segundo gmpo, merecel!l 

destaque aquelas que obedecem o modelo assintótico por apresentarem desvios médios 

reduzidos. As correlações aqui examinadas apresentaram desvios significativos em relação aos 

resultados experimentais, sendo, portanto, inadequadas à generalizações e sobretudo mostraram 

forte dependência das condições operacionais para as quais foram levantadas. Os principais 

parâmetros que afetaram o coeficiente de transferência de calor foram a velocidade mássica e o 

fluxo de calor. Alguns parâmetros adimensionais incorporam importantes efeitos relacionados ao 

coeficiente, e devem ser utilizados na modelagem pois pe1mitem correlacionar melhor os 

resultados experimentais, notadamente os números de ebulição e de Fraude. 

A correlação aqui proposta apresentou bons resultados tendo apresentado um desvio 

médio de 13,5% em relação aos resultados experimentais obtidos na presente pesquisa. Das 

correlações utilizadas para comparação, aquela que apresentou resultado mais promissor foi a de 

KANDLIKAR com um desvio médio de 17,8% em relação aos resultados experimentais. A 

correlação proposta foi avaliada com os dados experimentais obtidos por W A ITELET tendo 

apresentado um desvio médio de 13, l% enquanto o desvio apresentado pela correlação propos~a 

por esse autor foi de ll ,9%. 

6.3 - Recomendações. 

Este estudo foi realizado com a fina lidade de servir de aporte para futuros projetos de 

evaporadores de sistemas de refrigeração. A seguir serão listadas algumas sugestões que possam 

direcionar futuros estudos sobre o tema. Algumas áreas precisam ser priorizadas considerando o 

escoamento bifásico de refrigerantes em evaporadores, isto inclui: 

1- Em relação ao equipamento experimental. De fom1a geral o equipamento apresenta boa 

funcionalidade. As faixas a lcançadas de fluxo de calor e velocidade mássica são perfeitamente 

compatíveis com os sistemas de refrigeração convencionais. Entretanto, como constatado, não 

foi possível obter pontos experimentais, nas regiões de títulos elevados, com altas vazões de 

refrigerantes. Isso pode ser corrigido com o aumento da potência elétrica do pré-aquecedor e do 

redimensionamento do evaporador do resfriador da solução anticongelante. Esse 

redimensionamento possibilitará ainda a realização de ensaios à temperaturas de evaporação 

mais reduzidas. 
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2 - Estudo das superfícies intensificadoras. Isto inclui principalmente os tubos microaletados 

intemamente. A vantagem desses tubos é que podem aumentar a área intema de troca de calor, 

conservando o mesmo diâmetro extemo. Experimentalmente, alguns parâmetros devem ser 

isolados para que seja possível avaliar a sua influência sobre os mecanismos de transferência de 

calor; exemplo: ângulo de hélice, forma e altura das microaletas. Um outro aspecto importante 

no estudo dos tubos microaletados é a avaliação da perda de carga nesses tubos. Sabe-se que o 

aletamento intemo provoca não somente o aumento da transferência de calor mas também da 

perda de carga. Isso precisa ser melhor examinado. 

3 - Misturas não-azeotrópicas - Essas misturas estão sendo propostas como substitutas dos 

refrigerantes mais usados, como o R-22 e o R-502. A manipulação desses compostos deve ser 

feita com todo cuidado, pois qualquer alteração na composição compromete o seu desempenho. 

Melhor conhecimento sobre o desempenho dessas misturas deve estar disponível. A 

consideração de uma variação linear da temperatura ao longo da seção de testes, como aqui 

adotado, pode não ser adequado para as misturas. Medidas da concentração ao longo da seção de 

testes também deve ser considerada. 

4 - Concentração do óleo - Nos sistemas convencionais de refrigeração, o refrigerante não 

circula sozinho mas misturado com o óleo lubrificante. Essa mistura óleo-refrigerante apresenta 

um desempenho ténnico diferente do refrigerante puro. Alguns estudos mostram que diferentes 

percentuais, em massa, de óleo no refrigerante alteram significativamente o coeficiente de 

transferência de calor. Melhores esclarecimentos sobre esse assunto precisam ser levantados. 
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APÊNDICE I- Calibraçtio dos Instmmentos. 

1 - Tennopares 

Para a calibraçào dos tennopares foi utilizado um banho termostático e um conjunto 

de termômetros de precisão de bulbo de mercúrio referidos a um padrão NIST,EUA. Adotou

se o seguinte procedimento: no banho foram mergulhados as extremidades dos termopares e 

do termômetro de precisão, de modo estivessem posicionados na mesma região do banho. A 

seguir o banho foi ligado e sua temperatura foi fixada na temperatura de teste, que variou 

entre - I O e 40 °C. Essa f.:1ixa foi considerada por incluir aquela em que os ensaios foram 

realizados . Após a estabilização da temperatura pelo banho termostático, foram efetuadas as 

devidas leituras das temperaturas dos termopares, fornecidas pelo sistema de aquisição, e do 

termômetro de precisão. que foi denominada de " temperatura real". Neste procedimento, 

foram utilizados 5 termopares e a temperatura do banho foi fixada de lO em lO °C , na faixa 

acima mencionada. 

Para essa f.:1 ixa de temperatura foi obtida uma relação entre e temperatura fornecida 

pelos termopares e a temperatura do termômetro de precisão. A regressão linear dos pontos 

apresentados na Tabela-LI forneceu a seguinte relação: 

Tmedida =0,002 + I,OOTreal ou 

Treal = -0,002 + l ,OOTmedida 

O grático da curva da regressão linear acima pode ser visto na fig. 1.1 . 
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T b l I 1 D d d l"b - d a e a . - a os e ca t ra ao os enn<m_ares 
Treal TI T2 T3 T4 T5 
-lO -9 82 -9 96 -9,85 -9,81 -10 06 
o o 31 o 17 0,24 0,22 0,13 
lO 9,87 10,12 10,18 10, 11 9,96 
20 20 07 19 90 20,28 20,10 20 08 
30 30 07 29 96 30 27 29,89 29,92 
40 40,06 39,85 40,14 40,19 40,17 

A análise estatística dos dados experimenta is forneceu um desvio padrão de 0,098 °C. 

Considerando que os dados obedecem a uma distribuição normal, a incerteza será assumida 

como duas vezes o desvio padrão e considerando um nível de confiança de 95%, as 

temperaturas serão expressas da seguinte forma: 

Treal = I ,00 Tmedida ± 0,2 °C (P=95%) 

Especificação dos Termômetr-os utilizados (com rastreabilidade NIST,EUA): 

Fabricante: OMEGA 

Modelo:3543Y 

Fundo de escala: 0,0 I °C 

Faixa de Temperatura: -35 a 25 °C 

Modelo:3570Y 

Fundo de escala:O,O 1 °C 

Faixa de temperatura: 20 a 60 °C 

Especificação do Banho termostático: 

Fabricante: HAAKE 

Modelo: F6-C35 

Faixa de utilizaçào: -35 a 200 °C 

Fundo de escala: 0,0 I °C 
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Figura 1.1- Curva de calibração dos tem10pares. 

2- Transdutores de pressão 
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Os transdutores de pressão foram calibrados no Laboratório de Fenômeno dos 

Transpot1es do Departamento de Hidráulica da EESC. Foi utilizado um calibrador de peso 

morto e um Multímetro digital de precisão. O calibrador usado dispõe de vários discos de 

massas conhecidas. Essas massas foram colocadas sobre uma plataforma solidária a um 

êmbolo que exerce uma pressão sobre um cilindro em cujo interior existe óleo apropriado. Na 

lateral do cilindro existe uma saída na qual está conectada uma tubulação de cobre de 

diâmetro 6,3 mm em cuja extremidade foi fixado o transdutor de pressão. A pressão no 

interior do cilindro era, portanto, a mesma na tubulação. A saída (4-20 mA) do transdutor foi 

conectada ao multímetro de precisão. Como as massas, e consequentemente a força, e área do -

cilindro são conhecidas, a pressão foi facilmente determinada. O procedimento experimental 

consistiu portanto em colocar as diferentes massas na platafonna e anotar, depois de 

determinado tempo, o valor da corrente correspondente. 

A Tabela 1.2 mostra os valores das pressões e as correspondentes correntes 

encontradas para os dois tipos de transdutores calibrados. A análise desses valores 
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correspondem a uma incerteza de 1 ,O % dos valores medidos, para os dois transdutores 

pressão analisados. 

Tabela 1.2 - Valores para a calibração do transdutor de pressão ( 1 e 2) 

Pressão 1 (bar) Corrente 1 (mA) Pressão 2 (bar) Corrente 2(mA) 
0,00 3,90EO 4 90E-l 5 66EO 

9 80E-l 4 52EO 9,80E-l 6 27EO 
1 96EO 5,15EO 1,47EO 6 87EO 
2 94EO 5,74EO 1 96EO 7 47EO 
3 92EO 6_,_39EO 2 45EO 8 08EO 
4,90EO 7,02EO 2,94EO 8,68EO 
5 88EO 7,64EO 3,43EO 9 28EO 
6 86 EO 8,28EO 3,92EO 9 88EO 
7,84EO 8 89EO 4 41EO I 04El 
8,82EO 9 51EO 4,90EO I lOEI 
9 80EO I ,O lEI 5 39EO I 17El 
1 07El 1,07El 5 88EO I 23E l 
l , l7El l , l3El 6,37EO 1,29El 
1,27El l 20El 6 86EO I 35El 
1,37El I 26El 7 35EO I 41EI 
147El l,32El 7 84EO l 47El 
I 56EI I 38El 8 33EO I 53El 
I 66EI I 45EI 8,82EO I 59El 
I 76El l ,S lEI 9 82EO l 71El 
l,86El 1,57El 1,02El l 77El 
I 96El 1 63E l I 07El l 83El 
2 05El 1,70El I 12E l I 89EI 
2, 15EI 1,76E I 1,17El I 95EI 
2,25EI 1,82EI I 22E l 2,01El 
2,35E l 1,88E I 
24 1EI I 92E I 

A análise de regressão linear com os resultados da Tabela 1.2, fomeceram as relações 

utilizados na medição da pressões, que foram: 

P=-6, 1150+ l ,5691 I, para o transdutor l. 

P=-4, 1403 + 0,8182 I, para o transdutor 2. 
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Especificação dos Transdutores de pressão: 

Fabricante: Danfoss 

Modelo: AKS-33 (I) 

Faixa de utilização: O a 20 bar 

Fabricante: Danfoss 

Modelo: AKS-33 (2) 

Faixa de utilização: -I a 12 bar 

Especificação do Multímetro: 

Fabricante: Tektronix 

Modelo: DM-5220 

3- Medidor de vazão . 
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O medidor de vazão do tipo coriolis utilizado na medição da vazão de refrigerante do 

circuito foi calibrado no Instituto de Pesquisas Tecnológicas. De acordo com os dados 

obtidos no IPT, a ince11eza adotada foi de O, 15% do valor medido, valor este que corresponde 

ao indicado pelo tàbricante. 

4-Diâmetro interno c comprimento do tudo da Seção de testes. 

Um dos parâmetros utilizados para o cálculo do coeficiente de transferência de calor 

é o fluxo de calor imposto na seção de testes. Esse parâmetro depende, além a quantidade de 

calor, do diâmetro intemo do tubo e de seu comprimento. O tubo usado na seção é do tipo 

não-comercial. O diâmetro e o comprimento do tubo foram avaliados em nosso laboratório 

com o auxilio de um paquímetro e uma régua de aço graduada respectivamente. Foi adotado 

o seguinte procedimento: Uma amostra, de I O mm de comprimento aproximadamente, do 

tubo juntamente com o paquímetro foi entregue seguidamente para cada um dos membros 

deste laboratório para que fi zesse a medida do diâmetro intemo do tubo. Cada medida 
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efetuada pela pessoa foi devidamente anotada. O mesmo procedimento foi adotado em 

relação ao comprimento do tubo, sendo que neste caso foi usada a régua de aço graduada para 

a avaliação do comprimento do tubo. O procedimento foi repetido por dois dias. Assim cPda 

pessoa fomeceu dois valores para o diâmetro e dois para o comprimento do tubo. Os dados 

obtidos foram analisados e tanto para o diâmetro como para o comprimento do tubo foi 

calculado uma média que, para este trabalho, representa o melhor valor obtido, e portanto foi 

usado como os reais valores. Dessa forma o diâmetro e o comprimento do tubo são 

representados da fonna a seguir. 

D= 12,97 mm±0,05 mm (P=95%) 

L=2001,2 nun± 7,65 mm (P=95%) 

Especificação do Paquímetro: 

Fabricante: Mitutoyo 

Fundo de escala: 0.05 nun 

Especificação da Régua graduada: 

Fabricante: 

Comprimento total: I m 

Fundo de escala: 0,5 nm1 
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APÊNDICE 11- Incertezas 

As incertezas associadas ao coeficiente de transferencia de calor experimental foram 

calculadas pelo método da perturbação seqüencial proposto por MOFFA T( 1988) para amostra 

simples; assim considerados uma vez que os dados foram tomados pelo mesmo operador, em 

condições idênticas e usando a mesma instrumentação. As incertezas utilizadas na determinação 

do coeficiente foram obtidas de acordo com os procedimentos descritos no APENDICE L 

Seja R uma função obtida a pat1ir de um conjunto de medidas experimentais, podemos 

representar R da seguinte forma: 

A cada valor de ,.'(;, está associada uma incerteza. KLTNE &McCLTNTOCK apud 

MOFF A T( 1988), mostraram que a incerteza no resultado calculado pode ser estimado com 

grande precisão utilizando o método da raiz quadrada da soma dos quadrados dos efeitos de cada 

variável independente e que essa operação preserva as probabilidades das variáveis no resultado 

obtido. 

Segundo esses mesmos autores, o efeito da incerteza de uma única variável sobre o 

resultado pode ser escrito da seguinte forma: 

onde õRx, e õX1 representam as incertezas associadas a R, devido a incet1eza de X1, e X1, 

respectivamente. 
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Se muitas variáveis forem utilizadas em função de R, então os termos individuais são 

combinados pelo método da raiz quadrada da soma dos quadrados dos efeitos individuais de 

cada variável, ou seja: 

{ 
l}l/l 

õR = f( êJR õX;) 
r= / êJX; 

A incerteza estimada no resultado possui a mesma probabilidade de conter o valor real do 

resultado da mesma forma que as incertezas individuais tem de englobar seus reais valores. 

