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Uma simula~~o numérlca do ciclo de refri5era~~o a adsor~~o é

realizada para os pares zeolita-àsua e carv~o ativa AC-35

metanol, justificando a escolha do par bEm COMO de sistema de

capta~~o a serem utilisados no protótipo.

O protótipo construido co.preende um concentrador

cilIndrico-parabólico com rastrea.ento solar, um tubo de calor e

uma unidade frisorlfica (com zeolita-àsua). Aspectos lecnolósicos

como válvulas, soldas e carresamento do par na máquina s~o

analisados. Os resultados dos testes de desempenho s~o

apresentados, discutidos e comparados co~ a literatura. Uma

análise de custos é feita.

Paralelamente, construi mos termopilhas pelo ~étodo da

2vapora~~o. Estas termopilhas foram utilizadas na constru~~o do

piranômetro e do pireliOmetro. Os instrumentos s~o caracterizados

em termos de sensibilidade, constante de tempo, llnearidade,

efeitos de temperatura e convec~~o natural. Os resultados desta

caracteriza~~o s~o discutidos e comparados com um modelo

rabricado pela Eppley.

Finalmente, no apêndice I, testa~os o desempenho de um

coletor plano utilisando no absorvedor o revestimento seletivo de

óxido de alumínio recentementede~e~volvido no IFQSC. As melhores

condi~Oes para obten~~o do revestimento seletivo em placas de

srande porte s~o estudadas.



R8STRReT

R numerical simulation af the adsorption refriseratian cycle

was made for zeolite/water and activated carbon(RC-35)/methanol

pairs, to select the pair and the solar collector in the

prototype.

The fabricated prototype consistes of a cylindrical

parabolic concentrator with solar trackins, a heat pipe and the

refriseration unit (with the zeolite/water pair). The technical

aSFects af valves, welds and aut-sassins are analysed. The

~esults af the performance tests are presented, discussed and

compared with the literature. Rn analysis af casts is ~ade.

In parallel thermapiles were canstructed usins the

evaporation method. These thermapiles were used in the

constructian af the piranometer and the pi~heliometer. The

instruments were characterised in ter~s of: sensitivity,

stability with time, linearity, effects af temperature and

natural convection. The results of this characterisation are

discussed and co~pared with a ~odel ~ade by Eppley.

Finally, in Appendix I, we tested the perfor~ance of a flat

plate collector usina a selective coatins af aluminium oxide

(developed in I.F.Q.S.C.) as absorber. The best canditions for

obtainins the seletive caatins on biS size plates are discussed.



t. INTRODU~AO

Este trabalha roi realizada entre 1982 e 1985 na IFQSC,

1

tendo sido terminado no Oepto,

de Vi~05a, em 1986 e 1987,

de Flsica da Universidade Federal

o assunta principal desta tese é a rerrisera~~o solar a

ad50rl;:~0. No entanto, no decorrer do trabalha, julsamos

interessante desenvolver pesquisas noutras dire~Oes,

dentro do tema enerSla solar.

sempre

Para determinar a eficiência da seladeira solar era

necessário realizar medidas da enersia solar incidente, mas

tivemos difiouldades de obter pireliOmetros ou piranOmetros

Emprestados. Devido a. inexisténcia de radiOmetrcs no mercado

nacional, o desE~volvimento de termopilhas e de suas aplica~~es

como sensores destes instrumentos mereCEU nossa aten~~o.

R tecnolosia de rabrioa~~o de termopilhas e de instrumentos

que dela fazem uso é ainda incipiente no Brasil. Tais

instrumentos s~o muito i~portantes em Es~a~ees meteorolósicas,

bem como em pesquisas sobre espectrosoopia ótioa, enerSla solar,

ete .. Por estas raz~es, nossos trabalhos com termopilhas e

aplica~~es serJo i~oluidos no carpa principal da tese, ainda que

tais instrumentos n~o tenha~ sido utilizados nos testes da

seladeira, por estarem ainda em desenvolvimento na ocasi~o.

Por outro lado, o estudo de superfícies seletivas de óxido

de alumínio em alumínio, bem cemo sua utiliza~~o em coletores

solares planos, foi uma oonsequéneia natural de trabalhos que

vinham se desenvolvendo dentro do IFQSC (Apêndice I).

Esta tese está estruturada da sesuinte maneira:

A revis~o bibliosráfica, capitulo 11, come~a com uma

avalia~~o das diferentes possibilidades de se fazer frio a partir

da enersia solar. Apresentamos o ciclo a adsor~~o e aspectos da

teoria da adsor~~o, particularmente em sólidos microporosos.

feita também uma breve descri~~o do par zeólita 13X-ásua. Em

sesuida s~o apresentados os conceitos básicos de concentradores

solares, tubos de calor, radiOmetros e termopilhas.

No capitulo III fazemos uma justificativa da escolha do par

zeólita 13X-ásua e do coletar concentrador, com base em critérios

de coeficiente de performance térmico e de rendimentos
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2xerséticos, em -ela~~a iG par carv:o ativo-metanal.

o capitulo TI J
~ ',' t desenvolvimento experimental, co.••e~a cal} a

jescri~go do pro~ótipo construido, co~posto do concentrador

clllndrico-parabólico <C,C,P,), do ràstreador, do tubo de calor e

da unidade frigoriflca proprlamente dita, S~o descritos também Q

piranOmetro e o pireliOmelro. Em seguIda, relatamos os metooos

utilizados na construi~o do C.C,P, e do tubo de calor, no

carresamento da unIdade frisorif ica na das

termopilhas, Finalizando este capitulo, descrevemas as testes

experimentais realizadas e os métodos de medida,

No capitulo II" apr2senta~os os resultados dos testes do

siste!"a de capta~~o-transrerênciaJ discutimos alguns problemas

técnicos e mostramos os resultados obtidos com o protótipo, Estes

,esultados são comparados com os de máqUinas planas, incluslve do

ponto de vista dos custos, Os resultados dos testes com o

piranómetro

dIscutidos,

e e
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11. REVISAO 8IBLIOGRRFICA

2.1. Máquinas Frisor1ricas Solares

A produ~~o de frio a partir da enersia solar, Fisura (2,1),

pode ser feita por duas vias prIncipais: fotovoltàica e tér~ica,

A máquina frisorifica fotovoltáica co.põe-se de painéis

fotovoltáicos que converte. a enersia da radia~~o solar

direta~ente em eletricidade, que é utilizada para fazer funcionar

refríserador As 8 seladeiras solares

atualmente recomendadas pela Orsaniza~~o Mundial de Sadde para a

con5erva~~o de vacinas 5~O seladeiras fotovoltáicas, porém seu

pre~o continua elevado,

/1/,
o que representa um obstáculo econÓ~ico

R convers~o por via tér~ica pode ser feita através de

ciclos de Rankine ou de sor~~o-dessor~~o.

Os sistemas a duplo ciclo de RanKine constituem-52 de duas

uma sotora e outra frisor!fica, acopladas

~ecanica~ente. As unidades deste tipo realizadas até hoje n~o

passaram da Case de protótipo /21.
Os ciclos a sor~~o-dessor~~o podem ser divididos em ciclos a

absor~~o e ciclos a ad50r~~o.
-

Seu Cunciona.ento baseia-se nas

propriedades de equi11brio de sistemas heterosêneos com dois

componentes: absorvente ou adsorvente e reCriserante. No renO~eno

da absorc;:~o o Cluido absorvido penetra .ais ou menos

profundaMente no material absorvente, que pode ser sólido ou

liquido, ao qual fica incorporado <[orc;:asde natureza química},

enquanto que na adsorc;:~oo fluido é retido na superCície do

sólido (forc;:asde dispers~o - Van der Walls).

Nos ciclos a absor~~o os pares refriserante-absorvente mais

utilizados s~o amOnia-ásua (onde a amOnia é o refriserante e a

ásua o absorvente) e bro.eto de lltio-ásua (onde a ásua é o

refriserante e o brometo de lltio é o absorvente) 13,4,5/.

Nos ciclos a adsor~10, os pares adsorvente-reCriserante mais

utilizados s~o Ze6lita-ásua /6/, Sillca-Gel-ásua /71 e carv~o

ativo-metanol 18/. Estes ciclos, com desenvolvimentos recentes,

representam uma via promissora na reCriserac;:~o solar devido à

simplicidade da máquina, Ciabilidade potencial e baixo custo /9/.
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Z.1.1. o Ciclo de Refris.ra;lo a Adlor~lo

Co.o na maioria dos ciclos Erisoriiicos, a ciclo de

rerrisera$~o a adsor;~o co.~leta-sa por sucess~e5 de vaporiza~~es

e condensa;6es de u. siste.a heteroséneo lIquido - vapor do

fluido refriserante. A orisinalidade deste ciclo reside no método

utilizado para a produ;~o da evapora;~o e da condensa;~o: os dois

fenO.enos são efeitos de u. desloca_ente do equillbrio llquido

vapor correspondente a u~a adsor;~o e a uma dessor;~o do vapor

por um sólido microporoso adsorvente.

R dinamica dos dois processos é suficiente.ente lenta ~ara

que o ciclo possa ser considerado reverslvel.

O ciclo intermitente de rerrisera~~o a adsor~~o caracteriza

se por um funcionamento descontlnuo e completa-se em duas fases:

resenera~~o ou aqueci~ento e adsor~~o ou produ~~o de frio,

conforme mostra o esquema da Fisura (2.2).

Durante a fase de aqueci~ento do sólido poroso, a press~o do

sistema vai aumentando 2, a partir do instante e. que esta

press~o atinse o valor da press~o de satura~~o correspondente à
temperatura do condensador, principia um processo de dessor~1o

condensa~~o. O condensado vai sradativaroente se acu.ulando dentro

do evaporador.

Na fase de produ~10 de frio, o sólido poroso, deixando de

ser aquecido, vê sua temperatura di.inuir e, a partir do instante

em que a press10 atinse o valor da press10 de satura~10

correspondente ~ temperatura do evaporador, tem-se o inicio do

processo de evapora~10-adsor~10. O sólido vai aumentando sua

concentra~10 de fluido frisorifico e o frio vai sendo produzido

no evaporador.

Este ciclo pode ser representado num diasra.a isostêrico.

Neste diasrama, as linhas obllquas representam as isosteras

(isual concentra~~o). O sistema representado neste diasra.a é
composto unicamente pelo sólido poroso e pelo fluido nele

adsorvido.

Duas simplifica~~es podem ser feitas:

- Os processos de dessor~1o-condensa~10 e de adsor~1o

evapora~1o- s10 supostos isobâricos. Como a press~o' do sistema

durante estes dois processos é imposta pelo equillbrio
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evaporador,

constantes no condensador e no evaporador.

respectivaTAente, esta suposi~~o equivale a de te.peraturas

Trata-se de UMa boa

aproxima~~o no casa de condensa~~o a àsua, quando a te.peratura

de condensa~~o n~o varia ~uito. No caso de condensadores a ar, a

aproxima~~o torna-se srosseira pois a te.peratura do condensador

varia bastante durante o processo de dessor~~o. No que se refere

ao processo de adsor~~o-evapora~~o, a aproxi.a~~o isobárica é boa

no caso de uma ca.ara isotér.ica, .as torna-se falsa no caso, por

exe»plo, da rabrica~~o de selo, onde a temperatura do evaporador

sesue aproximadamente a da âsua que inicial.ente se resfria para

depois se solidificar.

- Os processos de aquecimento e resfriamento isostéricos s~o

representadas par isosteras simples. Na realidade ocorrem

9radientes de te~peratura na interior do sólida poroso ao lonso

desses processos. Coma a cada instante a press~o dentro do

sistema é unirorme, isto implica na cria~~o simult~nea de

sradientes de concentra~~o dentro do sólido poroso. Durante a

aqueci.ento, par exemplo, as resiões da leito porosa próximas às

partes metálicas ricam mais quentes e com menor concentra~~o do

que as resi~es mais rrias de maior concentra~~o. Esta aproximaG~o

é boa na medida e. que a isostera simples de aquecimento ou

resfriamento seja vista coma uma média para a leito poroso

inteira.

A Fisura (2.3) representa este ciclo de refrisera~~o à
adsor~~o.

Partindo do ponto A, temos·:

A-B - Aquecimento Isostérico. D calor sensível correEPonde

ao aquecimento da estrutura metálica, do sólido poroso

propriamente dito e do líquido nele adsorvido. A temperatura e a

press~o do sistema aumentam sradativamente até o instante em que

P = Psat<Tcond). Neste instante a temperatura do leito poroso

<média) pode ser vista como a temperatura limite inferior de

dessor~~o TL1.

B-C - Dessor~~o-condensa~~o. O calor fornecido ao sistema

pode ser dividido em latente e senslvel. O calor latente

corresponde ao calor isostérico de dessor~~o. O calor sensível

pode ser calculado como o somatório das partes metálicas, do
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sólido poroso

decrescente. No

Tdes.

C-O - Retirada a fonte de calor, o sOlido .icroporoso co.e~a

a se resfriar. R ~ress~o e a te.peratura do sistema di.inue~

9radativa.ente se~undo u~a isostera, até atin~ir o ponto O. Neste

ponto P = Psat(Tev) e a te.peratura do siste.a pode ser vista

co»o a temperatura li.ite superior de adsor~10 TL2.

O-E -Evapora~ão-ad50r~~o. O fluido vai se eva~orando e sendo

adsorvido. A temperatua do sistema vai diainuindo. O calor de

adsor~~o corresponde ao calor isostérico de adsor~~o e o calor

sensível é análoso ao da Case R-8. Quando o siste.a atinsir

novamente a temperatura Tads, todo o fluido estará adsorvido e o

sistema pronto para iniciar um novo ciclo.

2.1.2. Trabalhos coa Geladeiras a Rdsor~~o

Desde o [inal da década d~ 1970, vários pesquisadores vem

procurando desenvolver Máquinas de rerrisera~~o intermitentes por

adsor~~o sólida, para a produ~~o de Crio com radia~~o solar.

R maior parte das realiza~~es experimentais citadas na

literatura, provém do srupo de Meunier e colaboradores.

Os primeiros trabalhos roraa divulsados a partir de 1980.

Guilleminot e Meunier (1980) apresentaram u. extenso estudo

teórico /10/ da máquina operando coa um coletor solar plano e

si~ularam a per[ormance de diversos pares adsorvente-adsorvato

(tais como Zeólita 13 X-ásua, Silica-sel-ásua, Zeólita 4R-ásua,

Zeólita 13 X-metanol), bem como a escolha do melhor tipo de

coletar.

Ea 1981, [ai publicado o primeiro estudo experimental desta

máquina /11/ pelos mesmos autores. R máquina CrisorlCica

apresentada é um rerriserador doméstico, um coletar plano com

revesti.ento seletivo para a capta~~o da radia~~o, um condensador

e um evaporador. O par utilizado no ciclo roi Zeólita 13 X

ásua. Os resultados obtidos com esse reCriserador Mostraram que o

par l Ze6lita 13 X - Asua é muito bem adaptado para
o

Caixas de temperaturas de evapora~~o de O a 10 C.

Paralelamente a esse desenvolvimento, em 1981, Tchernev /6/

lan~ou no mercado através da Zeopower Company (USA), a mesma
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mãquina frisorlfica utilizando o par Zeólita 13 X - àsua. A,.
máquina frisor!fica consistia de u. coletar plano de 1. de

área, sem revestimento seletivo, contendo no seu interior 50 KS

de Zeólita 13 X,

Em 1982, Oelsado e outros /12/ apresentaram u. estudo

teórico e experimental do ciclo inter~itente ~ adsor~~a ca~

carv~o ativado e Metanol. A máquina apresentada é semelhante ao

refriserador de Guille.inot e Meunier no ciclo Zeálita-ásua,

contendo no coletar plano 9 KS de Carv~o ativo AC-35. Os

resultados mostraram que o par carv~o ativado/.etanol é bem

adaptado para a produ~~o de selo, operando ~ uma temperatura de
o

o evapora~ão de - 10 C,

Neste mesmo ano de 1982 Dupont e Guilleminot /13/

introduziram uma modirica~~o no componente de capta~~o solar

plana. Um sistema de concentra~~o plana refletora foi posicionado

no coletar plano no sentido leste-Oeste, Co. isso pode-se

aumentar a potência incidente no absorvedor e~ pelo menos duas

vezes e consequentemente aumentar a temperatura de opera~~o da

fonte quente da maquina frisor!fica, O par utilizado nesta

maquina foi Zeólita 13 X - ásua.

Grenier, Meunier e Pons (1982) realizaram u. estudo 114/ do

par Zeólita 13 X - asua para refrisera~~o solar em fun~~o do tipo

de capta~lo da enersia solar. Nesta simula~lo foi estudado, como

coletar de radia~~o, um concentrador cilindro-parabólico de

arienta~~o fixa. O sólido poroso seria colocado num tubo

posicionada no eixo iocal do concentrador, Cálculos teóricos

permitiram otimizar a fator de concentra~~o e a massa de Zeólita

utilizada no tubo focal. Para um [ator de concentra~~o isual a 4

o sistema de rerrisera~~o seria capaz de ciclar 140 S de asua

para cada KS de Zeólita.

Os trabalhos mais recentes em re[risera~~o solar a adsor~~o

ioram desenvolvidos por 80ubakri (1985) e Passos (1986), na

Universidade Pierre et Marie Curie (Fran~a) e na Ecole

Polytechnique de lausanne (Sui~a) respectiva.ente, co.o parte de

suas teses de doutora.ento, Ambos os trabalhos [ora. realizados

com coletores planos e utilizando o par carv~o ativado AC-35

metanol, Os resultados obtidos COM um protótipo de area de
2

capta~~o isual a 6 m /15, 16/, para vários dias de trabalho,

foram e. torno de 4 a 6 KS de selo por dia e por metro quadrado
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de co12tor.

o trabalho pioneiro desenvolvido no Brasil íoi realizado

pelo ?Esquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,

Anhalt, J.J em 1983, que apresentou alsuns resultados obtidos em

um pequeno protótipo com Zeólita 13 X - ásua /17/, Em 1984

Vadanitskaia - Kluppel da Universidade Federal da Paraiba, também

desenvolveram uma máquina simples co.posta de u. coletar solar

plano usando o par Silica-Gel - ásua /18/, Os resultados obtidos

com esta máquina mostraram que o par S11ica-Gel-àsua é viável
o

apesar de que na faixa de trabalho <+5 C), a ásua é pouco

adsorvida pela SIlica Gel. A eficiência slobal obtida para vários

dias de trabalho, é isual à metade dos valores obtidos COm o par

Zeólita-ásua.

Na se~ão 5.1.5 apresentaremos resultados obtidos com as três

protótipos /9/: seladeira doméstica de 200 litros a Zeálita-àsua

/11/, entreposto frisorifico de 12 ro3 a Zsálita-àsua /19/ e

máquina de fazer selo a carvão ativado AC 35/Metanol /15,16/,

2.1.3. Adsor~10 e. Sólidos Microporosos

2.1,3.1. Termodin~.ica de Adsor~10

A aplica~ão da termodin~mica ao fenOmeno da adsor~ão esteve

durante muito tempo confusa, em parte devido a srande variedade

de derini~~o possível do sistema termodin4mico. No princípio da

década de 50, com os trabalhos de Hill /20,Z~,22/ e Everett /23/,

aparece um tratamento termodin~mico exata.

Do ponto de vista conceitual, a escolha do sistema mais

simples consiste em considerar a fase adsorvida como sistema de

componente ónico em equillbrio com o Sãs (ou vapor) não

adsorvido, Esta aproxima~ão é um caso especial da termodin~mica

de solu~ees onde o adsorvente é inerte, como mostra Hill /21/.

2,1.3.2. Rela~ão de Clapeyron para a Transi~ão:

Fase Adsorvida - Fase Vapor

Vamos considerar a fase adsorvida (índice s) como um sistema

de COMPonente dnicoem equilíbrio com o sás n~o adsorvido (índice

s). O estado desse sistema pode ser derinido por meio das

variáveis T,PJaj onde T é a temperatura, P é a press~o de vapor
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do adsorvato e a = n /n é a rela~lo do número de moles adsorvido
s o

pelo n~mero de .ales do adsorvente.

Sejam J.l.., e

fase adsorvida

exise que:

~ os potenciais qulmicos respectivamente da
e do sãs. O equillbrio entre estas duas fases

onc\e (2.1)

Se o equilíbrio está deslocando razendo variar as variáveis

T, P, n J ent;o temoss

-
Os e l\J; s~o as quantidades molares parciais

(2.2)

obtidas por

direrencia~10 da equa~10 de Gibbs. Para o Sás, a equa~10 de

Gibbs/Duhem fornece a rela~1o:

~d'1-:::- 54 dT;. Vlcl"P
ou

(2.4)

(2.3)
d~<L = - ~dT + ~di>

li nl 'í-
~ e ~ s~o as quantidades 1iiolaresmédias (~'::.~ j "í-:~

A isualdade ct'i-:: dJ.lspode ser escr ita: "1- ~

- brclT .•.lIliti P " - PsdT'" iii'"" di' + (%~ l~n.

(~- AI")qp " (/2~-p.)dT + (~t~17.

)

Para uma transrorma~:o isostérica (n constante) e supondo que o
s

Sãs se COMPorta como Sãs perfeito, onde o volume de um mal

adorvido é desprezivel comparado ao volume de um moI na Case

sasosa, temos:
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(2.5)

Ent~o a equa~~o (2.4) pode ser escrita como:

ou

(2.6)

Esta equa~~o dá o calor

correspondente a um processo

isostérico de adsor~~o

isotérmico e isobárico.

corresponde ~ varia~~o de entalpia por moI quando uma quantidade

inCinitesiTllal do Cluido passa da Case vapor para a Case

adsorvida. R deterTllina~~ode q pode ser Ceita diretamente
st

calculando a inclina~~o da curva ln P contra a Cun~~o 1/T:

(2.7) .

2.1.3.3. Teoria da Rdsor~lo e. Sólidos Microporosos

o estudo da adsor~~o de um sãs por um sólido é em seral

destinado a Cornecer inCorma~~es sobre a superCIcie especICica e

estrutura porosa do sólido. R quantidade (a) de Sãs retida por

uma aTllostrade sólido depende da temperatura, press~o e da

natureza do Sãs e do sólido:

a = C (T,P,sás,sólido) (2.8)

Para um par adsorvente/adsorvato (sólido/sás) particular, a

quantidade adsorvida pode ser expressa por meio de equa~~es de

estado descrevendo um equilIbrio divariante.

a = C (T,P)
Sãs,sólido

(2.9)

rixando o valor de cada uma das variáveis temos os casos

particulares:
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a = r(p) - isoterma de .adsor~lo
T,sás,sólido

a = t<T) - isobArica de adsor~~o
P,sás,sólido

P = r(T) - isostera de adsor~~o
a,sás,sólido

A _aior parte das isotermas resultantes da adsor~lo tísica

(intera~~es predominantes do tipo dispersivo) podem ser srupadas

em cinco classes incialmente propostas por Brunauer, Demins,

Demins e Teller /24/. Essas curvas s~o representadas na Fisura

<2.4>.

I 11 111

P/Psat

FIGURA 2.04 - Os diferentes tipos de Isotermas

A isoterma do tipo I é caracterlstica de um adsorvente

microporoso e fornece uma boa estimativa do volume total dos

microporos. A isoter.a do tipo 11 é característica de um sólido

n~o poroso, enquanto que o tipo IV é característico do sólido

mesoporoso. As isotermas de tipo 111 e V indicam um sistema onde

as intera~~es adsorvente - adsorvato s~o mais fracas que as

intera~~es adsorvato - adsorvato. A isoter.a em escada desisnada

pelo tipo VI é relativa.ente rara e apresenta interesse teórico,

sendo por isso rrequentemente acrescentada à classirica~~o
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orisinal.

De acordo com o enCoque adotado, a teoria de adsor~10 Clsica

pode ser dividida em dois srandes srupos: o primeiro tem orisem

nos trabalho clàssicos de Lansmuir e Cundamenta-se em modelos

.oleculares. As condi~~es de equillbrio 510 Cormulados do ponto

de vista da teoria cinética dos sases e/ou de uma pespectiva

mecânica-estatística.

Estas teorias levam em conta a caracterlstica móvel ou

imóvel do tilme· adsorvido, seu estado bidimensional e as

intera~ões laterais. Os modelos de Lans.uir,~ Volmer, Fowler,

Hill-de Soer, Temkin, SET, etc./25/ adotam este enrOque e chesam

a explicar bem numercsas cases de adscrijac em superClcies abertas

ou em poros relativamente srandes.

O sesundo modelo provém dos trabalhos de Polanyi e

rundamenta-se em conceitos puramente termodinàmicos /26/. Esta

teoria é muito bem adaptada aos casos em que a adsor~~o sesue um

mecanismo de preenchimento em volume dos microporos.

2.1.3.4. Modelo Termodinàmico de Polanyi

O sólido com o rilme adsorvido pode ser comparado ~ terra

com sua atmosrera /25/. Se subimos em dire~10 ~ estratosrera

atravessamos superr!cies de mesmo potencial sravitacional. R

medida que nos arastamos da superr!cie da terra o volume de ar

abaixo da posi~~o onde nos encontramos aumenta e o valor do

potencial sravitacional diminui. De uma rorma anAlosa, ~ medida

que o volume adsorvido aumenta e tende ao volume máximo de

adsor~~o (W ), o potencial de adsor~~o diminui e tende a zero.
o

Polanyi /26/ deriniu um potencial de adsor~10 termodinàmico

A como sendo o trabalho eretuado pelas ror~as de adsor~~o para

razer passar uma molécula da rase vapor até o estado

correspondente ~ molécula adsorvida, na mesma temperatura. A

quantidade A, também chamada trabalho direrencial molar de

adsor~10, é assim o trabalho necessArio para transrerir um moI do

adsorvato, desde o liquido normal (distante do campo de ror~as de

adsor~10) até a superricie do sólido.

Supondo que o vapor se comporta como sãs ideal e que o

adsorvato, quando dentro dos poros, possui as mesmas propriedades

do liquido normal, tem-se
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( Z .10 )

onde P é a press10 de satura~10 e P é a press10 de equillbrio.
s

Durante o processo de rorma~~o do rilme adsorvido, o volume

adsorvido W vai de zero até seu valor máximo W , enquanto que o
o

"potencial de adsorc;;3:o"parte de seu valor máximo para di'minuir a

zero na satura~~o. Este processo pode ser representado por uma

run~~o distribui~~o:

A : f (w) (2.11)

Polanyi postulou que o potencial de adsorc;;3:o R é

independente da temperatura para um dado volume adsorvido,

consequentemente A = C(W) é a mesma para qualquer temperatura.

Esta curva é chamada entlo de curva característica, que

matematicamente pode ser traduzida por

( 'ª- A) -::.O ( 2.12 )\ d'" w

Esse postulado, conhecido como o postulado da invarianc;;ada

curva característica com a temperatura, Coi larsamente verificado

pelos experimentos de Dubinin e colaboradores /27/ para

diCerentes pares adsorvente-adsorvato.

Apesar de existirem limita~Oes puramente termodinàmicas que

restrinsem o dominio de validade deste postulado /28/, o modelo

de Polanyi serviu de base para os trabalhos de Dubinin e

colaboradores. As equac;;~es de estado propostas por Dubinin e

colaboradores, embora possuam uma natureza semi-emplrica, s~o

larsamente utilizadas para adsorc;;lo em sólidos microporosos

/29,30/.

2.1.3.5. Equa~~es de Oubinin-Radushkevich e Oubinin-Astakhov

De acordo com as idéias de Dubinin, o processo de adsor~~o

em microporos n~o seria a rorma~~o de camada sobre camada nas

paredes dos poros, mas o preenchimento em volume dos microporos.

O srau de preenchimento dos microporos é deCinido como:

( 2.13 )
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Dubinin e seus colaboradores acre sentam um sesundo postulado

ao de Polanyi: para dois adsorvatos direrentes (1 e 2, por

exemplo) a rela~Jo entre os valores do trabalho diferencial .olar

de adsor~~o é constante para volumes adsorvidos isuais:

( 2.14 )

onde ~ ' chamado de coeficiente de afinidade, é independente da

temperatura e de 8, sendo assim uma constante caracterlstica do

adsorvato. Este coeficiente serve para prever a curva

caracteristica de u. adsorvato qualquer a partir da curva

caracteristica de um adsorvato de rererência. Dubinin escolheu o

benzeno como referência.

Partindo da hipótese de uma distribui~~o saussiana das

dimensOes dos poros /27/. Oubinin e Radushkevich chesam ~

express~o (conhecida como equa~~o O-R):

( 2.15 )

onde E = P Eo é a enersia caracteristica de adsor~lo
aquela do vapor de reterência) e W, o volume adsorvido,

<E é
o

é dado

por:

W: o..-
f(T)

( 2.16 )

onde a é a concentra~lo em s/KS ou moles/Ks de adsorvente e ~<T),
a densidade da tase adsorvida, é suposta isual ~ densidade do

liquido para temperaturas interiores ~ temperatura critica.

Substituindo os valores de A e E na equa~~o (2.15) e

aplicando losaritmo em ambos os lados temos

(2.17>

O-R,

/31/
tipo

adsorvente-adsorvatopardoSÓ depende,222
onde O = R /E ~o
utilizado. Frequentemente, no entanto, os sràticos do tipo

Z
ln W versus (T ln P /P) desviam da linearidade. Rands
classitica estes desvios como na Fisura (2.5>. Os desvios do

A slo nesativos a baixa presslo. Os do tipo 8 mostram uma curva
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convexa e os do tipo C 5:0 positivos a alta pres5:0.

Il1W

B

-
c

.••.
.••.

(T Ln P /p)2s

FIGURA 2.05 - Desvios da I'e!?resentação de DRapresentada na
classificação de Rand

A utiliza~Jo por Oubinin e Astakhov /32/ de uma distribui~Jo

de Weibull /33/ das dimensOes dos poros conduz à equa~lo:

(2.18 )

onde n é um terceiro parAmetro, namero real, além dos outros dois

(W ,E) já presentes na equa~lo de Oubinin-Radushkevich.
o

A equa~10 (2.18) pode ser escrita como:

L",W " llll Wo - DlT l •.•Jt1n ( 2 •19 1

onde O = (R/Eo ~ )'fI

Esta equa~~o com três par1metros, W, O, e n, possui um
o

domínio de validade maior que a equa~Jo (2.15), de dois

parAmetros (na qual n = 2).

2.1.3.6 - Calor isostérico de adsor~10 desenvolvido a partir da

equa~10 O-A

A equa~10 (2.18) pode ser escrita na rorma:

( 2.20 )
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onde a(P,T) é a .assa de rluido adsorvido por unidade de massa do

adsorvente, à temperatura T e à press10 P.

Aplicando a equa~10 de Clapeyron ao equillbrio Case

adsorvida-vapor e liquido-vapor, te_os:

( 2.21 )

( 2.22 )

Escrevendo a equa~~o (2.20> na Corma:

(2.23 >

e tomando a(P,T) constante (caso isostérico), derivamos em

rela~~o a T para obter:

( ~-J [- .4.-L., f (T) -: - :Dn T l~ B.) LN !l + TsL ba 'P_ T 4.LN 1>~)
d T 'P P dT dT ( 2 •24 )

Colocando o(, ~- d lw E>(T~T, onde o<. é o coer iciente de

dilata~Jo térmica da rase adsorvida, tomado isual ao da rase

liquida, e substituindo os valores de (2.21) e (2.22) temos:

ou

9~,.= L ~ RT Lw .Et. -+ ~ Rl (T LN .R. )l-n1> Dn P

Para n=2, aproxi.a~~o da equa~~o O-R, temos:

( 2.25 )

( 2.26 )

( 2.27 )
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As duas últi.as equa~~es podem ser utilizadas no cAlculo do

calor isostérico de adsor~~ol a partir dos parãmetros das

equa~~es de estado.

2.1.4. O Par Ze61ita 13 X - àsua

A Zeólita sintética 13 X pertence à ramilia dos alumino

silicatos dopados com sódio e apresenta na sua estrutura

cristalina cavidades aproximadamente esréricas e unirormes. Essa

característica possibilita uma adsor~~o reversível ou separa~~o

seletiva de sases e lIquidos.

A rede do cristal atua de maneira comparável à de uma

peneira, acolhendo dentro das cavidades moléculas com diâmetro

menor que o dos poros, enquanto moléculas maiores nlo consesuem

penetrar.

Os componentes de base desta estrutura /34/ s10 os tetraedos
2-

SiO e AIO lisados por íons de oxisênio O , para Cormar um4 4
octaedro truncado delimitado por seis Caces quadradas e oito

Caces hexasonais chamado unidade sodalita ou saiola _ Ver

Fisura (2.6).

Cada unidade sodalita está lisada à quatro outras saiolas

por intermédio de prismas hexasonais colocados sobre as Caces

hexasonais. Resulta deste empilhamento a Corma~10 de srandes
o

cavidades de Corma complexa com diâmetro médio de 13 A , Fisura

(2.7), lisados entre eles por anéis com 12 átomos de oxisênio com
o

diâmetro médio de 8 A. O volume livre assim oCerecido é de 0,363
cm /S. A Zeólita 13 X apresenta uma estrutura cúbica de aresta

o
isual à 24.95 A •

A malha elementar desta Zeólita contém B unidades de

sodalita e a molécula pode ser representada pela Córmula

A Zeólita 13 X é disponível na Corma de sr4nulos ou em Pó.

Os tipos sranulados apresentam alta resistência mecânica e ótimas

características de perdas de carsa.

Apesar da estrutura altamente porosa, a Zeólita 13 X possui

boa estabilidade térmica, possibilitando exposi~~es por lonsos
o

períodos a temperaturas de 400-500 C sem qualquer risco de

ruptura da estrutura cristalina. Além da alta estabilidade



FIGURA 2.06 - Unidade Sodalita

20

FIGURA 2.07 - Estrutura da Zeó1ita 13 X
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térmica da estrutura cristalina, a lonsa vida dtil dos sr~nulos

estA lisada ~ alta macroporosidade dos meSMOS, que permite um

escape râpido dos vapores de ásua ou de outros materiais. Assim,

s~o posslveis centenas ou milhares de ciclos de resenera~10 sem

que haja necessidade de reposi~10 do leito.

R Cacilidade com que a Asua é adsorvida por uma srande

variedade de Ze61itas, motivou numerosos estudos na dire~10 das

propriedades de adsor~10 de Asua pelas peneiras moleculares. [a

partir destes estudos que as teorias de adsor~10 sobre corpos

microporosos s:o estabelecidas /35,36,37/.

M.M. Oubinin apresentou um estudo experimental do par 13 X 

ásua /38/ no domínio

o o
20 C < T < 220 C
-1 3

10 Pa < P < 1,9 10 Pa

e constatou que seus resultados estio em bom acordo com a teoria

de Polanyi-Dubinin. R Fisura (2.8 a,b,c) mostra as isotermas de

adsor~10, os calores de adsor~10 e as isosteras, para o par.

Sesundo Guilleminot /39/, a equa~10 de Dubinin-Radushkevich

(n=2) é capaz de exprimir com boa precislo os dados experimentais

para sraus de preenchimento 1 < B < 0,6.
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2.2. Siste.as de Concentrai~O da Radiai~o Solar

2.2.1. Introdu~~o

Os coletores concentradores adotam sistemas óticos

rerletores ou retratores para aumentar a intensidade da radia~~o

solar sobre uma supertlcie absorvedora /40,41,42,43/.

Basicamente, o concentrador é composto do sistema ótico, cuja

run~~o é dirisir a radia~~o incidente por ela interceptada para o

absorvedor onde é concentrada e convertida em outra rorma de

enersia.

A raz10 de concentra~10 (RC) de um concentrador é derinida

como sendo a rela~~o entre a ãrea livre Ac que intercepta

normalmente a radia~10 incidente e a àrea do absorvedor Aa, ou:

RC = Às:.
Ao.. ( 2.28 )

Pode-se observar pela Fisura (2.9) que a raz~o de

concentra~~o depende do Ansulo de incidência da radia~~o, RC é

máxima quando Ac se isualar ~ área de entrada ou de aceita~~o.

/
I

I

Aa

FIGUFA2.09 - Â"1gulo de Incidência em u:n
Concentrador

Para concentradores bidimensionais, onde os rerletores

conversem a radia~10 para uma linha reta ao lonso do absorvedor,
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o limite de concentra~10 Máximo é dado por

R Cr\t\( = ( 2.29 )

e para concentradores tridimensionais, cujos refletores conversem

a radia~10 para um ponto, ou para uma resi10 reduzida do

absorvedor, tem-se como limite ótico máximo, a express10:

RC •.•,,( :. ( 2.30 )

concentrador,

da enersia

onde ~é o ânsulo máximo de aceita~~o. o o
Como Bmax pode variar na laixa de (1/4) < B < 90 , as

equa~~es mostram que a concentra~~o máxima para concentradores

bidimensionais está em torno de 200, enquanto que para os

tridimensionais, em torno de 40.000 /44/.

Os coletores concentradores tridimensionais s~o

compreendidos pelos discos parabolóides e hemisrérico rixo, e s~o

destinados a aplica~~es de srande porte, onde s~o requeridas
o o

temperaturas acima de 500 C. Para temperaturas abaixo de 400 C,

estes n~o competem com os bidimensionais, levando-se em conta o

alto custo do sistema de rastreamento, estrutura de sustenta~~o e

manuten~~o.

Por esta raz10 achamos inadequado comparar este tipo d~

concentrador, destinado a srandes projetos, com os concentradore~

bidimensionais.

2.2.2 - Orienta~~o dos Concentradores Bidimensionais

Os concentradores bidimensionais ou de curvatura simples

possuem amplo ânsulo de aceita~~o. Em run~~o disto a disposi~~o

do eixo de rota~~o pode ser na dire~~o Norte-Sul (N-S> ou na

dire~~o Leste-Oeste (L-O>. U. caso particular de orienta~~o é

quando o eixo de rota~lo está inclinado em rela~~o à horizontal

de um ânsulo isual à latitude local, isto é, o eixo de rota~~o

coincide com o eixo de rota~lo da terra. Esta última conrisura~~o

é denominada polar ou equ~torial.

A conrisura~10 polar limita o comprimento do

bem como pode encarecer o sistema de transporte

absorvida.

Uma das srandes vantasens da orienta~10 polar é a de



25

apresentar o .elhor desempenho eu base anual, exatamente por

estar o concentrador em p05i~10 normal aos raios solares nos

equin6cios, como mostra o sràrico da Fisura (2.10.>.

Solstício
de Verão

- Solstício de
InverrxJ

. Fqu:i.n5cios

o

_50

_100

_150

_200

FIGURA2.10 - Variação da declinação Solar
durante um ano

A disposiCl0 N-5 com eixo na horizontal perTllite a

justaposi~10 de várias unidades alinhadas por um único mecanismo

implicando numa redu~10 de custos. Essa redu~10 de custos

compensa a perda de eficiência em re1a~~Q à
proporcionando um bom compromisso entre

disposi~10 polar,

simplicidade e

desempenho, principalmente para locais de latitudes baixas.

Tanto para a disposi~10 polar como para a disposi~10 Norte

Sul o esquema de acompanhamento do Sol é simples, limitando-se a
o

uma rota~~o unirorme de 15 por hora.

Para a disposi~10 Leste-Oeste, na qual a linha rocal é

horizontal, o movimento de acompanhamento do Sol é complexo. Os

ajustas s~o realizados de acordo com a varia~~o da declina~ão

solar,
o

0,25

eretuando-se uma corre~~o mensal média da declina~~o de

Tal corre~10 é .ais acentuada no sentido do solstlcio de

verl0 para o solstlcio de inverno em nosso pais. Normalmente

concentradores que utiliza. esta orienta~10 s~o rixos, inclinados

na latitude local em dire~~o ao equador, otimizando a enersia

coletada na base de u. ano.
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2.2.3. Eficiência

A ericiência «1) é a inrorma~~o bàsica mais importante na

avalia~~o de um concentrador solar. Ela é derinida pela rela~10

entre a enersia da radia~~o incidente no concentrador Q~ e a

enersia útil extraída no absorvedorIQ~:

~T: ~
Qi~

A enersia da radia~ão incidenteQ~ é dada pelo produto da

intensidade da radia~~o I pela Area de capta~~o Atl ou

tal que

A enersia

operacionais

"1 ::: Qo._ ( Z • 3 Z )
b IAc.

dtil Q~pode ser expressa em fun~~o dos parâmetros

do concentrador. Considerando a transferência de

calor no absorvedor em resime permanente, o balan~o de enersia

nos permite escrever:

Qob$ = Qu. + Qp ( Z. 33 )

A quantidade de enersia absorvidaQahs é isual ~ enersia

útil mais a enersia perdida ~p por convec~~o e irradia~~o.

A enersia absorvida Q~~ depende: da enersia incidenteQ;N' da

absortància do absorvedor <o(), da refletividade (~) da 5uperflcie

refletora, da transmitància (~) do tubo transparente de vidro e

do fator de interceptai:~o ( t ).Pode-se escrever:

( Z. 34 )

o produto o( f" 1" f' é denominado ef iciência ótica 10 ou:

< Z. 35 )

e constit.ui um paràmetro importante na constru~~o do

concentrador.

A qUantidadeQpé fun~~o das temperaturas do absorvedor (Ta)

e ambiente (Tamb), do coeficiente slobal de perdas Up e da àrea
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do absorvedor. Esta dependência pode ser expressa pela rela~~o:

(2.36 )

Substituindo (2.36) e (2.34) em (2.33) temos que a enerSla

átil é dada por:

(2.37 )

Substituindo (2.37) em (2.32) temos o rendimento térmico em

run~~o de todos 05 parâmetros operacionais do concentrador

ou

:. '01 Ac _ Ao.Df (ia." To.mh)

"'1 ( 2.38 )

( 2.39 )

A ericiência térmica é uma run~lo linear decrescente da

temperatura do absorvedor. O máximo de rendimento térmico é

obtido com o absorvedor operando na temperatura ambiente, ou

seja, 1T = ~o correspondendo ao ponto de intersec~~o da curva

cara.cterística C, x (Ta - Tamb )/1 com o eixo de "1.,. A inclinar;:~o

neste sráf ico nos Cornece o coer iciente de perdas total Upa
00 ponto de vista experimental a medi~~o da temperatura do

absorvedor (Ta) é crítica devido à nlo uniformidade da

temperatura da superfície absorvedora. Numerosas experiências

realizadas para a determinar;:lo das curvas características de

concentradores, mostram que uma boa aproximar;:ãoda eCiciência

operacional pode ser expressa pela relar;:lo

( 2.40 )

Medidas

rela~~o '?'1 x

teTIlPeratura

onde T é a temperatura média do fluido dada por T = (Ts + Te)/7 e,
F é o Cator prõximo de 1 que relaciona a resistência térmica

entre o absorvedor-ambiente e o rluido térmico-ambiente.

de~l' 1, Ts, Te e Tamb, permitem estabelecer a

(T-Tam)/I e avaliar o desempenho térmico em run~~o da

de opera~~o do absorvedor.
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2.2.4. Tipos de Concentradores

Os concentradores solares térmicos podem ser classificados,

com base no tipo de rastreamento solar, em 3 srupos: orienta~10

fixa, acompanha~ento em 1 eixo e acompanhamento em dois eixos. Os

concentradores de orienta~10 rixa n10 necessitam de rastreamento

solar, apenas ajustes periódicos como por exemplo ajuste mensal,

e s10 constituldos pelos concentradores com baixa raz10 de

concentra~~o. Os concentradores de acompanhamento em um eixo 510

constituldos pelos concentradores de Coco linear, enquanto que 05

concentradores com acompanhamento em dois eixos independentes,

s~o concentradores de foco puntual. Naturalmentel quanto maior o

número de sraus de liberdade do concentrador maiores temperaturas

podem ser alcan~adas.

2.2.4.1. Concentradores de Ori~nta~lo Fixa

Os concentradores de orienta~~o fixa s~o compostos pelos

concentradores de superfícies espelhadas planas, concentradores

assimétricos e pela famllia do concentrador parab6lico composto.

Nesta classe de coletores solares podem ser incluldos também os

coletores planos especiais com revestimento seletivo (Apêndice I)

e os tubos evacuados. Estes dltimos apresentam uma confisura~~o

semelhante ~s l~mpadas fluorescentes. Normalme:1teuma superfície

seletiva é usada no absorvedor e a justaposi~:o num painel de

vários tubos evacuados elimina a necessidade de isola~~o\
adicional, resultando num coletor mais leve.

Os concentradores parabólicos compostos (CPC), também

conhecidos como coletores tipo Winston /45/, consistem de uma

série de calhas parabólicas espelhadas justapostas, com o tubo

absorvedor posicionado no fundo da calha conrorme mostra a Fisura

(2.11.a).

Cada parede é uma se~~o de parábola e o sistema é projetado

de tal forma que a totalidade da radia~~o incidente atinse o

absorvedor após múltiplas reflex6es nas superfícies espelhadas.

A srande desvantasem desse tipo de concen~rador, devido ~

baixa concentra~~o, é a necessidade de srandes quantidades de

espelhos e tubos absorvedores, em compara~10 com ou~ros

concentradores (por exemplo de foco linear). Esses Catores se
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c)

'------ ----

FIGURA 2.11 - Concentradores de orientação fi~(a (a) CPC;

(b) Concentrador em vê; (c) Assimétrico
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refletem no alto custo estimado para esses coletores.

Em condi;6es normais de opera~~ol as temperaturas obtidas
o

com este concentrador est~o em torno de 120 C. No entanto, se os

absorvedores rorem construidos com tubos evacuados e com

revestimento seletivo, as perdas térmicas S2r~o consideravelmente
o

minimizadas e temperaturas da ordem de 170 C poder~o ser obtidas,

Uma varia;~o desse conceito é o coletar concentrador de

superfície espelhada plana. O objetivo é reduzir os custos dE

rabrica~~o, eliminando a necessidade da sec;~o parabólica.

Evidentemente, esses coletares, devido à sua simplicidade, s~o

menos eficientes e as temperaturas máximas atinsidas s~o

inferiores às obtidas Gom os GPGs, Um exemplo deste tipg é g

concentrador em vê mostra o perfil da Fisura (Z.11.b>.

Outro tipo de concentrador de orienta~~o fixa é o

Assimétrico. Este comp6e na sua superfície refletora três curvas

características, cada qual desempenhando uma fun~~o especIfica no

sistema ótico. As curvas s:o involuta de Arquimedes, n~o

parabólica e parabólica. A Fisura (Z.11.c) mostra um perfil deste

modelo. Esta concep~~o é bastante recente (1976) /46/. As

temperaturas de opera~~o desse sistema s~o similares as do

concentrador em vê.

2.Z.4.2. Concentradores de roco linear

Os coletores concentradores de foco linear podem ser

classificados em três sru'Jos com base nas diferentes concep~6es

construtivas: CilIndrico-Parabólico, Espelho Fixo e o de Espelho

Linear tipo Fresnell.

O concentrador cillndrico parab6lico é também conhecido como

calha parab6lica espelhada, em sua linha tocal está posicionado o

absorvedor alonsado. O absorvedor pode ser estacionário ou estar

risidamente acoplado no refletor. No primeiro caso o eixo de

rota~~o coincide com o absorvedor fixo, racilitando as conexOe5

externas. No sesundo caso, o acompanhamento do Sal se realiza em

torno de um eixo de rota~lo, que usualmente passa pelo vértice da

diretriz da parábola. Como o concentrador-absorvedor siram

solidários, as conexOes externas precisam ser rlexlveis.

A disposi~~o deste concentrador pode ser N-S, L-O ou

disposi~~o polar, como mostra a tisura (2.12.1). A sele~~o da
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Dis~sição Polar

Dis!X)sição~brte-Sul

(a)