O método acima toma-se inviável quando o cálculo de· R envolve operações 

computacionais ou utiliza funções de difícil derivação. Nesses casos MOFF AT sugere a 

seguinte aproximação: 

onde 

R0 é o valor do resultado calculado com os dados experimentais , ou seja: 

R;+ é o valor de R para uma variável ,~'(;, acrescida de um pequena valor, que corresponde a 

incerteza associada a X;, ou, 

O procedimento acima descrito foi utilizado para a determinação das incertezas 

associadas ao coeficiente de transferência de calor experimental apresentados no presente 

trabalho. Para o cálculo de tais coeficientes foi usado o Programa EES (Engineering Equation 

Solver) que é muito versátil pois possui sub-rotinas que contém as propriedades tennodinâmicas 
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da maioria dos refrigerantes, além de outras facilidade. Esse programa traz também uma sub

rotina capaz de avaliar as incertezas das funções calculadas. O procedimento consiste em entrar 

com as incertezas das variáveis individuais das quais depende a função calculada e o programa 

se encaiTega de avaliar as incertezas para cada valor do coeficiente de transferência de calor. 
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APÊNDICE 111- Resultados Experimentais. 

Tabela 111 1 - Resultados experimentais utilizados neste trabalho. 
Refrig . Tf C) G(kg/sm') rjJ (kW/m2

) Xmed hexp(kW/m' °C) hcal(kW/m' °C) Erro(%) 

R-22 7,9 55,22 4,76 0,827 0,978±0,0510 0 ,736 24,8 
R-22 7,9 55,94 4,82 0,687 1 ,01 0±0,0532 0,750 25,8 
R-22 7,9 56,65 4,79 0,542 1 ,0172±0,054 0 ,746 26,6 
R-22 8,0 50,97 4,83 0,466 1 ,079±0,0591 0 ,669 38,0 
R-22 8,1 61,80 4,74 0,348 1 ,057±0,0580 0,796 24,7 
R-22 8,2 60,60 4,73 0,312 1 ,084±0,0604 0,777 28,3 
R-22 8,2 60,32 4,70 0,256 1,091 ±0,061 o 0,766 29,9 
R-22 8,3 61,48 4,74 0,204 1 '1328±0,064 0 ,782 31 ,3 
R-22 7,9 52,75 4,75 0,191 1 '191 ±0,0690 0,672 43,6 
R-22 8,0 55,98 9,90 0,745 1 ,541 ±0,0733 1 '181 23,4 
R-22 8,0 57,63 9,92 0,611 1 ,589±0,0760 1 ,211 23,8 
R-22 8,0 58,19 9,87 0,534 1 ,624±0,0780 1,215 25,1 
R-22 7,9 58,89 9,84 0,477 1 ,641±0,0794 1,223 25,5 
R-22 8,1 59,07 9,81 0,442 1 ,666±0,081 o 1,224 26,5 
R-22 8,0 59,56 9,84 0,384 1 ,667±0,0810 1,232 26,1 
R-22 8,0 60,32 9,84 0,326 1 ,706±0,0847 1,244 27,1 
R-22 8,1 61 '11 9,83 0,276 1 ,749±0,0870 1,258 28,1 
R-22 7,9 61,92 9,86 0,243 1 ,732±0,0857 1,271 26,6 
R-22 7,8 59,64 9,85 0,232 1 ,685±0,0829 1,224 27,4 
R-22 7,9 63,37 9,89 0,217 1 ,735±0,0855 1,301 25,0 
R-22 8,0 102,7 4,84 0,865 1 '163±0,0660 1,546 32,9 
R-22 7,9 101 ,3 4,88 0,808 1 '159±0,0654 1,523 31,4 
R-22 8,1 101,4 4,88 0,726 1 '163±0,0666 1,512 30,0 
R-22 8,1 102,0 5,00 0,672 1 '179±0,0660 1,523 29,2 
R-22 8,1 102,6 4,97 0,602 1 ' 179±0,0662 1,507 27,8 
R-22 8,0 103,7 5,01 0,527 1,19420,0679 1,501 25,7 
R-22 7,9 101,4 5,02 0,469 1 '186±0,0677 1,437 21 '1 
R-22 7,9 102,0 5,03 0,408 1 ' 189±0,0671 1,422 19,6 
R-22 8,1 102,8 5,07 0,339 1 ,222±0,0690 1,412 15,7 
R-22 8,2 100,0 5,03 0,277 1 ,203±0,0687 1,341 11 ,4 
R-22 8,1 104,1 5,00 0,202 1 ,211 ±0,0694 1,364 12,7 
R-22 8,0 100,9 9,97 0,91 1 1 '765±0,0877 2,165 22,7 
R-22 8,0 99,69 9,67 0,873 1 '751 ±0,0877 2,1 00 20,0 
R-22 8,1 98,85 9,92 0,869 1 '779±0,0888 2,115 18,9 
R-22 8,0 101 ,O 9,78 0,797 1,777±0,0891 2,138 20,3 
R-22 7,8 102,0 9,96 0,735 1 ,798±0,0901 2,172 20,8 
R-22 8,0 102,1 9,91 0,711 1 ,814±0,0912 2,168 19,5 



Apêndice III- 147 

Refrig. T(>C) G(kg/smL) r/J (kW/m2
) Xmed hexp(kW/mL °C) hcat(kW/mL °C) Erro(%) 

R-22 8,0 102,2 9,99 0,680 1,831 ±0,0921 2,175 18,8 
R-22 7,9 100,8 9,94 0,653 1,816±0,0912 2,129 17,3 
R-22 7,9 101,4 9,99 0,572 1,828±0,0920 2, 131 16,6 
R-22 7,9 101,2 10,01 0,576 1,83±0,09202 2,132 16,5 
R-22 8,2 99,14 9,94 0,503 1,85±0,09376 2,067 11.7 
R-22 8,1 99,09 9,97 0,442 1,862±0,0944 2,054 10,3 
R-22 8,1 100,7 10,00 0,308 1,896±0,0967 2,062 8,7 
R-22 8,1 100,9 10,04 0,231 1,914±0,0979 2,054 7,3 
R-22 8,1 104,1 10,02 0,175 1,947±0,1 004 2,100 7,8 
R-22 8,1 104,3 10,02 0,175 1,942±0,1345 2,105 8,4 
R-22 8,0 99,80 19,02 0,830 2,318±0,1030 3,212 38,6 
R-22 8,1 99,15 19,04 0,836 2,359±0,1 052 3,196 35,5 
R-22 8,1 99,40 18,94 0,785 2,408±0,1 080 3,186 32,3 
R-22 8,1 99,40 19,37 0,771 2,437±0,1090 3,233 32,6 
R-22 7,9 98,85 19,48 0,732 2,435±0,1 088 3,210 31,8 
R-22 7,8 100,4 19,45 0,690 2,447±0,1 095 3,244 32,6 
R-22 7,9 100,3 19,43 0,656 2,491±0,1120 3,235 29,9 
R-22 8,0 99,78 19,58 0,631 2,513±0,1 130 3,235 28,7 
R-22 7,9 101,1 19,54 0,554 2,502±0,1124 3,250 29,9 
R-22 8,0 101,4 19,35 0,480 2,540±0,1149 3,222 26,9 
R-22 7,9 100,7 19,69 0,432 2,544±0,1146 3,224 26,7 
R-22 7,8 101,2 19,32 0,362 2,586±0, 1175 3,182 23,0 
R-22 8,1 101 ,7 19,37 0,328 2,634±0,1202 3,203 21,6 
R-22 8,0 103,2 19,66 0,281 2,688±0,1228 3,262 21,3 
R-22 8,0 201 ,0 4,89 0,860 2,443±0,2319 2,421 0,9 
R-22 7,9 203,8 4,91 0,805 2,413±0,2258 2,451 1,6 
R-22 7,9 201,2 4,91 0,758 2,366±0,2182 2,413 2,0 
R-22 8,2 202,6 4,86 0,714 2,365±0,2199 2,389 1 ,O 
R-22 8,0 200,2 4,90 0,678 2,352±0,2159 2,345 0,3 
R-22 8.0 202,5 4,97 0,628 2,292±0,2037 2,319 1,2 
R-22 8,0 202,2 4,97 0,569 2,111±0,1760 2;248 6,5 
R-22 8,0 199,7 4,84 0,527 1 ,950±0,1559 2,168 11,2 
R-22 7,9 201,9 4,90 0,441 1 '756±0,1288 2,061 17,4 
R-22 7,9 201,7 4,87 0,340 1 ,587±0,1 089 1,891 19,2 
R-22 8,0 206,4 4,83 0,240 1,552±0,1 055 1,723 11,0 
R-22 8,0 201,1 4,79 0,1 78 1,599±0, 1117 1,584 1 ,O 
R-22 8,2 202,5 4,82 0,125 1 ,597±0, 1109 1,496 6,3 
R-22 8,1 201,5 4,89 0,089 1,590±0, 1090 1,443 9,2 
R-22 8,1 197,8 9,95 0,110 2,183±0,1190 2,174 0,4 
R-22 8,0 200,2 9,88 0,147 2,166±0,1180 2,193 1,2 
R-22 8,0 196,0 10,03 0,195 2,170±0,1174 2,254 3,9 
R-22 8,1 201,3 10,08 0,224 2,206±0,1201 2,292 3,9 
R-22 8,2 196,2 10,12 0,330 2, 174±0,1173 2,396 10,2 
R-22 8,0 199,2 9,93 0,400 2,168±0,1179 2,452 13,1 
R-22 8,0 200,1 9,69 0,462 2,181±0,1204 2,495 14,4 

? 



Apêndice 111- 148 

Refrig . T('C) G(kg/sm") rjJ (kW/m2
) Xmed hexp(kW/m" °C) hca!(kW/m"' °C) Erro(%) 

R-22 8,1 196,6 9,97 0,588 2,283±0,1271 2,631 15,2 
R-22 8,0 198,1 9,93 0,677 2 ,434±0 ,1404 2,704 11 ,1 
R-22 8,0 199,9 9,99 0,727 2,556±0,151 o 2,750 7,6 
R-22 8,1 198,0 10,15 0,823 2,615±0,1552 2,789 6,7 
R-22 8,0 198,0 10,30 0,899 2,688±0,1607 2,791 3,8 
R-22 8,0 204,8 19,41 0,889 3,231 ±0,1569 3,787 17,2 
R-22 8,0 203,5 19,44 0,829 3,213±0,1556 3,777 17,5 
R-22 8,1 196,5 19,45 0,813 3,192±0,1542 3,760 17,8 
R-22 8,2 198,3 19,57 0,771 3,185±0,1534 3,761 18,1 
R-22 7,9 200,7 19,32 0,706 3,126±0,1503 3,703 18,4 
R-22 8,0 201,4 19,35 0,669 3,101±0,1487 3,687 18,9 
R-22 8,1 201,7 19,67 0,621 3,079±0,1464 3,694 20,0 
R-22 8,0 203,5 19,48 0,530 3,004±0,1422 3,608 20,1 
R-22 7,9 203,8 19,53 0,463 2,968±0,1399 3,563 20,0 
R-22 8,2 203,4 19,65 0,388 2,962±0,1392 3,525 19,0 
R-22 8,1 206,6 19,54 0,305 2,963±0,1395 3,450 16.4 
R-22 8,0 197,7 19,52 0,241 2,986±0,141 o 3,402 13,9 
R-22 8,1 194.4 19,34 0,183 2,935±0,1383 3,348 14,1 
R-22 8,4 302,7 5,01 0,883 3,036±0,3403 3,232 6,5 
R-22 8,4 293,3 4,90 0,853 2,945±0,3278 3,175 7,8 
R-22 8,3 301,6 4,93 0,762 2,852±0,3069 3,231 13,3 
R-22 8,3 294,1 4,94 0,703 2,754±0,2870 3,117 13,2 
R-22 8,3 288,7 4,95 0,633 2,593±0,2562 2,982 15,0 
R-22 8,4 301,5 4,94 0,531 2,475±0,2354 2,897 17,1 
R-22 8,3 301,9 4,96 0,446 2,348±0,2132 2,714 15,6 
R-22 8,3 302,3 4,97 0,373 2,285±0,2029 2,532 10,8 
R-22 8,1 302,1 4,96 0,303 2,276±0,2018 2,336 2,7 
R-22 8,2 301 ,3 4,96 0,223 2,066±0,1696 2,082 0,8 
R-22 8,3 284,7 4,96 0,183 1,952±0,1533 1,884 3,5 
R-22 8,3 278,3 4,96 0,131 1,871 ±0.1424 1,698 9,3 
R-22 8,0 299,6 9,76 0,872 3,133±0,2130 3,408 8,8 
R-22 7,9 296,4 9,74 0,842 3,086±0,2079 3,396 10,1 
R-22 7,9 301 ,3 9,85 0,799 3,1 02±0,2081 3,432 10,6 
R-22 8,0 299,5 9,86 0,759 3,002±0,1971 3,397 13,2 
R-22 8,0 297,4 9,93 0,712 2, 929±0,1884 3,346 14,2 
R-22 8,0 303,0 10,02 0,613 2,83±0,1771 o 3,261 15,2 
R-22 8,1 301,8 10,13 0,530 2,717±0,1649 3,119 14,8 
R-22 8,0 306,6 9,88 0,429 2,586±0,1548 2,931 13,4 
R-22 8,0 297,2 9,91 0,360 2,493±0,1459 2,740 9,9 
R-22 8,1 307,8 10,04 0,270 2,435±0,1397 2,581 6,0 
R-22 8,1 300,9 9,93 0,183 2,294±0,1283 2,350 2,5 
R-22 8,1 302,8 9,98 0,147 2,293±0,1279 2,278 0,7 
R-22 8,0 305,6 9,89 0,084 2,338±0,1324 2, 135 8,7 
R-22 8,1 303,9 19,82 0,143 3,178±0,1524 3,267 2,8 
R-22 8,0 297,0 20,00 0,185 3,144±0,1497 3,340 6,2 



Apêndice Ill- 149 

Refrig. TtC) G(kg/sm<) rjJ (kW/m2
) Xmed hexp(kW/m' °C) hcal(kW/mL 0 C} Erro(%) 

R-22 8,2 297,8 19,96 0,266 3, 198±0, 1533 3,455 8,0 
R-22 8,0 304,2 19,56 0,337 3,209±0, 1551 3,526 9,9 
R-22 8,0 297,8 19,52 0,447 3,242±0, 1573 3,680 13,5 
R-22 8,0 302,7 19,49 0,532 3,285±0, 1602 3,814 16,1 
R-22 8,1 303,1 19,27 0,606 3,304±0, 1622 3,899 18,0 
R-22 8,1 302,2 19,28 0,651 3,326±0,1636 3,952 18,8 
R-22 8,1 304,4 19,13 0,683 3,330±0,1644 31983 19,6 
R-22 8,1 302,8 19,52 0,736 3,389±0, 1671 4,060 19,8 
R-22 8,1 299,0 19,67 0,789 3,417±0,1685 4,097 19,9 
R-22 8,1 301,6 19,57 0,843 3,435±0, 1701 4,121 20,0 
R-22 8,2 497,4 5,04 0,518 3,101 ±0,3521 4,227 36,3 
R-22 8,3 497,1 4,92 0,488 3,007±0,3395 4,122 37,1 
R-22 8,0 493,2 4,87 0,452 2,956±0,3317 3,982 34,7 
R-22 8,1 482,6 4,81 0,409 2,807±0,3044 3,748 33,5 
R-22 8,0 499,7 4,90 0,351 2, 71 0±012805 3,613 33,3 
R-22 8,0 493,1 4,97 0,299 2,549±0,2473 3,344 31,2 
R-22 8,1 498,8 4,89 0,241 2,394±0,2236 3,077 2815 
R-22 8,1 504,3 4,95 0,196 2,333±0,211 o 2,851 22,2 
R-22 8,0 484,2 4,92 0,175 2,288±0,2048 2,644 15,6 
R-22 7,8 497,2 4,94 01150 2,251 ±0, 1982 2,544 13,0 
R-22 8,1 493,3 4,96 0,123 2,221 ±0, 1931 2,351 5,8 

,, 
R-22 8,1 497,0 4,92 0,088 2,149±0,1831 2,112 1,7 
R-22 8,1 511,3 9,69 0,493 3,249±0,2273 4,299 32,3 
R-22 8,0 505,7 9,67 0,453 3, 157±0,2171 4,130 30,8 
R-22 7,9 500,3 9,81 0,410 3,039±0,2018 3,941 29,7 
R-22 7,9 497,3 9,75 0,352 2,88±0, 18530 3,691 28,2 
R-22 8,0 502,9 9,83 0,300 2,743±0,1704 3,493 27,4 
R-22 7,9 501,6 9,98 0,262 2,650±0, 1599 3,311 24,9 
R-22 8,1 507,1 9,78 0,200 2,559±01 1532 3,014 17,8 
R-22 8,2 509,1 9,75 0,155 2,538±0,1514 2,769 9,1 
R-22 8,2 504,9 9,85 0,133 2,519±0,1488 2,634 4,6 
R-22 8,0 502,8 10,00 0,110 2,481 ±0, 1441 2,506 1 ,O 
R-22 7,9 501 ,1 19,41 0,451 3,54±0, 17790 4,410 24,6 
R-22 7,9 498,9 20,46 0,379 3,487±0, 1708 4,160 19,3 
R-22 7,9 501,4 19,53 0,325 3,562±0, 1790 31967 11,4 
R-22 8,0 504,1 19,52 0,275 3,498±0, 1746 3,794 8,5 
R-22 7,9 502,3 19,40 0,231 3,464±0, 1726 3,622 4,6 
R-22 8,1 497,4 19,62 0,183 3,420±0,1689 3,427 0,2 
R-22 8,0 498,5 19,73 O, 157 3,402±0, 1673 31331 2,1 
R-22 8,0 498,2 19,77 O, 157 3,339±0, 1630 3,332 0,2 
R-22 7,9 505,3 19,78 0,129 31355±0, 1640 3,242 3,4 
R-22 8,2 498,9 19,94 0,102 31352±011634 31138 614 
R-22 1511 56135 4191 01744 1 1096±010603 01819 2513 
R-22 1511 57133 4188 0,648 1 1 136±010638 01827 2712 
R-22 1511 57134 4185 01538 1 1 156±010657 0,819 29,2 



Apêndice 11/- 150 

Refrig . T~C) G(kg/sm') rp (kW/m2
) Xmed hexp(kW/m< °C) hcal(kW/rn" 0

C) Erro (%) 

R-22 15,1 56,22 4,84 0,443 1,197±0,0694 0 ,798 33,4 
R-22 15,1 47,62 4,85 0,482 1 ,229±0,0722 0,678 44,8 
R-22 14,9 58,64 4,88 0,314 1 ,247±0,0736 0,826 33,8 
R-22 15,2 53,70 4,85 0,274 1 ,342±0,0830 0,756 43,7 
R-22 14,9 64,42 4,87 0,169 1 ,349±0,0834 0,895 33,6 
R-22 15,1 45,76 4,85 0,204 1 ,392±0,0880 0,645 53,7 
R-22 15,4 61,40 4,85 0,084 1 ,423±0,0912 0,852 40,1 
R-22 15,1 59,73 9,86 0,635 1,665±0,0813 1,357 18,5 
R-22 14,8 60,40 9,84 0,575 1 ,698±0,0835 1,362 19,8 
R-22 15,1 61,18 9,83 0,520 1 ,743±0,0866 1,378 20,9 
R-22 15,1 61,12 9,87 0,472 1 '751 ±0,0870 1,378 21,3 
R-22 15,0 61 '11 9,86 0,436 1 ,795±0,0901 1,374 23,4 
R-22 15,0 60,42 9,87 0,400 1 ,815±0,0914 1,358 25,2 
R-22 14,8 60,29 9,88 0,356 1 ,833±0,0927 1,350 26,3 
R-22 15,0 61,76 10,08 0,284 1 ,898±0,0966 1,398 26,3 
R-22 15,2 64,33 10,21 0,223 1,951 ±0,0999 1,466 24,9 
R-22 14,8 64,05 10,25 0,202 1 ,953±0,0998 1,456 25,4 
R-22 15,2 63,49 10,23 0,173 2 ,035±0, 1060 1,447 28,9 
R-22 15,2 60,28 10,23 0,185 2,049±0, 1071 1,378 32,7 
R-22 15,1 96,34 4,86 0,894 1 ,359±0,0845 1,469 8,1 
R-22 14,8 96,77 4,91 0,859 1 ,385±0,0866 1,486 7,3 
R-22 14,9 98,14 4,88 0,768 1 ,379±0,0864 1,504 9,1 
R-22 14,9 100,3 4,87 0,682 1 ,399±0,0885 1,527 9,1 
R-22 15,0 99,29 4,86 0,620 1 ,400±0,0887 1,494 6,7 
R-22 15,2 100,0 4,84 0,614 1 ,398±0,0887 1,503 7,5 
R-22 15,1 101 ,O 4,87 0,552 1 ,412±0,0897 1,507 6,7 
R-22 15,1 98,43 4,92 0,515 1 ,420±0,0905 1,459 2,8 
R-22 15,0 99,03 4,95 0,428 1 ,428±0,0906 1,447 1,3 
R-22 14,9 99,70 4,98 0,376 1 ,418±0,0892 1,445 1,9 
R-22 15,1 101,9 4,99 0,298 1,415±0,0888 1,457 3,0 
R-22 15,2 98,30 4,98 0,251 1 ,4 76±0,0952 1,392 5,7 
R-22 15,0 97,77 4,96 0,183 1 ,540±0, 1024 1,361 11,6 
R-22 14,9 92,65 4,82 0,137 1 ,588±0, 1098 1,259 20,7 
R-22 15,1 98,64 9,96 0,900 1 ,857±0,0941 2,269 22,2 
R-22 15,0 99,60 10,05 0,836 1 ,898±0,0966 2,299 21 '1 
R-22 15,1 101 ,6 9,99 0,766 1 ,924±0,0988 2,333 21,3 
R-22 15,0 102,3 10,10 0,734 1 ,915±0,0977 2,359 23,2 
R-22 14,8 101,9 9,87 0,680 1 ,884±0,0964 2,302 22,2 
R-22 15,1 100,0 9,80 0,654 1 ,94±0, 10090 2,251 16,0 
R-22 15,1 100,9 10,02 0,631 1 ,979±0, 1028 2,299 16,2 
R-22 15,1 101,3 10,10 0,575 1 ,990±0, 1033 2,309 16,0 
R-22 15,0 99,94 10,15 0,508 2,009±0, 1045 2,270 13,0 
R-22 15,1 102,4 10,25 0,415 2,056±0,1076 2,320 12,9 
R-22 15,3 98,63 10,10 0,340 2,089±0, 1107 2,207 5,6 
R-22 14,9 100,5 10,10 0,256 2, 116±0,1128 2,222 5,0 

,, 



Apêndice 111 - 151 

Refrig. T~C) G(kg/sm' ) lj; (kW/m2
) Xmed hexp(kW/m' °C) hcat(kW/m" °C) Erro(%) 

... 
R-22 14,9 102,1 10,09 0,168 2,164±0,1166 2,237 3,4 
R-22 14,9 96,56 10,16 0,134 2,207±0,1198 2,127 3,6 
R-22 15,0 95,81 19,64 0,843 2,1,27±0,1 082 3,411 40,6 
R-22 15,1 96,60 19,67 0,794 2,492±0,1117 3,438 38,0 
R-22 15,1 95,79 19,74 0,765 2,489±0,1114 3,416 37,2 
R-22 15,0 96,69 19,58 0,726 2,513±0,1130 3,415 35,9 
R-22 14,9 98,22 19,48 0,662 2,57±0,11630 3,440 33,9 
R-22 15,2 99,75 19,64 0,628 2,589±0,1172 3,511 35,6 
R-22 14,9 101,3 19,58 0,588 2,609±0,1184 3,540 35,7 
R-22 15,1 96,34 19,71 0,587 2,575±0,1163 3,392 31,7 
R-22 15,2 100,3 20,05 0,502 2,682±0,1218 3,553 32,5 
R-22 14,9 100,9 20,13 0,440 2,708±0,1232 3,554 31,2 
R-22 15,1 104,7 19,52 0,343 2, 799±0,1296 3,584 28,1 
R-22 15,1 105,1 19,56 0,343 2,795±0,1293 3,603 28,9 
R-22 15,1 102,9 19,84 0,294 2,855±0,1323 3,552 24,4 
R-22 14,9 101 ,5 20,12 0,259 2,879±0,1333 3,523 22,4 
R-22 15,3 150,6 4,91 0,926 1,635±0,1139 1,919 17,4 
R-22 15,0 151,6 4,91 0,834 1,551 ±0,1 042 1,965 26,7 
R-22 15,2 153,1 4,90 0,778 1,524±0,1 015 1,966 29,0 
R-22 15,1 156,0 4,88 0,679 1,488±0,0977 1,944 30,6 
R-22 15,0 151 ,4 4,83 0,621 1,408±0,0899 1,879 33,5 
R-22 15,0 154,3 4,88 0,517 1,425±0,091 o 1,827 28,2 
R-22 15,1 153,7 4,86 0,422 1,414±0,0902 1,743 23,2 
R-22 15,1 152,6 4,95 0,345 1,424±0,0902 1,686 18,4 
R-22 15,2 155,6 5,00 0,233 1,486±0,0960 1,606 8,1 
R-22 15,1 147,6 5,01 0,126 1,501±0,0974 1,522 1,4 
R-22 15,4 146,3 5,02 0,050 1,517±0,0991 1,488 1,9 
R-22 15,1 153,4 9,72 0,930 2,163±0,1188 2,575 19,1 
R-22 15,3 147,3 9,76 0,875 2,144±0,1170 2,579 20,3 
R-22 15,0 150,5 9,64 0,761 2,106±0,1145 2,554 21 ,3 
R-22 15,1 153,0 9,65 0,666 2,11±0,11480 2,532 20,0 
R-22 15,1 152,7 9,70 0,571 2,128±0,1159 2,497 17,4 
R-22 14,9 154,5 9,71 0,452 2,151±0,1178 2,442 13,5 
R-22 14,8 153,7 9,70 0,381 2,122±0,11 55 2,401 13,2 
R-22 15,0 154,3 9,81 0,296 2,222±0,1231 2,378 7,0 
R-22 15,2 147,9 9,92 0,183 2,338±0,1321 2,350 0,5 
R-22 14,7 154,2 9,90 0,089 2,33±0,13160 2,296 1,5 
R-22 15,0 149,7 9,95 0,094 2,356±0,1334 2,316 1,7 
R-22 15,1 204,2 4,78 0,801 2,419±0,2323 2,310 4,5 
R-22 15,2 196,8 4,69 0,792 2,322±0,2188 2,248 3,2 

R-22 15,0 200,5 4,93 0,741 2,274±0,2021 2,274 0,0 
R-22 14,9 200,1 4,90 0,677 2,119±0,1791 2,231 5,3 
R-22 14,9 201,7 4,92 0,627 2,059±0,1697 2,202 6,9 
R-22 15,0 205,1 4,80 0,556 2,006±0,1649 2,141 6,8 
R-22 14,9 200,5 4,96 0,538 1,956±0,1538 2,107 7,7 

·.• 



Apêndice III- !52 

Refrig . T('C) G(kg/sm' ) ifJ (kW/m2
) Xmed hexp(kW/mL °C) hcal(kW/m' °C) Erro (%) 

R-22 15,1 203,3 4,99 0,480 1 ,899±0, 1456 2,054 8,2 
R-22 15,2 204,6 4,99 0,393 1 ,879±0, 1429 1,947 3,6 
R-22 15,1 204,5 4,94 0,299 1 ,826±0, 1369 1,806 1,1 
R-22 15,0 199,7 4,85 0,198 1,877±0,1456 1,634 13,0 
R-22 15,1 198,1 4,89 0 ,159 1 ,914±0, 1498 1,582 17,3 
R-22 15,0 199,2 4,98 0,117 1 ,829±0, 1367 1,541 15,7 