--
~~~! _(~~tlrle

_------ " rbrte

Coletar CilÍTIdrico-narabólico
Absorvedor

Disposição Leste-Oeste

N__~'4f ,...-----....,- l-J.- ~ •• \,..• " "\

~ '\~I --'~,,

(b)

FIGURA 2.12 -

Fresnell

(c)
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disposi~~o mais conveniente pa~a um determinado sistema deve ter

um compromisso entre vários ratD~es ~elevantes à aplica~~o em

quest~o.

O rator de concent~a~~o 6timo do concentrado~ cilindrico

parabólico é da ordem de 25 a 35. Para ratores de concentra~~o

aais elevados (absorvedor pequeno), uma srande parte da enerSla

concentrada n:o atinse o absorvedor devido a imperrei~6es da

su?errlcie refletora. Por outro lado, fatores de concentra~~a

baixos implicam em uma área relativamente srande para o

absorvedor e consequentemente temo~ srand25 pe~das térmicas.

Nestas condi~6es a abertura an5ular ctima situa-se na faixa de
o o

60 a 90. Como pode ser visto na Fisura (2.12.a) o insulo de

aceite é o ansulo diedro subentendido pela linha rocal e pelas

duas seratrizes extremas ~ superflrie cillndrico-parab6Iica.

O concentrador de espelho.ixo é também conhecido como

coletar de Russel e Coi desenvolvido pela General Atomics Company

(EUA) como uma alternativa ao sistema de espelho m6vel, O

cancentrador de espelho Cixo concentra a radi~~~o direta num

absorvedor que acompanha o movimento diário do Sal, conforme pode

ser visto na Fisura (2.12.b).

No coletor de espelhos lineares tipo FresLell, o absorvedor

permanece estacionário e a radia~~o direta incidente é focalizada

so~re ele por um conjunto de espelhos lonsas e estreitos que

Slram em torno de eixos horizontais, Essa cQncep~~o apresenta

vantasens de conex~oes Clexlvels, estrutura e mecanismo de

controle simples. A Fisura (2.12,c) mostra um exemplo desse

concentrador,

Os sistemas de Coco linear o~eram tipicamente na Caixa d2
o

temperatura de 150 a 300 C, apesar de que temperatur~s de até

400 sraus podem ser alcan~adas em condi~~o especiais, tais como

tubo absorvedor evacuado, com revestimento seletivo e

concentradores secundArios,

Oas três conrisura~~es ~ásicas descritas, a mais

jesenvolvida é a do Coletor Cil1ndrico-Parab6Iico: vários

rabricantes nos E.U.A., Europa e Jap~o já estIo em fase de

produ~~o comercial. Os outros dois sistemas est~o ainda na Case

de demonstra~~o e testes experimentais.
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2.3. Tubos de Calor

o tubo de calor é um dispositivo térmico que 'ossui alta

capacidade de transCerir calor /47/. Ele é constituido de um

enJoltórioJ seralmente um tubo cillndrico re :hado e uma estrutura

porosa saturada COID um Cluidc de trabalho. A transferência de

calor ocorre por mudan~a de Case do fluido.

Essencialmente, o tubo de calor é um troLador de calor

operando entre uma fonte quente 2 uma fonte fria. Ele funciona

recebendo calor por um extremo chamado evaporador, O rluido

contido no suporte poroso é evaporado e transrerido para o outro

extremo do tubo denominado condens2dorJ condensando-se. O

oondensado resultante retarna enl~a, na rorma de liquido, para o

evaporador, por capilaridade ou sravidade.

A srande vantasem deste trocldor de calor é que pode-se

transferir srandes taxas de calor a dist~ncias consideráveis,

quase que isotermicamente, sem parte móvel no sistema.

A Fisura (2.13) mostra um esquema do tuba e 05 mecanismos de

transferência de calor e massa no siste~3 em oP2ra~~0.

2.3.1. Principias Básicos de Opera~1o: Taxa Máxima Transterida

e limita~f5es

o principio básico de um tubo de calor pode ser compreendido

com auxilio da Fisura (2.13) que mostram a distribui~ão do Cluido

de trabalho dentro do suporte poroso.

Na resi:o de eva ora~1D, o ,ivel do liquido dentro do

suporte poroso é menor devido à evapora~:o do fluido, reduzindo o

raio de curvatura dos meniscos. Na resi~o de resfriamento a

condensa~~o deste vapor tende a inundar o suporte poroso e

aumentar o raio de capílaridade provocando um exesso do liquido.

R direren~a dos raios de capílaridade nestcts duas resi6es dá

orisem a um diCerencial de press~o entr3 estas duas resi6es,

permitindo o retorno do Cluido da resi!o Cria para a resi:o

qu 1te, cicIando o Cluido dentro do tubo.

A masnitude desse diCerencial pode variar da zero, quando o

tubo está em equillbrio térmico com o exterior, até um máxlmo,

quando os raios de curvatura da resião aquecida atinsem um
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FIGURA2.13 - (a) Esquema de um tubo de calor. (b) Mecanismo de transferência de calo!:· e maSSEi.
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(ria

s~o muito maiores que 05 da resi~o quente e també. que o fluido

~olha perfeitamente todas as partes do suporte poroso, ent:o o

valor ~aximo do diferencial de press:o dentro do tubo é:

( 2.41)

onde ~ é a tens~o superficial e r é o raio de capilaridade da

resi:o aquecida (isual ao rala efetivo dos poros do suporte

poroso).

Quando o tubo de calor está operando e. resime permanente,

essa direren~a de press~o é exata_ente isual ~s perdas de

press~o devido às ror~as de atrito, 9ravitaeional, ete.

Desprezando qualquer perda devido ao fluxo de vapor ou qualquer

sradiente de pre5s~o no sentido radial, a condi~~o de a~~o máxima

de transferéncia para o tubo é

\ 2.42 )

onde ~Pc é a direren~a de pre5s~o de capilaridade, ~ Ps é a

direren~a de pre5s~o sravitacional e~P é a perda de press~oI~
devida ao fluxo viscoso no suporte poroso.

A varia~~o da press~o devida a ror~a sravitacional pode ser

escrita como

( Z. 43 )

onde o sinal depende da sravidade estar a favor ou =ontra o fluxo

de liquido dentro do suporte poroso; L é a comprimento total

efetivo do suporte porosoj 8 é a acelera~~o devida à sravidade e

rela~~o à horizontal.8 é o ànsulo de inclina~~o em

O fluxo do liquida dentro do suporte porosa é
invariantemente laminar e assim a varia~~o de press~o pode ser

escrita como

( 2.44 )

ande b é uma constante; ~ é a viscosidade da liquido; i é a taxa
de fluxo da liquido no suporte poroso ou de vapor no centro da

tuba, Lef é o comprimento efetivo do tubo de calor; e é a
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porosidade do suporte poroso e Rp e a área da sec10 transversal

do suporte poroso. O =omprímento efetlva Ler é derinido por Ler =

Lad + 1/2 (Lev + lcond),

Substituindo as equa.Oes (2.41), (2.43) e (2,44) na equa~~o

(2.42), te~os

2~ _- -r ( 2,45 )

2 o fluxo de IDassa m pode ser escrito como:

( 2,46 )

Como o tubo de calor transporta essencialmente Q calor

latente da resi~o aquecida para a resi~o de resíriamento,

de calor transferido axialmente pode ser escrita como

a taxa

(2.47)

ande Q é a taxa máxima de calor e L é o calor latente de

vaporiza~~o. Substituindo (2,46) em (2.47), temos:

fisicas do fluido

primeiro

( 2,48 )

o

.
Q _ ~ L t> • er4:Ap (3- -: ~e l.5(;t'lS)f- b lcl= r ~

srupo (~ L ~) compreende quatro propriedades
.u..

de trabalho e é alsumas vezes denominado nGmero

de Mérito (M). Esse parâmetro constitui um meio Gtil de avalia~~o

da capacidade relativa dos possiveis fluidas de trabalha,

R equa~~o (2.48) prediz que a taxa máxima de calar

transferido que pode ser sustentada por um tubo de calor é

li~itada so~ente pela a~~o do bombeamento de capilaridade, No

entanto, outros três parâmetros limitam o transporte de calor,

conhecidos como efeitos sOnico, arraste e ebuli~~o, todos

dependentes, direta ou indiretamente, da temperatura,

O limite de arraste resulta do arraste do liquido pelo vapor

na interface liquido-vapor do suporte poroso, E. seral, esse

efeito só é critico para altas velocidades do vapor e é mais

pronunciado em suportes porosos de pequena capilaridade, O limite

sOnico, que ocorre em virtude do ensassamento do fluxo de vapor,

em ser aI só é critico no inicio da opera~~o do tubo de calor, E
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rinalmente a efeito de SUpei1QUecimento é uma limita~~o do

transporte de calar radial provocada pela candutividade tér.ica

do suporte poroso.

(5)

SÔnico
Arrastre
Capilaridade
Ebulição

(1-2)
(2-3)
(3-4)
(4-5)

(1)

""
.I/,

I
/

III
/I

///!/ '
i11 / /

I I /
~ II
:u8

Os efeitos poss1veis dessas quatro limita~Oes na capacidade

de transporte de calor 5~O representadas na ~i3ura (2,14) em

run~~o da teBPeratura de apera~~o do

TemPeratura

FIGURA 2.14 - LimitaçÕes no transrort.e de
calor de umtubo de calor

Dentro do intervalo de temperatura de opera~ão, o transporte

do calor depende sobretudo da seometria, suporte porosa e fluido

de trabalho utilisados, além de outros fatores externos tais cama

orienta~~o em rela~~o ao campo sravitacional e coeficientes de

transferência de calor com as fontes quente e fria.

2.3.2. Aplica~ees

Desde 1964, o tubo de calor vem sendo utilizado de forma

criativa, substituindo os trocadores de calor tradicionais, que

por vezes s~o complexas e indesejáveis. De maneira seral, essas

aplica~ees podem ser classificadas em srupos, que descrevem uma

ou mais propriedades do tubo. Os principais srupos s~o: separa~~o

de fonte quente e fonte fria; uniforaiza~ão de temperatura;

transformador térmico; controlador de temperatura e finalmente,

diodo térmico.
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Mostraremos a sesuir alsuns exemplos de aplica~ees dos tubos

de calor /47,48/:

a) Resfria.ento de Co.ponentes EletrOnicDs

o tubo de calor pode ser usado na troca de calor entre uma

lonte quente e uma fonte fria, cOmO é o caso dos componentes

eletrOnicos como transIstores, dispositivos sem i-condutores ou

intE9rados, que dissipam 5rande quantidade de calor. O tubo

transfere o calor dissi~2' dos componentes eletr6nicos para um

conjunto de aletas, peru ~indo uma srande ampliaij;o da árEa em

contacto com o ar para a troca do calor.

Outra aplica~~o importante dos tubos de calor é a de

homoseneizar a temperatura de superflcies. Os satélites

artificiais que siram ao redor da Terra e, e. especial, os

saté:ites usados em telecDM~nic2~5es, recebem a radia~10 solar

apencs numa dire~~o. Isto ocasiona um considerável acréscimc de

temperatura nesta parte do satélite, podendo provocar danos n~

estrutura, bem como nos seus componentes eletrOnicos.

Um trocador de calor convencional para uniformizar a

temperatura n10 pode ser usado por causa do peso e do i?Spa~O fitil

que irA ocupar no satélite. O uso dos tubos de calor, mais leves

e compactos, permite assim a transferência de calor de uma das

faces para as outras de modo a uniformizar a temperatura do

satélite.

Outra aplica~10 interessante, ainda com essa propriedade, é

a utiliza~~o do tubo para determina~10 de emissividade total de

superflcies. NEste caso, uma fonte de calor é colocada dentro do

tubo, Quando a temperatura do tu~o estiver constante, o calor

fornecido pela fonte deverá ser iaual ao calor irradiado pela

superfície. Loso, a emissividade poderá ser determinada, para

várias temperaturas.

c) Transformador Térmico

O tubo de calor pode por vezes ser utilizado como

transformador térmico. Este absorve calor de uma fonte srande e

transfere para uma ~~ea pequena ou dissipa calor de uma fonte

pequena para uma área srandE.
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Essas características foram usadas no desenvolvimento de

conversores termoiOnicos com alta densidade de potência. Um tubo

de calor de prata liquida concentra calor de uma fonte radioativa

aquecendo uma pequenõ placa (catodo), enquanto um tubo de calor

de Litio dissipa calor de um pequeno coletor (anodo), para um

srande dissipador. Testes experimentais mostram que é posslvel
o o

manter o catodo a 2000 K e o anede a 1200 K.

d) CondutAncia Variável

u~ ~ubo de calor pode operar com condut~ncia têrmica

variáve) E controlada. A direrEn~a deste tubo é a existência de

um recipiente com sás n~o condensável anexo ao condensador. R

run~~o desse Sãs é bloquear a área de condensa~~o do fluido de

trabalho den~ro do tubo. Para cada press~o e temperatura do

eservatório de sas, teremos Um determinado volume de sases ngo

condensáveis no condensador, obtendo assim uma condut~ncia

térmica variável no tubo.

A principal aplica~~o deste tipo de tubo é no controle

térmico de naves espaciais,

e) Diodo Térmico

Um tubo de calar funcionando na vertical.ou com proje~Io

razoável na vertical, e o evaporador posicionado abaixo do nlvel

do condensador, opera como diodo térmico <[luxo de calor

ascendente). A maioria das aplica~~es de diodos térmicos está

relacionada com a enersia elétrica e aquecimento ou resfriamento

de prédios.

Além destas aplica~ees, o tubo de calor vem sendo usado

extensivamente nas áreas de Fisica de Estado Sólido (crescimento

de cristais), Espectroscopia, Calorimetria e equipamentos de

medidas de temperatura, press~o de vapor e tens~o superficial.

Enfim, as aplica~~es e run~~es do tubo de calor s~o praticamente

ilimitadas, dependendo da imasina~~o e do bom senso do

pesquisador que o utiliza,
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2.4. Instru.entos de medida da radia~lo solar

Os principais radiómetros usados nas medi~Oes da luz solar

s~o: o piranOmetro e o pireliOmetro, Fisura (2.15). O piranOmetro

~ede a intensidade total da luz incidente: radia~lo direta,

difusa e refletida, num plano. O pireliOmetro mede somente a

intensidade da radia~lo na dire~lo de incidência: radia~lo

direta. O desempenho destes iLstrumentos é definido pelas suas

características operacionaís tais como sensibilidade,

seletividaüe, estabilidade, reprodutibilidade, linearidade e

tempo de resposta. Outros fatores que afetam estes instrumentos

provocando erros nas medi~tes 5~O intrlnsicos e dependem da

constru~~o (efeitos de temperatura, convec~~o natural e ànsulo de

incidência). O sensor ou detector é o elemento principal r~s

instrumentos. Ele converte a enersia da radia~~o em outra ene~Sla

mensuràvel.

li

(a) (b)

FIGURA 2.15 - (a) Piran:3metro (b) PireliÔIretro

No piranbmetro, o sensor de radia~~o é posicionado na

horizontal em rela~~o ao corpo do aparelho (que o protese das

radia~Oes de fundo provenientes da Terra) e fica exposto ao

hemisfério celeste protesido do meio exterior por uma campànula

de vidro transparente.

No pirelibmetro, o sensor de radia~~o, normalmente, é
instalado na base de um colimador que o isola da vizinhan~a e
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elimina as radia~~es difusa • rerle~ida. A componente direta da
luz incide normal no sensor quando o coli.ador é alinhado na

dire~~o do Sol. Geral.ente, nas .edi~~es, o pireliómetro é
acoplado a um sistema mec~nico ou eletromec~nico para o

rastreamento do Sol.

2.4.1. Sensor de Radiaalo Solar

enersia, podemos

dois srupos: os

enersia

eteito

varia~ees do sensor ca10rimétrico onde a

determinada indiretamente através de a1sum

Com base no principio de converslo da

classificar os sensores de radia~lo solar em

fotoelétricos e os Cototér.icos.

Nos fotoelétricos, a enersia da radia~.o é convertida

diretamente em enersia elé~rica·e os tipos principais slo as

células totovoltáicas de si1icio e as células condutivas e

emissivas de silicio, sermano, etc. As células rotovoltáicas slo

mais simples e mais usadas, por nlo necessitarem de rontes

externas de enersia.

As vantasens dos instrumentos solares que utilizam este

sensor est~o no baixo custo, na sensibilidade e no tempo de

resposta. Em co.pensa~lo, têm a desvantasem de serem seletivos,

além da sensibilidade depender torte.en~e da ~emperatura e do

ànsu10 de incidência da luz. 5elcuk e Yellott /49/ e Oir_hirn

/50/ têm sucessivamente construido piranOmetros e pire1iOmetros

com células Cotov01táicas de si1icio.

No sensor fototérmico, a enersia da radia~lo é convertida em

enersia térmica com um consequente aumento de temperatura do

material absorvedor. Trata-se de um sensor nlo seletivo que

absorve e18 todo espectro de enersia. Na prática est.a

caract.eríst.ican~o se verifica int.eirament.e,devido ~s limita~~es

dos mat.eriais ut.i1izados na const.ru~~odo sensor. Os principais

tipos s~o os calorimétrico~ e os termoe1étricos.

O calori.étrico, como o prõprio nome diz, é um ca10rlmetro e

a enersia absorvida é determinada diretamente em unidade.
absolut.a. Por isto é chamado de padrlo ou primário e o

inst.rumento que dele taz uso também é considerado padrlo. O

pireliOmetro de fluxo de á5ua de Abbot é u. exemplo deste

principio.

Existem

absorvida é
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térmico, Neste caso o sensor é secundário e necessita de

calibra~lo contra um padrlo. 05 piranbmetros de RnsstroTI,

bimetálico dE Robitzsch e 05 pirelibmetros de RnsstroTI, Rbbot e

Michelson utilizam estas varia~~es. Particularmente, os

pirelibmetros de Rnsstron e Rbbot 510 considerados padr~es devido

à sua preci5~o, que vem sendo verificada há muitos anos, mas

antes necessita~ de calibra~10.

No sensor termoelétrico (pares termoelétricos ou

termopilha), a enersia absorvida é determinada indiretamente

através da conversl0 térmica-elétrica. r secundário e atualmente

é o sensor base dos piranbmetros e pirelibmetros de rotina. Os

piranOmetros e pireliOmetros da Eppley (USR), Kipp/2onnen

(Holanda), Eko (Jap~o), Reuss (Alemanha), Mashpriborintors

(Russia), Litronic (Inslaterra), Phillip Schenk (AustrAlia),

Spectrolab (USA), entre outros, usam este princIpio.

2.4.2. Classi[ica~lo dos Instrumentos

A Orsaniza~~o Metereo16sica Mundial de[iniu em 1965 três

classes de piranOmetros e pireliOmetros com base na precis~o e

desempenho completo do sistema. As bases para a classi[ica~~o s~o

as sesuintes:

PIRANDMETRO

1a.classe2a.classe3a.clas~
-2

Sensibilidade (mW cm
)+0,1+0,5+1,0

Estabilidade (varia~~o anual,X)
+1,0+2,0+0,5

Temperatura (erro mãximo devido a mudan~as de temperaturaaTllbiente,X)

+1,0+2,0+5,0
seletividade (erro mãximo devido ao a[astamento da respostaespectral,X)

+1,0+1,2+5,0
Linearidade (erro mãximo devido a [alta de linearidade,

X)+1,0+2,0+3,0
Constante de tempo (mãxima)

25 s1 min4 Tilin

Resposta ao cosseno (desvio hipoté- tico,

tomado a uma eleva~~o de
ode 10 do Solem dia claro,X)+3,0+5,7+10
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ta. classe 2a. classe 3a. classe

Resposta ao azimute (desvia

hipotético tomado eu um dia

claro, %)

~3,0 t5,7 +10

De acordo com estes critérios os piranOmetros dispon1veis

foram classificados e 5~O ciladas por Couson /51/ Wood 152/,

CordO:

- Primeira Classe: piranOmetro termoelétrico espectral de

precis~o (Eppley PSP).

- Sesunda Classe: Moll-Gorczvnskii preta-branco EppleYj

Volasine; Yanshevsky; Dirmhirn-Soubersr e o de Bellanni.

- Terceira Classe: 8imetálico de Robitzsch.

o modelo Eppley (PSP), prilllelraclasse, apresenta várias

vantasens em relai;:ão .-l .aos •.•elllalS, tais C01l\0: compensador para

varia~Oes da temperatura ambiente, cOlllpensador ótico para desvios

instruTAento

Outra caracterlsticade ~esposta da lei do cosseno.

a ?ossibilidade de substituii;:ão dos

do

dois

hemisférios de vidro, por helllisfério~ especiais, para ~edidas de

radiai;:ãosolar em faixas espectrais selecionadas.

PIRELIOMETRO

Padr"ão

1.Classe ..,Classe- .
Sensibilidade

+0,2+0,4+0,5

Estabilidade

+0,2+1,0+2,0

Temperatura

+0,2t1,0+2,0

Seletividade

t1,0t1,0+2,0

Linearidade

tO,5t1,0t2,O

Constante de Tempo

25 s25 s1 ntin

COTA

basenestecritério,ospireliOmetrosforam

classificados:

- Padr"ão: Compensa~"ão elétrica de Rnsstron e disco de prata de

Rbbot.

- 1a. Classe: Novo Eppley, Linke-Feussner, Bimetàlico de

Michelson e Yanishevski.

- 2. Classe: Moll-Gorczynsky e antiso Eppley.
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o pireliOmetro de rluxo de ásua de Rbbot é excluido da

classirica~;o por ser considerado padr;o entre os padr6es. Os

pireliOmetros de Rnsstron e disco de prata de Rbbot, apesar de

sere. muito precisos, n10 s10 muito utilizados nas .edi~ees de

rotina. Sua eficiência maior está na calibra~10 de novos

pireliOmetros. Os classificados como de primeira e sesunda classe

s~o especlficos para medi~Oes de rotina e dentre estes os mais

sofisticados s~o os pireliOmetros Novo Eppley e o Linke-Feussner,

equipados com filtros especiais e compensadores de temperatura.

Os piranOmetros e pireliOmetros fotoelétricos s;o
considerados de qualidade inferior aos térmicos, por isto s;o

normalmente

instrumentos.

excluídos das classificat;:fSes serais destes

2.4.3. Ter.opilha: Principios e Tipos

o principio de funcionamento de um sensor termoelétrico est.

fundamentado no efeito Seebeck: quando duas jun~Oes de metais

diferentes A e S Cormando um circuito fechado (par-termoelétrico)

s~o expostas a um sradiente de temperaturaâT, surse no circuito

uma for~a eletromotriz de orisem térmica (EAS), que induz no

circuito uma corrente elétrica continua.

A jun~~o mais quente ~ temperatura T é denominada

temperatura de teste e a outra, de jun~~o passiva ou de

referência (Tr). A fort;:aeletromotriz se produz porque a

densidade dos transportadores de carsa diCere de um condutor para

outro. Assim, quando os dois condutores diferentes s~o conectados

temperaturas,

formando duas junt;:fSese estas s~o mantidas a diferentes

a difus~o dos transportadores de carsa nas junt;:fSes

se produz em rItmos diferentes, dando orisem a um movimento

liquido dos transportadores de carsa como se fossem impulsionados

por um campo n~o eletrost.tico. A intesral curvilinea deste campo

ao lonso do par termoelétrico é a for~a eletromotriz de Seebeck:

(-r íEA8 =j, (0( •••- o(.)di =1~A.6dí
Te. T\.onde a e b s~o denominados coericientes de Seebeck, definidos

como sendo o potencial elétrico por unidade de temperatura

(mV/K). Estes coeficientes dependem da natureza do material e da

temperatura. A diferent;:a 0/.". - 018 é denominada constante

termoelétrica do par termoelétrico.
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Para potênclas luminosas similares a da radia~~o solar, um

par terwoelét.ico n~D sera uma direren~a de potencial capaz de

ser detectada por U~ simples potenciOmetro. A ordem de srandeza

dessa ror~a eXlse aparelhas alta_ente sofisticados para esta

~edi~~o. R terMopilha é UNa associa~~o em série de pares termo

elétricos, de forMa que o sinal é ampliricado por um rator isual

ao número de jun~Oe5. A for~a eletroMotriz gerada é dada por:

í

EM ~ ~ J 0(48 d T
T-t

Nos radiOmetros solares, podemos distinsuir, com base no

absorvedor, dois tipos principais de terMopilhas: branco-preto e

somente preto.

No primeiro tipo, a sinal serado pelo circuito ter~oelétrico

deve-se à absor~~o diterencial da enersia radiante: a parte preta

absorve enquanto a branca reflete, serando assim um sradiente de

temperatura entre as duas 5e~6es. O circuito termoelétrico mede

essa direren~a de temperatura, co~ as jun~6es ativas localizadas

na parte preta e as jun~6es passivas na parte branca.

Existem várias seometrias da combina~~o branco-preta senda

que as duas mais importantes s~o a de disco concéntrico e tipo

estrela. Na seometria disco concêntrico o circuito dos pares

termoelétricos é distribuido radialmente no absorvedor, com as

jun~ões ativas localizadas no disco preto e as passivas no disco

branco.

No sesundo tipo, o absorvedor é totalmente preto, e a sinal

é serado pela direren~a de temperatura entre as jun~~2s quentes

(em contacto com o disco preto) e as jun~~es passivas (n~o

atinsidas pela radia~~o). A temperatura das jun~~es passivas pode

ser mantida constante mediante contacto com uma massa metálica

afastada do absorvedor preto.
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lII. SI"ULA~AO 00 CICLO ft ADSOR~AO: ESCOLHA 00 PAR E DO

SISTE"A DE CAPTA~AO SOLAR

Nest.e at.ravés de consideraCJtses

t.eóricas e si.ulaCJtles, o int.erêsse do par zeólit.a-âsua e. relaCJao

ao par carvao at.ivo AC-35-.et.anol. Just.iticare.os t.a.bé. a

escolha do t.ipo de colet.or solar e do sist.e.a de t.roca de calor.

3.1. "iquina Frisorltica Quadrit.ér.ica

A .iquina trisoritica int.er.it.ent.ea adsor~ao sólida pode

ser associada a u.a .iquina .quadrit.ér.ica co.post.a de dois ciclos

bit.ér.icos tuncionando co. o .es.o tluido de t.rabalho e se.

conversao de enersia .eclnica. A cada t.e.perat.ura corresponde u.a

.udan~a de est.ado. Ver fisura (3.1> •

Tam

Qads

--Taas

•
•I

------- - --.- - -
"1 t

TdesJ~ -_----1 _- -- ~--------
I .1 _.-------
I

T~l __~_J---L---~--- u_
II
t- - ---
,

E
c'Tev

Qev-.-

FIGURA 3.01 - Máquina a adsorçãoa quatro temperaturas

No ciclo .ot.or, t.ranslere-se o lluido da lase adsorvida na

t.e.perat.ura da lont.e quent.e Tdes para a tase liquida k

t.e.perat.ura de condensaCJao Tcond. Est.a t.ranslerência corresponde

a u.a variaCJao de enersia int.erna be. delinida, provenient.e da

dileren~a de enersia ent.re a lase adsorvida e a lase liquida.
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Esta enersia sera consumida pelo ciclo bitérmico refriserador

para transferir o fluido da rase liquida a baixa te.peratua Tev

para a fase adsorvida na temperatura de adsor~lo Tads.

Os coeficientes de performance (COP) de Carnot e térmico (ou

de refrisera~lo) podem ser definidos como:

(3.1)

-- m L :.1k.-.
Q~l):S ..•.Qda QrEG

(3.2)

o efeito frisorifico Qev é tomado como o produto da massa de

liquido evaporada. e seu calor latente de vaporiza~~o L. O calor

de resenera~~o Qres é a soma do calor sensivel necessãrio para

aquecer o sistema (inclusive suas partes metãlicas) e do calor

latente de dessor~~o (que é calculado como sendo o calor

isostérico de adsor~~o). O rendimento exersético do ciclo pode

ser definido como:

(3.3)

3.2. Descri~~o da Anãlise Numérica

Com base no ciclo termodinàmico isostérico simplificado da

Fisura (2.3) e nas equa~~es (2.20) e (2.26) de Oubinin-Astakhov,

desenvolvemos um prosrama de computador para analisar o

Coeficiente de Performance térmico (COPterm) e o rendimento

exersético (1ex) conforme as equa~~es (3.2) e (3.3) em run~~o

das temperaturas de opera~~o. N~o foi levado em conta nestes

cãlculos o rendimento de capta~~o-transferéncia do coletar

solar-tubo de calor.

Para a simula~~o do ciclo s~o necessArios os sesuintes

dados:

- Temperatura do evaporador (Tev)

- Temperatura do condensador (Tcond)

- Temperatura mAxima de de5sor~~o (Tdes)
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- Temperatura minima de adsor~10 (Tads)

- Wo, O e n: parlmetros do par adsorvente-refriserante na

equa~10 de Dubinin-Rstakhov

- Caracteristicas da mAquina: massa do adsorvente, massa do

refriserante e das partes metãlicas

- Valores numéricos dos calores especificos do metal, do

sólido adsorvente e do fluido refriserante.

o cAlculo, ilustrado pelo fluxosrama da Fisura (3.2), é

feito em duas partes, correspondendo aos trechos isostérico (R-B)

e isobárico (8-C). Os trechos C-O e O-A n~o entra. nestes

cálculos, uma vez que n~o estamos interessados no aproveitamento

do calor de adsor~~o.

Trecho R-B

a) D sistema parte da temperatura Tads e da press~o Pev,

calculada no ponto R como sendo a press~o de satura~~o do fluido

correspondente à temperatura Tev. Utilizando a equa~~o de estado

(2.19), calcula-se a concentra~~o O-o=fCTa.ds,t;qr(Tc,,» que

permanecerá constante neste trecho.

b) R sesuir fazemos um incremento na temperatura T.1= TlItds'" âT
Calculamos comajudada equa~~o de estado anovapress~odo

sistema

como 'P:r. r (ãZ ,a.)
D calor

sensível envolvidodevidoà
varia~~o

detemperaturaseráQi'" Z,miCiÂT ondeoíndice

refere-se

aoscomponentesmetálico,sólidoporosoefluido

frisorífico.

c) R sesuir é feito o teste Caso

nesativo, voltamos ao inicio do item b fazendo novo acréscimo de

temperatura ~~ lrl + Aí e assim sucessivamente até que o teste

tenha resposta positiva. Neste caso, a temperatura do sistema é

isual a TL1 (ponto B do ciclo). D calor sensível Qs vai sendo

intesrado ao lonso do trecho R-B.

Trecho 8-C

d) No ponto 8, a press~o (que a sesuir permanecerá

constante) é Psat (Tcond), a concentra~~o é alo e a temperatura é

TL1. razemos Ull novo acrésci1110 de temperatura T = TL.& •• 6T e
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é calculado pela equa5:10(2.26),

se5uir

b, mas

fluido

sendo

Acalculamos a nova concentra5:10 a. ':. f (T t P='''l (TcOflCil ) •

calculamos o calor senslvel de Corma similar ~ do iteM

a5cra levando e. conta a diminui5:105radativa da .assa de

adsorvido. Calcula-se tambéM o calor de dessor5:10 COMO

Gele = ~a.. 9.,1 onde 9sr

-6 3
Wo = 269.10 • /Ks

-7
O = 4,15 10

n = 2

- par zeólita-ásua:

e) A se5uir é feito o teste lr=íldes ? Caso ne5ativo, novo

incremento de temperatura é feito e os calores senslvel e de

dessor5:10beM como 6~ vlo sendo inte5rados. Quando T = Tdes, o

prosrama é interrompido e os diferentes COPs slo calculados coa

base nos valores intesrados de Qs, Qdes e âal através das

equa~Oes (3.2) e (3.3). As temperaturas utilizadas no cálculo do

COPcarnot s~o Tads, Tcond, Teve Tdes.

Os valores numéricos utilizado nas simula~~es Coram

/11,15,39/:

-6 3
- par carvlo ativo AC 35-metanol: Wo = 407.10 • /Ks

-7
O = 3,22 10

n = 2,195

o
- calor especiCico da ásua =

4,18 kJ/kS C
o- calor especiCico do metanol = 2,6 kJ/ks C o- calor especiCico da ze6lita = 0,92KJ/Ks C o- calor especiCico do carvlo ativo = 0,92 kJ/Ks C o- calor latente de vaporiza~lo ásua (O C) = 2498 KJ/kS o- calor latente de vaporiza~lo do metanol (O C) = 645 KJ/Ks

As massas do sólido poroso Coram isuais a 1 Ks para todos os

cálculos. Isualmente a capacidade calorlCica das partes metálicas

Cai a mesma: 1,05 KJ/KS~ de sólido poroso. Os incrementos de

temperatura utilizados nos cálculos do ciclo Coram de .âT:.soe e

as equa~~es usadas na obten~10 das press~es de satura~10 de

condensa~10 e evapora~10 para os dois Cluidos CrisorlCicos Coram:

JIlsua: Loc; ~ ::. "i.seS - J 'D2.'S/T - l039:rg.9/T.e
10

Melanol: LOG ~ :& ll.:so9 - JOO~ ,57/T - 2~' J99/7~ + J 9J 91~/i3
••

com T em srau Kelvin e Ps em Torr.



~A,(T), C,MI

f(Tl ~o •.•

50

T:T.•6T

COf;€~m'Co

C O P~ftGél""CI

FIGURA 3.2 - Fluxograma

Fifl/l
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Apresentamos nesta sec~10 os resultados dos cilculos

numéricos descritos na sec~10 precedente. A fisura (3.3) lIostrao

COPterm e. run~10 da temperatura _àxi.a de dessor~10 Tdes. R

de
o
C,

t.emperat.urasasbellcomode adsor~10,minil1a

para os dois pares. A Fisura (3.4) mostra os COPter.

para os mesmos pares, mas com as t.emperat.urasde adsor~30 e
o o

condensa~lo maiores: Tev = O C, Tads = Tcond = 45 C.

Pode-se observar pelas duas Cisuras que o COP do ciclo

t.ell1perat.ura

condensa;lo e evapora;lo, Coram Cixados em: Tads = Tcond = 35
o

Tev = O C,

zeólita-âsua é superior ao do ciclo carv30 ativo-metanol para
o

temperaturas de dessor~30 acima de 110 C. Para temperaturas

inCeriores hà uma pequena vanlasem para o carvlo ativo, e a

diCeren~a é mais acenluada para menor temperatura de condensa~lo.

COPT(%)

50

40

30

20

o Zeólita 13 x/h;ua
• Carvão Ativo/M:!tanol

10

o
80 100 120 140 160 180

FIGURA3.03 - O cx::>eficientede perforrrance ténniro do ciclo de re

fri~ração E!ll função da temperatura Tdes (para Tev=OoC°
Trond = Tads = 35 C)
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50

40

30

20

10

o za51ita 13 X/Agua
• Carvão Ativo/Metaml

o

80 100 120 140 160 180 200 Tdesfo

FIGURA 3.04 - Coeficiente de perfonnanoe ténnioo do ciclo de refri-
- f - 00geraçao em lll1çaoda temperatura Tdes (para Tev::O C

Tcx:>oo = Tads = 45°C)

As duas lisuras mostram ainda que o COP dos dois pares

diminui com o acréscimo da temperatura do condensador, dentro de

todo o intervalo de varia~10 de Tdes. O par zeólita-àsua é o

menos aletado, principalmente para temperaturas de dessor~10
o

acima de 120 C, onde o decréscimo do COP é menos acentuado.

Esses resultados mostram que o par zeólita-àsua està mais

adaptado que o par carvlo ativo-metanol, para uso em máquinas

operando com condensadores reslriados por convec~lo natural.

A Fisura (3.5) mostra o COPterm em lun~lo da temperatura
o

minima Tads, lixando-se Tdes = 110 C, temperatura em que os dois

pares apresentaram os mesmos rendimentos nas Fisuras (3.3) e
o

(3.4). A temperatura do evaporador Tev loi lixada em O C e a de

condensa~10 Tcond loi leita isual a Tads. Os resultados mostram

que os COP decrescem com o aumento das temperaturas Tads e Tcond

quase que isualmente para os dois casais.
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o Zeólita 13 X/h;ua.
• CarvãoAtivo/~taool

60

50

40

30

20

10

o
15 20 25 30 35 40 45 50 Tads

FIGJRA 3.05 - OOPTem função de Tads (para Tdes = 110°C°e T = O C)ev

A risura (3.6) é similar ~ fisura (3.5), exceto pela
o

temperatura Tdes, que foi fixada em 150 C. Observa-se que a

vantasem do par zeOlita ãsua conserva-se em todo o intervalo de

varia~lo de Tads.

COPT(%)60 •

504030-20-10

o Zeó1ita 13 x/f"gua
• CaI:vão Ativo/Y'~taml

15 20 25 30 35 40 45 50 Tads

FIGUPA 3.06 - OOPTem função ele Tads (para Tdes = 150°C

e Tev = OoC)
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3.4. Critério de Escolha do Par Adsorvente-Rerriserante

COM as sesuintes temperaturas
o
C para Fisura (3.7)e Tev =

te.peraturas de dessor~lo,
o

= O C, Tcond = Tads = 35
o

= Tads = 45 C para a Fisura (3.8>.

As Fisuras (3.7) e (3.8) mostra. os rendimentos exerséticos

para 05 pares zeólita-ãsua e carvlo ativo AC-35-Metanol e. [un;lo

das

fixas: Tev
o

O C, Tcond

"ex (%)

40

30

20

10

o

o Zeó1ita 13 X/kJua
• CaIvão Ativo/Metan:>l Tdes

80 100 120 140 160 180 200

FIGURA 3.07 - Rendimento exergétioo em função da ~atura máxima Tdeso
cnn Toond = Tadg = 35 C

Observa-se pelas duas curvas que o rendimento exersético

apresenta um máximo sendo que ~~max do ciclo zeólita-ásua é

inCerior a~~~max do ciclo carv~o ativo/metanol para Tcond = Tadso l o
= 35 C e superior para condi~~es Tcond = Tads = 45 C. Pelas

Cisuras esses valores situam-se na Caixa de 30X para os dois
o

pares. Para temperaturas de dessor~~o interiores a 100 C o

rendimento do par carv~o ativo é superior ao rendimento da
o

zeólita 13 X-ásua. Para Tdes > 100 C o casal zeólita-ásua é

superior ao par carv~o ativo-metanol, principalmente nas

condi~6es em que as temperaturas Tads e Tcond s~o elevadas.
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llex (i)

40

30

20

10 o Zeólita 13 X/h;Jua

• CaI:vão Ativo/,-1etaool

80 100 160 180 200

FIGURA 3.08 Rendimento exergético em função da tem~eratura

máxima Td com T d = T d = 450ces con a s

Se C azemos uma correla~lo entre ~ 1IIIaxobtido COTAO nas
Fisuras (3.7) e (3.8) e a diCeren~a de temperatura ("temperature

liCt") /).T = Tads - Tev = Tcond - Tev, para os pares zeólita

13X-Asua e carvlo ativo AC35-metanol, nós obtemos a curva

representada na Fisura (3.9). A diCeren~a de temperatura

ÃT = Tcond - Tev, como pode ser visto pela equa~lo (3.1>, dA uma

medida da diriculdade de se obter Crio. Cada ponto da curva

corresponde, para um dado AT, ao màximo da curva '~.ax(Tdes).
Observamos que o rendimento para o carv~o ativo é crescente

o
até AT = 30 C onde atinse u. ponto de màximo, decrescendo a

O rendimento do par ze6lita-àsua é crescente

até àT = 45
o

até 60 C.

sesuir rapidamente.
o
C onde atinse um màximo decrescendo muito lentamente

o
Para direren~as de temperaturaAT < 35 C, o rendi.ento do

par carv~o ativo-metanol é superior ao do par ze6lita-àsua. Para
o

6T ) 40 C, ou seja, em condi~3es de opera~~o pouco Cavoràveis

(condensador a ar, diClcil resCria.ento noturno do coletor>, o
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par zeólita- Asua apresenta maiores rendimentos.

nex (%)

30

25

20

15

10

• Zeólita 13 X/Água
• Carvão Ativo/~Étanol

05

(T -T)6T = cx>m ev
o

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

FIGURA3.09 - Rendimento exergéticx> an função M. diferença
6T = T - Tcx>m ev

Conclulmos assim, a partir de um critério de escolha baseado

na sesunda lei da termodinàmica, que o par zeólita 13X-àsua é

superior ao par carv~o ativo RC35-metanol para condi~~es de

opera~~o pouco ravoràveis. Por isso optamos pelo par zeólita-àsua.
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3.5. Escolha do Siste.a de Capta,lo Solar

R Tabela (111.1) /53/, elaborada por u. srupo de

especialistas num estudo encomendado pelo Banco Mundial,

constitui ·uma sintese muito valiosa dos custos e eliciéncia, pois

permite u.a compara~lo entre os coletores especiais/baixa

concentra~lo e concentradores de loco linear.

TABELA 111.1

Custos e eficiências de coletores solares

Tipo de coletor
2

US$/. Eliciéncia (X)

o
Coletor plano, T ( 80 C

Plano com concentra~~o ou seletivoo
com duplo vidro, T ( 120 C

Concentrador de roco linear com

rastreamento, RC < 50,
o

150 ( T < 300 C

80

150

200

30-60

30-60

30-60

Somos da opini~o que o quadro indica com boa precis~o 05
custos atuais (1982) e que estes podem ser aplicados no 8rasil

sem altera~~es sisniricativas. A raz~o principal dos custos ainda

estarem elevados deve-se ao Cato de que estes tipos de captores

n~o Coram t~o pesquisados quanto o tipo plano simples por

exemplo. As pesquisas com tais sistemas caminham atualmente neste

sentido e existe uma expectativa /53/ de se atinsir uma redu~~o

de 50X nestes custos através de projetos melhor elaborados.

Como visto nas Cisuras da se~~o anterior, o ciclo zeõlita 13
o

X-ásua opera com temperaturas ótimas superiors a 140 C. As

realiza~~es com coletores do tipo especial estudadas por

Guilleminot /10/, Meunier /9/, Tchernev /6/ mostram que as

temperaturas atinsidas por estas máquinas Crisor!ricas n~o

atinsem o nível de temperatura ótimo para resenera~~o da zeólita.

Como consequência temos uma pequena quantidade de rluido

reCriserante ciciando dentro da máquina (menos de 15% do total

adsorvido e potencialmente disponível para a reCrisera~~o).

A solu~~o encontrada por Tchernev roi compensar esta
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limita~lo com o aumento da massa de s6lido adsorvente no coletor,

o que aumenta o custo da máquina rrisorlrica. Para nosso pais

esta alternativa nlo é boa, pois a zeólita ainda é importada e

cara, muito embora exista a perspectiva de redu~lo dos custos com

a produ~lo, no pais, em escala comercial.

Uma análise mais atenta dos custos e dos intervalos de

temperatura dos dois tipos de coletores, mostra que a direren~a
2

de 50 $/. é pouco sisniricante diante do srande acréscimo da

temperatura de opera~10. A utiliza~lo de concentradores de roco

linear nlo deve ser descartada, portanto, por raz~es de custo,

sobretudo se minimizarmos os custos dos dois principais ratores

que encarecem a constru~~o destes concentradores: o sistema de

rastreamento do Sol e o sistema de transferência do calor.

Para o primeiro, as tentativas de minimiza~~o dos custos por

mudan~as nas concep~~es construtivas (concentradores de espelho

Cixo e de espelhos de tiras) n~o deram resultados eCetivos. R

redu~~o dos custos no rastreamento é praticamente desCeita devido

ao srau de diCiculdade de se construir estes dois concentradores.

Por isto o concentador cilindrico-parabólico continua sendo o

preCerivel entre os de Coco linear e a solu~~o deste problema é

no sentido de se construir um sistema de rastreamento de baixo

custo. Nós optamos por este caminho.

R utiliza~~o do sólido poroso na linha Cocal do concentrador

cillndrico-parabólico imp~e restri~~es seométricas à quantidade

de zeólita por metro quadrado de capta~~o /14/, restri~~es estas

que incidem sobre os custos e manuten~~o.

O sistema de transCerência de calor normalmente utilizado

nestes tipos de concentradores, consiste da circula~~o Cor~ada do

Cluido de trabalho dentro do absorvedor, mantida através de

bombas de circula~~o. Além do custo elevado, as partes móveis

colocam um problema Crequente de manuten~~o nas conex6es bem como

na própria bomba, devido às altas temperaturas de opera~~o. O

tubo de calor, que n~o possui partes móveis, pode substituir este

sistema, permitindo isualmente a transCerência do calor a

srandes distAncias, podendo apresentar uma economia sensivel nos

custos de instala~~o e manuten~~o de tal sistema.

O outro motivo de escolha da combina~~o concentrador

cilindrico-parabólico / tubo de calor é o desvinculamento do

sistema de capta~~o da unidade frisoriCica propriamente dita. A
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seometria do reaenerador-adsorvedor estudada até o presente

ma.ento, é do tipo plano <tor.a de caixa), pouco tavorável para

runciona.ento a baixa presslo, requerendo soldas com maior nlvel,

de diticuldade. No caso de vazamentos, comuns nestas máquinas

devido aos aquecimentos e restriamentos desse componente, o

servi~o de .anuten~10 é complicado pois exise u. co.pleto

desmembramento da mAquina.

R vincula~10 do resenerador/adsorvedor ao captor solar pode

comprometer o tempo de vida da mAquiná CrisorlCica, ainda que o

s61ido adsorvente esteja e. boas cDndi~~es. Os coletores solares

perdem a eliciência ao lonso do tempo devido aos problemas

inerentes à qualidade dos materiais usados na constru~~o,

inutilizando a máquina. Com o tubo de calor, as duas partes

tornam-se independentes, ficando mais fácil a manuten~~o de

qualquer uma delas.

Outra vantasem desta combina~~o está no principio de

funcionamento do tubo de calor. Ele é capaz de transportar calor

nos dois sentidos. Durante o dia, a transferência é feita no

sentido concentrador-resenerador aquecendo o sólido poroso. A

noite, a fun~lo é inversa, a transferência é feita no sentido

adsorvedor para fora da unidade frisorlfica, eliminando o calor

de adsor~lo.
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IV. DESENVOLVI"ENTO EXPERI"ENTAL

o protótipo desenvolvido neste trabalho co.preende o sistema

de concentra~10 solar de foco linear, o tubo de calor e a unidade

de re[risera~10 a adsor~10 Zeólita 13 X - ásua, conforme mostram

as tisuras (4.1) e (4.2). tora. também desenvolvidos os

instrumentos de medida: piranOmetro e pireliOmetro.

Tendo em vista que tanto a unidade frisorlfica quanto o tubo

de calor possuem um evaporador e um condensador, para maior

clareza, desisnaremos tais elementos do tubo de calor como

evaporador(TC) e condensador(TC).

FIGURA 4.01 - Visão da máquina frigorífica



O::ndensador

Pese:r:vatótio õe refrigeração
Concentrador Cilínr1rioo-narabólioo

FIGURA 4.02 - Esquema da Máquina c:n-
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4.1. Siste.a de Concentra,lo Solar

E constituldo de dois componentes: o concentrador

cillndrico-parabólico eo sistema eletromeclnico de rastrea.ento.

A run~lo deste sistema é concentrar a radia~lo solar durante o

dia inteiro no evaporador(TC), sem ajustes manuais.

4.1.1. Concentrador Cillndrico-Parabólico (C.C.p.)

o C.C.P. consiste da calha parabólica ou superrlcie

cilindrico-parabõlica rerletora, sustentada por uma estrutura

externa, alinhada na dire~lo Sul-Norte e com eixo de rota~10
o

inclinado de 22 , insulo isual à lalilude de S1oCdrlos.

As caracteristicas construtivas da superficie refletora s~o

- conforme Fisura (4.3):

f

~

t-I
d

8·
~, ,,",,",,",,",,,",

FIGURA 4.03 - ~talhes da supeéície cilíndrico-pararoliCQ,

2
P1reade captal;:~o(A) ............•.•.......•. 1 11

La r SUr a (1) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •
Comprimento da linha focal (L)..•.••.......•• 1 m

Distància rocal (r> 54 cm
o

Ansulo de aceite (8) •••••••••••••••••••••••• 50
AI tura (h) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 12 c.
Larsura do absorvedor (d)......•.....•....•.•3 cm

Raz~o de concentrai:~o(RC).....•...........10,9
Superrlcie rerletora vidro espelhado

A superficie refletora é formada por placas quadradas de 40
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c. de lado e 0,5 •• de es~essura coladas na su~err1cie ci11ndrica

~arabólica. Rs placas de vidro apresenta. boa flexibilidade e

ótimas caracter1sticas de refletividade. Testes es~ectrofoto.é

tricos realizados com uma das placas nos sarante. 97% de

refletância.

4.1.2. Siste.a de Rastrea.ento

o sistema é composto basicamente por três partes - Fisura

(4.4):

- Sensores de procura e rastreamento

- Circuito de controle e1etrOnico

- Sistema mecinico

Os sensores têm por finalidade fornecer ao circuito de

controle, um sinal de a1imenta~~0 de posi~~o. Eles informam ao

circuito qual a posi~~o do concentrador em re1a~~0 ao sol e qual

o sentido de siro que ele deve ter para que sisa o sol.

O circuito de controle processa os sinais dos sensores e

excita convenientemente o sistema mecànico. O sistema de controle

é do tipo proporcional, onde a rota~~o do concentrador é
proporcional ~ direren~a da posi~~o atual e a posi~~o do foco.

4.1.2.1. Sensores

O sensor de rastreio é composto por dois fototransistores,

P1 e P2, montados no vértice da superficie ci1indrica do

concentrador. O principio é fazer com que a sombra do tubo de

calor incida nos fototransistores quando o sistema estã em roco 

Fisura (4.5a>. Com o movimento aparente do sol, a sombra caminha

e faz com que P2 fique mais iluminado que P1. A corrente elétrica

12, proporcional à luz incidente em P2, é portanto maior que a

corrente li proporcional a luz incidente em P1. Um amplificador

amplifica a diferen~a entre li e 12 e fornece a excita~~o

adequada ao motor, que farã o concentrador sirar até que os dois

fototransistores recebam isua1 quantidade de luz.

O sensor de rastreio possui um pequeno insulo de captura,

que corresponde ao insulo limite em que o sensor atua - Fisura

(4.5b>. ~ste ànsu10 é limitado pela distância entre os

fototransistores. Para ànsu10s superiores ao ânsu10 de captura,



(a)

.,~,i
r

.,t, '
• '.,i"

(b)

FIGURA 4.04 - Visão do rastreador solar: (a) circuito;

(b) sensor de rastreio e busca

64
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I

(a)

1 f I

(b) (c)

FIGURA 4.05 - Esquema e detalhes de funcionamento dos sensores

(a) rastreio; (b) ângulo limite; (c) procura
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os fototransistores recebem isuais quantidades de luz e o sistema

nlo faz rastreio, pOis o siste.a de controle identifica esta

situa~lo como condi~lo de [oco.

Conhecido o valor de f e d, podemos calcular este lnsulo

através da expresslo como sendo:

-1
ànsulo de captura = ta

-1 o
d/r = ta 3/54 = 3,17

No caso de uma passasem demorada de nuvens, o rastreio pode

ficar prejudicado devido à srande quantidade de luz dirusa e o

ànsulo de erro pode ser maior que o ànsulo de captura. Tornou-se

entlo necessário um sensor auxiliar aqui denominado sensor de

procura.

Este sensor é composto de quatro fototransistores: P3, P4,

P5 e P6 que fornecem correntes 13, 14, 15 e 16 respectivamente.

Tais transistores slo montados conforme mostra a Fisura (4.5c>.
o

Com esse arranjo consesue-se um 4nsulo de cobertura de 180 ,

uma vez que cada fototransistor utilizado cobre aproximadamente
o

45. O conjunto todo é montado de modo que o eixo de simetria

coincida com o eixo normal do concentrador, sendo solidArio ao

movimento do mesmo.

Neste sensor, se o sol n~o estA alinhado com o eixo de

simetria, a soma de 13 e 14 serA diferente da soma de 15 e 16. U.
outro amplificador amplifica a diferen~a entre 13 + 14 e 15 + 16

e fornece a excita~lo adequada ao motor.

4.1.2.2. Descri~~o do Circuito EletrOnico de Controle

O circuito deve receber os sinais provenientes do sensor de

rastreio, do sensor de procura e do sensor noite-dia. Com base

nestes sinais deve comandar o motor para que este coloque o

concentrador em foco, ou fa~a o retorno a leste quando termina o

dia.

A Fisura (4.6) mostra o diasrama de blocos do circuito de

controle.

- IV1 é um amplificador diferencial de corrente que converte a

diferen~a entre 11 e 12 na tens~o Vi, que é dada pela express~o:

Vi = A1(I1 - 12), no roco 11 = 12 e Vi = O
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12

I V1
VI

V3

Exci-
V4

AnJ>lifi-

13+14

Sata!br
tadorcalor de

{t)tência

15+16

I V2

V2

Tempo-
--

rizador

Sensor
noite
e dia

(LDR)

FIGURA 4.06 - Diagrama de blocos

- lVZ é anãloso ao bloco lV1, a tenslo VZ é dada por:

VZ = RZ[(13+14)-(15+16)], no Coco 13+14 = 15+16 e VZ = O

- Somador: eCetua a soma de Vi e VZ sesundo a express~o:

V3 = R3V1 + R4VZ

R3 é Ceito maior que R4 para que o sensor de rastreio tenha

prioridade sobre o sensor de busca, quando o sistema estiver

dentro do ânsulo de captura.

Caso o sistemaestejaCora do~nsulo decaptura,teremos

li =

12 mas13 +14 =15 +16 e temos V3 = O e o sistema efetua a

busca

até queli =lZquando ent~o R3V1 sobrepbe R4V4,sendoo

ajuste fino de foco feito pelo sensor de rastreio,
até que

li = lZ e 13 + 14 = 15 + 16.

- Excitador: tem por finalidade amplificar a tens~o V3 para

entresa-Ia a um nlvel adequado ao amplificador de potência. Rqui

utilizou-se um circuito modulador de larsura de pulso (PWM). Ou

seja, a tens~o V4 é uma onda quadrada co. larsura de pulso

variàvel e Crequência fixa.

R larsura de pulso é proporcional ~ tens~o V3, de modo que o

valor médio da tens~o V4 é uma fun~~o de V3, tendo em vista que o

periodo lT) é constante.
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Utilizamos um sistema PWM para diminuir a potência dissipada

nos transistores que excita. o motor. Com isto tem-se um melhor

rendimento de potência.

- AmpliCicador de Potência: Aecebe a tens~o V4 e a ampliCica a um

nivel adequado para a exita~10 do motor. Neste ampliCicador temos

circuitos de prote~~o contra sobrecarsas no motor, evitando que

rajadas de vento no concentrador Corcem o motor e venham

daniCicar o circuito.

- Temporizador: Este bloco tem por Cinalidade lisar o sistema por

20 sesundos e deslisá-lo por 50 sesundos, num rastreamento

descontinuo. Esse processo resulta numa economia de enersia e n10

prejudica o rastreio, pois em vintesesundos o sistema é capaz de

encontrar o Coco perdido nos cinquenta sesundos em que Cicou

deslisado.

- limiar Noite-dia: Este bloco recebe um sinal do sensor noite

dia (um lDR) que deteta se é noite ou dia. Caso seja noite, é
mandado um sinal ao ampliCicador de potência que aciona o motor

para que o concentrador retorne a leste, na posi~~o inicial para

o próximo dia. Ao chesar nesta posi~~o, o concentrador aciona uma.

micro-chave que deslisa o sistema. No próximo dia, o sensor noite

dia é acionado pela luz do sol e o rastreamento tem inicio

automático.

4.1.2.3. Sistema Mecànico

o sistema mecânico é constituido por um motor de limpador de

parabrisa de automóvel, com duas redu~ees do tipo coroa-pinh~o.

Uma é interna e própria do motor e a outra Coi adaptada
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externamente. R transmiss~o de movimento é realizada por polias

correia. R redu~10 total do eixo do motor ao eixo do concentrador

foi de 1:3000.

4.2. Tubo de calar

No protótipo o tubo de calor faz conex~o entre o C.C.P.

e a unidade frisorlrica, com o evaporador(TC) posicionado na

linha focal e o condensador(TC) dentro do resenerador. As

especirica~6es do tubo de calor s~o:

Tubo ext.erno

Comprimento: 185 cm

Diâmetro externo: 3,0 cm

Diâmetro interno: 2,54 cm

Espessura das tampas: 3,6 mm

Material: cobre.

Suporte poroso

Tela metálica: mesh 60 e 250

Material: bronze CosCorado

Espessura: 1,78 mm

Número de voltas: 4,5

Fluido de trabalho

Material: ásua

Massa: 125 s.

o volume destinado ao tráCeso do vapor é a diCeren~a entre o

diâmetro interno do tubo externo e a espessura do suporte poroso:

21,84 mm.

As especiCica~3es térmicas s10:

Temperatura máxima de opera~~o .•.•••••••••••.••.•

Taxa máxima de transCerência de calor ••••.• 7,35
o

Press10 de vapor (a 230 C) •..•..•.•.•......•..••

o
230 C

4
10 W

27,2 atm.

Os comprimentos das três se~3es s10: evaporador(TC) - 1 a,

parte adiabática - 35 cm, e condensador(TC) - 50 cm. O

evaporador(TC) é limitado no seu comprimento por dois reparos
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metãlicos soldados no tubo para a fixa~10 do tubo transparente de

vidro. Para uma .elhor absor~10 da luz concentrada e .ini.iza~10

das perdas térmicas, este co.ponente foi enesrecido co. Culise.

prêta rosca e isolado do exterior através do tubo transparente de

vidro. O tubo transparente de vidro te. diâMetro externo de 4 c.

e cOMpri.ento isual a 1••
A se~10 adiabãtica é a ónica parte do tubo que nl0 possui

detalhes especificos. Na maquina esta se~10 esta posicionada

dentro do mancal, no eixo de rota~10, e foi devidamente isolada

do ext.eriorcommantas térmicas para minimizarasperdasde

calor. A

se~10decondensa~10 do tubo de calorpossuiu.adas

t.ampas

doresenerador-adsorvedore mais set.ealet.asdecobre

soldadas na superllcie externa. O diâmetro das alet.asé de 9 CTile

a espessura é de 22 mTil,cada qual possui uma perlura~lo de 2,5 cm

de. diâmetro, para a introdu~lo da zeólita no reservatório

cillndrico.

4.3. Unidade de Rerrisera~10 Ze6lita-Asua

A unidade de relrisera~10 Ze6lita-Asua é constitulda dos 3

component.es bãsicos: resenerador/adsorvedor, condensador e

evaporador. A concentra~10 em peso é de 25X, CoTil5,5 KS de

Ze6lita e 1,4 Ks de Asua, e capacidade mãxima de produ~10 de lrio

da ordem de 4.103 KJ (isual ao calor de vaporiza~10 de 1,4 Ks de

ãsua>.

As especilica~Oes e propriedades llsicas da ze6lit.as10:

Orisem: Bayer

Tipo: 13 x

Tamanho das parllculas: esléricas com diâmet.rode 1 a 4 mm
o

Temperat.ura de adsor~lo máxima: 400-500 C

4.3.1. Component.es

o resenerador/adsorvedor, Fisura (4.7>, é um compart.imento

cillndrico lechado nas laterais por duas llanses. A primeira est.á

soldada no t.ubode calor e a sesunda é desmont.ável, sust.enta e

cent.raliza o t.ubode calor dent.rodo compartiment.o, bem como

permite a passasem de pares-termoelétricos para as medi~Oes de

t.emperat.ura dentro do sist.ema. Ambas as Clanses esl10 lixas no
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cilindro por parafusos comuns e a veda~lo é realizada por anéis

de viton próprios para altas te.peraturas.

R ZeOlita està contida em u. cilindro internol cujo eixo é o

condensador(TC) e cuja superricie externa é u.a tela de bronze

[os[orado. Sete aletas de cobre na [arma de disco soldadas no

condensador(TC) servem k transferência de calor no interior do

leito poroso e k sustenta;lo Becinica da tela de bronze. O espa,c

entre os dois cilindros é destinado ao tráfeso do vapor nas rases

de re5enera~lo e adsor~lo. A .assa metálica total que constitui o

resenerador/adsorvedor é de aproximadamente 18 KS.

50

corrlensador 1-'•• ' ~~

TC

20

Metas
ze.ólita

FIGURA 4.07 - D:!tall1es e ~;nas (eu) regenerádor/adsoz:vedor

o reservatório externo, bem como a sec~~o adiabàtica do tubo

de calor, Coram isolados termicamente do exterior com mantas

CibraClax de 5 cm de espessura (para evitar perdas térmicas

devido ~ convec~lo) e revestidas externamente com Colhas

aluminizadas para dar consistência, bem como evitar entrada a de

umidade no isolamento térmico.

O condensador é mostrado na Fisura (4.8):

'25

10

--\:n:~ro
fluido

SeIp=mtina

Saída

do fluido \

FIGURA4.08 - Detalhes e nedidas (an) do condensador
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Trata-se de um condensador do tipo carca~a-serpentina

resfriada k ásua, podendo ta.bé. ser por convec~lo natural. ~

constituldo de uma carca;a cilíndrica Cechada dentro da qual é
disposta a serpentina de tubo único, por onde circula a ásua de

condensa;Jo. A condensa;lo se e[etua na superClcie externa da