R-22 15,1 200,7 4,93 0,071 1 ,892±0, 1458 1,483 21,6 
R-22 15,0 197,1 9,82 0,087 2,506±0, 1479 2,257 10,0 
R-22 15,1 200,0 9,82 0,123 2,528±0, 1499 2,281 9,8 
R-22 14,9 205,6 9,75 0,155 2,401 ±0, 1388 2,287 4,7 
R-22 15,0 202,1 9,68 0,190 2,384±0, 1379 2,307 3,2 

R-22 15,1 201,1 9,68 0,259 2,352±0, 1351 2,362 0,4 
R-22 15,0 203,8 9,68 0,334 2,342±0, 1342 2,429 3,7 
R-22 15,1 198,3 9,55 0,417 2,302±0, 1317 2,476 7,6 
R-22 15,2 200,6 9,56 0,502 2,322±0, 1333 2,555 10,0 
R-22 14,8 198,3 9,64 0,601 2,319±0, 1325 2,630 13,4 
R-22 15,1 199,7 9,65 0,666 2,429±0, 1422 2,681 10,4 
R-22 15,1 200,2 9,56 0,742 2,500±0, 1495 2,713 8,5 
R-22 15,1 200,2 9,56 0,742 2,495±0, 1491 2,712 8,7 

R-22 15,1 199,0 9,61 0,843 2,663±0,1649 2,738 2,8 
R-22 15,1 202,4 9,65 0,886 3,662±0,2800 2,751 24,9 

R-22 15,1 203,3 19,52 0,895 3,346±0,1643 3,967 18,5 
R-22 14,9 201,4 19,61 0,854 3,285±0, 1599 3,962 20,6 
R-22 14,9 200,7 19,44 0,818 3,201 ±0, 1549 3,928 22,7 
R-22 15,0 203,3 19,61 0,753 3, 185±0, 1533 3,927 23,3 
R-22 15,0 200,5 19,48 0,728 3,123±0,1497 3,896 24,7 
R-22 15,1 199,8 20,20 0,712 3,147±0,1495 3,975 26,3 
R-22 15,1 202,0 20,14 0,627 3, 131±0, 1486 3,921 25,2 
R-22 15,0 202,5 20,04 0,567 3, 125±0, 1485 3,871 23,9 
R-22 15,2 203,2 20,08 0,479 3, 165±0, 1509 3,820 20,7 
R-22 15,2 203,8 20,05 0,477 3, 143±0, 1496 3,817 21,4 
R-22 15,0 204,6 20,01 0,414 3, 157±0, 1505 3,761 19,1 
R-22 15,2 203,2 20,31 0,352 3, 198±0, 1524 3,759 17,5 
R-22 15,2 201,3 19,66 0,273 3, 171±0, 1523 3,631 14,5 
R-22 15,0 204,3 19,65 0,161 3,279±0, 1594 3,547 8,2 

R-22 15,1 204,1 19,66 0,162 3,292±0, 1602 3,552 7,9 

R-22 15,7 203,2 19,81 O, 129 3,309±0, 1609 3,565 7,7 
R-22 14,9 305,0 4,86 0,845 2,833±0,3068 3,063 8,1 
R-22 15,1 308,7 4,81 0,813 2, 792±0,3012 3,087 10,6 
R-22 14,8 305,8 4,89 0,744 2, 700±0,2787 3,046 12,8 

R-22 15,0 305,8 4,95 0,675 2,583±0,2545 2,976 15,2 
R-22 14,8 306,3 4,93 0 ,589 2,472±0,2356 2,864 15,9 
R-22 14,8 308,2 5,10 0,511 2,381 ±0,2138 2,747 15,4 
R-22 15,0 305,9 5,02 0,431 2,303±0,2039 2,563 11,3 
R-22 15,1 307,8 5,08 0,358 2,298±0,2011 2,403 4,6 

... 



Apêndice Ill- 153 

Refrig. T("C) G(kg/sm•) rp (kW/m2
) Xmed hexp(kWtm• °C) hcat(kWtm• °C) Erro(%) 

R-22 14,8 299,7 5,01 0,287 2,110±0,1748 2,185 3,6 
R-22 15,0 305,4 5,00 0,205 2,003±0, 1595 1,978 1,3 
R-22 14,0 304,2 5,01 0,168 1,948±0,1516 1,867 4,2 
R-22 14,5 296,8 5,03 0,127 2,033±0, 1631 1,727 15,1 
R-22 13,7 307,8 5,02 0 ,073 2,058±0, 1668 1,585 23,0 
R-22 14,9 305,5 9,75 0,875 3,067±0,2057 3,301 7,6 
R-22 15,1 306,3 9,89 0 ,842 3,051 ±0,201 9 3,324 9,0 
R-22 15,2 305,3 9,97 0,800 2,990±0,1943 3,318 11 ,O 
R-22 15,0 300,5 9,82 0,757 2,941±0,1910 3,262 10,9 
R-22 15,1 298,9 9,92 0,727 2,896±0, 1851 3,236 11 ,7 
R-22 14,7 306,6 9,87 0,603 2,822±0, 1780 3,147 11,5 

R-22 15,0 301,2 9,94 0,528 2, 705±0, 1657 3,011 11,3 
R-22 14,9 306,0 9,97 0,443 2,690±0,1638 2,896 7,7 
R-22 14,9 302,4 9,89 0,350 2,573±0, 1534 2,706 5,2 
R-22 14,8 306,0 9,92 0,269 2,529±0, 1491 2,562 1,3 
R-22 14,8 303,6 9,88 0,185 2,405±0, 1382 2,393 0,5 
R-22 15,2 302,5 9,84 0,145 2,473±0,1447 2,318 6,3 
R-22 15,2 302,7 9,84 0,088 2,542±0, 151 o 2,227 12,4 
R-22 15,1 298,2 14,79 0,859 3,371 ±0, 1873 3,694 9,6 
R-22 15,0 307,0 15,16 0,744 3,342±0, 1826 3,718 11,3 
R-22 14,7 300,4 15,16 0,651 3,227±0, 1734 3,606 11 ,7 
R-22 14,8 301,4 14,78 0,552 3,1 03±0, 1657 3,460 11,5 
R-22 15,2 301,7 15,14 0,480 3,035±0, 1586 3,400 12,0 
R-22 14,7 300,4 15,22 0,401 3,004±0, 1560 3,291 9,5 

') R-22 14,9 303,3 14,88 0,307 2,996±0, 1569 3,123 4,3 
R-22 15,3 305,3 14,92 0,236 2,976±0, 1552 3,030 1,8 

R-22 14,8 303,8 14,96 0,179 2,895±0, 1491 2,946 1,7 
R-22 15,3 304,0 14,91 0,126 3,055±0, 1613 2,880 5,7 

R-22 15,2 299,2 14,90 0,092 3,095±0, 1645 2,841 8,2 
R-22 15,3 299,5 14,88 0,092 3,097±0,1647 2,840 8,3 
R-22 15,0 304,0 19,19 0,859 3,657±0, 1871 4,149 13,5 
R-22 14,9 307,3 19,48 0,817 3,632±0, 1842 4,174 14,9 
R-22 15,1 308,5 19,83 0,777 3,657±0,1846 4,190 14,6 
R-22 15,1 307,0 20,30 0,761 3,696±0, 1856 4,222 14,2 
R-22 15,1 305,1 20,30 0,691 3,645±0, 1820 4,155 14,0 
R-22 15,0 304,5 20,07 0,663 3,590±0, 1790 4,101 14,2 
R-22 14,8 304,6 20,33 0 ,626 3,585±0, 1778 4,087 14,0 
R-22 15,0 304,1 20,11 0,541 3,535±0, 1751 3,966 12,2 
R-22 14,7 300,6 19,91 0,448 3,428±0, 1685 3,818 11 ,4 
R-22 15,0 299,6 20,22 0,361 3,444±0, 1686 3,744 8,7 

R-22 15,0 301,1 19,56 0,265 3,436±0,1702 3,551 3,3 
R-22 14,9 295,2 19,81 0,195 3,467±0, 1715 3,491 0,7 
R-22 15,2 295,7 20,26 0,1 40 3,555±0, 1760 3,483 2,0 
R-22 14,9 508,3 4,93 0,546 3,081 ±0,3546 4,101 33,1 
R-22 14,9 505,6 4,92 0,548 3,045±0,3476 4,088 34,3 



Apêndice li/ - !54 

Refrig. T('C) G(kg/smL) rp (kW/m2
) Xmed hexp(kW/mL °C) hcal(kW/mL °C) Erro (%) 

,. 
R-22 14,9 504,4 4,94 0,492 2,916±0,3190 3,919 34,4 
R-22 14,8 505,0 4,90 0,437 2, 722±0,2827 3,745 37,6 
R-22 15,0 502,4 4,90 0,388 2,550±0,2507 3,549 39,2 
R-22 14,9 499,5 4,92 0,337 2,555±0,2506 3,333 30,5 
R-22 14,9 504,8 4,95 0,285 2,427±0,2269 3,144 29,5 
R-22 14,7 504,8 4,89 0,231 2,308±0,2090 2,888 25,1 
R-22 14,9 494,4 4,91 0,189 2,271 ±0,2024 2,629 15,8 
R-22 14,9 494,0 4,91 0,189 2,286±0,2049 2,629 15,0 
R-22 15,0 499,6 4,94 0,150 2,262±0,2001 2,437 7,7 
R-22 15,0 499,5 4,95 0,151 2,261±0,1994 2,441 8,0 
R-22 15,0 503,9 4,98 0,133 2,252±0 ,1972 2,347 4,2 
R-22 14,9 503,2 5,01 0,108 2,218±0,1908 2,196 1,0 
R-22 15,1 502,2 5,03 0,085 2,168±0,1829 2,041 5,9 
R-22 15,1 509,7 9,99 0,553 3,293±0,2277 4,210 27,8 
R-22 14,8 497,2 9,94 0,515 3,175±0,2151 4,045 27,4 
R-22 14,9 503,3 9,71 0,459 3,045±0,2037 3,901 28,1 
R-22 14,9 502,2 9,72 0,413 2,946±0,1928 3,743 27,1 
R-22 15,0 503,2 9,71 0,353 2,825±0,1801 3,530 25,0 
R-22 14,9 506,3 9,73 0,305 2,703±0,1676 3,362 24,4 
R-22 15,2 504,0 9,73 0,259 2,683±0,1656 3,157 17,7 
R-22 15,1 505,9 9,72 0,210 2,695±0,1669 2,945 9,3 
R-22 15,0 498,5 9,74 0,158 2,672±0,1644 2,688 0,6 
R-22 14,8 502,8 9,80 0,135 2,646±0,1613 2,590 2,1 
R-22 15,1 501,0 9,76 0,096 2,615±0,1587 2,392 8,5 
R-22 15,4 501 ,2 14,90 0,581 3,570±0,2035 4,398 23,2 
R-22 15,0 506,1 14,60 0,552 3,507±0,2002 4,350 24,0 
R-22 14,8 496,1 14,69 0,508 3,442±0,1939 4,191 21,8 
R-22 14,9 504,4 14,78 0,441 3,380±0,1881 4 ,038 19,5 
R-22 15,0 505,5 14,65 0,378 3,327±0,1845 3,831 15,2 
R-22 14,9 504,9 14,74 0,325 3,263±0,1786 3,654 12,0 
R-22 15,2 507,5 14,73 0,272 3,255±0,1780 3,465 6,4 

R-22 14,9 498,8 14,77 0,233 3,235±0,1762 3,301 2,0 
R-22 14,7 505,4 14,77 0,179 3,132±0,1680 3,109 0,7 
R-22 15,0 499,2 14,84 0,140 3,160±0,1698 2,955 6,5 
R-22 14,9 501,4 14,74 0,103 3,077±0,1638 2,813 8,6 

R-22 15,3 497,5 14,88 0,078 3,122±0,1666 2,736 12,4 
R-22 14,9 505,9 19,49 0,580 3,843±0,1994 4,653 21,1 
R-22 15,1 504,0 19,45 0,547 3,814±0,1975 4,560 19,5 
R-22 15,0 504,8 19,53 0,496 3,767±0,1937 4,436 17,8 
R-22 15,0 500,2 19,39 0,437 3, 721 ±0,1909 4,245 14,1 

R-22 14,9 502,2 19,54 0,392 3,695±0,1884 4,127 11 ,7 
R-22 14,9 500,0 19,53 0,335 3,625±0,1835 3,947 8,9 
R-22 15,1 505,8 19,47 0,288 3,596±0,1817 3,804 5,8 
R-22 14,8 496,9 19,43 0,235 3,555±0,1789 3,608 1,5 
R-22 14,9 496,9 19,58 0,186 3,543±0,1775 3,462 2,3 

.> 



Apêndice IIl- ! 55 

Refrig. TtC) G(kg/sm') r/> (kW/m2
) Xmed hexp(kW/m' °C) hcal(kW/m' °C) Erro(%) 

R-22 15,0 502,8 19,71 0,156 3,552±0, 1777 3,383 4,7 
R-22 15,1 505,0 19,82 0,132 3,577±0,1790 3,316 7,3 
R-22 14,8 500,3 19,86 0,098 3,572±0, 1785 3,213 10,1 