serpentina e no interior da carca;a.

A carca;a [Di construlda e. a;o inoxidável e a serpentina e.

cobre obtida a partir de um tubo de cobre COM diâmetro de 1 cm e

3 m de comprimento. O condensador está posicionado na lateral e

paralelo ao resenerador/adsorvedor, conectado a este por u.a

tubula~lo com 3 cm de di~metro para ficil tr~nsito do vapor entre

Evaporamr

Ampola graduada
par tenooelétri<x>

F1ange

30 122

os dois cDmPDnentes.

O evaPDradDr é dD tipD inundadD, roi reitD em lat10 e tem

uma rDrma cillndrica, cDnrDrme mDstra a Fisura (4.9). Ele cDntém

na superClcie externa uma ampola de vidro sraduada que

PDssibilita D mDnitDramentD da quantidade de àsua resenerada ou

adsDrvida.

Reservatório de
refrigeração

Isolamento

r.. •• 12 .,
24 .,

FIGURA4. 09 - Detalhes e medidas :(an) do evafOrador

Na

permitiu

cDnt.endD

adsDr~~D.

part.e superior dD evapDradDr acha-se uma

a instala~~D de um reservatóriD, também

um rluidD (ásua) a ser resrriadD durante

rlanse que

cilíndricD,

a Case de

4.3.2 Tubula~~es e Vàlvulas

Os cDmPDnentes reseneradDr/adsDrvedDr e evaPDradDr s10

lisadDs PDr dDis circuit.osindependent.es, comD pode ser vist.D

na Fisura (4.10> que mostra a seladeira em dDis perris.
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fálvulas

Reqenerador / adsorvOOor

J

FIGURA 4.10 - Esquema das tubulaçÕes e válvulas en dois ~rfis
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o circuito (1) é destinado ao trá[eso do vapor no sentido

evaporador-adsorvedor. A conexlo é feita por três (3) tubos de

latlo, posicionados de forma a se ter o resenerador inclinado da

latitude local e o evaporador na horizontal. O circuito (2) é
destinado ao tráfeso do vapor no sentido resenerador-evaporador

passando pelo condensador.

As vAlvulas (três) s~o do tipo denominado belo, próprias

para sistemas de baixa press~o. A vAlvula (1) estA instalada no

circuito (1) entre o resenerador e o evaporador, a vAlvula (2)

está instalada no circuito (2) entre o condensador e o

evaporador. A fun~~o destas duas vAlvulas roi de isolar os

componentes de forma a facilitar a localiza~~o de vazamentos. A

terceira válvula, lisada diretamente no evaporador, serviu ~

introdu~lo da ásua.

Em ambos os circuitos, os tubos utilizados na conex~o entre

os componentes slo de latlo com 25 cm de diâmetro externo e [oram

soldados ~ base de prata.
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que juntamente com a n1vel de bolha, auxilial no
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4.4. Instru.entos de Medida

o piranOmetro e pireliO~etro foram construidos int29ralmente

nas oficinas de ~tica e Mec~nica do Instituto de Fisica e

Ciências dos Materiais de S~o Carlos, USP,

4.4.1. Piranômetro

o piranOmetro é co.posto de duas partes: o corpo principal e

ü sensor, Fi9uras (4.11) e (4,12).

O corpo principal é formado de três partes distintas e~ a~o

inoxidável:

Base

niveladores

nivelamento do aparelho, Internamente, um pequeno reservatório

aloja a silica seI, asente desumidificadorj

Corpo central: é a parte cilindrica do aparelho onde se

fixam as bases inferior e superior. Contém a conex~o elétrica

entre o sensor 2 o resistrador de sinaisj

- Base superior: Apoiados na sua estrutura encontram-se o

suporte do sensor, o sensor propriamente dito e uma cúpula

hemisférica de quartzo encaixada em um sulco, fixada com cola a

base de silicone.

O sensor do piranOmetra é uma termopilha diferencial preta

branca, tipo disco concêntrico com 22 mm de di~metro. ~

constituída do absorvedar - uma fina folha de mica de 0,1 mm de

espessura revestida com as subst~ncias preta (fulisem) e branca

(óxido de masnésio); do. circuito termoelétrico (36 jun~Oes de

cobre-constantan) depositado na mica, e de um extrator de calor 

uma pe~a em alumínio cilíndrica, devidamente projetada de modo a

permitir o escoamento de calor do absorvedor e aumentar

consideravelmente a massa das jun~~es passivas, Fisura (4,12).

Entre a termopilha e o suporte que o mantém na horizontal,

encontra-se um fino espa~o de 1 mm para as trocas de calor entre

o interior da cúpula e o corpo do piran~metro.

4.4.2. PireliOmetro

o pireliOmetro é composto também de duas partes: o tubo

colimador e a sensor, Fisuras (4,13) e (4,14),
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o tubo coli.ador é composto de três partes e loi construido

inteira.ente e. alu.inio. Na base interior, encontram-se a

conexlo elétrica entre o sensor e o resistrador de sinais, o

suporte do sensor e o sensor propriamente dito. Interna_ente, u.

pequeno reservatório aloja a silica sel, asente desumidificador.

No tubo colimador propriamente dito estIo fixadas as duas bases,

bem como o sistema para o alinhamento do tubo <Mira) na dire~lo

do sol. Na base superior encontra-se um porta filtro COM uma

janela de vidro neutro e transparente.

O canal interno do tubo loi enesrecido co. rulisem preta

~ara absorver a lu% dirusa antes de atinsir o sensor. R abertura
o

ansular do tubo de colima~~o é de 5,2, aproximadamente isual ao

insulo usado pela Eppley e dentro do intervalo recomendado /51/.

O sensor é uma termopilha do tipo somente preta, tipo Moll,

com seometria aproximadamente quadrada de 2,2 c. de lado. r
rormado pelo absorvedor (rolha de mica com 0,1 .m de espessura),

o circuito dos pares termoelétricos (20 jun~~es de cobre

constantan) e um extrator de calor (duas pe~as metàlicas em

alumlnio projetado para rixar a termopilha, extrair o calor e

manter as jun~~es passivas do circuito rara do alcance da

radia~~o incidente. O disco central roi revestido também com

Culisem preta, Fisura (4.14).

Entre o suporte da termopilha e a parede interna da base do

instrumento, encontram-se pequenos espa~os para as trocas de calor

entre as duas partes separadas pelo sensor.



FIGURA4.13- Visã,o geral do pírel,iômetro e da termopilha somente preta
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4.5 Métodos de Constru,lo

4.5.1 Concentrador Cillndrico-Parabólico

A superfície cilíndrico-parabólica base roi construida á

partir de trés placas de alumíniD (1,5 • x 1,0 • x 0,03.) co.

cavidade parabólica. A curva caracterlstica e. cada u.a das
2

placas roi obtida co. auxílio da equa;~o da parábola y = x Ir

para uma distância rocal (C) de 54 c. e a coordenada x variando

entre -90 a 90 cu. Posteriormente as três placas de alu.lnio

Cora. moldadas e cortadas.

Estas placas foram dispostas paralelas e presas a 50 c. u.a

da outra com tirantes de aluminio horizontais, de forma a receber

uma fina placa metálica <0,5 mm) em toda a extens!o da cavidade

Cormada pelas três placas. Rpós a Cixa~!o, em se tratando da

superficie base, esta recebeu um tratamento ~ base de zarclopara

evitar ferrusem, corros!o e umidade.

R estrutura externa foi projetada n~o somente para sustentar

a superficie refletora como também para permitir o seu livre

movimento em torno do eixo focal. R conexlo entre as duas partes

é Ceita por dois mancais de rolamento fixos no extremo superior

da estrutura, de forma a fazer coincidir os eixos de rota~~o e

focal. Rssim, o tubo de calor é passante por entre os mancais e é

independente do sistema de capta~!o: pode ser introduzido ou

retirado quando se desejar.

R sustenta~~o da superficie espelhada pela estrutura externa

é feita por seis tirantes de ferro, três de cada lado, lisados da

parte externa dos mancais, até a superficie lateral da superflcie

espelhada. O centro de massa da superCicie refletora n~o

coincidiu com o eixo de sustenta~!o da estrutura externa, Por

essa raz!o foi indispensável o uso de um contra peso para

efetuar o balanceamento e reduzir o torque necessário para a

realiza~!o do rastreamento.

4.5.2. O tubo de calor

R constru~lo do tubo de calor teve inicio com a sele~~o dos

componentes: Cluido de trabalho, suporte poroso e tubo exterior.

De acordo com Chi /47/, os tubos de calor podem operar
o

normalmente em intervalos de temperatura de -270 a 2300 C, desde
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que, na Caixa de interesse, seja utilizada uma combina~10

adequada. Discutiremos e. sesuida alsuns aspectos relativos à

constru;~D do tubo de calor utilizado no protótipo.

4.5.2.1. Fluido de Trabalho

O

A
teTiPeraturadeopera;~D,fixadae.200- 230C,

praticamente pré-selecionou o fluido de trabalhoJ

conformepode

ser observado na Tabela IV.i:
TABELA IV.1 - Fluidos e te.peraluras de opera;lo

o

o
FLUIDO Temp. ~til (C)FLUIDOTemp. ~til (C)

Hélio

-271 / -269Etanolo /130

Nitrosênio

-203 / -160Asua30 /230

Amtmia

-60 /100 Thermex150 /395

rreon 11

-40 /120 Mercã.rio250 /650

?enteno

-20 /120 Césio450 /900

Freon 113

-10 /100 Potássio500 / 1000

Rcetona

o/120 Sódio600 / 1200

Metanol

10 /130 LItio1000 / 1800

Flute PP2

10 /160 Prata1800 / 2300

Dentro da faixa de temperatura de nosso interesse,

a àsua e
o

thermexeramos fluidos de trabalhos passIveisdeescolha,

apesar do limite inferior do thermex ser consideravelmente alto.

Os outros fatores importantes na escolha do fluido fora. as

propriedades fIsicas do fluido tais como calor latente,

densidade, condutividade térmica, viscosidade e tens~o

superficial.

Como a fun~10 a ser desempenhada pelo tubo de calor na

màquina frisorlfica é de diodo térmico, onde a volta do fluido

para o evaporador(TC) é feita por sravidade, o calor latente e a

viscosidade foram as duas propriedades mais importantes. O calor

latente deveria ser alto para a transferência de srandes

quantidades de calor usando um mInimo de fluido, enquanto que a

viscosidade deveria ser baixa, no sentido de diminuir a

resistência ao fluxo do fluido.

De acordo com as tabelas apresentadas por Ounn e Reay /54/,
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a ásua é o fluido que apresenta as melhores condi~6es para as

proposi;6es citadas. Outros fatores que contribuíram para a

escolha [oram ainda a compatibilidade e custos. O ther.ex roi

POUCO estudado e sua compatibilidade com os diversos tipos de

suportes porosos e tubo externo ainda é pouco conhecida.

4.5.2.2. SUPDrte PDroso

A finalidade do suporte poroso nesta constru~10 é .inimizar

o efeito de arraste entre o fluxo de vapor e o fluxo de líquido

no diodo térmico e também permitir o retorno do liquido para a

fonte quente, contra a sravidade, no tubo de calor propriamente

dito.

Como o propõsito primitivo do suporte poroso é serar press~o

de capilaridade, duas propriedades s~o importantes: a

capilaridade e a permeabilidade. A capilaridade depende do

tamanho dos poros: quanto menores, maior será a press~o de

capilaridade, no entanto, ocorrerá maior perda de carsa do fluido

ao atravessar o suporte poroso, diminuindo a permeabilidade.

Portanto, essas duas propriedades devem estar equilibradas.

Dos suportes porosos desenvolvidos, quer seja homoséneos ou

n:o homoséneos, a tela metálica é a que oferece melhores

condi~~es para o balanceamento dos par~metros já citados, além de

apresentar ótimas caracterlsticas, controle de qualidade e

reprodutibilidade.

Outra vantasem do uso de tela metálica é que no Brasil já se

produzem em escala comercial telas de Mesh variando de 50 a 500,

de vários tipos de metais como bronze fosforado e a~o, entre

outros. Optamos por telas de bronze fosCorada de Mesh 60 e 250,

que s:o compatíveis com a ásua e já foram testadas por diversos

pesquisadores com sucesso.

4.5.2.3. Tubo Externo

Os critérios utilizados para a sele~:o do tubo externo Coram

a compatibilidade com os outros componentes já definidos, a

condutividade térmica e a porosidade do material.

Os efeitos mais comuns causados pela incompatibilidade s~o:

corros:o e sera~:o de sases n:o condensãveis. Estes efeitos
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provocam bloqueios nos paros do 5uporte poroso e

superaquecimentos, respectivamente. 9 conduliv"idade térmica do

tubo de calor deve ser alta para permltlr rápida saída e entrada

da calar, enquanto que a ~orosidade está li9ada a qualidade do

material. A pre5s~o do tuba de calor ngo deve ser quebrada por

entrada de umidade.

Avaliando alsuns metais disponíveiS, e que jà foram

estudados anteriormente em tubos de calor /54/, optamos pela tuba

de cobre. [compativel com a ásua e o banze fosforado, além de

ser facilmente encontrado no ~o.ár~io a custos relativamente

baixos.

Rpós a pré-sele~10 dos componentes, o projeto de constru~10

do tubo de calor teve seu inicio co~ o dimensionamento do tubo

2xterior, tendo em vista o tipo de aplica~10 no concentrador

~il!ndrico-parabólico e o uso de tubos de cobre disponíveis no

Mercado.

O diâmetro do tubo externo Coi deCinido em Cun~10 do tipo

de absorvedor. Considerando que o calor de adsor~10 da seladeira

vaI ser transferido e eliminado pela mesma parte do tubo de calor

que durante o dia absorve a radia~10 concentrada, esta parte n10

poderia ser isolada à base de vácuo e siM de modo a permitir a

saida deste calor. Obviamente que o coeficiente de perdas

aumentará, reduzindo a eficiência de capta~10 e a temperatura de

opera~~o. Porém, nestas condi~~es, a redu~10 da temperatura de

opera~~o está compatlvel com as temperaturas de opera~~o ideais

da par Zeólita-ásua e da Eluido de trabalha da tubo de calar.

Rabl /55/ mostra que para Caixas de temperaturas entre 50 e
o

300 C o coeficiente de perdas térmicas do concentrador

cilíndrico-parabÓlico depende da espessura da absorvedor. Esta

dependência, de acordo com a~ análises apresentadas, é maior para

absorvedores com diâmetros menores. Nos absorvedores n10

vacuados, a diâmetro próximo de 3 cm Eoi considerado por Gee,

citado por Rabl /55/, como ideal. Assim optamos pelo diâmetro de

3 cm para a tubo externo.

As outras especiCica~~es do tubo de calor tais como suporte

poroso, espessura, diâmetro oferecido para a passasem da vapor e
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quantidade de fluido a ser utilizada, [oram calculadas através do

método apresentado por Chi /47/, no qual slo consideradas

conhecidas apenas a temperatura de trabalho do evaporador (Te), o

diâmetro do tubo e a direren~~ de nivel entre o condensador (Te)

e o evaporador (Te).

A quantidade de Cluido utilizada no tubo de calor foi a

quantidade suriciente para preencher o e5pa~o vazio dentro do

material poroso co. lIquido e o espa~o interior do tubo com

vapor. Foi calculada pela expresslo:

onde fv e eL sJo as densidades da ásua nas [ases vapor e liquida; ( a

porosidadej V~ é o volume do cilindro destinado ao vapor

e Vp é o volume do suporte poroso.

4.5.2.5. Carresa.ento do Tubo de Calor

o tubo externo, antes de receber os outros dois componentes,

Coi devidamente preparado externamente co. a Cixa~.o, ~ base de

solda prata, dos reparos para a conex;o do tubo de vidro

transparente, tampa do resenerador/adsorvedor e aletas. Esta

prepara~.o Coi Ceita de Corma a permitir a Cuncionabilidade da

montasem dos componentes. Na primeira parte de prepara~.o, todas

as medidas estabelecidas Coram respeitadas, além de que as soldas

Coram realizadas com muito cuidado para n;o daniCicar o tubo nem

os elementos soldados.

O tubo externo Coi preparado no comprimento de 185 cm e

diâmetro externo de 3 cm com duas tampas desmontáveis através de

roscas resistentes a alta press;o. Uma das tampas continha um

tubo de pequeno diâmetro, em cobre, destinado à realiza~;o do

vácuo final no tubo e à introdu~;o da ásua.

O primeiro componente a ser introduzido no tubo externo [oi

o suporte poroso. As duas telas Coram enrolados na forma de um

sanduiche em um suporte metálico cilindrico com diâmetro pouca

coisa inCerior ao diâmetro destinado à passasem do vapor. Com

auxilio de uma furadeira elétrica, o sistema suporte mais telas

roi introduzido dentro do tubo, de modo a se ter as telas bem

ajustadas na parede interna. Retirado o suporte metálicol as
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tampas íoram colocadas e soldadas nos respectlvoS lusares.

Rtravés do tubo de cobre de pequeno diâmetro fOl possivel

limpar o interior do tubo ~ais o suporte poroso com acetona, para

extrair os resíduos das soldas e a 90rduras provocadas pelo

manuseIa da opera~10 interior. Posteriormente, o tubo de calor

passou por uma bateria de testes contra vazamentos a baixa e alta

press~o.

Terminados os testes de vala_ento, o tubo estava apto a

receber o íluido de trabalho e ser lacrado em definitivo. Para

2sta opera~~o, Eoi montado o sesuinte arranjo experimental:

O sistema é COMPO$tO por dua~ bomba~ de vácuo, uma mecAnica

e uma difusora refriserada a nitrcsênic liquido; um ba110

volumétrico de 1 litro e um circuito misto contendo tubula~~es

metálicas e plásticas próprias para sistema de vácuo, com três

válvulas que permitem colocar e. lisa~~o direta as combina~~es:

tubo-bombas, tubo-bal~o e bal~o-bombas, Ver Fisura (4,15).

válvulas
,,/' "'"

Tubo de
Calor

c.

Balão
volurcétrico

A

Sistema de vácuo

Hecânica
+

Difusora

FIGURA4.15 - Carregamento do tubo de calor

Primeiro a quantidade de àsua a ser introduzida no tubo Eoi

liseiramente dessasificada pela bomba mecànica (válvulas A-a

abertas e C Eechada). A conex~o do bal~o no circuito principal

era plástica de forma a permitir o posicionamento da ásua na base

do bal~o evitando o tráfeso desta para o circuito e para as

bombas. Em sesuida, a válvula a Eoi fechada e a válvula C aberta,

abrindo a comunica~~o entre as bombas e o tubo, Durante 3 horas,

o tubo foi evacuado e durante este processo, várias vezes o tubo
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L~i aquecldo co. objetivo de eliminar sases adsorvidos no suporte

~üroso E na parede do tubo. Quando a pre55~o atinsiu o nlvel de
-5

10 Türr a~roxi.ada.ente, a válvula C roi rechada e A aberta.

~or dif8r8n~a de pre5s~o a água contida no bal10 ~enetrou no tubo

je calor,

Após essa QPera.ao, a vâlvula C roi fechada e o pequeno tubo

de cobre Cai estransulado e soldado, lacrando o tubo de calor em

definitivo. O tubo roi ent~o testado através de aquecimento a

altas temperaturas: nenhum vazamento foi verificado.

4.5.3. Carresa.ento do Par Zeolita-Asua na Unidade FrisorlCica

o primeiro elemento a ser introduzido na unidade frisorlfica

foi a zeólita. U~a certa quantidade roi aquecida em vários
o

reservatórios em um farno com temperatura controlada a 400 C

durante 12 horas.

Após o aquecimento, numa opera~~o rápida, as reservatórios

eram pesados e a zeólita introduzida no resenerador-adsorvedor

pela tampa desmontável, até que a cilindro clrcundado pela tela

metálica se completasse. Por diferen~a calculamos a massa de

zeólita dentro da unidade.

Depois da fechamento da tampa lateral, o sistema de vácuo

(mecânica e difusora) roi acoplado na sistema frisorffico e

durante a tempo de resfria.ento da zeólita, as bambas realizaram
-5

a limpeza, fazenda vacuo da ardem de 10 Torr na sistema. A

opera~~o teve seu término com a fechamento das válvulas.

Para introduzir a asua, a procedime~ta foi similar ao

carresamento do fluida de trabalha na tuba de calar. Aquecemos

inicialmente a bal~o volumétrico e deixamos a ásua ferver até que

o volume atinsisse a marca de 1500 s. Instalamos a bal~o

volumétrico na montasem da Fisura (4.15), ande a unidade

frisorlfica substituiu a tuba de calar. Evacuamos liseiramente o

bal~o, e posteriormente a ásua foi introduzida na seladeira. Esta

opera~~o teve seu término com a fechamento da válvula A.

Para se ter a conhecimento da concentra~~o, as válvulas 8 e

C, Fisura (4.10), foram abertas e deixamos que a zeólita

adsorvesse a asua do evaporador até que se atinsisse a satura~~o.

Por diferen~a do volume, medido na ampola sraduada, antes e após

a adsor~~o, calculamos a valor de 25X em pesa.



87

4.6. Obten~~o das Ter.opilhas

Diversos orocessos de cünstru~~o de termopilhas 510

conhecidos illas somente s~o lndustrializados e. paises malS

avan~ados tecnolosicamente. O ponto crítico na constru~~o deste

sensor é o processo de obten~~6 do circuito termoelétrico, uma

vez que o nÚmero de jun~Oes exisido é conslderavelemente alto

para uma área de ab50r~:o pequena.

~ impraticável a constru~~o do circuito através de soldas

manualS e as inrorma~Oes da literatura sobre tais processos quase

sempre s~o muito vasas, de tal forma que ainda permaneceu como

sesredo indu5trial.

O método proposto para a constru~~o das termopilhas pOde ser

dividido em duas etapas. R primeira etapa consistiu em se obter

os circuitos termoelétricos. R sesunda etapa foi a montasem do

circuito sobre o extrator de calor e o depósito das substâncias

preta e branca (ou somente preta) no absorvedor.

4.6.1. Circuito Ter.oelétrico

Os circuitos foram obtidos pelo processo de evapora~~o, que

consistiu fundamentalmente em se depositar os metais, um por vez,

sobre um substrato, que no caso foi o absorvedor da termopilha, a

Colha de mica, coberta por duas mâscaras metâlicas perfuradas e

complementares com os contornos do circuito.

4.6.1.1. Máscaras metálicas

O processo de obten~~o das máscaras metálicas é semelhante

ao processo usado em laboratório de circuitos impressos: o

fotosráfico. Do inicio até a Qbten~~o das máscaras, o processo

fütosráfico é constituido de 4 partes:

R primeira etapa consistiu em projetar os dois circuitos de

acordo com a aplica~;o no piranômetro e pireliômetro definindo a

seometria, número de jun~Oes, larsura e espa~amento das linhas

condutor as em Lay Out - desenho em papel vesetal, pintado com

nanquim. Particularmente, para o pireliOmetro foram feitos dois

circuitos contendo 22 e 40 pares termoelétricos respectivamente.

R partir da fisura inicial foram extraídas duas fisuras A e
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3 com as Mesmas di.ensOes, ta.bél el Lay Qut, cada qual contendo

~Etade do circuito, tal que, COI a superposi~~o de ambas,

retornava-se à fisura inicial poré. com as linhas dos circuitos A

e 8 alternadas, Esta etapa Coi desenvolvida co. muito cuidado

quanto as dimensOes do circuito, justamente para evitar os erros

de acoplamento das linhas A e 8 que posteriormente afetariam as

evapora~~es, Da! a raz~o do circuito orisinal ser projetado com

dim~n~~2~ muito ~up~rior~~, b~~ ~OMO O~ doi~ oirouilos R e 9

extra1dos do orisinal, Fisuras (4,16) e (4,17), Para o circuito

da termopilha radial uma fisura somente já era suficiente devido

a simetria do circuito,

R ~~~un~~~t~~~eon~i~liu eD transportar as risuras de ~ e e
dos dois circuitos do papel vesetal para filmes fotosráficos

denominados fotolitos e reduzir até as dimensdes projetadas para

as termopilhas, Os fotolitos finais obtidos possuem circuito com

o impresso idêntico aos orisinais: filmes positivos, Fisura

(4.18a). Nesta etapa, foi utilizada uma máquina copiadora,

redutora e ampliadora de marca AGVA com capacidade de reduzir e

ampliar até quatro vezes, Os filmes fotosráficos, bem como as

solu~Oes reveladoras usadas nas redu~Oes, s~o produzidos pela

KodaK com os nomes comerciais de arto tipo 3 <filmes) e Kodalit

(solu~Oes),

A terceira etapa consistiu em transportar os impressos dos

fotolitos A e 8 dos dois cirCUItos para o metal, Dois tipos de

metais foram usados, lâminas de lat~o e lâminas de cobre, com

espessuras de aproximadamente 0,1 mm, Antes da opera~~o, os

metais passaram por uma limpeza à base de lixa e posteriormente

de alcool isopropllico eliminando as sorduras e partes oxidadas,

afim de que a solu~~o emulsionadora molhasse a superflcie

uniformemente e a camada produzida fosse de boa qualidade.

Após a secasem das lâminas metálicas, uma fina camada de

emuls~o fotosráfica KPR da Kodak foi depositada em ambos os lados

das lâminas, Depois de secas, os filmes com impressos A e 8 dos

dois circuitos foram posicionados sobre as lâminas de torma a

ficarem bem aderidos, Em sesuida as lâminas foram expostas a luz

de alta intensidade, Neste processo, a parte da placa metálica

nao coberta pelos fotolitos polimerizou-se, enquanto que a parte

abaixo do impresso n~o polimerizou pois n~o recebeu luz, sravando
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FIGURA 4.16 - Circuitos termoe1étricos da termopi1ha do pira

nômetro
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FIGURA 4.17 - Circuitos termoe1étricos da termopi1ha do pire

1iômetro
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(a) (b)

FIGURA 4.18 - Foto1itos e máscaras metálicas das termopilhas
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o circuito no metal. ApOs a revela~lo e sucessivos banhos de

à5Ui carrenteJ padii-se veri[icir par inspewlc visual a qualidade

da imp~essle des ci~cuites ne metal.

A quarta e nltima etapa consistiu da corrosto dos circuitos

sravados nos metais. As placas metAlicas foram mersulhadas nUla

solu~lo quimica com nOBe comercial de percloreto de ferro, onde

se consumou a corrosl0 das parte nl0 polimerizadas.

-~sultado tinhamos as mAscaras R e B de cada circuito como

mostra a risura l4.iab).

4_~.1.2. Evapora~lo

Os circuitos Coram obtidos com duas evapora~~es. Na primeira

Cixamos as máscaras A sobre o disco de mica, em suport,es de

'alumínio próprios da câmara de evapora~~o e o vapor de constantan

Coi depositado na mica exatamente com os contornos deCinidos

pelas perCura~6es das máscaras. Em sesuida, as máscaras do tipo A

era retiradas e colocadas as do tipo 8 de modo Cechar o circuito

e o cobre era evaporado de Corma idêntica ao constantan, Fisura

(4.19).

\.'/.~."."., .'-~.. -~

3 o
As espessuras dos Cilmes depositados Coram da ordem de 10 A

e os valores dos parâmetros operacionais de temperatura e press~o
o

da câmara durante as evapora~6es se situaram nas Caixas de 120 C
-5

e 10 Torr respectivamente.

Os metais cobre e o constantan usados nas evapora~~es para a

obten~lo dos circuitos Coram Cios de cobre e constantan de boa

qualidade: produzidos pela Omesa para constru~~o de pares

termoelétricos.

Utilizamos para a produ~~o dos Cilmes uma evaporadora
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Balzers BAK 600. O aparelho é dividido em duas s2~Oes, uma câmara

de evapora~~o e u. sistema de controle das ?ar~metros de

evapora~~o, dispondo dos sesuintes recursos: nllcroprocessador

pa~a oont~ole auto~~ticc de lodos os parâ~elrQ5 de evapora~~o

tais como espessura, temperatura e press~o. Este micro pode

controlar a evapora~~o de até 24 camadas com até quatro materiais

diferentes; ~icroprocessador para controle do sistema de vácuo;

um sensor para controle da espessura do filme depositado com
o

re501u~~o de 1 A; "elet~o-bean" com cadinho para quatro

materiais; sistema para rodar os substratosi sistemas para

aquecer substratos e duas barcas de evapora~~o.

4.6.2. Montase. e Revesti_ento

Antes de receber o disco de ~lca com os circuitos

depositados em uma das faces, os extratores foram preparados de

forma a ricarem corretamente posicionados nos dois intrumentos

permitindo a extra~~o do sinal. Isto porque os filmes n~o

onde pudesse ser realizada solda a base de

resistem a temperaturas de processos de solda comum como por

exemplo solda estanho. Dois cabos de cobre isolados eletricamente

foram introduzidos em cada um dos suportes de modo que uma das

faces do cabo permanecesse no plano superior da pe~a e o outro

extremo, fora,

estanho.

O disco de mica foi ent~o cuidadosamente colado na pe~a

metálica com a face contendo o circuito voltada para o exterior e

as palas da circuito termoelétrico coincidindo com os cabos de

cobre. O contacto elétrica entre os palas foi feito com tinta

prata que após seca é excelente condutor a de eletricidade.

Na termoPllha do piranOmetro, as jun~~es passivas ficaram

posicionadas nas anéis externo e interno e as jun~Oes ativas