R-134a 9,0 305,7 10,51 0,676 3,175±0,2075 3,341 5,2 
R-134a 8,4 307,2 10,51 0,585 3,013±0,1904 3,218 6,8 
R-134a 7,8 299,1 10,51 0,512 2,832±0, 1724 3,031 7,0 
R-134a 8,4 305,8 10,48 0,415 2,597±0, 1507 2,846 9,6 
R-134a 7,9 306,2 10,53 0,330 2,447±0,1373 2,642 8,0 
R-134a 8,2 306,0 10,54 0,245 2,348±0, 1290 2,412 2,7 
R-134a 8,5 295,1 10,62 0,180 2,277±0,1228 2,215 2,7 
R-134a 7,9 294,3 10,61 0,145 2,204±0, 1171 2,125 3,6 
R-134a 7,3 294,1 10,55 0,101 2,202±0, 1172 2,015 8,5 
R-134a 8,1 307,6 5,01 0,665 3,220±0,3801 3,244 0,7 
R-134a 8,0 307,1 4,98 0,575 3,01 0±0,3363 3,083 2,4 
R-134a 7,7 307,6 4,94 0,500 2,825±0,3011 2,925 3,5 
R-134a 8,5 302,2 5,01 0,432 2,588±0,2528 2,703 4,4 
R-134a 7,5 303,7 4,84 0,340 2,456±0,2363 2,462 0,2 
R-134a 8,6 309,6 4,85 0,258 2,400±0,2262 2,209 8,0 
R-134a 8,2 306,2 4,91 O, 189 2,218±0, 1941 1,944 12,3 
R-134a 7,5 301,4 4,87 0,116 1,917±0,1507 1,629 15,0 
R-134a 8,4 301,0 19,82 0,647 3,304±0, 1605 3,713 12,4 
R-134a 8,4 308,1 19,79 0,576 3,258±0,1576 3,649 12,0 
R-134a 7,8 303,4 19,84 0,504 3, 163±0, 1514 3,519 11,2 
R-134a 8,1 308,8 19,92 0,323 2,969±0,1390 3,227 8,7 
R-134a 8,1 303,3 19,87 0,249 2,912±0, 1357 3,085 6,0 
R-134a 8,0 300,7 19,87 0,175 2,903±0,1351 2,968 2,3 
R-134a 8,6 295,7 19,83 0,137 2,913±0,1358 2,922 0,3 
R-134a 8,4 306,5 19,95 0,131 2,946±0, 1376 2,922 0,8 
R-134a 7,6 294,5 19,95 0,098 2,946±0, 1376 2,867 2,7 
R-134a 8,1 206,8 4,85 0,849 2,705±0,2817 2,494 7,8 
R-134a 7,8 203,9 4,88 0,795 2,651 ±0,2702 2,472 6,8 
R-134a 7,9 202,3 4,89 0,732 2,558±0,2524 2,422 5,3 
R-134a 7,8 204,1 4,89 0,647 2,450±0,2331 2,359 3,7 
R-134a 7,6 205,1 4,84 0,560 2,373±0,2219 2,255 5,0 
R-134a 8,1 203,9 4,86 0,498 2,339±0,2152 2,144 8,3 

R-134a 8,0 202,2 4,91 0,432 2,285±0,2046 2,023 11,5 
R-134a 7,7 203,5 4,90 0,352 2,057±0,1697 1,879 8,6 
R-134a 8,1 198,3 4,86 0,286 1 ,823±0, 1383 1 ,711 6,1 
R-134a 7,9 198,8 4,85 0,207 1 ,662±0, 1182 1,543 7,1 
R-134a 7,6 210,7 4,91 0,123 1 ,656±0, 11 63 1,395 15,8 

R-134a 7,9 201,6 10,04 0,823 2,775±0,1715 2,669 3,8 
R-134a 7,8 202,2 10,10 0,764 2,721±0,1656 2,658 2,3 
R-134a 8,2 200,3 9,83 0,696 2,619±0, 1584 2,584 1,3 
R-134a 7,7 202,4 9,81 0,597 2,519±0, 1492 2,508 0,4 
R-134a 7,7 202,3 9,86 0,533 2,378±0, 1360 2,437 2,5 



Apêndice III- !56 

Refrig. T('C) G(kg/smL) ifJ (kW/m2
) Xmed hexp(kW/mL 0 C) hcal(kW/mL °C) Erro(%) 

R-134a 8,1 199,4 9,71 0,442 2,217±0,1233 2,297 3,6 
R-134a 8,4 203,5 9,92 0,365 2,248±0, 1245 2,229 0,9 
R-134a "',6 201,6 9,96 0,293 2,055±0, 1089 2,126 3,4 
R-134a 8,0 198,9 10,05 0,234 2, 117±0, 1132 2,055 2,9 
R-134a 8,3 208,7 9,74 0,173 2,081±0,1120 1,967 5,5 
R-134a 7,8 209,4 9,65 0,145 2,050±0,11 00 1,920 6,4 
R-134a 7,9 196,8 9,90 0,108 2,087±0, 1117 1,901 8,9 
R-134a 8,3 203,0 19,64 0,832 3,353±0, 1643 3,376 0,7 
R-134a 8,1 198,8 19,64 0,791 3,319±0,1621 3,348 0,9 
R-134a 8,2 197,6 19,61 0,767 3,301 ±0, 161 o 3,335 1,0 
R-134a 8,2 196,2 19,86 0,737 3,297±0,1600 3,338 1,2 
R-134a 8,0 198,9 19,84 0,682 3,260±0, 1576 3,315 1,7 
R-134a 7,8 199,4 19,77 0,642 3,213±0, 1548 3,283 2,2 
R-134a 7,9 200,8 19,61 0,594 3, 166±0, 1521 3,244 2,5 
R-134a 8,0 203,9 19,74 0,513 3,110±0,1482 3,204 3,0 
R-134a 8,2 208,9 19,56 0,419 3,016±0, 1428 3,126 3,6 
R-134a 8,0 194,5 20,35 0,390 3,01 0±0, 1407 3,153 4,8 
R-134a 8,2 205,8 19,79 0 ,285 2,960±0, 1388 3,039 2,7 
R-134a 8,0 200,0 19,75 0,215 2,908±0,1357 2,982 2,5 
R-134a 7,8 104,0 4,94 0 ,909 1 ,337±0,0815 1,464 9,5 
R-134a 7,9 100,2 4,96 0,834 1 ,233±0,0716 1,404 13,9 
R-134a 8,0 100,1 4,97 0 ,754 1 '198±0,0685 1,393 16,3 
R-134a 7,7 100,3 4,97 0,660 1,169±0,0660 1,366 16,9 
R-134a 8,0 97,78 4,94 0,610 1 '146±0,0642 1,296 13,1 
R-134a 7,6 97,35 4,97 0,534 1 '133±0,0629 1,255 10,8 
R-134a 7,8 95,30 4,99 0,482 1,136±0,0631 1,199 5,5 
R-134a 7,7 97,09 4,97 0,394 1 '149±0,0642 1 '181 2,8 
R-134a 7,2 99,48 5,01 0,318 1,157±0,0647 1,178 1,8 
R-134a 7,4 98,93 5,03 0,256 1 '156±0,0644 1,143 1 '1 
R-134a 7,0 106,9 4,83 0,157 1 ,096±0,0607 1,160 5,9 
R-134a 6,7 105,2 4,88 0,091 1 ,093±0,0602 1,115 2,0 
R-134a 8,0 104,2 9,76 0,856 1 ,73±0,08598 1,928 11,4 
R-134a 8,0 101,6 9,80 0,851 1 ,725±0,0854 1,876 8,8 
R-134a 8,0 101 ,9 9,73 0,803 1 ,707±0,0845 1,873 9,7 
R-134a 8,2 102,7 9,75 0,770 1,707±0,0844 1,892 10,8 
R-134a 8,1 102,0 9,79 0,734 1 '706±0,0842 1,874 9,9 
R-134a 8,2 100,9 9,86 0,708 1 ,705±0,0839 1,855 8,8 
R-134a 8,3 100,5 9,86 0,667 1 ,696±0,0833 1,839 8,4 
R-134a 7,9 101 ,9 9,86 0,618 1,691 ±0,0829 1,850 9,4 
R-134a 8,0 102,4 9,84 0,544 1 ,695±0,0833 1,839 8,5 
R-134a 7,9 100,2 9,85 0,472 1,699±0,0835 1,777 4,6 
R-134a 8,0 100,5 9,86 0,391 1 ,730±0,0856 1,764 2,0 
R-134a 7,9 100,3 9,88 0,316 1 ,757±0,0874 1,740 1 ,O 
R-134a 7,8 98,76 9,83 0,238 1,761 ±0,0877 1,690 4,0 
R-134a 7,5 101,8 9,82 0,177 1,769±0,0884 1,721 2,7 



Apêndice III - 157 

Refrig. TflC) G(kg/sm') rp (kW/m2
) Xmeó hexp(kW/m' °C) hcal(kW/m' uC) Erro(%) 

R-134a 8,1 104,7 19,69 0,287 2,719±0,1246 2,823 3,8 
R-134a 8,4 100,4 19,81 0,331 2,587±0,1168 2,738 5,9 

R-134a 7,8 99,93 19,84 0,360 2,468±0, 1101 2,718 10,1 
R-134a 7,8 105,4 19,65 0,401 2,446±0, 1092 2,849 16,5 
R-134a 8,3 98,67 19,66 0,497 2,461 ±0, 1100 2,706 10,0 

R-134a 7,8 102,4 19,64 0,541 2,441 ±0, 1089 2,799 14,7 
R-134a 7,9 98,98 19,86 0,642 2,442±0, 1087 2,745 12,4 

R-134a 7,8 101,5 19,92 0,686 2,465±0, 1099 2 ,826 14,6 
R-134a 8,0 99,00 19,44 0,740 2,442±0, 1092 2,727 11 ,7 
R-134a 8,0 101,7 19,56 0,830 2,483±0, 1113 2,823 13,7 
R-134a 15,0 503,2 4,91 0,539 3,465±0,4445 4,189 20,9 

R-1 34a 14,9 504,8 4,86 0,507 3,355±0,4224 4,103 22,3 

R-134a 15,2 500,0 4,90 0,473 3,285±0,4029 3,950 20,2 
R-134a 15,2 500,1 4,91 0,475 3,231±0,3893 3,957 22,5 
R-134a 15,3 498,5 4,90 0,447 3, 175±0,3775 3,845 21,1 
R-134a 15,2 500,4 4,84 0,392 3,155±0,3774 3,650 15,7 

R-134a 15,1 500,8 4,82 0,343 2,946±0,3327 3,450 17 '1 
R-134a 14,9 499,1 4,85 0,321 2,847±0,3102 3,347 17,6 
R-134a 14,8 507,0 4,78 0,266 2,663±0,2773 3,130 17,6 
R-134a 15,1 497,3 4,80 0,225 2,541 ±0,2535 2,863 12,7 

R-134a 15,5 510,5 9,72 0,083 2,520±0,1500 2,236 11,3 

R-134a 15,3 503,0 9,80 0,134 2,560±0,1531 2,514 1,8 

R-134a 15,2 503,8 9,83 0,156 2,607±0,1572 2,641 1,3 
R-134a 14,8 500,5 9,70 0,203 2,638±0, 1615 2,875 9,0 

R-134a 15,4 497,0 9,79 0,235 2,696±0,1662 3,019 12,0 
R-134a 15,5 502,6 9,79 0,279 2,762±0,1729 3,245 17,5 

R-134a 15,1 504,4 9,90 0,305 2,860±0, 1816 3,382 18,3 
R-134a 15,0 503,1 9,81 0,345 2,963±0,1935 3,547 19,7 

R-134a 15,1 501,1 9,90 0,381 3,028±0,1993 3,681 21 ,6 
R-134a 15,4 506,2 9,93 0,423 3, 146±0,2119 3,861 22,7 
R-134a 15,4 495,9 9,74 0,459 3,233±0,2247 3,929 21,5 

R-134a 15,5 499,5 9,79 0,510 3,346±0,2372 4,112 22,9 
R-134a 15,4 499,9 9,77 0,527 3,395±0,2437 4,169 22,8 

R-134a 15,8 511 ,O 19,87 0,523 3,462±0, 1709 4,477 29,3 

R-134a 16,3 516,0 19,69 0,503 3,454±0, 171 o 4,430 28,3 

R-134a 16,5 512,1 19,87 0,493 3,426±0, 1685 4,382 27,9 

R-134a 15,3 499,7 20,14 0,464 3,357±0,1631 4,265 27,0 
R-134a 15,2 507,8 20,05 0,421 3,309±0, 1602 4,164 25,8 

R-134a 15,4 508,8 19,91 0,365 3,243±0, 1563 3,971 22,5 
R-134a 15,5 506,9 20,01 0,316 3, 186±0, 1524 3,793 19,0 

R-134a 15,7 509,0 20,03 0,294 3,207±0, 1537 3,718 15,9 
R-134a 15,9 503,2 19,34 0,243 3,211 ±0, 1558 3,477 8,3 
R-134a 15,7 511 ,O 19,75 0,196 3,285±0, 1595 3,339 1,7 

R-134a 15,4 502,2 19,99 O, 177 3,273±0, 1580 3,266 0,2 
R-134a 15,5 496,5 19,90 0,109 3,294±0, 1597 3,015 8,5 



Apêndice///- 158 

Refrig . TtC) G(kg/smL) ljJ (kW/m2
) Xmed hexp(kW/mL °C) hcal(kW/mL °C) Erro (%) 

R-134a 15,1 309,3 5,16 0,857 3,391 ±0,4079 3,202 5,6 
R-134a 15,1 306,2 5,21 0,814 3,311 ±0,3870 3,185 3,8 
R-134a 14,9 306,2 5,30 0,737 3,191 ±0,3550 3,15!) 1,3 
R-134a 15,3 302,3 5,23 0,695 3. 080±0. 3365 3,065 0,5 
R-134a 15,0 299,5 5,24 0,616 2,884±0,2971 2,939 1,9 
R-134a 15,3 299,9 5,26 0,582 2,693±0,261 o 2,881 7,0 
R-134a 14,6 298,1 5,27 0,493 2,663±0,2551 2,709 1,7 
R-134a 14,9 300,2 5,32 0,447 2,621 ±0,2460 2,616 0,2 
R-134a 14,8 311,1 5,37 0,385 2,563±0,2344 2,533 1,2 
R-134a 14,9 305,7 5,39 0,321 2,474±0,2192 2,326 6,0 
R-134a 14,6 307,7 5,38 0,275 2,465±0,2180 2,204 10,6 
R-134a 14,3 308,4 5,43 0,218 2,370±0,2016 2,029 14,4 
R-134a 13,6 305,0 5,45 0,123 2,063±0,1575 1,690 18,1 
R-134a 15,7 306,7 9,76 0,858 3,358±0,2392 3,297 1,8 
R-134a 15,3 306,8 9,80 0,765 3,291 ±0,2306 3,289 0,0 
R-134a 15,3 307,7 9,89 0,720 3,158±0,2140 3,263 3,3 
R-134a 14,9 306,2 9,83 0,675 3,072±0,2051 3,208 4,4 
R-134a 14,8 301,3 9,87 0,647 2,980±0,1945 3,142 5,4 
R-134a 14,7 308,1 9,85 0,584 2,881 ±0,1844 3,093 7,3 
R-134a 15,1 291,3 9,94 0,542 2,627±0,1581 2,919 11,1 
R-134a 15,2 306,2 9,89 0,465 2,633±0,1592 2,858 8,6 
R-134a 15,3 308,5 9,98 0,422 2,592±0,1545 2,786 7,5 
R-134a 14,7 307,5 9,93 0,375 2,530±0,1492 2,679 5,9 
R-134a 15,0 301,1 10,00 0,305 2,376±0,1349 2,496 5,1 
R-134a 14,5 306,9 10,11 0,219 2,345±0,1314 2,319 1,1 
R-134a 14,3 306,8 10,01 0,164 2,254±0,1244 2,181 3,2 
R-134a 15,2 308,9 9,93 0,099 2,372±0,1350 2,037 14,1 
R-134a 15,4 306,0 19,75 0,775 3,639±0,1836 3,851 5,8 
R-134a 15,1 305,8 19,79 0,722 3,569±0,1786 3,814 6,9 
R-134a 14,6 303,4 19,73 0,681 3,495±0,1736 3,760 7,6 
R-134a 14,6 304,7 19,83 0,633 3,484±0, 1726 3,720 6,8 
R-134a 15,0 304,7 19,78 0,595 3,441±0,1698 3,674 6,8 
R-134a 15,0 307,0 19,84 0,543 3,408±0,1674 3,620 6,2 
R-134a 14,9 304 ,1 19,75 0,466 3,296±0,1602 3,495 6,0 
R-134a 15,2 306,9 19,99 0,379 3,313±0,1607 3,396 2,5 
R-134a 15,2 298,3 19,71 0,306 3,220±0, 1553 3,255 1,1 
R-134a 14,9 296,6 19,86 0,262 3, 172±0, 1519 3,202 1 ,O 
R-134a 15,6 307,4 20,03 0,180 3,275±0, 1581 3,125 4,6 
R-134a 14,7 303,1 19,51 0,130 3,232±0, 1567 3,000 7,2 
R-134a 14,0 101,3 5,33 0,168 1,155±0,0625 1,249 8,1 
R-134a 14,3 99,18 5,25 0,212 1,158±0,0632 1,228 6,1 
R-134a 14,5 96,32 5,28 0,275 1 '174±0,0644 1,218 3,8 
R-134a 13,7 101 ,6 5,27 0,296 1,165±0,0637 1,290 10,7 
R-134a 14,3 98,22 5,29 0,354 1,172±0,0642 1,272 8,6 
R-134a 15,0 101,6 5,28 0,442 1,171±0,0641 1,366 16,6 



Apêndice IIf- 159 

Refrig. T('C) G(kg/sm' ) fjJ (kW/m2
) Xmed hexp(kW/mL 0 C) hcat(kW/m' vC) Erro(%) 

R-134a 13,8 94,79 5,28 0,537 1,122±0,0602 1,280 14,1 
R-134a 14,1 100,5 5,27 0,538 1,145±0,0621 1,379 20,4 
R-134a 14,3 100,0 5,22 0,630 1,147±0,0625 1,401 22,1 ,, 
R-134a 13,8 101,1 5,17 0,669 1 '128±0,0613 1,426 26,4 
R-134a 14,8 98,49 5,15 0,787 1,154±0,0635 1,406 21,8 
R-134a 14,3 94,67 5,21 0,875 1,141±0,0621 1,338 17,2 
R-134a 14,9 97,88 5,30 0,949 1,204±0,0667 1,380 14,6 
R-134a 15,6 99,72 10,42 1,000 1,775±0,0869 1,973 11,2 
R-134a 14,5 99,52 10,41 0,943 1,848±0,0918 1,997 8,1 
R-134a 14,3 102,9 9,86 0,828 1,822±0,0920 2,011 10,4 
R-134a 15,3 98,89 9,76 0,812 1,800±0,0908 1,932 7,3 
R-134a 15,0 100,8 9,75 0,763 1 ,795±0,0905 1,961 9,3 
R-134a 15,0 97,17 9,87 0,738 1,79±0,08971 1,896 5,9 
R-134a 14,8 101,3 9,91 0,621 1,812±0,0911 1,961 8,2 
R-134a 14,8 96,55 9,83 0,586 1,785±0,0895 1,849 3,6 
R-134a 14,9 96,50 9,77 0,475 1,815±0,0918 1,823 0,4 
R-134a 15,1 100,7 9,84 0,414 1,839±0,0932 1,903 3,5 
R-134a 15,3 99,67 9,79 0,313 1,873±0,0960 1,859 0,8 
R-134a 15,4 95,29 9,90 0,286 1,870±0,0953 1,788 4,4 
R-134a 15,5 99,67 9,88 0,214 1,919±0,0989 1,857 3,3 
R-134a 15,3 99,29 9,84 0,174 1,936±0,1 004 1,833 5,3 
R-134a 14,2 100,7 20,20 0,314 2,733±0,1245 2,967 8,6 
R-134a 14,8 101 ,2 20,34 0,341 2,654±0, 1198 3,020 13,8 
R-134a 15,4 100,8 19,95 0,372 2,592±0,1169 2,998 15,7 
R-134a 14,6 96,99 19,79 0,423 2,505±0,1123 2,855 14,0 
R-134a 15,2 102,2 19,86 0,460 2,564±0,1154 3,038 18,5 
R-134a 14,6 97,67 19,84 0,526 2,516±0,1128 2,899 15,2 
R-134a 14,8 96,89 19,90 0,563 2,495±0,1115 2,893 16,0 
R-134a 15,0 97,99 19,86 0,583 2,494±0,1115 2,933 17,6 
R-134a 15,2 97,39 19,75 0,623 2,509±0,11 25 2,919 16,3 
R-1 34a 14,6 96,52 19,65 0,690 2,493±0,1118 2,873 15,2 
R-134a 14,5 100,0 19,88 0,737 2,530±0,11 35 3,001 18,6 
R-134a 14,7 98,32 19,83 0,790 2,527±0,11 34 2,962 17,2 
R-134a 15,0 96,70 19,78 0,823 2,528±0, 1135 2,921 15,5 
R-134a 15,8 97,52 19,82 0,868 2,394±0,1 061 2,980 24,5 
R-404A 7,8 59,67 4,91 0,742 1,367±0,0849 1,120 18,1 
R-404A 7,9 59,91 4,92 0,653 1,391 ±0,0871 1,123 19,3 
R-404A 8,0 59,52 4,94 0,578 1,408±0,0887 1,115 20,8 
R-404A 8,0 57,25 4,92 0,526 1 ,42±0,0901 6 1,065 25,0 
R-404A 8,1 61 ,63 4,89 0,389 1 ,474±0,0961 1,132 23,2 
R-404A 8,1 56,93 4,92 0,388 1,51 0±0,0997 1,052 30,3 
R-404A 8,2 62,70 4,91 0,287 1,532±0,1 023 1,147 25,1 
R-404A 8,1 70,07 4,91 0,197 1,560±0,1052 1,266 18,8 
R-404A 8,2 59,31 4,90 0,201 1,523±0,1 013 1,078 29,2 
R-404A 8,0 61 ,42 9,80 0,767 1,844±0,0938 1,808 2,0 



Apêndice 1Il - l 60 

Refrig. TtC) G(kg/smL) rjJ (kW/m2
) Xmed hexp(kW/m" °C) hcal(kW/m" °C) Erro(%) 

R-404A 8,0 60,13 9,79 0,703 1 ,857±0,0948 1,765 5,0 
R-404A 8,1 59,11 9,81 0,634 1 ,893±0,0973 1,735 8,3 
R-404A 8,0 58,28 9,77 0,575 1 ,922±0,0996 1,701 11,5 
R-404A 8,1 58,94 9,77 0,519 1,971±0,1034 1,715 13,0 
R-404A 8,1 58,73 9,77 0,485 1 ,993±0, 1050 1,707 14,4 
R-404A 8,2 58,73 9,79 0,433 2,025±0,1074 1,707 15,7 
R-404A 8,2 58,73 9,83 0,382 2,062±0, 1101 1,708 17,2 
R-404A 8,1 48,06 9,84 0,432 2,086±0, 1118 1,413 32,3 
R-404A 8,0 101,6 4,88 0,959 1 ,335±0,0819 1,671 25,2 
R-404A 8,0 100,8 4,89 0,882 1 ,366±0,0849 1,697 24,2 
R-404A 8,0 98,94 4,95 0,840 1 ,392±0,0869 1,702 22,3 
R-404A 7,9 99,83 4,90 0,737 1 ,395±0,0878 1,685 20,8 
R-404A 8,0 101,3 4,89 0,644 1,403±0,0887 1,668 18,9 
R-404A 7,9 100,8 4,89 0,569 1 ,414±0,0897 1,645 16,3 
R-404A 8,1 100,8 4,90 0,475 1 ,427±0,0911 1,617 13,3 
R-404A 8,0 101,6 4,89 0,384 1 ,444±0,0929 1,585 9,8 
R-404A 8,0 101,5 4,94 0,321 1 ,487±0,0969 1,572 5,7 
R-404A 7,9 102,6 4,92 0,253 1 ,507±0,0993 1,546 2,6 
R-404A 8,0 102,1 4,88 0,193 1 ,51 0±0, 1002 1,520 0,7 
R-404A 7,9 102,4 4,90 0,151 1 ,540±0, 1032 1,512 1,8 
R-404A 8,1 102,0 4,93 0,114 1 ,589±0, 1083 1,509 5,0 
R-404A 8,2 101 ,2 9,88 0,990 1 ,628±0,0788 2,543 56,2 
R-404A 8,1 100,3 9,90 0,982 2,029±0, 1071 2,545 25,4 
R-404A 8,0 100,2 9,77 0,913 2,016±0,1068 2,529 25,4 
R-404A 8,0 100,7 9,79 0,838 2,033±0, 1080 2,526 24,2 
R-404A 8,1 101 '1 9,77 0,786 2,035±0, 1082 2,519 23,8 
R-404A 8,1 101,5 9,87 0,734 2,048±0, 1087 2,525 23,3 
R-404A 8,1 99,88 9,87 0,690 2,050±0, 1088 2,516 22,7 
R-404A 8,1 101 ,8 9,84 0,610 2,088±0, 1120 2,493 19,4 
R-404A 8,1 100,8 9,85 0,521 2, 132±0, 1155 2,471 15,9 
R-404A 8,1 101 ,2 9,95 0,396 2,205±0, 1207 2,452 11,2 
R-404A 7,9 101,6 9,90 0,323 2,254±0, 1251 2,421 7,4 
R-404A 8,0 101 ,3 9,95 0,264 2,292±0, 1280 2,415 5,4 
R-404A 8,1 101 ,6 10,01 0,221 2,347±0, 1323 2,413 2,8 
R-404A 8,0 100,1 10,04 0,205 2,339±0,1314 2,413 3,2 
R-404A 8,0 105,2 19,61 0,892 3,973±0,2087 3,987 0,4 
R-404A 7,9 107,0 19,56 0,815 2,660±0, 1214 3,947 48,4 
R-404A 8,1 102,3 19,56 0,809 2 ,663±0, 1216 3,951 48,4 
R-404A 8,0 101 ,2 19,56 0,770 2,628±0, 1195 3,942 50,0 
R-404A 8,0 99,93 19,71 0,732 2,640±0, 1200 3,948 49,5 

R-404A 8,0 99,34 19,78 0,698 2,651 ±0, 1205 3,949 49,0 
R-404A 8,0 98,98 19,65 0,630 2,662±0, 1213 3,909 46,8 
R-404A 7,9 98,40 19,73 0,593 2,669±0,1216 3,905 46,3 
R-404A 8,0 98,44 19,82 0,542 2,686±0, 1224 3,901 45,2 
R-404A 8,0 98,16 19,87 0,517 2, 708±0, 1237 3,897 43,9 



Apêndice 111- 16 I 

Refrig . T("C) G(kg/smL) rp (kW/m2
) Xmed hexp(kW/mL °C) hcal(kW/m' 0

C) Erro(%) 