suspensas no sulco da suporte extrator de calor. Na termopilha do

pireliómetro, as jun~Oes passivas ficaram encobertas pelos dois

discos metálicos e as jun~Oes ativas, no centro da canal formado

pelo suporte.

O revestimento do absorvedor da termopilha do pireliOmetro

Cai muito simples de ser realizado e consistiu em se depositar

fulis.em preta na área disponlvel para absor~~o da termopilha.

Isto roi feito através da queima de fita adesiva comum.
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Na termopilha do piranOmetro o revestimento roi

consideravelmente mais dificil porque as duas subst~ncias, tanto

a preta como a branca, eram [acilmente removidas quando tocadas

mecanicamente. R técnica utilizada e que deu melhores resultados

foi realizada em duas etapas: na primeira a termopilha roi

instalada dentro de um suporte cilindrico cuja extremidade

continha dois reparos de modo a tapar as jun~Oes passivas e

deixar exposto o disco central, área delimitada para as jun~Oe5

ativas. Quei.ava-se fita adEsiva próximo ao suporte permitindo

que a luma;a resultante da queima losse depositar-se na área

descoberta. Como resultado, tínhamos UD disco preto-fosco na

5uperricie absorvedora. R sesunda etapa é inversa da primeira,

~M; ~!;o;r; .~lilio; ~xalamenle com di~en56e5 da área do preto

fosco já depositado, cobria o mesmo e através da queima de fita

wetálica de masnésio, completava-se a área do absorvedor com

rulisem branca.

4.7. Ensaios e Métodos de Medida

o tubo de calor, a combina~10 C.C.P.- tubo de calor e a

máquina frisor1rica solar, roram caracterizados em termos de

rendimentos por um série de ensaios experimentais a n1vel de

laboratório e campo.

Os radiOmetros: piranOmetro e pireliOmetro roram submetidos

também a uma série de ensaios de laboratório (luz artiricial) e

campo (luz natural>.

4.7.1. Tubo de Calor

O teste com o tubo de calor possibilitou determinar o

rendimento máximo de transferéncia de calor para a sesuinte

condi~~o de interrace com as fontes externas de aquecimento e

resrriamento (do evaporador(TC> e condensador(TC)

respectivamente): temperatura da ronte quente aproximadamente
o o

isual à 230 C e temperatura da fonte fria entre 25 e 40 C.

O método utilizado, como mostra a Fisura (4.20), foi o

calorimétrico. A montasem compreende o tubo de calor inclinado de
o

22 em rela~10 à horizontal, uma resistência elétrica isolada e

fixada diretamente na superf1cie do evaporador, e um calor1metro
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de Calor

FIGURA 4.20 - Ensaio calorimétrico com o tubo de calor

instalado no condensador. Um controlador e estabilizador de vaz~o

instalado na entrada do calorlmetro manteve o fluido (ásua)

passando no calorlmetro ~ vaz~o constante de 10 S/s e temperatura
o

de entrada próxima de 25 C.

As srandezas f1sicas medidas foram: temperaturas do

evaporador(TC), voltasem (V) e resistência (R) do aquecedor,

temperaturas de entrada e salda do fluido no calorlmetro bem como
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A, potência
2

rela~lo P = V IR,
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fornecida no aquecimento foi calculada pela

onde V é a voltasem aplicada na resistência R.

A potência extraída no calorlmetro roi calculada pela equ.:o Q =

m

c(Ts-Te)onde11 é o fluxoTI1ássico< S/s ),céocalor
oespecifico

da ásua (4,186 J.SI C) eT = (Ts-Te) é adireren~a

de temperatura do fluido entre a salda e a entradi.

4.7.1.1. "edidas de Te.peratura

As temperaturas do evaporador(TC) foram medidas com cinco

termopares do tipo cobre-constantan instalados na superficie
o

externa do tubo como mostra a Fisura (4.20), com referência a O C

(selo fundente>, acoplados numa chave seletora.

A leitura das milivoltasens dos pares-termoelétricos Coi

feita com um multimetro disital de 4 1/2 disitos, da ECB, modelo

MOM com escala de tens~o 200 uV.

As temperaturas do Cluido na salda e na entrada do

calorimetro Coram medidas com dois termOmetros de mercúrio com

precis~o de décimo de srau.

4.7.1.2. Medidas de Vaz~o

As medidas de vaz~o Coram realizadas com uma bureta sraduada

cuja menor divis~o era de 10 ml e cronOmetro comum com precis~o

de décimo de sesundo.

4.7.2. C.C.p. e Tubo de Calor

o ensaio de campo com C.C.P. e tubo de calor nos

possibilitou determinar o rendimento màximo de capta~~o e

transferência da combina~~o dos dois sistemas, na temperatura de
o

opera~~o da fonte quente (em torno de 220 C). As condi~6es de

interface entre o tubo de calor e as fontes externas de

aquecimento e resCriamento (do evaporador(TC) e condensador(TC)
o

respectivamente) foram: temperatura média do evaporador 220 C e
o

temperatura da fonte fria em torno de 25 a 40 Ci condi~6es estas

muito próximas das do ensaio anterior.

O método utilizado Cai também o calorimétrico conCorme
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mostra a risura (4.21). O tubo de calor foi instalado na linha

tocal do C.C.P., com o evaporador(TC) isolado do exterior por um

tubo transparente de vidro e o condensador{TC) dentro do

cilorlmetro. Para uma lelhcr ab5cr~lD da luz concentrada, o

evaporador(TC) foi enesrecido com fulisem preta fosca.

O 5i5tema foi orientado na disposiij;o polar, inclinado de
o

22 em rela~lo à horizontal, ~nsulo isual à latitude da cidade de

ç~o Carlo~. O controlador e estabilizador de vazlc instalado na

entrada do calorlmetro manteve o Cluido (ásua) passando no

calorlmetro com vazIo constante de aproximadamente 9,5 e/s e
o

temperatura de entrada Z5 C.

As srandezas r1sicas medidas foram: temperatura do

evaporador(TC), temperaturas na salda e entrada do calorlmetro,

vazIo e potência solar incidente.

4.7.Z.1. Medidas de Te.peratura, VazIo e Potência Extralda

As temperaturas do evaporador(TC) e do fluido na entrada e

salda do calorlmetro, bem como a vaz.o do fluido no calorlmetro

foram medidas de maneira, semelhante e com 05 mesmos instrumentos

do ensaio anterior. O cilculo da potência extraida no condensador

roi feito de forma idêntica.

4.7.Z.Z. Medida da Potência Solar Incidente (Direta)

A potência solar incidente no concentrador roi medida com u.

pireliOmetro do tipo termoelétrico com as sesuintes

especifica~~es:

Tempo de resposta:

Sensibilidade:

8-10 s
-6 Z

18 10 Vm /W

O certificado de calibra~~o deste instrumento nos sarante

uma incerteza de 2,5 X nas medidas.

4.7.3. Máquina Frisorlrica Solar

05 testes experimentais com a máquina frisorlfica nos

permitiram obter as temperaturas de opera~~o e tra~ar o diasrama

do ciclo real do par zeólita-ásua. A eficiência real da

combina~~o C.C.p. - tubo de calor e o coeficiente de per!ormance
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térmico da unidade frisorlfica foram estimados. Pudemos também

determinar o coericiente de perrormance solar para varias

condi~Oes de insola~lo, condensador resrriado a ásua e a

convec~lo natural.

As srandezas risicas medidas roram: as temperaturas, a

intensidade da radia~lo solar direta, a massa dessorvida durante

a fase de resenera~10 e a massa adsorvida na fase de adsor~1o.

4.7.3.1. "edidas de Te.peratura

As temperaturas foram medidas através de pares-

termoelétricos tipo cobre-constantan, com temperatura de
o

referência a O C, acoplados em chave seletora.

Ao lonso do tubo de calor, foram instalados 7 (sete)

termopares, sendo 6 (seis) no evaporador(TC) e o dltimo no

condensador(TC) dentro do resenerador. No evaporador(TC), três

termopares foram posicionados na face inferior e equidistantes de

30 cm um do outro. Os outros 'três foram instalados na posi~~o

média do evaporador(TC), em torno do perlmetro do tubo.

No resenerador-adsorvedor roram instalados três termopares,

dois na parte interna e um externamente na carca~a metálica. Os

sensores internos mediram as temperaturas de duas pastilhas de

zeólita. em duas posi~~es extremas no sentido radial do

condensador(TC)j uma junto ao tubo e a outra junto à tela

metálica, na posi~lo média do comprimento do resenerador.

No condensador da unidade rrisorlricaJ um termoparfoi

instalado na carca~a cilíndrica externa, enquanto um termõmetro

monitorou a temperatura da ásua na salda do condensador. A

temperatura do evaporador foi medida com um termopar instalado no

lado externo da carca~a metálica.

Nas Fisura (4.7), (4.8) e (4.9) s~o mostrados os pontos da

máquina onde roram feitas medi~6es de temperatura.

4.7.3.2. Medidas da Radia~lo Solar

R componente direta da radia~~o incidente roi medida por u.

pireliOmetro do tipo fotoelétrico. Este instrumento responde
Z

linearmente somente acima do nlvel de 600 W/m de potência

incidente. O tempo de resposta era de 1 s.
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Testes de calibra~~o realizados no Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciais contra um pirelibmetro padrlo do tipo

termoelétrico (Eppley), nos sarantem uma incerteza entre 5 e 10 X

nos valores medidos da radia~~o solar direta.

4.7.3.3. nedidas do Volu.e Dessorvido e Rdsorvido

As medidas da quantidade de ásua dessorvida ou adsorvida

loram realizadas com uma ampola de vidro sraduada a cada 20 ml.

Assim, a imprecis~o destas medidas roi de 10 ml.

4.7.4. Calibra~lo dos RadiO.etros: Piranb.etros e Pirelibmetro

Os testes de calibra~~o do piranOmetro e pireliOmetro nos

permitiram determinar a constante de tempo, linearidade,

sensibilidade e efeitos da temperatura ambiente e convec~lo

natural dos dois instrumentos.

4.7.4.1. Equipa_entos de calibra~lo

O instrumento usado como padrlo para obten~lo da constante

de calibra~lo do piranOmetro, bem como para verifica~lo dos

efeitos de convec~lo e temperatura, foi um Eppley modelo preto

branco com as sesuintes caracter!sticas:

-6 2
- constante de calibra~lo: 11,46 10 V.m /W

- constante de tempo: 4 sesundos.

Para calibra~!o do pireliOmetro o mesmo piranOmetro Eppley

foi adaptado com a coloca~!o de um tubo colimador de teflon fixo

na base superior.

4.7.4.2. Instru.entos de Medida

Na coleta e resistro de dados foram utilizados os sesuintes

instruTúentos:

- um resistrador produzido pela E.C.B. do Brasil, modelo RB

série 55B, com dois canais, 24 velocidades do papel e faixas de

rnedid~~o de 1 até 500 mV;

- um multlmetro disital de marca E.C.B. com 4 1/2 dlsitos,
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modelo MDM 220, série 00016, com escala para tens~o de 200 ~V,

Z V, 20 V e 1000 Vj

- um milivoltimetro digital de marca EC8 com 4 1/2 d1sitos,

modelo MD-045, série 83104 com escala de O a 199,99 mV.

4,7.4.3. Métodos de Calibra~~o

Para determina~~o da constante de tempo, os

foram posicionados sob uma luminária no escuro.

luminária e resistrava-se o sinal do sensor. Rs curvas de

resrriamento eram obtidas deslisando-se a luminAria.

A determina~~o da curva de calibra~~o foi feita e. condi~6es

de campo, expondo-se as aparelhos lado a lado, num plano

horizontal, durante virias dias, a condi~Oes variadas de

insola~~o.

Para veririca~~o dos efeitos da temperatura ambiente sobre a

sensibilidade do piranOmetro, os instrumentos eram iluminados por

um srande námero de lâmpadas de alta potência, durante uma hora.

Resistrava-se simultaneamente 05 sinais serados pelos dois

instrumentos, enquanto um termopar monitorava o aumento de

temperatura ambiente.

Para estudar o efeito das correntes de convec~~o, os

instrumentos eram submetidos a diferentes velocidades de

(variando entre Z e 4 m/s), enquanto os sinais serados eram

resistrados. Utilizou-se neste experimento um ventilador de

rota~~o controlada e um anemOmetro de conchas.
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V. RESULTADOS E DISCUSSRO

5.1. Máquina trisoririca Solar

Antes de entrarmos na discuss~o dos resultados obtidos com a

máquina frisorlfica solar, apresentaremos, na primeira 5e~~o,

(5.1.1), 05 rendimentos caracter1sticos de capta~~o e

transferência da combina;~o concentrador-lubo de calor. Em

sesuida, na se~~o (5.1.2), disculire.os 05 problemas tecnolósico5

de veda~~o e de carresamento da !eólita e ásua na máquina

frisorifica, bem como as solu~~es encontradas.

5.1.1. Caracteriza~lo do C.C.P.-Tubo de Calor

A performance slobal da .áquina frisorifica é limitada pelas

eficiências de capta~~o do concentrador e de transferência do

tubo de calor, que s~o independentes. Como visto nas sec~Oes

(2.2.3) e (2.3.1}, o rendimento de capta~~o decresce COM o

aumento da temperatura de opera~~o. O transporte de calor no tubo

é limitado pelos efeitos de ebuli~~o e arraste, que dependem da

temperatura de opera~~o, além da inclina~~o em rela~~o à

horizontal. O transporte de calor no tubo é também afetado pelo

coeficiente de transferência de calor do lado do seu condensador.

A diferen~a de press~o sravitacional pode ser um termo

positivo, nesativo ou zero, dependendo da posi~~o relativa entre

o evaporador(TC) e condensador(TC). Para nossa aplica~~o, esse

efeito contribui positivamente, pois o tubo de calor está
o

instalado a 22 em rela~~o à horizontal com o condensador(TC)

posicionado a cerca de 0,37 m acima do evaporador(TC).

Para a combina~~o concentrador-tubo de calor, o rendimento

~CT é o produto das eficiências têrmicas do concentrador ~T

e do tubo de calor 1c ' ou:

(5.1)

A eficiência térmica <1T) é fun~~o das características

óticas do concentrador e das perdas térmicas do absorvedor, sendo

que estas últimas dependem apenas da temperatura: qualquer que

seja o processo de extra~!o de calor na linha focal do C.C.P.,

< 1~)deverá ser constante para isuais temperaturas do ab~orvedor ..~
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Rssim, tanto no ensaio calorimétrico como no ensaio de campo da

máquina frisorlfica solar, desde que a temperatura de opera~~o do

evaporador(TC) seja aproximadamente isual, a eficiência térmica

da equa~~o (5.1) é inva~iante.

Por outro lado, uma vez fixada a temperatura de opera~1D da

fonte quente do tubo e sua inclina~~o, o rendimento do tubo de

calor (1~)vai depender das condi~6es de interface entre o

condensador(TC) e o sumidouro de calor. Neste ponto surse uma

diferen~a fundamental entre o ensaio calorimétrico e a situa~lc

real de funcionamento da máquina. No ensaio calorimétrico, como a

temperatura de entrada do fluido no calcrlmetrc é a ambiente,

temos a melhor condi~~o de opera~~o para o tubo na combina~Jo,

pois, além da maior diferen~a de temperatura entre os extremos, a

forma de transferência do calor (convectiva) é favorável. Na

máquina frisorifica a situa~~o é contrária, o tubo deverá operar

com diferen~a minima de temperatura entre os extremos e a troca

de calor entre o condensador(TC) e a zeólita é de natureza

predominantemente condutiva.

Nestas condi~Oes, o rendimento máximo de capta~lo e

transferência da máquina, pode ser considerado como sendo o

obtido no ensaio calorimétrico:

(5.2)

A Fisura (5.1)mostra a potência transrerida pelo tubo de

calor conforme o ensaio descrito na sec~~o (4.7.1), para uma

potência rornecida no evaporador de 1000 W e à temperatura média
o

de 230 C.

Distinsuimos dois tipos de resime de transmiss~o em fun~~o

do tempo: o transitório e o permanente. D transitório é devido à
inércia do volume de ásua no calorimetro e o permanente, para o

qual o tubo de calor tende, representa seu limite máximo de

transferência nas condi~Oes de opera~~o.

Entendemos que o rendimento de transferência do tubo de

calor, nestas condi~6es de opera~~o é a rela~~o entre a potência

útil transmitida para o calorimetro e a potência [ornecida ao

evaporador(TC), no resime permanente, ou seja:

(5.3)
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A enersia ütil, calculada no calorimetro, roi de 830 Watts.

Assim, a rela~lo nos fornece um valor para o rendimenlo do tubo

de calor de 0,83 DU 83 X.

O resultado foi considerado normal comparado aos obtidos por

Murcia /56/ e Cavalcanti /57/ que obtiveram rendimentos da ordem

de 86X, em estudos relacionados especificamente com projetos de

construi!o de tubas de calar,

A perda de 17X do calor fornecido n10 roi intesralmente

devida ao efeito de condu~~o entre o isolamento e o exterior. Uma

análise dos principais efeitos dependentes da temperatura dE

o:'era~10 e que limitam a transferência - arrastre e ebuli~10, nos

~"~tra que o tubo de calor operou acima do limite de ebuli~10

'I'=~omendado.

Considerando que a capacidade máxima de transporte do tubo

de calor é da ordem de 24 KW, portanto, superior à taxa
o

transferida, a um nlvel de temperatura de 230 C os limites de

arraste e ebuli~;o s;o 108 W/m2 e 202 W/m: Para as especirica~6es

construtivas do nosso tubo, área seccional do suporte poroso de
-4 2

Aw = 1,32 10 m e comprimento do evaporador Lev = 1 m,

encontramos os valores de 14,5 kW e 202 W respectivamente. A

potência transferida foi consideravelmente menor que o limite de

arraste, porém superior ·ao limite de ebuli~~o, o qual pode ser

considerado o fator que mais contribuiu para a queda do

rendimento do tubo.

A Fisura (5.2) mostra os resultados das medidas com a

combina~;o concentrador e tubo de calor, realizadas em dia de céu

aberto conforme a montasem descrita na sec~;o (4.7.2). As curvas
2

representam a potência solar incidente (W/m ), a potência

transferida (W), a temperatura média no evaporador(TC) e no

condensador(TC). As temperaturas do evaporador(TC) e

condensador(TC), bem como a potência incidente, representam o

valor médio de 3 medidas, realizadas de 10 em 10 minutos. A
o

potência solar sofreu corre~;o pelo produto de cos 10, devido à
defasasem entre as intensidades solares medida na dire~;o do Sol

e a intensidade incidente normal ao concentrador. No dia 10/10/84o
a declina~!o solar em rela~!o à latitude local era de 10 •

Pode-se observar pelas curvas de temperatura do

evaporador(TC) e potência transmitida, que o tubo de calor entrou
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=aracteristica da poténcia transrerida é semelhante,

lenta que

apresentada

a obtida por aquecimento elétrico.

deve-se ao cresci.ente mais lento da
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R curva

porélllllla.is

A inércia

temperatura

devido à n~o uniformidade da absor~~o da luz no evaporador(TC) e

ao nivel inferior de potência fornecida. Provavelmente a

direren~a de temperatura entre as sec~Oes iluminada e n~o

iluminada do absorvedor, criou u. sradiente térlllicotambém no

sentido insuldr, fazgndo 001 ~u~ a ~n~r~ia absorvida se dividisse

em dois fluxos, um no sen~ido radial e ou~ro no sentido an5ular,

retardando o fornecimento desta enersia para o fluido de

trabalho.

Ob§~rvd-§e que, ~ntr~ 9!JO ~ 10:30 horas, as curvas de

~emperatura do evaporador(TC) e de potência transmitida

apresentaram uma concavidade, n~o explicável em termos de

Na verdade, houve um desvio de rocaliza~~o do

potência

intervalo.

incidente, uma vez que esta n~o diminuiu neste

concentrador. Com certeza teríamos um tempo inferior para o

resime transitório caso n~o houvesse esse desvio.

Essa etapa de caracteriza~~o do concentrador-tubo de calor

coincidiu com os testes experimentais do rastreador solar, que

n~o tinha, na oportunidade, o sensor de rastreio totalmente

desenvolvido.

A rela~~o entre as potências incidente e transferida pelo

tubo de calor en run~~o do ~empo está representada na Fisura

(5.3). Para o patamar em que o tubo de calor operou em resime

perTüanente, o rendiTllento\'~T)""foi em média de O~36,' ou seja

(5.4)

o
Para temperatura de opera~~o de 225 C, o rendimento da

combina~~o foi considerado bom. Ransey, citado por Akyurt /58/,

usando uma montasem semelhante, obteve rendimento de 50X, porém

com o evaporador revestido de filme seletivo colocado dentro de

um tubo evacuado.

O resultado obtido é similar ao rendimento obtido pelo

processo tradicional, onde um fluido circula no absorvedor. Neste

caso, o calor útil é calculado a partir das medidas de

temperatura na entrada e salda do absorvedor. Deve-se notar, no

l.~..'iiiôTEÜÕÕ"iHsTijífTO~DE ·flSi(tEo;J}M!(~-DÊ$J(n".üãi .•••.. flslCA-v....J .•..•.••....•--..,
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FIGURA 5.03 - Curva de eficiência ne ca~tação e transferência

máxima da coMbinação CCP - tubo de calor em fun

ção do tempo
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entanto, que este cálculo tende a superestimar o calor átll, P01S

n~o leva em conta as perdas de calor ~a5 tubula~bes que

transportam o fluido aquecldo para a arma!enarnento ou para alsuilla

central de convers~o.

Com este resultado é poss1vel estimar a eficiência ótica e a

eficiência térmica do concentradar para a temperatura de
o

QPera~~o de 230 C. Da rela_~o (5.2) temos que

(5.5)oU1.C.T--
1.Te.

mostrando que o rendimento de capta~~o é inferior à metade do

rendimento do tubo de calor.

Curvas de rendimentos em run~~o da temperatura para o

conc~ntl"ddcl' cilindrice-parab61ico, cem absorvedores

evacuados, situam-se entre 30 e 60X, dependendo da temperatura.
Q

De acordo com Kreith-Kreider /59/, para temperatura de 220 C, as

perdas térmicas (convectivas e irradiativas) s~o da ordem de 200~~
~/m , Q que sisnifica, em nosso experimento, 20X da potência

total incidente. Os37X restantes podem portanto ser atribuídos

às perdas óticas: refletància do espelho, absortància da fulisem

preta do evaporador(TC), trans_itància do tubo transparente,

erros de rocaliza~~o e rastreamento. Podemos assim estimar que o

rendimento ótico do concentrador ficou em torno de 0,63 ou ~o =

63%. Os valores citados na literatura /60/ para este concentrador

situam-se na faixa de 60 a 70X, mostrando que nosso concentrador

foi bem construido, estando portanto bem adaptado em termos de

rendimento para a aplica~~o com a máquina frisorifica.

5.1.2. Tecnolosia de veda~~o e carresamento

o ponto critico da máquina Zeólita-Rsua e de outras que

operam a baixa press~o é a veda~~o. R entrada de sases estranhos

no circuito fechado da máquina satura lentamente a zeólita

fazendo cessar a adsor~~o do fluido refriserante, paralizando o

ciclo.

R presen~a de sases que n~o s~o adsorvidos devido à sua

dimens~o molecular, pode afetar a cinética de adsor~~o ou mesmo

paralizar o ciclo.

Por isto, a escolha do tipo de solda e válvula (principais
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fontes de vazamentos), é de runda.ental i~portancia para sarantia

de funcionamento por lonsos períodos.

O uso das válvulas na ~áquina a adsor~~o está assocIado com

a conserva~~o do frio. Se o objetivo for manter o frio até o dia

sesuinte, como numa seladeira comUM, O empreso de uma válvula

entre o condensador e o evaporador, é indispensável. Caso

contrário, durante o dia, a condensa~~o vaI ocorrer no evaporador

com a elimina~~o do calor latente e sensível para este

componente, neutralizando o frio armazenado na noite anterior.

Com a presen~a da válvula, torna-se necessário malS um

reservatório na máquina para estocar o fluido condensado. No

final da tarde, a válvula deve ser aberta para que o liquido

des~a para o evaporador. Mesmo assim, o calor sensivel constitue

uma perda para o evaporador. Se a objetiva lar aproveitar o frio

noturno cama por exemplo numa máquina de fazer selo em que este é

retirado a cada manhã, esta válvula pode ser eliBinada.

Nosso projeto inicial foi voltado para o desenvolvimento da

seladeira solar com conserva~~o da frio. Construi mos a unidade

frisorifica com três válvulas no circuito, dois condensadores - a

ásua e a ar, além do evaporador tradicional, situado dentro de

uma pequena càmara frisorlfica. Porém, vazamentos sucessivos nas

soldas e válvulas, nos obrigavam a desmontá-la intesralmente para

a localiza~~o das fusas, fato dessastante e altamente trabalhoso.

Aos poucos, alsuns componentes foram alterados de modo .a

facilitar este tipo de DPera~~D, coma por exemplo a evaporadar

que foi substituído por outro (inundado) de mais fácil manuseio.

~om esta mudan~a, fomos obrisados a retirar a câmara frisarlfica.

As válvulas permaneceram no circuito para facilitar a localiza~ga

das fusas, bem como permitir a introdu~~D de Zeólita e ásua na

unidade frisorifica, o que também era uma incósnita da

constru~~o.

5.1.2.1. Solda e válvulas

Em nossa constru~~o, particularmente, além das soldas e

válvulas, as outras fontes de fusa foram: as dispositivos

metálicos passantes dos pares termoelétricos que inicialmente

estavam instalados também na condensador e evaporador e foram

retirados no transcorrer dos testes devido a vazamentos n~o
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recuperáveis; os anéis de borracha usados nas rlanses de conex~o

do resenerador-adsorvedor, além da ampola sraduada de vidro do

evaporador. Estas rusas sJo consideradas passivas, pois S~Q

inerentes a aspectos construtivos devido k instala~~o dos

instrumentos de medida, e sJo dispensáveis nas máquinas que

operam rotineiramente.

Du~ant~ O ~~rlo~o ~U ~U~ ~cliv~mo~ gmpgnkddD~ n~ ~liminatio

dos vazamentos da unidade Crisoririca, roram usadas pela ordem os

tipos de solda (estanho especial, prata e arsOnio) e as válvulas

(agulha, esrera e belo), que normalmente 5~O utilizados em

sistemas de vácuo dinâmico nos quais a bomba Cunciona

continuamente.

foi comum o aparecimento de Cusas nas soldas de estanho e

prata no reBenerador/adsorvedor (nas de estanho com maior

intensidade) após o aquecimento e resrriamento do componente.

Por isto o estanho Coi imediatamente excluido também dos demais

componentes da máquina. Nos demais componentes a solda prata

respondeu satisCatoriamente, resistindo a varia~ões de

temperatura como por exemplo no evaporador e condensador, e n~o

apresentou vazamentos durante o período de experiência da

máquina.

Provavelmente, a raz10 das Cusas na solda prata do

resenerador/adsorvedor Coi a dilata~10 térmica, uma vez que neste

componente a temperatura de opera~10 é elevada, provocando

trincas na interCace dos dois Materiais (lat~o-prata).

O terceiro e ãltimo tipo de solda usado no

resenerador/adsorvedor, e que resolveu em deCinitivo o problema

de vazamentos neste componente, Coi a solda tipo arsOnio. No

nosso entender este tipo de solda é o ~ais indicado para este

componente do sistema de reCrisera~~o.

Eliminamos dessa análise a possibilidade de má qualidade da

soldasem ou má qualidade do material (solda), pois antes dos

carresamentos, em cada um dos testes realizados, a carca~a da

unidade CrisorlCica passava por risorosos testes contra Cusas com

detectores especiais de alto vácuo.

A válvula do tipo asulha Coi especialemnte projetada, mas

apresentou vazamentos srosseiros, sendo loso abandonada. A do

tipo esCera é muito instável na veda~ão, quando manipulada no

sentido de abrir ou Cechar, às vezes permitia Cusas pelo eixo de
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controle. Esse comportamento foi verificado também nas válvulas

tipo esfera importadas. R válvula do tipo belo Coi a que resolveu

o problema em definitivo, e seu posicionamento na máquina Coi de

fundamental importância para os conhecimentos adquiridos sobre o

carresamento do par Zeólita-Rsua na unidade Crisorilica.

5.i.2.2. Carrega.enio da Máquina

Para che5ar a uma derini~lo Cinal das melhores condi~~es de

introdu~10 do par 2tólita-ásua na unidade frisoritica, com

concentra~lo conhecida e próxima da máxima permitida (Z7X em

peso), Coram necessàrios vàrios experimentos, inicialmente, na

própria mAquina e posteriormente a nlvel de laboratório com

pequenos protótipos.

E importante para o desempenho da mAquina, como comentado

anteriormente, impedir a presen~a de sases, por isto os dois

componentes devem estar completamente dessasificados.

A primeira tentativa foi realizada com a técnica de

bombeamento simples à base de bomba de vácuo mec4nica com a

zeólita e ásua na temperatura ambiente e já posicionadas dentro

da unidade frisorifica em seus respectivos componentes

resenerador e evaporador. As vAlvulas permitiram a dessasifica~10

em separado dos elementos.

Este processo é muito simples, n10 oferecendo nenhum periso

para a estrutura metAlica, mas mostrou-se insuCiciente na

dessasifica~10 tanto da zeólita como da Asua. O teste que se

sesuia a esta opera~10 - a satura~10 da zeólita, para se conhecer

a concentra~~o, mostrava ser esta bem inCerior ~ máxima permitida

ou seja 120 S de Asua para cada KS de zeólita. R principio

achávamos que esta direren~a se devia a sases adsorvidos na

zeólita, que n~o tinham sido dessorvidos pelo bombeamento.

Esta hipótese nos fez perder muito tempo, porque a partir

deste instante, todas as mudan~as foram no sentido de

dessasirica~10 somente da zeólita. O fluido continuou a ser

dessasiCicado da mesma forma - ou seja: bombeamento simples.

Para aumentar o nivel de dessasiCica~~o da zeólita, a

sesunda técnica usada roi de bombeamento-aquecimento. Uma

resistência elétrica instalada no evaporador(TC) aquecia a

zeólita, enquanto isto o bombeamento era realizado pela bomba
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mecânica. Esta técnica de dessasirica~10 tinha como liwite a
o

temperatura de aquecimento (250 C), acima da qual poderia ser

danificado o tubo de oalor bem 00.0 a e;trutur; metálio; do

resenerador/adsorvedo~.

O teste de satura~10 mostrou uma melhora considerável no

aumento da concentra~~o em rela~~o ao processo anterior, porém,

quando a máquina !oi conduzida a realiza~10 do primeiro ciclo, a

resenera~lo roi normal mas a adsor~lo nlo se concreti%ou.

Acreditamos que a n10 produ~10 de Crio era devida a

vazamentos. Esta hipótese nos conduziu a uma série de repeti~ees

deste ensaio sempre obtendo o mesmo resultado nesativo. A cada u.

dos ensaios uma altera~;o era realizada nas soldas ou válvulas

até estarmos convictos de que n~o havia mais nenhum vazamento na

máquina: ainda assim o resultado se repetiu.

Passamos ent~o a nos ocupar da nnica variável restante: a

ásua. A dessasifica~~o por bombeamento simples extrai o sás e.

equilibrio com o liquido e, parcialmente, o sás absorvido no

liquido. Quando se processava o teste de satura~~o da zeolita

para verifica~~o da concentra~~o, a ásua fervia a baixa press~o e

liberava os sases ainda absorvidos. Estes sases estranhos ao par

certamente eram adsorvidos pela zeólita, n~o permitindo a

adsor~~o da ásua, raz~o pela qual a concentra~~o obtida sempre

era baixa.

Repetimos ent~o o ensaio com direren~a apenas na

dessasifica~~o da ásua, primeiro com aquecimento através de

fervimento, sesuido de um liseiro bombeamento. O teste de

satura~~o da zeólita foi melhor que os testes anteriores - a

concentra~~o atinsiu um nivel de 20X em peso, ainda insuficiente

devido à limita~~o da temperatura de aquecimento de zeolita. O

leste do ciclo foi absolutamente normal, o fluido refriserante

dessorvido na fase de re5enera~~o foi inteiramente adsorvido com

produ~~o de frio no evaporador.

A quantidade de sases absorvida na ásua devia ser t~o

srande, que, quando a máquina era testada para obten~~o do Crio,

à medida que a ásua era dessorvida da zeólita, os sases externos

n~o adsorvidos na Case de satura~~o e que ainda estavam no

circuito, acabava~ sendo adsorvidos no volume da zeólita

desocupado pela ásua resenerada. Assim, quando chesava a fase de
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adsor~10, a zeólita estava praticamente saturada de ásua e ar,

n~o tendo ror~a para adsorver a ásua dessorvida no evaporador.

Para determinar a temperatura ótima de dessasirica~10 da

2eólita, passamos para ensaios a n1vel de protÓtipos pequenos em

laboratório e verificamos que a resenera~~o total dava-se na
o

raixa d~ l~I~~rdtura entre 300 e 400 C. Come a estrutura

met~lica da 5eladeira n~o suportava tal temperatura sem danos e,

como os testes com os protÓtipos mostravam que a zeclita, nas

temperaturas citadas, poderia ser transferida do forno de

aquecimento para a montasem experimental sem adsor~~o do ar

ambiente, optamos pDr este processe para o carre5amento da

máquina, conforme o que está descrito na sec~10 (4.5.3).

5.1.3. Resultados co. a Màquina Fri50rlfica

Apresentaremos nesta se~~o os resultados obtidos com a

máquina frisorlfica no dia 6/8/85, um dia de céu aberto no qual o

condensador foi resfriado à á5ua.

Os resultados dos demais dias de funcionamento para diversas

cDndi~Oes de insola~~o e condensa~~o ser~o apresentados na sec~~o

<5.1.4), para análise do COP solar médio.

A Tabela (V.1) e as Fisuras (5.4) e (5.5) mostram os dados

experimentais das duas fases de funcionamento da máquina

fri50r!fica solar. Na .etapade resenera~~o est~o as medidas:
Z

potência incidente normal ao concentrador (W/m ); temperaturas do

evaporador(TC) e condensador(TC)j as temperaturas da zeólita em

dois pontos do resenerador e o volume de ásua resenerado. Na

etapa de adsor~~o, Fisura (5.5), est~o as medidas da temperatura

do adsorvedor e do evaporador. A temperatura do evaporador(TC) é

o valor médio de seis temperaturas distribuídas no sentido radial

e lonsitudinal na superfície do tubo. A insola~~o representa uma

Tüédia de 10 Tlledidasrealizadas de 3 em 3 minutos da potência

solar incidente.

A sesuir discutiremos as temperaturas de opera~10 do tubo de

calor e da unidade frisorlfica, o ciclo experimental, o

coeficiente de performance térmico e, finalmente, o coeficiente

de performance solar. Esta discuss~o terá como referência os

resultados do dia 6/8/85, que s~o similares aos dos demais dias



FIGURA V.1 - Resultados obtidos com o protótipo frigorifico no dia 06/08/85
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de funcionamento.

5.1.3.1 Te.peraturas de Opera~lo

As temperaturas máximas atinsidas pelo evaporador(TC) e
o o

condensador(TC) foram 218 C e 190 C, respectivamente. A

prosress~G das duas curvas, Fisura (5.4), mostra que o tubo de

calor entrou e~ resime permanente 1050 na primeira hora O~

aquecimento, mantendo a direren~a de temperatura aproximadamente

constante entre 05 extremos.

COMO já era esperado, a medida de temperatura no

evaporador(TC) roi muito complicada, porque a luzrocalizada pelo

concentrador, além de ngo ser uniforme no sentido angular, varia

CQnstante~2nte como consequência do movimento relativo do sol.

Rlém disso, a luminosidade n~o é uniforme no sentido

lonsitudinal, devido às imperfei~ões da superfície espelhada e

principalmente devido à declina~~o solar. Somente nos equin6cios

a ilumina~~o é total, decrescendo à medida em que a trajet6ria

solar se aproxima dos solstlcios de inverno e verlo, afastando a

rQcaliza~~o no sentido norte e sul, respectivamente. Aliás, é por

tais motivos que a temperatura do absorvedor de coletores

concentradores é medida indiretamente a partir da temperatura do

fluido extrator de calor. Rs caracteristicas construtivas do tubo

de calor n~o permitem, no entanto. a utiliza~lo de tal processo

de medida e cálculo da temperatura média do evaporador(TC).

E natural que a temperatura resistrada por um sensor fixo

instalado na resilo iluminada seja superior à da resilo nlo

iluminada. Assim, o valor médio depende do námero de sensores e

de sua distribui~lo no evaporador(TC). Como tinhamos apenas seis

sensores instalados, 3 no sentido lonsitudinal e 3 no sentido

ansular do tubo, é possivel que o valor médio apresentado na

curva nem sempre represente a temperatura média real do tubo.

Como exemplo, tomemos o intervalo das 11:00 h as 13:00 h, no

qual a temperatura do evaporador(TC) passou por um máximo, meSMO

com a intensidade da radia~~o decrescendo. Neste periodo, ocorre

o meio dia solar e a ilumina~~o está na base do evaporador(TC),

rE8i~0 esta que contém o maior número dE sensores (3). Obviamente

que a temperatura média calculada será, neste caso, superior à

temperatura média real,
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As curvas de ~emperatura da zeólita .ostra. a existência de

um sradiente de tei11peratura radial no resenerador. A te.perat.ura
o

máxima at.insida rOl de 177 C, próximo do condensador do tubo, e
o

145 C, junt.o a tela metàlicaj

POde-se observar que a temperat.ura do leit.o poroso mais

próxima da Conte quent.e aco.panhou risorosamenle a temperat.ura do
o

condensador(TC), mant.endo u.a dileren~a unilorme em torno de 20 C

desde o inicio do aqueciment.o. Ist.o most.ra que a troca de calor

ent.re a Conte quente e a zeó1it.a é eficiente e ràpida e justifica

porque a condensa~~o do [luido reCriserante iniciou antes da

pri.~ira hora de aqueciment.o.

As duas curvas de temperat.ura da zeólita mostram que o [luxo

de calor entrou em resime quase permanente no leito adsorvente a

partir das 11:00 horas. No inicio do aquecimento, o sradiente de

t.emperat.ura ent.re 05 dois pontos cresceu rapidament.e até atinsir

um máXimo, para depois decrescer lentamente até o rinal do
:J

aquecimento quando a di[eren~a de temperatura chesou a 32 C.

Após o término da Case de resenera~~o, com a desativa~~o da

Conte quent.e, a temperatura do leit.o poroso decreceu e

uniformizou-se no adsorvedor até atinsir a temperatura limite de

adsor~:o, imposta pela press~o de sat.ura~:o do evaporador. A

nlvel da t.emperat.ur~ ambiente, a press~o de satura~~o da ásua é
. o

de 22 Torr e a t.emperatura limiar de adsor~~o roi de 130 C.
o

Part.indo de 30 C, o evaporador atinsiu a temperatura de

zero srau, após cinco horas de evapora~~o. Neste instante,

pressup~e-se que o evaporador contendo ãsua (re[~i5erant2) e a

reservat.ório com ásua <Cont.e [ria) ent.raram e~ equilíbrio

térmico. Como a t.emperat.ura da zeó1it.a cont.inuou abaixando, bem

como a press~o do sistema, Q processo ~e adsor~~ot.eve sequéncia

com [orma~:o de selo na parede int.erna do evaporador, da! o
o

mot.ivo da t.emperat.ura ter at.insido -2 C. O calor 1atent.e de

solidirica~~o pode servir, como susere Meunier /9/, para

est.oc~sem de Criti ~t.é a Case de ~dsor~~o do ciclo s~suint.e.

Com a est.abi1iza~~o da t.emperat.ura do adsorvedor, o processo

de adsor~~o cessou e a t.emperat.ura do evaporador aument.ou para O
o
C, muit.o provavelmente devido às perdas t.ér.icas do reservat.ório

para o exterior. Terminado o processo de produ~10de [rio, por

veririca~:o de [luido no evaporador, observa_os que o ciclo n:o



Coi Cechado nas 24 horas de CuncionaDento da

solidirica~~o do fluido refriserante deve ter

cinética de adsor~10 da ásua pela zeólita.

5.1.J.Z. tlclc Experi.ental

12C

riAqui na,

retardado

A

a

oonhecidas a

QrJ~QrV~n~iJ

press~o

at.insida

Co~o j~ m~nOiOnddo n~ ;~C~~O (2.1.1») O ciclo termodinâlico

a adsor~10 pode ser associado a duas isosteras e duas isobáricas.

Tendo em vista o equilibrio bivariante de (a, T e P) duas

representa~Oes do ciclo pOdem ser utilizadas: a isostérica (Ln P

x l/Ti e a isobárica (a x T). Na primeira é necessário que seJam

pre§s~o de equilibrio da màql'ina e a temperatura de

In~~in~~~~e ni sewunda a concentraF1c deve ser

conhecida e~ run~30 da temperatura do adscvente.

Inicialmente, a unidade frisorifica por nós projetada tinha

no seu corpo os sensores para monitorar a press10, temperatura e,

através da ampola sraduada, os volumes dessorvidos, exatamente

para medir essas variáveis nas duas fases e obter o ciclo

intesralmente.

Um acidente com o ma~6metro, quando da instala~10 da unidade

frisorifica no concentrador solar, impossibilitou as medidas de

press10 da máquina, prejudicando consideravelmente a constru~~o

do ciclo isostérico, bem como a análise do isobárico.

A Fisura (5.6) mostra o diasrama isobárico construido a

partir das temperaturas da zeólita nos dois pontos de medida e do

volume resenerado e adsorvido, correspondendo ~s fases de

aquecimento isostéricú, dessor~~o-condensa~~o, resfriamento

isostérico e e~apora~gu-adsor~go. ,
As linhas verticais 1 - 2 e 1 - 2 representam as isosteras,

de aquecimento enquanto as linhas 3 - 4 e 3 - 4 representam as, ,
iSDsteras de resfriamento da zeólita. As linhas 2 - 3 e 2 - 3

representam a isobárica de condensa~go. O aparecimento das duas

curvas na dessor~~D-sondensa~~o deve-se ~ n~o uniformidade da

temperatura da zeólita. ,
O aquecimento isostérico (1 - 2 e 1 - 2 ) mostra que a

de satura~~o imposta pela temperatura do condensador foi

rapidamente E a níveis diferentes de temperaturas de,
dessor~go. Os pontos 2 e 2 na isostera representam as

temperaturas da zeólita mais próxima e mais distante da fonte

quente. Obviamente, para pontos intermediários teriamos
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,
temperaturas dentro do intervalo 2 e 2

No inicio do aquecimento, a temperatura do condensador é a

mais b~lxa, correspondendo portanto à menor presslo de satura~lo.

F parte dD leito poroso malS prOxima da lonte quente é a

responsável pelo au~ento de pres~~o do sistema, principiando o

inicio da dessors~o E consequentemente deCinindo a temperatura

limiar de condensa~~o do ciclo.

Observando as curvas de aquecimento da ze6lita e do volume

resenerado na Fisura (5.4), entre 05 tempos 8:30 e 9:00 horas,

notamos que a te~pera~ura limiar de condensa~~o situa-se dentre
o

do intervalo de 60 a 90 C. Curvas isosteras determinadas

experimentalmente mostram que para temperatura de condensa~~o
o

isual a 30 C, no nivel de concentra~1o de 25X, a temperatura
o

limiar é próxima de 80 C - Fisura (2.8.c), o que está compat1vel

com nosso resultado e próximo do valor apresentado pela curva no

tempo médio de 8:45 minutos.

A tentativa de tra~ar uma anica curva representando a

isobárica de dessor~10 esbarra em duas dificuldades. Por um lado,

devido ao aquecimento do condensador, a hipótese isobárica

afasta-se um pouco da realidade. Por outro lado, como a press~o

00 sistema n~o foi monitorada, somos obrisados Ã estimar u

temperatura média do leito poroso,

Uma aprDxima~~o razoável pode ser feita pelo valor médio da

temperatura da zeólita iüedida nos dois pontos, principalmente

após o leito poroso ter atinsido o resime permanente, o que

aconteceu a partir das 11:30 horas, quando a concentra~~o se

encontrava em torno de 20,5X.

Antes deste tempo, a dessor~~o ocorreu em resime transitório

com o leito poroso apresentando um srande sradiente de

temperatura (n~o linear). Portanto, a temperatura média entre os

dois pontossubestimaatemperaturadedessorG:~odazeólita,

levando

emcontaumIr ,.oluTilemorto",ondeaindan~oocorre

dessorligü.

Pelacurva;,édiater i iiTJioSumatemperaturalimiar
o próxima

de60C,beminferior'atemperaturalimiarde

,
ccndensaG:go indicada pelo ponto 2 •

Assim, com base nesta anàlise, para o n1vel decresente da

concentra~~o de 20,5 a 13,7X, a isobárica foi tra~ada de acordo

com a temperatura média aritmética da zeólita, e de 25,0 até
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20,5%, para o recha~ento da curva, tomamos uma temperatura que se

aproxima cada vez mais daquela da resi:o em contacto com o

condensador do tubo de calor. Da! porque, na Fisura (5.6), a
. 1 ,

curva 51tüada entre as lurvas 2-3 E 2 - 3 , representando a

isobárica ónica, afasta-se dos pontos (que indicam a temperatur~

média arit~ética da zeólita) no inicio da dessor~~c.,
Na rase de restriamento isostérico (3 - 4, 3 - 4), com a

retirada da fonte quente, a temperatura da zeólita decresceu e

uniformizou-se, atinsindo a temperatura limiar de evapora~lo em
o

torno de 130 C.

A etapa de adsor~~o-evapDrail0 deste dia de runciona~ento da

máquina foi normal em termos das medidas de temperatura de

ad?or~~o e evapora~~o: Fisura (5.5>. As medidas do volumE

adsorvido n~o foram realizadas, pois a ampola sraduada Estava

instalada no e aporador e retiradas sucessivas do reservatorio de

ásua (fonte fria) quebrariam a sequência da temperatura do

evaporador, alterando, consequentemente, o processo de

evapora~~o. Além disso, este trabalho teria de ser feito à noite,

após todo u. dia de trabalho ao sol, com risco de acidentes nas

manipula~5es. Os ciclos mostrados por Guilleminot /11/ e Meunier

/61/, quer em diasramas isostéricos ou isobáricos, normalmente

apresentam apenas a fase diurna do ciclo.

Para tra~ar a curva 4-1 da Fisura (5.6) fizemos ent~o um

ensaio de laboratório com aquecimento da zeólita através de

resistência elétrica. Quando a temperatura da zeólita e o volume

resenerado atinsiram aproximadamente o mesmo valor do ensaio de

campo, deslisamos a resistência elétrica e passamos a medir a

evolu~lo da temperatura da zeólita e, particularmente, o volume

que ia sendo adsorvido. O evaporador, inicialmente a temperatura
o

ambiente, atinsiu 5 C após 4 - 5 horas de evapora~~o. Esta

temperatura manteve-se aproximadamente constante até o final da

adsor~lo, variando apenas liseiramente quando da retirada do

reservatório para as leituras do volume adsorvido.

O resultado deste ensaio pode ser visto na Fisura (5.7),

onde está representada a evolfl~~O da temperatura da zeólita e do

volume adsorvido.

A isobárica (4 - 1) da Fisura (5.6), obtida a partir das

duas curvas da Fisura (5.7), mDstra-se bem menos complicada que a

isobárica de resenera~lo devido a unirormi4a~lo da temperatura do
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adsorvente. o processo da adsorij~oé mais lento, e teve uma

dura~3L de 15 horas, que somadas às 8:00 horas do aquecimentr,

isostéricl e dessorij~o, mais as 3 horas do res[riamento,

ttalizaB 26 horas de opera~~o para fechamento do ciclo.

Teoricamente, de acordo com o diasrama isostérico

dE~Erminado pelo método termosravimétrico, para a temperatura de
o

evapora~~o de 5 C, o fluido rerriserante deveria estar totalmente
o

adsorvido quando a temperatura da zeólita atinsisse 50 C. Ora, a
o

curva da temperatura d~ ad50r;~D da figura (5.7) atin9~ 50 C

nove horas após Q inIcio da fase de adsorij~oe consequentemente

teriamos o ciclo fechauo em 22:00 horas.

Esta diEeren~a entre c esperado a partir de dia5ralü

isostérico (equillbrio termodinâmico) e os ensaios experimentais

(condi~ees dinâmicas), deve-se a cinética de adsor~~o.

Tudo indica que na fase de adsor~~o, a disposi~~o cillndrica

do lei~o poroso ofereceu resistência a penetra~~o do vapor,

príncipalmente nas partes internas do cilindro. De acordo com

Ruthven /62/, a cinética de adsor~~o de hidrocarbonos em zeólita

13X é sovernada pela macrodifus~o e n~o pela difus~o

intracristalina. Da! a importância de diffiensionaro adsorvedor de

forma a reduzir o caminho a ser percorrido pelo vapor.

O outro fator que limita a cinética de adsor~~o s~o as

resistências térmica,: do leito poroso, da interface leito

poroso/metal e do met21 para o Exterior.

O isolamento completo do resenerador-adsorvedor, embora

ravore~a a resenera~~o diurna, prejudica a cinética de adsor~~o.

Na máquina frisor!fica plana, este problema é solucionado com a

abertura de janelas durante a noite, permitindo que correntes de

ar resCriem o adsorvedor. Em nosso protótipo esta Cun~~o Coi

desempenhada pelo tubo de calor, que teve como limita~~o um baixo

coeficiente de troca para o ambientE por estar isolado com o tubo

de vidro transparen~E.

5.1.3.3. Rendimento de Capta~10, COP Térmico e COP Solar

De posse da evolu~~o das temperaturas no resenerador, massa

de ásua condensada e enersia solar incidente, efetuamos o balan~o

térmico tanto da capta~~o da enersia solar pelo concentrador-tubo

de calor como da convers10 de enersia no ciclo rrisorlfico.
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Para atinsir esses resultados, nós computamos:

a) A enersia solar incidente,ÔQsol, a cada 1/2 hora.

b) O calor sensivel utilizado para aquecer as diferentes partes

do resenerador durante esse tempo.

- 6 Q1 para aquecer as partes metAl icas

-à QZ parê1 aqUECer a zeóli ta desidratada

-6 1)3 para aquecer a ásua adsorv ida na zeÓl ita

c) o calor latente AQL, ou calor

de sorver a quantidade de ásua

isostérico, utilizadr

Tti condensada durante

par-i,

~'5tE

intervalo de tEmpo.

o rendi üH2ntO

[~i90rlrieA • A

de capta~~o e transferência real da máquina

r~1;~10 do ;omatório do calor iso;téríco E

5enslvel utilizad~ pa,'a aquecimento do resenerador pela

solar incidente no con8en' rador no tempo considerado:

enersie.

<5.6)

o coeficiente de performance da Eáquina é a rela~~o entre o

equivalente em frio da ásua desorvida ~F) e o calor utilizado no

resenerador < isostérico e sensível), ou:

(5.7)liF-
~6Q

O coeficiente de performance 5[' ar ou slobal é a rela~~o

entre o equivalente errlfrio da ásua cssor'vida <Ar) e a enersia

solar incidente no plano normal ao CGn~entrador:

cop:!> =- ~ :: 1CT'" COt'T (5.8)6Q :5ola..c

Na Tabela <V.Z}, apresentamos os cálculos das quantidades

provenientes dos resultados experii2ntais. Esta Tabela contém as

colunas sesuintes:

1. TeíilPo

Z. Temperatura média da ze6lita

3. ~Q1: calor sens1vel para aquecer a ze6lita

4. ~QZ: calor senslvel para a~UEcer a Asua adsorvida

5. ÓQ3 calor senslvel para aquecer as partes metálicas



FIGURA V.2 - Balanço térmico experimental para o dia 06/08/85

Tanpera- Rendirn0nt:oCoeficienteCoeficiente
ra média

Calor SensivelCalorCalorFrioPotênciadecapta-de perfor- perforroan~'"'!E'
Tempo

da LatenteUtilizado Ei;IUivalenteSolarção etransmance Tér- Solar
Zeolita

ZeolitaÂguaMetal ferência-mico

t(h)

I TZ (õ;)1 601 (KJ)ItfJ2(KJ)16Q3 (KJ)
I 6QL(KJ) IE6 Q(KJ)

I6F(KJ) I 603 (KJ)
L_~cr(%)ICOPT(%)IOJPs (%)

08:00-08:30

47,0107,7134,834,60,00277,10,001409,419,70,000,00
08:30-09:00

65,586,6105,620,8104,1367,186,2]429,225,723,56,0
09:00-09:30

81,574,986,983,2282,5527,5158,01432,836,830,011,1
09:30-10:00

92,049,255,227,7179,8311,9100,51452,621,532,26,9
10:00-10:30

104,056,2143,541,6256,8498,1143,61459,834,128,99,8
10:30-11:00

111,032,833,355,4256,8378,3143,61470,625,738,09,9
11:00-11:30

127,577,274,348,5256,8456,8143,6147G ,030,931,49,7
11:30-12:00

134,532,830,234,6205,4303,0114,9i486,820,438,07,7
i12:00-12:30

141,532,830,241,6205,4310,0114,91472,421,137,17,8
12:30-13:00

147,025,723,727,7179,8256,9100,51461,617,639,16,9
13:00-13:30

150,014,011,027,7179,8232,5100,51458,015,943,26,9
13:30-14:00

151,57,05,527,7102,7142,957,41459,8 9,840,23,9
14:00-14:30

157,025,723,727,7128,4205,571,81468,814,035,04,9
14:30-15:00

159,09,46,620,8128,4165,271,81440,011,543,55,0
15:00-15:30

161,511,78,13,5102,7126,057,41407,6 9,045,64,1
15:30-16:00

159,5--3,551,454,928,71382,44,052,32,1

-
Nt
-..I
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6. 6 QL: calor' de dessort:10

7. SOTi'2tór- io de 6 Q1 + ,01QZ + LJ Q3 + 11QL

8. bF: Equivalente em frio da massa oessorvida

9.Â Qsol: Enersi a solar inc. G'?nte

10. Rendimento de capta~~o e transferência

11. COP Térmico

1Z. COP Solar,

o equivõlente em frio é obtido pela equat:~o:

ÔF = m. L - m.Cp.(Tcond - Tev) (5.9)

onde m (8) é quantidade t~ ásua conGensa a, L o calor lat2ntec
dE evapoT~~~C da àsua ~ O C, Cp o calor Especifico da ásua ~

P~ESS~O constante, Tcond e Tev s~o respectivamente as

temperaturas de condensa~âo e evapora~~o, tomadas como constantes
o

com valores isuais a 30 e O C.

A quantidade de calor fornecida para a zeólita ê dada por

/). Q1 =- mz C (6 T ) ( 5.10 )

RZ ~ a massa de zeólita Desidratada no resenerador: 5,5 Ks; C ê o

calor especifico da zeólitaj ~T é a direren~a de temperatura

média da zeólita entre os dois intervalos de tempo.

A qu~ntidade de calor fornecida para aquecer a ásua

adsorvida na zeólita é:

(5.11)

onde ma é a massa de áS!la adsorvida na zeólitaj Co é o calor

especIfico da ásua, e ~T é diferen~a de temperatura entre os dois

tempos.

R quantidade de calor fornecida pa~a aquecer a parte

metálica do resenerador é:

6 Q3 = iti CPlhT) ( 5.12 )

onde m é a massa metálica do ressnerador - 18 Ks de latgo, Cp é o

calor especIfico e 6T é a direren~a de temperatura da carca~a

Externa entre os dois tempos.

" ,"o. "":.:".' ". ,~,. o,,';' ''''1 li:"

r~-áÜ:ÕiEé;\'ô'o'i~isTiTul~5''i"fTSiC:':' i'QU1IvÚ",'Á' 'Di ~AO'4\illií-:-.
FI S I(A
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o calor latente de dessor~10 da àsua entre os dois tempos é

dado por;

AQL = Til q st
(5.13 )

onde m e a qLantidade de Asua desorvidaj q e o calor laten~e
st

de adsor~go: varla de 88 a 66 KJ/mol no intervalo de O a 7SX De

;oncentra~~o. Tomamos para os cAlculas o valor médio de 77 KJ/mol

ou 4.28 KJ/s.

EXE7úplo do cálculo das quantidades ÃQl, ~Q2, AQ3, AQL e /:;.F.

Tememos o ~asc entre lliQO e lliJQ horas, R temperatura media dA
c

zeólita aUmentou de 16,5
~, ,•... ,

A[a = lliZ CbT = 5,600 x 0,836 x 16,5 = 77246 = 77,2 KJ

Á Q2 =

ma Co AT = 1196 x 4,186 x 16.5 = 74 318 J = 74,3 KJ

ÀQ3 =

m Cp AT = 18000 x 0,1632 x 16/5 = 4~5 KJ

bQL =

lil G= 60 x 4.28 = 256,8 KJ
stâF

=T1)xL- m Cp (Tcond - Tev) = 60 x 2498,0

- 60 x 4,18 x 30 = 142.8 KJ

A eficiência de cap~a~ão e transferência é mostrada na

Figura (5,8,a) em run~ão da temperatura média da zEolita,

O valor médio para o rendimento de capta~ão e transferência

calculado para as oito horas de opera~ão da mãquina frisor1fica

foi de 19.5%. Comparando este resultado com o rendimento máximo

obtid~ calorimetricamente (36 %)r se~go (5.1.1), em condi~Oes de

opera~go similares, observamos uma queda no rendimento de quase

50% .

Como a temperatura do evaporador(TC) durante o aquecimento,

nos dois ensaios, foi aproximadamente isual, é certo que as

perdas térmicas por convec~go e irradia~go f=ram similares,

portanto a eCiciéncia térmica de capta~go também permaneceu

inalterada, na r~ xa dos 43%. COTIsequentemente, a queda do

rendimento é de rEsponsabilidade to tubo de calor que teve um

aUmEnto de resistência térmica devido à baixa diteren~a de

tEmp2ratur~ entre o 2vaporador(TC) E condensador(TC), provocado

~~las condiij"es de transferéncla de calor para a fonte fria

zeólita).

Com isto toi poss1vel Estimar o rendimento de transferência
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médio do tubo de calor em condi~ees reais de opera~~o na màquina

frisorlficã. Da rela~10 (5.1), temDs:

o

1,<:.-:: ~ ~ .:.~.,g~ : 0,453 00
~, 0 ..1, 3

rendimento do tubo pode ser considerado alto!

( 5.14 )

tendo em

vista a pequena diferen~a de tempE~atura entre seus extremos.

Da enersia solar total incio2nte no plano do concentrador,

quase 20X é aproveitado pela unidade de refrisera~io. O restante

é perdido relos diferentes componentes para a vizinhan~a.

o valor médio do coeficiente de perfürrnance térmico

calculado para as oite horas de funcionamento roi de 35,3~. l5te

r 5ultado ~Gde ser considerado bom comparaoo com o oblido)or

Hinotoni /63/ que em condi~~e5 de laboratório foi de 35%
c

temperaturas de re5enera~go e condensa~go de 150 C E

para
o

30 C

respectivamente. Com a máquina frisorlfica plana, Guilleminot E

r2senera~!o estimada em 110
o
C.

Meunier /11/ obt.ivEraTiI32,5% para temperatura máxima
o
C e ce condEnsa~10 em torno de

de

32

A Fisura (5.B.b) mostra o COP térmico diferencial em fun~~o

da temperatura de dessor~~o. Est~ curva confirma a previs~D de

que o COP térmico ideal (conre-me Fi~ura 3.3) é crescente e.

fun~10 da temperatura da fonte quente. 05 pontos alternados e

dispersos no final da curva devem-se possivelmente ao acámulo

ocasional de condensado no própric condensador, demorando a

atinsir o evaporador.

A Fisura (5.B.c) mostra o COPsolar em fun~~o da temperatura

média da zeólita. O comportamEnto da curva parece ser normal pois

o volume de=sorvido é crescente à medida que a temperatura do
o

T28enerador aumenta, o que pode ser observado até 130 C, onde