R-404A 8,0 98,77 19,82 0,447 2, 775±0, 1276 3,863 39,2 
R-404A 7,9 101,6 19,86 0,384 2,852±0, 1322 3,839 34,6 
R-404A 8,0 103,1 19,82 0,351 2,820±0, 1303 3,819 35,4 
R-404A 7,9 207,4 4,84 0,863 2, 158±0, 1869 2,271 5,2 
R-404A 8,0 207,0 4,86 0,801 1 ,991±0,1612 2,276 14,3 
R-404A 8,1 207,1 4,85 0,729 1 ,866±0, 1442 2,250 20,6 
R-404A 8,0 207,9 4,85 0,651 1,791±0,1342 2,203 23,0 
R-404A 7,9 204,5 4,84 0,588 1,720±0,1255 2,126 23,6 
R-404A 8,1 204,8 4,87 0,519 1 '709±0, 1235 2,058 20,4 
R-404A 8,0 199,3 4,83 0,460 1,712±0,1246 1,958 14,4 
R-404A 8,0 206,4 4,89 0,379 1 '726±0, 1252 1,893 9,7 
R-404A 8,0 202,6 4,92 0,320 1,707±0,1224 1,801 5,5 
R-404A 8,0 204,4 4,90 0,249 1,741±0,1269 1,705 2,1 
R-404A 8,0 206,3 4,87 0,180 1 ,826±0, 1383 1,607 12,0 
R-404A 8,1 207,1 4,88 0,128 1,898±0,1478 1,535 19,1 
R-404A 8,1 204,4 4,88 0,088 1,941±0,1539 1,480 23,8 
R-404A 8,0 204,2 4,88 0,058 1 ,934±0, 1528 1,443 25,4 
R-404A 8,0 201,2 9,99 0,819 2,449±0, 1413 2,783 13,6 
R-404A 8,0 202,9 9,88 0,751 2,405±0, 1383 2,751 14,4 
R-404A 8,0 202,8 9,94 0,682 2,414±0,1386 2,720 12,7 
R-404A 8,0 204,2 9,94 0,614 2,414±0,1386 2,679 11 ,O 
R-404A 7,9 203,1 9,99 0,562 2,421 ±0, 1388 2,641 9,1 
R-404A 8,0 202,1 9,99 0,516 2,426±0, 1393 2,602 7,3 
R-404A 8,1 202,9 10,06 0,454 2,455±0,1413 2,560 4,3 
R-404A 8,0 204,8 10,03 0,399 2,461 ±0,0142 2,510 2,0 
R-404A 8,0 207,1 9,86 0,330 2,479±0,1451 2,427 2,1 
R-404A 8,2 203,2 9,70 0,244 2,474±0,1459 2,328 5,9 
R-404A 8,2 200,0 9,92 0,203 2,542±0, 1503 2,323 8,6 
R-404A 8,1 204,7 9,88 0,159 2,617±0, 1577 2,278 13,0 
R-404A 7,9 209,5 10,00 0,109 2,701±0,1647 2,247 16,8 
R-404A 8,0 203,3 19,66 0,801 3,201 ±0, 1542 3,998 24,9 
R-404A 8,0 200,6 19,69 0,781 3, 190±0, 1535 3,987 25,0 
R-404A 8,0 198,6 19,94 0,768 3,209±0, 1541 4,007 24,9 
R-404A 8,0 199,6 20,03 0,708 3,234±0, 1554 3,978 23,0 
R-404A 8,0 199,6 20,04 0,664 3,259±0, 1570 3,946 21 '1 
R-404A 8,1 198,4 20,05 0,635 3,311±0,1603 3,929 18,7 
R-404A 8,1 206,5 20,01 0,523 3,385±0, 1653 3,831 13,2 
R-404A 8,0 208,3 20,05 0,423 3,413±0,1671 3,743 9,7 
R-404A 7,9 204,7 19,87 0,339 3,394±0, 1664 3,649 7,5 
R-404A 8,1 207,1 20,08 0,236 3,522±0, 17 44 3,584 1,8 

R-404A 8,0 206,1 19,99 0,186 3,478±0,1717 3,532 1,6 
R-404A 7,8 305,9 4,93 0,844 2,610±0,2604 2,965 13,6 
R-404A 7,9 303,6 4,91 0 ,796 2,554±0,2509 2,948 15,4 
R-404A 8,0 307,1 4,94 0,704 2,409±0,2244 2,916 21 ,O 
R-404A 8,0 301,4 4,93 0,638 2,319±0,2096 2,806 21 ,O 



Apêndice /IJ- 162 

Refrig. T('C) G(kg/smL) fjJ (kW/m2
) Xmed hexp(kW/mL °C) hcal(kW/mL °C) Erro (%) 

R-404A 8,0 304,1 4,92 0,568 2 ,279±0,2035 2,726 19,6 
R-404A 8,0 303,9 4,94 0,514 2,245±0, 1971 2,636 17,4 
R-404A 7,9 305,6 4,94 0,445 2,177±0,1867 2,516 15,6 .. 
R-404A 7,9 305,6 4,93 0,386 2, 124±0, 1789 2,393 12,7 
R-404A 8,0 302,1 4,94 0,334 2,071 ±0, 1709 2,257 9,0 
R-404A 8,0 303,5 4,93 0,274 2,046±0, 1673 2,115 3,4 
R-404A 8,0 302,7 4,90 0,229 1 ,910±0,1490 1,993 4,3 
R-404A 8,0 301,7 4 ,95 0,186 1 ,879±0,1437 1,872 0,4 
R-404A 8,1 306,1 4 ,96 0,139 1 ,909±0, 1476 1,750 8,3 
R-404A 8,3 307,9 4,96 0,101 2,025±0,1635 1,641 19,0 

R-404A 8,0 300,9 9,73 0,869 2,946±0, 1927 3,208 8,9 
R-404A 8,1 298,7 9,78 0,859 2,937±0, 1911 3,203 9,1 
R-404A 8,0 300,6 9,80 0,801 2,909±0, 1879 3,211 10,4 
R-404A 7,9 298,8 9,76 0,743 2,914±0,1889 3,168 8,7 
R-404A 8,1 301,4 9,74 0,684 2,826±0, 1799 3,128 10,7 
R-404A 8,0 302,0 9,77 0,618 2,883±0, 1854 3,061 6,2 
R-404A 8,1 304,6 9,75 0,541 2,860±0,1833 2,966 3,7 
R-404A 8,0 303,6 9,77 0,477 2,813±0, 1781 2,864 1,8 
R-404A 7,9 305 9,78 0,421 2,821±0,1789 2,774 1,7 
R-404A 8,1 303,3 9,78 0,315 2,743±0,1711 2,574 6,2 
R-404A 8,0 303,6 9,73 0,218 2,715±0,1687 2,382 12,3 

R-404A 8,1 304,0 9,77 0,171 2 ,699±0, 1668 2,296 14,9 
R-404A 8,1 303,5 9,76 0,125 2,788±0,1758 2 ,208 20,8 

R-404A 8,1 301 ,2 9,76 0,082 2,822±0, 1793 2,133 24,4 
R-404A 7,8 301,8 19,64 0,914 3,686±0, 1874 4,207 14,1 

R-404A 7,8 302,4 19,57 0,874 3,662±0, 1859 4,195 14,6 
R-404A 7,8 302,1 19,60 0,837 3,662±0, 1858 4,180 14,1 
R-404A 7,8 303,3 19,61 0,791 3,652±0, 1851 4,149 13,6 
R-404A 7,7 302,2 20,03 0,760 3,669±0,1847 4,162 13,4 
R-404A 7,8 301,9 20,07 0,725 3,673±0, 1848 4,129 12,4 
R-404A 7,8 300,1 20,12 0,716 3,659±0, 1837 4,123 12,7 

R-404A 7,9 302,3 20,20 0,630 3,681 ±0, 1849 4,036 9,6 
R-404A 8,0 306,3 19,94 0,527 3,637±0,1828 3,876 6,6 
R-404A 7,9 306,4 19,64 0,424 3,631±0, 1835 3,693 1,7 
R-404A 8,0 299,0 19,83 0,374 3,689±0, 1868 3,634 1,5 
R-404A 8,0 302,8 19,64 0,300 3,675±0, 1866 3,505 4,6 
R-404A 7,9 303,6 19,60 0,213 3,694±0, 1881 3,368 8,8 
R-404A 7,9 307,2 19,62 0,164 3,740±0,1913 3,294 11 ,9 

R-404A 8,0 297,8 19,56 0,121 3,781±0,1946 3,243 14,2 

R-404A 7,8 506,0 4,87 0,669 2,854±0,31 06 4 ,208 47,4 

R-404A 7,8 504,1 4,87 0,607 2,822±0,3039 4,079 44,5 
R-404A 7,7 502,6 4,90 0,548 2, 701 ±0,2786 3,933 45,6 
R-404A 7,7 503,7 4 ,94 0,481 2,611 ±0,2601 3,758 43,9 

R-404A 8,0 504,8 4,88 0,411 2,538±0,2490 3,537 39,4 
R-404A 7,9 503,0 4,89 0,355 2,424±0,2287 3,332 37,5 



'· 

.. . 

J 

Refrig. 

R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 

R-404A 
R-404A 

R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 

R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 

R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 

R-404A 
R-404A 
R-404A 

R-404A 
R-404A 

T("C) 

8,0 
8,1 
7,9 
8,0 
8,1 
8,0 
8,0 

8,0 
7,8 
7,8 
7,8 
8,0 
8,0 
7,9 
7,9 

8,0 

7,9 
7,8 
8,1 
8,1 
7,8 
8,0 
7,7 
7,8 
7,9 
8,0 
7,8 

7,8 
7,8 
8,1 
8,1 

8,0 
15,1 

15,1 
15,1 

15,0 
15,2 
15,3 
15,2 
15,2 

15,2 
15,5 

17,7 
15,1 
15,1 

G(kg/sm') ifJ (kW/m2
) 

500,0 4,89 
500,9 4,68 
501 ,5 4,68 
500,7 4,70 
499,3 4,71 
498,2 4,94 
497,1 4,98 

503,0 9,81 
500,3 9,75 
504,9 9,79 
499,5 9,90 
505,6 9,95 
506,1 9,67 

498,4 9,66 
501,6 9,83 
501,2 9,87 
499,2 10,02 

497,6 10,05 
497,6 10,06 

496,8 10,12 
500,8 19,65 

499,3 19,78 
501,5 19,58 
501 ,6 19,65 

502,7 19,64 
501 ,4 19,77 

502,4 19,70 
502,4 20,04 

498,2 19,86 
500,6 19,95 
501,6 19,84 
500,8 19,81 
59,19 4,87 
57,68 4,85 
58,16 4,88 

58,64 4,91 
59,52 4,90 
59,91 4,93 
60,22 4,89 
60,79 4,87 

60,16 4,85 
60,32 4,83 

54,40 9,75 
53,97 9,84 

55,89 9,83 

Apêndice 111- 163 

Xmed hexp(kW/m' uC) hcal(kW/m' °C) Erro(%) 

0,300 2,301 ±0,2081 3,100 34,7 
0,239 2,431 ±0,2385 2,842 16,9 
0,203 2,443±0,2407 2,678 9,6 
0,1 73 2,447±0,2408 2,524 3,1 
0,148 2,368±0,2259 2,381 0,5 
0,119 2, 175±0, 1863 2,215 1,8 
0,091 2,088±0,1722 2,042 2,2 
0,668 3,111 ±0,2096 4,274 37,4 
0,613 3,034±0,2021 4,158 37,0 
0,559 3,028±0,2008 4,062 34,1 
0,511 2,978±0, 1939 3,912 31,4 
0,434 2,943±0,1897 3,720 26,4 
0,362 2,850±0, 1833 3,471 21,8 
0,312 2,834±0,1817 3,259 15,0 
0,250 2, 796±0, 1758 3,032 8,4 
0,1 93 2,812±0,1771 2,787 0,9 
0,164 2,780±0,1722 2,655 4,5 
0,135 2,731±0,1671 2,517 7,8 
0,103 2,760±0, 1698 2,365 14,3 
0,078 2 , 775±0, 1707 2,245 19,1 
0,652 3,805±0, 1959 4,654 22,3 
0,604 3,800±0, 1951 4,551 19,8 
0,525 3,761±0,1930 4,360 15,9 
0,464 3, 768±0, 1933 4,195 11 ,3 
0,404 3, 772±0, 1936 4,021 6,6 
0,347 3, 796±0, 1948 3,848 1,4 
0,281 3,753±0,1919 3,629 3,3 
0,214 3,788±0,1931 3,419 9,7 
0,162 3,754±0,1914 3,225 14,1 
0,123 3,799±0, 1943 3,101 18,4 
0,100 3,832±0, 1971 3,015 21,3 
0,081 3,832±0, 1973 2,948 23,1 
0,803 1 ,226±0,0718 1,221 0,4 
0,758 1 ,253±0,0744 1,185 5,4 
0,650 1 ,296±0,0781 1,194 7,9 
0,556 1 ,327±0,0809 1,199 9,6 
0,441 1 ,402±0,0884 1,210 13,7 
0,351 1 ,491±0,0975 1,216 18,4 
0,283 1,545±0, 1038 1 ,21 1 21,6 
0,219 1 ,598±0, 1103 1,212 24,2 

0,193 1,607±0,1116 1,196 25,6 
0,160 1 ,633±0, 1151 1,196 26,8 

0,830 2,392±0, 1381 1,786 25,3 
0,789 1 ,900±0,0977 1,764 7,2 
0,616 1,986±0,1042 1,812 8,8 



Apêndice l/1- 16-l 

Refrig . T("C) G(kg/sm' ) ,P (kW/m2
) Xmed hexp(kW/m' °C) hcal(kW/m' °C) Erro(%) 

R-404A 15,2 56,10 9,75 0,537 2,016±0, 1069 1,806 10,4 
R-404A 15,2 56,88 9,83 0,495 2,069±0, 1106 1,837 11,2 
R-404A 15,3 58,29 9,89 0,417 2,14±0,11590 1,881 12,1 ., 
R-404A 15,4 58,23 9,92 0,394 2, 193±0, 1200 1,883 14,1 
R-404A 15,2 57,33 10,00 0,364 2,201 ±0, 1201 1,860 15,5 
R-404A 15,2 56,69 10,04 0,345 2,207±0,1204 1,840 16,6 
R-404A 14,9 100,6 4,88 0,939 1 ,400±0,0885 1,761 25,8 
R-404A 15,1 98,74 4,87 0,855 1 ,434±0,0921 1,767 23,2 
R-404A 15,1 99,37 4,85 0,752 1,44 7±0,0937 1,756 21,4 
R-404A 15,1 99,16 4,86 0,696 1 ,462±0,0952 1,749 19,6 
R-404A 15,2 100,0 4,85 0,599 1 ,504±0,0998 1,727 14,8 
R-404A 15,2 100,8 4 ,83 0,506 1 ,543±0, 1046 1,699 10,1 
R-404A 15,2 99,21 4,86 0,423 1 ,57 4±0, 1076 1,681 6,8 
R-404A 15,2 98,97 4,83 0,352 1 ,585±0, 1093 1,654 4,4 
R-404A 15,2 97,62 4,87 0,296 1 ,605±0, 1111 1,646 2,6 
R-404A 15,1 96,44 4,86 0,233 1 ,623±0, 1133 1,627 0,2 
R-404A 15,1 96,23 4,88 0,184 1 ,666±0, 1181 1,618 2,9 
R-404A 15,2 97,62 4,84 0,143 1,691±0,1218 1,601 5,3 
R-404A 15,0 98,87 4,82 0,109 1 1 726±0, 1265 1,586 8,1 
R-404A 15,2 100,0 9,88 0,926 2,050±0, 1089 2,731 33,2 
R-404A 15,1 98,67 9,87 0,884 2,051 ±0, 1090 2,721 32,7 

., R-404A 15,3 97,95 9,85 0,841 2,077±0, 111 o 2,719 30,9 
R-404A 15,2 97,99 9,91 0,786 2,109±0,1133 2,716 28,8 
R-404A 15,1 97,00 9,91 0,751 2,117±0,1139 2,705 27,8 
R-404A 15,3 98,41 10,02 0,661 2, 176±0,1181 2,709 24,5 
R-404A 15,2 100,0 9,83 0,545 2 ,225±0 t 1232 2,645 18,9 
R-404A 15,2 100,8 9,76 0,416 2,308±0,1306 2,597 12,5 
R-404A 15,1 102,1 9,87 0,351 2,354±0,1339 2,591 1 O, 1 
R-404A 15,2 100,7 9,85 0,278 2,409±0,1388 2,572 6,8 
R-404A 15,2 100,8 9,99 0,238 2,451±0,1415 2,584 5,4 
R-404A 15,1 99,84 9,92 0,212 2,447±0,1417 2,561 4,7 
R-404A 15,3 106,4 19,70 0,773 2,757±0, 1268 4,256 54,4 
R-404A 15,3 101,6 19,81 0,783 2, 733±0, 1252 4,280 56,6 
R-404A 15,3 101 ,4 19,64 0,722 2,759±0, 1270 4,231 53,4 
R-404A 15,4 100,2 19,82 0,694 2,813±0, 1299 4,249 51 ,O 
R-404A 15,2 99,96 19,60 0 ,604 2,857±0, 1329 4,171 46,0 
R-404A 15,1 100,0 19,78 0,539 2,938±0, 1375 4,167 41,8 
R-404A 15,2 98,32 20,07 0,466 2,998±0, 1405 4,179 39,4 
R-404A 15,2 97,6 20,33 0,429 3,000±0, 1401 4,202 40,1 
R-404A 14,7 98,05 19,81 0,380 2,763±0,1270 4,112 48,8 
R-404A 15,2 201 ,O 4,85 0,886 1,769±0,1314 2,179 23,2 
R-404A 15,1 200,4 4,90 0,846 1 ,722±0,1 247 2,194 27,4 
R-404A 15,1 202,6 4,84 0,756 1,692±0, 1219 2,189 29,4 
R-404A 15,1 203,2 4,87 0,676 1 ,692±0, 1214 2,156 27,4 
R-404A 15,1 201,6 4,87 0,623 1 ,698±0, 1221 2,111 24,3 
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) 

Refrig. 

R-404A 
R-404A 

R-40.::.A 

R-404A 

R-404A 
R-404A 

R-404A 

R-404A 
R-404A 

R·404A 
R-404A 

R-404A 

R-404A 

R-404A 

R-404A 

R-404A 

R-404A 

R-404A 

R-404A 

R-404A 
R-404A 

R-404A 

R-404A 
R-404A 

R-404A 

R-404A 

R-404A 
R-404A 

R·404A 
R-404A 

R-404A 

R-404A 

R-404A 

R-404A 

R·404A 

R-404A 

R-404A 
R-404A 

R-404A 

R-404A 

R-404A 

R-404A 

R·404A 

R-404A 

R-404A 

T ("C) 

15,0 
15,1 

15,1 
15,1 
15,1 

15,2 

15,1 
15,2 

15,2 
15,2 
15,1 

15,1 
15,1 

15,2 
15,1 

15,0 

15,0 

15,0 
15,1 

15,1 
15,2 

15,2 
15,3 
15,0 

15,0 

15,1 

15,1 
15,1 

15,1 
15,3 

15,0 

15,1 
15,0 

15,2 

15,3 

14,3 
15,0 
15,0 

15,0 
15,0 

15,1 
14,9 

15,2 

14,9 

14,9 

G(kg/sm') rp (kW/m2
) 

202,3 4,85 
200,7 4,87 
200,6 4,88 

202,4 4,91 
202,4 4,88 
204,8 4,88 

202,5 4,91 
201,5 4,93 
199,2 4,89 

200,0 9,89 

200,0 9,85 

201,0 9,85 

201,6 9,75 
199,9 9,75 

201,0 9,79 

199,0 9,73 

198,6 9,94 

199,9 9,97 
201,4 9,98 

201,6 9,98 

202,6 9,75 
203,5 9,65 

202,4 9,80 

200,8 19,67 
200,3 19,44 

200,5 19,58 

201,1 19,30 

200,7 19,58 

200,7 19,87 

200,4 19,96 

200,8 19,81 

200,1 19,98 

201,6 19,56 
201,6 19,62 

202,3 19,47 
200,0 19,58 

298,4 19,77 
296,0 19,92 

296,0 20,13 

296,4 19,84 

297,7 19,94 

300,9 19,88 

301,3 19,78 

301,6 19,70 

295,9 19,86 

Apêndice fi!- 165 

Xmed hexp(kW/m' 0 C) hcal(kW/m< uC) Erro(%) 

0,547 1,726±0,1259 2,050 18,8 
0,481 1,751±0,1289 1,981 13,1 
0,415 1,765±0,1304 1,914 8,4 
0,345 1,772±0,1307 1,847 4,2 
0,270 1,813±0,1365 1,755 3,2 
0 ,202 1,872±0,1444 1,678 10,4 
0,143 1,982±0, 1587 1,612 18,7 
0,102 2,029±0,1650 1,572 22,5 
0,067 2,072±0,1723 1,530 26,2 
0,885 2,379±0,1359 2,875 20,8 
0,794 2,377±0,1360 2,849 19,9 
0,707 2,390±0, 1372 2,810 17,6 
0,639 2,409±0,1396 2,758 14,5 
0,593 2,422±0,1408 2,724 12,5 
0,526 2,472±0,1450 2,682 8,5 
0,489 2,482±0,1465 2,639 6,3 
0,444 2,539±0,1499 2,635 3,8 
0,381 2,586±0,1540 2,590 0,2 
0,275 2,634±0,1584 2,509 4,7 
0,224 2,707±0,1654 2,467 8,9 
0,176 2,746±0,1716 2,396 12,7 
0,124 2, 792±0,1775 2,341 16,2 
0,085 2,451 ±0,1430 2,347 4,2 
0,881 3,117±0,1488 4,304 38,1 
0,842 3,135±0,1506 4 ,246 35,4 
0,814 3,157±0,1517 4 ,250 34,6 
0,770 3, 159±0, 1526 4 ,179 32,3 
0,735 3, 196±0,1542 4,191 31 '1 
0,700 3,24 7±0, 1567 4,202 29,4 
0,664 3,285±0,1589 4,188 27,5 
0,550 3,375±0,1653 4,059 20,3 
0,458 3,437±0,1689 3,999 16,4 
0,352 3,446±0, 1709 3,842 11 ,5 
0,258 3,591 ±0, 1807 3,769 5,0 
0,202 3,661 ±0,1862 3,699 1,0 
0,170 2,778±0,1282 3,712 33,6 
0,903 3,558±0, 1779 4,427 24,4 
0,848 3,569±0, 1781 4,406 23,5 
0,807 3,597±0, 1793 4,397 22,2 
0,773 3,595±0, 1802 4,327 20,4 
0,738 3,605±0,1806 4,303 19,4 
0,665 3,627±0,1823 4 ,205 15,9 
0,548 3,646±0,1840 4,044 10,9 
0,453 3,729±0, 1903 3,888 4,3 
0,337 3,821 ±0,1962 3,736 2,2 



t 
( ' 

Refrig. 

R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 
R-404A 

T(OC) 

15,1 
15,0 
15,1 
15,0 
15,0 
14,9 
14,9 
14,9 
14,9 
15,2 
15,2 
14,9 
15,1 
15,1 
15,1 
14,9 
15,2 
14,8 
14,9 
15,1 
15,1 
15,1 
15,1 
14,9 
15,2 
15,1 
15,2 
15,1 
14,7 
14,7 
14,8 
14,6 
14,7 
14,7 
14,9 
14,8 
15,0 
15,1 
14,9 
14,8 
15,1 
14,8 
14,6 
14,7 
14,8 

G(kg/smL) </J (kW/m2
) 

299,2 20,17 
299,9 19,83 
298,3 19,65 
301,4 9,85 
300,7 9,89 
301,6 9,96 
302,0 9,97 
302,0 9,97 
302,5 9,95 
303,4 9,91 
302,6 9,90 
300,0 9,90 
304,0 9,89 
301,8 9,93 
300,0 9,94 
303,8 4,87 
303,5 4,88 
300,6 4,87 
301,6 4,86 
302,2 4,86 
302,0 4,85 
303,7 4,84 
304,7 4,84 
303,0 4,84 
302,5 4,85 
301 ,7 4,82 
300,0 4,88 
296,8 4,90 
501 ,5 4,83 
496,8 4,80 
497,6 4,82 
500,8 4,88 
503,9 4,84 
499,3 4,73 
504,0 4,80 
504,1 4,79 
503,6 4,84 
503,2 4,94 
500,1 4,94 
502,8 4,92 
505,5 4,94 
500,4 9,87 
496,8 9,83 
500,4 9,79 
498,8 9,85 

Apêndice JJI- 166 

Xmed hexp(kW/mL °C) hcal(kW/m--z °C) Erro(%) 

0 ,233 3,913±0,2017 3,615 7,6 
0 ,174 3,978±0,2080 3,490 12,3 
0,120 3,762±0,1928 3,409 9,4 
0,886 3,019±0,1990 3,206 6,2 
0,830 2,972±0, 1935 3,212 8 .. 1 
0,767 2,936±0,1888 3,198 8,9 
0,713 2,904±0, 1854 3,161 8,8 
0,651 2,868±0, 1817 3,102 8,2 
0,567 2,830±0, 1780 3,004 6,1 
0,502 2,793±0,1746 2,917 4,4 
0,448 2,780±0, 1735 2,834 1,9 
0,336 2,820±0, 1775 2,649 6,1 
0,234 2,835±0,1791 2,486 12,3 
0,177 2,844±0,1796 2,393 15,9 
O, 119 2,977±0, 1933 2,301 22,7 
0,865 2,554±0,2528 2,811 1 O, 1 

0,818 2,497±0,2420 2,819 12,9 
0,747 2,400±0,2252 2,785 16,0 
0,662 2,352±0,2174 2,722 15,7 
0,589 2,296±0,2084 2,638 14,9 
0,554 2,251±0,2014 2,590 15,1 

0,488 2, 173±0, 1893 2,496 14,9 
0,425 2, 150±0, 1856 2,390 11,2 
0,352 2, 146±0, 1847 2,241 4,4 
0,288 2, 137±0,1832 2,101 1,7 
0,222 2,082±0, 1757 1,943 6,7 
0,163 2,079±0, 1736 1,798 13,5 
0,114 2, 195±0,1907 1,672 23,8 
0,740 2,877±0,3177 4,060 41 '1 
0,694 2,855±0,3148 3,979 39,4 
0,634 2,803±0,3028 3,891 38,8 
0,568 2,743±0,2876 3,786 38,0 
0,489 2,637±0,2694 3,612 37,0 
0,424 2,538±0,2560 3,402 34,0 
0,366 2,472±0,2410 3,238 31 ,O 

0,303 2,457±0,2387 3,016 22,8 
0,249 2,467±0,2382 2,803 13,6 
0,215 2,486±0,2377 2,656 6,8 
0,187 2,445±0,2301 2,519 3,0 
0,150 2,419±0,2268 2,354 2,7 

0,102 2,346±0,2137 2,104 10,3 
0,753 3,287 ±O ,2290 4,204 27,9 
0,712 3,272±0,2280 4,142 26,6 
0,641 3,234±0,2241 4,052 25,3 
0,590 3, 192±0,2183 3,948 23,7 



Apêndice III- 167 

Refrig. TtC) G(kg/smL) rjJ (kW/m2
) Xmed hexp(kW/mL °C) hcal(kW/mL 0 C) Erro (%) 

R-404A 14,8 502,5 9,76 0,511 3, 112±0,2105 3,785 21 ,6 
R-404A 15,0 506,0 9,72 0,445 3,063±0,2055 3,622 18,3 
R-404A 14,9 505,3 9,79 0,386 3,036±0,2017 3,448 13,6 
R-404A 15,0 499,6 9,82 0,324 3,002±0, 1976 3,222 7 ,3 
R-404A 14,8 505,6 9,64 0,251 2,959±0, 1953 2,975 0,5 
R-404A 15,0 499,2 9,84 0,198 2,986±0,1956 2,757 7 ,7 
R-404A 15,0 498,4 9,93 0,168 2,993±0, 1952 2,639 11,8 
R-404A 15,0 500,0 9,94 0,118 2,968±0, 1924 2,435 18,0 
R-404A 15,0 499,0 9,96 0,083 2,999±0, 1955 2,278 24,0 
R-404A 14,7 503,2 19,48 0,778 3,677±0, 1874 4,826 31,2 
R-404A 14,8 498,4 19,37 0,750 3,701±0,1895 4,762 28,7 
R-404A 14,8 494,6 19,51 0,698 3,791 ±0, 1956 4,673 23,3 
R-404A 14,7 501 ,O 19,43 0,616 3,885±0,2029 4,527 16,5 
R-404A 14,8 499,6 19,56 0,553 3,929±0,2056 4,387 11 ,7 
R-404A 14,8 501,6 19,66 0,488 3,911 ±0,2038 4,237 8,3 
R-404A 14,9 502,1 19,74 0,491 3,938±0,2054 4,250 7,9 
R-404A 14,8 502,5 19,92 0,423 3,933±0,2043 4,078 3,7 
R-404A 14,8 504,8 19,82 0,354 3,924±0,2041 3,878 1,2 
R-404A 14,8 497,1 19,92 0,296 3,953±0,2057 3,695 6,5 
R-404A 14,9 500,0 19,74 0,236 4,039±0,2131 3,501 13,3 
R-404A 15,0 502,9 19,77 O, 181 4,088±0,2167 3,332 18,5 
R-404A 15,03 505,6 19,90 0,140 4,088±0,2161 3,211 21 ,5 
R-404A 14,85 500,8 19,82 0,097 4, 135±0,2201 3,069 25,8 