temos o valor mAximo de 10% para o COP solar. A partir deste

instante a de5sor~~o do fluido refriserante torna-SE mais dif1cil

illesmoaumentando a temperatura de re8Ener2~~ol fazendo com que o

COP solar d~crEs~a lent~fu2nte até atinsir o mínimo de 3%. Este

decréscimo é devido ~ diminui~~o do rendimento de capta~go-

transferência mostrado na Fi5ura (5.B.a;.

o COPsolar par-a este dia de trabaH,o foi calculado a partir

dos valores int.e5rados de ~F e AQs, ou sej a, l A F = 151B,5 kJ e

Z!:iQs = 23160 ~J:
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( 5.15 )

Os valores do COPs para a máquina plana zeólita/ásua co~

cDndEnsa~;o à ásua, situam-SE en1re 7·a 15X dependendo da área de

capta~~o e quantidade de zeôlita /9,11/, portanto, o COPs médic

apresentado é inferior aos das máquinas rrisorlficas de colet.ore~

planos,

5.1.4. CD Solar-Médio

Rs Fisuras de (5.9) a (5 .1i ) wostraTiIas curvas de potêncié.

incidentE 7j( Jncen~rador solar e o voiume resenerado, para sei5

dias de fUDCioD2 entE da máquina rriso~lrica, com diferentes

condi~5es de insola~~o. Nos três primeiros dias, o condensador da

unidade frisorlfica foi resfriado a àsua e nos três óltimos, por

conv2~ID natural do ar,

A iabela (V.3) mostra a enersia incidente, o equivalente em

frio e o coeficiEnte' de performance solar, calculado de maneira

identica ao COPs da sec~10 anterior,

Tabela V.3 - Resultados obtidos com o protótipo e.
vários dias de opera~lo

2
F (kJ/u? )DIR CONDENSADORQs (kJ/m) COPs( X)

6-8-85

Flsua 231601518,56,5

9-8-85

Rsua 235181245,55,3

15-10-8::

Rsua 230461541,46,9

1-10-85

Rsua 182481067,65,9

3-10-85

Rr 224201186,25,3

5-10-85

Rr 202521138,85,6

18-11-8e

Ar· 231881329,05,6

o coeficiente de per[ormancE solar l~diQ para o condensador

resrri~dD a á5ua, obtiLo a partir dos quatro dias de opera~gQ Coi

de 6,2%, enquanto que para o condens;jor a ar, a média Coi de

5,51. A diferEn~2 entre Estes va]~res é relativamente pequena,

co~prQvando que o par zeólila-ásua Está bEm adaptado para uso na

rerri5Era~go ~ base de convec~go atural,

o valor do COPs de 5,3X no dia 9/8/85, para o condensador
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resfriado a ásua, destoou dos demais resultados em raz10 do alto

srau de poeira depositada na superricie espelhada do

concentrador, o que foi .permitido propositadamente no sentido de

vErificar a queda no rendimento, Coletores concentradores sÓ s1c

capazes de aproveitar a componente direta da radia~~o solar e,

como o pÓ depositado tem a caracter!stica de difundir a radia~30,

o rendimento de capta~~o do concEntrador diminui. Sesundo dados

üe ~ls mas i~dóstrias que produze~ comercialmente este tipo de

concentrador, als~mas lavasens anuais da sliperficie espelhada slo

suficientes para contornar estL problema.

As ~urvas de volume rE~enerado dos dias (OÓ-8-65) e (15-10-

85), ambos com condensa~~o a àsua, mostram o bom desempenho do

tubo de calor e consequentelliente da máquina, em rela~~o a

declina~~o solar. Afora os dois dias dos equinócios (qLando o

evaporador do tubo fica inteiramente iluminado), podemos ter

declividades nesativas ou positivas. Quando a declividade solar é

positiva, sentido equinócio de mar~o - solsticio de inverno

equinócio de setembro, a ilumina~~o do tubo de calor n~o é
completa e a luz concentrada é deslocada para o Sul, d~ixando o

extremo Norte do evaporador na sombra. Esse deslocamento varia de

~ia para dia e atinse o ponto crltic6 no dia de declina~Xo

máxima: solstlcio de inverno. Quando a declina~lo é nesativa,

sentido equinócio de setEmbro - solstlcio de verlo - equinócio de

veria, o deslocamento da imasem iluminada inverte de sentido,

deixando de focalizar na parte Sul do evaporador(TC).

Como o fluido ue trabalho do tubo de calor retorna por

sravidade acumulando-se no extremo inferior do evaporador,

temiamos que no periado em que a declividade solar fosse

~Dsitiva, o tubo de calor apresentasse problemas de transferência

de calor, devido à ngo ilumina~go do extremo do evaporador,

retardando o inicio do funcionamento da máquina. Os tempos

iniciais de condensa~~o nas Fisuras (5.4) e (5.9),

correspondentes a dias de declina~~o solar positiva e nesativa,

respectivamente, diferiram apenasje meia hora, mostrando que a

disposi~go polar e o tubo de calor utilizado estgo bem adaptados

para um bom funcionamento em base anual.
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5.1.5. Análise comparativa d~ custos

R direren~a do COPs media obtido neste trabalho (6,2%, para

quatro dias, condensador a àsua), e as valores médios citados na

literatura para coletores planos (entre 7 e 15X) pode ser

relativizada S~ forem considgrada~ a áre~ de o~~ta~gc e a

quantidade de zeólita contida nestes dois tipos de máquina

frisorlfica.

o custo total pode da máquina frisorifica solar pode ser

expresso pela equa~~o:

(5.16 )

onde Cc é o custo do coletar por unidade de área, Rc ê a

superfície de capta~~o, Cz é o custo unitário da zeólita, Mz ê a

massa de zeólita e RCE é o custo do resenerador, condensador e

evaporador.

Admitindo que os custos da seladeira - ~e8enerador,

condensador e evaporador - s~o aproximadamente iguais para as

maquinas utilizando coletores planos ou concentradores, o custo

vai variar sobretudo em fun~~o da área de capta~~o e da massa de

zeólita utilizada. O termo RCE será portanto desprezado desta

análise e o custo a ser estudado aqui será:

CMA = Cc.Ac t Cz.Mz (5.17)

O efeito frigorífico gerado ê fun~go da potência solar
2

aceita pela área de capta~~o (W/m), do COPsolar e da área de

capta~~o ou, em base anual,

W = I COPs 24 365 Ac (5.18 )

Assim, em base de opera~~o anual, o custo por energia gerada

é:

C R =- r){ eM A
I(O~Ac2~,,3bS

(5.19)
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ondE:

CR = contribui~lo do custo de capital em rela~lo ao custo

por unidade de enersia seradai

CMA = custo e~ dólares;

r = ~ErGEnta~Em do QUstD ÓD ~dPitdl dO dnQj

[uPsolar = coeficiente de performance solar;

I = potência média anual da radia~go solar incidente.

Nosso protótipo será comparado com as sesuintes máquinas

frisorfricas planas:

Gilleminot /11/ - Coletor plano especial (revestimento seletivo)

Z
0,8 m de capta~lo

23,3 KS de zeólita

COPs = 7,5X
2

Massa de zeólita por área: 29,2 kS/ ••

Meunier /61/ - Coleto! plano e,pecial (revestimento seletivo)~
20,3 m de capta~lo

305 KS de zeólita

COPs = 9,6X
2

Massa de zeólita por área: 15 ks/m •

Tchernev /6/ Coletar plane simples
Z

1. m de capta~ao

50 Ks de zeólita

COPs = 15%
2

Massa de zeólita por área: 50 ks/m .

Tomaremos como base para os cálculos os sesuintes custos de

coletores solares (conforme tabela111.1):

Coletar

plano siTllples:80 US$ por metroquadrado;

Coletar

plano Especial:150 US$ por metro quadrado;

C.C.P .

. 200 US$ porTiietr'oquadrado..
O

custodazeólitaatualnomercadonacional(produto

importado) SErá tomado como US$ 1.9,00 o quilo.
2

Assim, para uma intensidade I = 0,1 KW/m e r = 15 X, para

uma economia isenta de inrla~~o e para uma vida útil de 15 anos

de opera~~o, a cQntribui~~o do custo de capital em rela~~o ao
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custo por unidade de enersia serada, para os 4 protótipos, é:

Protótipo CMR (US$)CR (U5$/K~h)

Guilleminot

5631.6

Meunier

88400,77

Tchernev

10301,17

C.C.p.

3050,84

Na Europa ou nos Estados Unidos, o ks de zeólita apresenta

um custo aproximado de US$ 12, Nestas condi~~es temos, para os

quatro modelos~

Protótipo

GuilleTliinot

Meunier

Tchernev

C.C.P.

CMA (US$)

400

6705

680

266

CA (US$/KWh)

1,14

0,6

0,68

0,73

Evidentemente, estes námeros servem apenas para uma anAlise

comparativa, uma vez que o COPsolar tomado n~o é uma média anual.

O protótipo estudado (CCP), sendo o que apresenta a menor

raz~o (massa de zeólita)/(Area de capta~~o), é o que cicIa a

estudo do protótipo de Guilleminot,

roi realizado após o
Z

que utilizou 29 ks/m. Esta

quantidade de fluido por quilo de zeôlita.
2

O protótipo de Meunier, com 15 ks/m ,

maior

redu~~o permitiu um aumento da temperatura mAxima de dessor~~o de
o o

cerca de 92 C para cerca de 130 C (valores ~édios), com o ciclo

passando a operar em condi~Oes mais próximas do ótimo previsto no

capItulo 3. Esta otimiza~go refletiu-se, naturalmente, numa

diminui~:o do custo do frio produzido.

O protôtipo de Tchernev, que optou por um sistema de

capta~~o barato e uma srande quantidade de zeôlita por unidade de

área, é penalizado pelo custo da zeólita, sendo menos

interessante que o protôtipo de Meunier. No caso da zeólita

importada, nosso protótipo é mais vantajoso. Embora acreditemos

que a combina~~o (muita zeólita) + (coletar barato) seja uma

idéia interessante quando a zeólita é barata, o valor do COPsolar

alesado pelo autor parece n~o ser representativo (um dia de

medida).
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Analisando a primeira tabela (zeàlita i~portada), observamos

que nosso protótipo só perde para o protótipo de Meunier (sistema

já otimizado com base no de Guille~inot), Quanto ~ 529unda

tabela, nosso protótipo passa a perder também para o d2 Tchernev,
2

O custo de US$ 200/m para o C.C.p. sup~e bombeamento do rluido

de trabalha. R utiliza~~o do tubo de calor certamente reduzirá

este custo,

[ importante destacar que nosso protótipo n~o encontra

similares na literatura, devendo ainda ser otimizado. A massa

metálica do resenerador pode ser consideravelmente reduzida sem

prejuizo para a transferência de calor, A rela~~o entre a
2

massa de zeólita e a área de capta~lo (5,5 ks/m') deve ser

2studada: é possível que o valor óti~o seja superior ao utilizado

no protótipo.

A utiliza~~o do tubo de calor no foco do concentrador n~o

requer nenhum compromisso entre a raz~o (kS zeólita/Area de

capta~~o) e a raz~o de concentra~~o - como seria o caso para um

resenerador cilíndrico situado no roco do concentrador /14/.

Rssim, a otimiza~~o do nosso protótipo passa pela busca de uma

raz~o ótima (ks de zeólita/ área de capta~10) em run~10 da raz10

de concentra~~o, e isto com total liberdade de varia~~o destas

grandezas.

O grupo de pesquisas de Meunier e Guilleminot, a partir de

1984, tem se dedicado ao estudo do par carv~o ativo-metanol,

cu~os resultados têm-se mostrado mais promissores que os do par

zeólita-água para coletores planos. Como já vimos, os pares

carvâo ativo metanol s10 indicados para condi~~es de opera~~o

favoráveis (condensador a ásua, bom resfriamento noturno>.

Dai acreditarmos que um estudo de otimiza~10 de nosso

protótipo seja interessante para condi~~es de opera~~o menos

favoráveis tais como condensadores a ar, noites quentes e úmidas,

tlpicas de várias resi~es do nosso pais.
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5.2. Caracteriza~ao do piranO.etro e pireliO.etro

5.2.1. Constante de Tempo

As Fisuras (5.15.a.b.c) mostram respectivamente as curvas

experimentais do aquecimento e resfriamento do piranOmetro, a

três intensidades de luz. Nas ordenadas está representado o sinal

serado na salda do aparelho, enquanto que nas absissas está o

tempo de exposi~;o. A Fisura (5.16) mostra o mesmo tipo de

no caso de

resultado para o pireliOmetro.

Entendemos o tempo de resposta de uma termopilha como sendo

o tempo decorrido entre o recebimento do estimulo e o equilíbrio

final, no caso de aquecimento, ou o tempo decorrido entre a perda

deste estimulo até atinsir-se um sinal nulo,

resfriamento.

As curvas mostram que a dependência temporal do sinal

serado, tanto na fase de aquecimento como no resfriamento, é

exponencial do tipo fCl:' ~(j -et/T) C' &= foexp-t/T .Portanto a

constante de tempo dos instrumentos corresponde a 63%

(aquecimento) ou 37% (resfriamento) do tempo de resposta das

curvas experimentais. Os valores observados nas três curvas para

o piranOmetro foram:

- tempo de resposta: 5 s

- constante de tempo: 1,2 s

Para o pireliOmetro temos:

- tempo de resposta: 16 s

- constante de tempo: Z,S 5

A sitlietria das curvas nas rases de aquecimento e

resfriamento demonstra ·que a transferência de calor é isualmente

rápida durante o aquecimento ou resrriamento da termopilha,

independente de n1vel de inten~idade da lu, incidente. SeBundo

Ewine /64/ esta é uma característica importante num sensor

térmico: uma pequena inércia térmica do sensor possibilita uma

resposta correta a resimes transitórios da radia~~o incidente.

Observando as linhas de base de qualquer das curvas das

Fisuras (5.15) e (5.16), constatamos que o sinal de resposta dos

instrumentos nunca atinsiu valores ne5ativos (abaixo de ZEro
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ffillivolts). Ou seja, n~o houve invers~o do sradiente de

t2~peratura. Isto se deve ao equillbrio sradativo das

teillPeraturas das superflcies preta e/ou branca das termopilhas.

Os resultados obtidos para a constante de tempo e teupo de

resposta foram melhores para o piranO.etro. Sua terNopilha, do

tipo diferencial (preta-branca) ~ostrou-se sensivelmente maIS

rápida que a termopilha preta do pireliOmetro. Considerando que o

meterial absorvedor é o mesmo (aica) e que a pellcula preta nas

duas termopilhas é também da mesmo material, esta direren~a deve

se provavelmente ao principio de funcionamento e aos aspectos

construtivos dos extratores de calor usados nos dois sensores.

As constantes de tempo, comparadas aos valores apresentados

~ara outros instrumentos /51,52,65/, est~o entre as melhores,

principalmente a do piranõmetro que é comparável ao Eppley de

precisgo, cujo valor é de 1 s.

Para efeito de compara~10, na Fisura (5.17) 510 mostradas as

respostas do piranOmetro branco-preto da Eppley e do desenvolvido

por nós. O Eppley preto-branco é, aproximadamente, 3 vezes mais

lento.

5.2.2. Efeitos da Temperatura Ambiente e Convec~~o

Na Fisura (5.18) é mostrada a resposta do piranõmetro em

fun~go da temperatura ambiente, para a instrumento que

desenvolvemos e para o padr10 (Eppley preto-e-branco>. Os

comportamentos dos sinais foram aproximadamente isuais e

flutua~Oes comuns sgo devidas a varia~~o de voltasem da rede

elétrica que alimentava a luminária.

Na Fisura (5.19> a mesma compara~~o é feita para verificar a

influência de correntes convectivas. O efeito da convec~go na

resposta do nosso piranÕmetro é similar ao Eppley. Nenhuma

diferen~a sisnificativa nas curvas dos dois instrumentos foi

verificada para velocidades de vento até 4 m/s.

Os resultados obtidos para esses efeitos podem ser

considerados muito bons: o erro estimado para o nosso piranõuetro
o

é de 1,5% no intervalo de 25 a 45 C e também de 1,5X para

velocidades de convec~10 até 4 m/s. Estes valores est~o dentro da

faixa de valores apresentados classifica~~o da se~~o (2.4.2) sem

a necessidade de se introduzir compensadores de temperatura, o
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que n~o é o caso do padr~o Eppley preto-E-branco.

5.2.3. Linearidade e constante de calibraGlo

Os sinais aerados pelo piranOmetro e pireliOmetro Cora.

relacionados com os ~inais dos instrumentos padrlo através de

equa~~o de resress;o linear do tipo:

.V = a + b • mV(Eppley) ( 5.20 )

Para o piranómetro a análise da resresslo é apresentada

abaixo:

NQmero de pontos: 212
2

R : 0,9982

Coericiente a: 0,0088

Coeficiente b: 0,273

Desvio: 1,43 ~

D diasrama de dispers10 rere~ente a esta resressto é
mostrado na Fisura (5.20>.

R equa~to (5.20) pode ser escrita da forma:

mV = 0,0088 + O,273.mV(Eppley> (5.21 )

e a constante de calibra~!o é obtida substituindo a constante de
-6 2

calibra~lo do piranOmetro Eppley (11,46 10 V._ /W) na equa~lo

(5.20> levando a:

-6 2
t1 = 3,14 10 V.m /W (5.22 )

Para o pireliOmetro a anAlise da resresslo é a sesuinte:

Nômero de pontos: 38
2

R : 0,9986

Coeficiente a: 0,0037

Coeficiente b: 0,3691

Desvio: 1,6 ~

D diasrama de dispers10 dos dois sinais é mostrado na Fisura

(5,21>. R constante de calibra~10, obtida de forma anàlosa a do

piranOmetro, é:
-6 2

k2 = 4,22 10 V.m /W (5.23 )
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Os resultados obtidos referentes a linearidade pode~ sei

considerados muito bons, UThavez que os valores de 1,43 X e 1,6 X

enquadram-se dentro dos limites da classirica~lo estabelecida

pela Orsaniza~;oMundial de Meteorolosia (se~;o 2.4.2>. Rs

constantes de calibra~~o roram consideradas normais diante do

nó~ero de jun~Oes e irea das termopilhas construldas,

R termopilha do piranOmetro da Eppley é constitulda de 50

jun~Oes e a área de absor~;o é exatamente o dobro da desenvolvida

por nós. A ordem de srandeza da constante de calibra~~o obtida é

comparável ~ dos antisos piranOmetros [ppley de mesmo modelo,

Não Cora. ainda realizados testes com a termopilha de 40

jun~Oes no pireliOmetro, ma5 ensaios feitos em laboratório,

indicam que o sinal do circuito de 24 jun~3es serà ampliricado de

aproximadamente 1,7 vezes.

Por isto estamos desenvolvendo atualmente termopilhas

tipo preto-branco radial com 60 pares termoelétricos, como

ser observado na Fi5ura (5.22>.

- --

• J.

FIGURA 5.22 - Termopilhas radiais com 60 pares termoelétri

cos, em dois tamanhos.
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VI. CONCLUSOES

6.1 - MAquina Crisorffica solar

I Um protótipo de seladeira solar a ad50r~~o utilizando o

par zeólita-ásua íoi projetado, construido e testado co~ sucesso.

I O sistema de capta~~o ~ tran;fer~noia utili:ado roi a

combina~ac de um concentrador cilíndrico parabólico oom um tuho

de calor. Esta combina~~o, que no nosso conhecimento n~o

apresenta similares na literatura para aplica~~o em seladeiras a

adsor~;e, pede ser interessante ta.bém para aquecimento de ásua

industrial.

I A temperatura atinsida no roc~ do concentrador foi da
o

orde~ de ZZ5 C. A eficiência de capta~~o e transferência, com o

condensador do tubo de calor próximo à temperatura ambiente, Coi

de 36% .

I Para temperaturas mãximas de resenera~~o da ordem de 150
o
C, a eficiência de capta~~o foi cerca de 43X e a eficiência do

tubo foi de 50%, com uma eficiência de capta~~o-transferência

próxima de 20%.

I O coeficiente de per[ormance térmico do ciclo de

refrisera~~o foi em torno de 35 X •

I O coeficiente de performance solar médio do protótipo foi

de 6,ZX para condensador a ásua e de 5,5X no caso de condensador

a ar.

I No melhor dia de funcionamento, com um COPsolar de 6,9X,

a quantidade de frio disponível foi de 1541 kJ, ou o equivalente

ao calor de solidifica~~o de 4,6 ks de selo por metro quadrado e

por dia.

I A eficiência do protótipo pode ser melhorada mediante uma

redu~~o da elevada massa metãlica do resenerador (mais de três

vezes superior à massa de zeólita nele contida>, A massa de

zeólita deve também ser otimizada em fun~~o da ãrea de capta~~o e

·-Ij~I~lEêA-Dõ'~~sTiTôTõ"·oÊ"fiSi7~tõVfMl(ÃvtsA(r(.üiii. _
FI S! (A
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do fator de concentra~~Q.

J O sistema eletro-meclnico de rastreamenlo desenvolvido,

de baixo custo, mostrou-se preciso e fiàvel, podendo funcionar

com uma bateria ou co. u. pequeno painel fotovoltãico. Testes de

lonsa dura~lo, no entanto, slo necessãrios para comprovar esta

riabilidade.

I A anàlise de custos mostra que a utiliza~10 do C.C.P. é

viável no Brasil, devido ao pre~o elevado da 2@Olita i.portada.

Tendo e. vista a otimiza~lo do sistema proposto, é PDssivel que

ele suarde seu interêsse econ~.ico ainda no caso de u.

barateamento da zeOlita no mercado nacional.

diflceis (condensador a ar, diflcil resfria.ento noturno) o par

zeólita-ásua mostra-se mais interessante que os pares carv~o

ativo-metanol. Neste caso, a teoria prevê um ótimo de

funcionamento para temperaturas de resenera~lo elevadas, o que

justificou a escolha de um coletor concentrador. No entanto, a

utiliza~~o de outras fontes alternativas de enersia, como lenha

ou biosás, parece interessante. Além de n~o depender da

meteorolosia, a máquina teria seus custos reduzidos e

apresentaria maior flexibilidade de utiliza~~o. Estamos

atualmente trabalhando nesta dire~lo.

6.2 Termopilhas e aplica~~es

I O método de evapora~~o desenvolvido para obten~~o dos

circuitos termoelétricos mostrou ser simples e eficiente na

constru~~o de termopilhas do tipo diferencial e somente preta.

I Numa evaporadora como a que utilizamos é possivel a

obten~lo de até 100 unidades em cada ciclo de evapora~lo,

resultando numa srande economia de material e mio de obra.

I O método de evapora~lo permite srande flexibilidade na

escolha do tipo de substrato e dos dois metais usados no circuito

termoelétrico, desde que seja possivel executar o depósito sem

alterar as caracterlsticas flsicas dos dois metais.

I O método de evapora~~o permite que o námero de pares

termoelétricos, bem como a área de absor~~o e a seometria do
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=ltCUltC! E2ja~ estabelecidos previa_ente, de acordo COB a

aplica~~o da t2r~opilha.

caracteristicas serais do piranO~etro (oram as

se5uintes:
-6

Sensibilidade = ],14 10

Efeito de tem~eratura e ccnvec~~o = 1,5 X

Linearidade = 1143 1

I As características seralS do pireliOmetro foram as

-6
Sensibilidade = 4,22 10

Tempo de resposta = 2,8 s2sundos (63,2 ~)

Linearidade = 1,6 ~

I De acordo com os critérios estabelecidos pela Orsaniza~~ü

Mundial de Meteorolosia e as caracteristicas do PlranOmetro e

pireliômetro construidos, podemos classificá-Ios como de Za,

classe, Outras características como estabilidade, 5e12tivid~de 2

resposta ao cosseno d2ver~o ainda ser estudadas,
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APfNDICE I

DESENVOLVIMENTO DE UM COLETOR PLANO COM

REVESTIMENTO SELETIVO DE DXIOO DE RLUMINID-NIQUEL

I.!. Int.."oduIJlo

o coletar plano é o _ais conhecido e pesquisado de todos DS

tipos de coletores solares existentes. Entretanto, devido à bõixa

temperatura de opera~ID, esse coletar nlo atend~ a u.a laraa

faixa de de~andi térmica industrial, ficando restrito ao e.preso

em aquecimento residencial e habita~Oes coletivas.

Diversos métodos têm sido propostos no sentido de se

aumentar as temperaturas de opera~~o deste coletor e dentre estes

está o da superflcie absorvedora seletiva. Uma fina camada

aplicada na superficie do absorvedor proporciona caracterlsticas

de alta absortáncia nos comprimentos de onda da radia~~o solar

incidente e baixa emitáncia para os comprimentos de onda maiores.

Assim, a fun~~o principal deste revestimento é a de minimizar as

perdas por irradia~~o do absorvedor a· médias e altas

temperaturas, aumentando consequentemente a eficiência térmica do

coletor.

Existem muitos tipos de revestimento seletivo, por exemplo:

níquel-preto, cromo-nesro, cobre-nesro, ferro-nesro, zinco-nesro

e outros, mas o cromo-nesro é o que vem sendo mais utilizado

comercialmente. Os ratores determinantes desta preferência est~o

lisados ~s propriedades seletivas (absortividade e emissividade)

do filme, à sua estabilidade térmica e qulmica, bem como à sua

temperatura de estasna~~o alta, muito embora este filme seletivo

tenha a desvantasem de apresentar um alto custo de fabrica~~o.

O custo de fabrica~~o de um coletor plano depende

fundamentalmente de dois par~metros: a eficiência térmica e o

peso por unidade de área, o qual inClui na instala~~o e

manuten~~o do coletor. Rssim, numa produ~~o em série, o custo

diminui em caso de aumento da eficiência ou redu~~o da massa por

unidade de volume. Fazer revestimento seletivo com intuito de

aumentar a eficiência, a custos muito elevados, e reduzir

simultaneamente a área de capta~~o, pode n~o ser economicamente

interessante.
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Uma solu~~o para a redu~~o dos custos de fabri=a~ão do

coletar plano seria ent~o a abten~~o de U~ revestlT"ent~ seletivo

de baixo custo utilizando como substrato, par eX2~plo, o ~lu~inia

comercial, que é um metal leve de boa qualidad~ té;ro4~a.

Recentemente entr~ nó~ (1985), foi dº;~1volvido PO~ Gallo,

N,J,H. /66/, um método de obten~~o de superf1cie seletiva tendo

como 5ubst~ato o óluMinio ~ ~ue possui as sesuintes

caracterlsticas: simplicidade de execu~~o para prQdu~~c e~ larôa

~~e~l~, utili!a~~o de solut~es eletroquimicas diluídas e

aplíca~~o de baixa densidade de corrente para diminui~10 das

custos, utiliza~~o de chapas de aluminio comercial sem elevado

grau de pureza, estabilidade térmica a temperaturas relativamente

altas, grande resistência ~ corros~o e boas propriedades

seletivas,

Existe portanto um interesse de se desenvolver este tipo de

coletor afim de que testes experimentais levem a modelos

otimiz~dos. Este trabalho teve como objetivo principal testar

experimentalmente a superflcie seletiva desenvolvida por Gallo,

N.J.H., num coletar solar plano,

1.2 Obten~~o do revestimento seletivo

o revestimento seletivo nas placas de alum1nio, de acordo

=om o método de Gallo N.J,H., consiste de três etapas: 1- preparo

do substrato; Z- produ~~o das camadas de óxido de alumlnio e 3

~i5~2nta~go das camadas de óxido de alumlnio com solu~ão de

Este método estabelece as condi~~es experimentais ótimas

~ara se obter o revestimento seletivo de óxido de alumlnio com

propriedades seletivas de absort~ncia=OJ95 e emissividade=O,1 na
o

tEillperatura dE 100 C em placas de alumlnio de pequeno porte,

Constam destas condi~~es experimentais: a temperatura e tempo de

imers~o na fase de prepara~~o do substrato; temperatura da

solu~~o1 rela~~o entre as áreas (catódica e anódica), temperatura

de imers~o e distância entre eletrodos na fase de produ~~o do

filme de óxido de alum1nio; tens~o entre eletrodos, rela~~o entre

áreas, tempo de imers~o e distância entre eletrodos na fase de

pismenta~~o com niquelo

Para placas de aluminio de áreas maiores, testes
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~r~lilindrei mOitraram qUE durante a [a5e de pi~.enta~10 com

501u~;o de nlquel, os parametros de seletividade sorriam pequenas

varia~nS5 quando variáva.o5 c te.pc de i.ers~o e a distlncia

entre eletrcdcsl dentro do pr6prio intervalo recomendado pelo

m~lodo.

Assim sendo, foi neca~~l~ie ~~~eftl~~~ ~~ cDndi~nii

experimentais ideais para a obten~lo do rilme seletivo e

postericr aplica~ID nas placas de alu.lnio qUê ~D,il' ulili~~d~~

no coletor.

1.2.1 Prepara~lo do subslralo

Antes de qualquer tipo de oxida~lo anódica sobre o alu.inio

sua superflcie deve estar isenta de substâncias sordurosas, para

que o eletrolito molhe uniformemente essa superflcie e a camada

produzida seja de boa qualidade. Para este fim, vários

procedimentos podem ser adotados e o mais simples consiste na

imers~o das pe~as em solu~~o de NaOH.

Com este objetivo construimos uma cuba em a~o inoxidável com

capacidade de 40 litros, onde preparamos uma solu~lo de NaOH com

concentra~lo de 100 s/l. O tratamento foi realizado nas placas de

aluminio com as sesuintes condi~~es de opera~~o:

- Temperatura: ambiente

- Tempo de imerslo: 1 minuto.

Após cada tratamento as pe~as foram exaustivamente lavadas

com ásua corrente fria.

1.2.2 Produ~~o de camadas finas de óxido de aluminio

Para a obten~~o da camada de óxido de alumlnio nas placas de

aluminio, preparamos na cuba de a~o inoxidável 35 litros de

solu~~o de H PO com concentra~~o de 4X em peso ou 41 s/l. Como3 4
contra eletrodo utilizamos uma placa de a~o inoxidável cuja área

roi aproximadamente isual ~'área da placa de alumlnio a ser

anodizada.

As placas foram anodizadas com as sesuintes condi~~es de

opera~lo:

- Temperatura da solu~~o: ambiente

- Rela~~o entre áreas anódica/catódica: 1/1
- Distância entre eletrodos: 7 cm
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- Tempo de imers~c: 40 minutos

- Tens~o entre eletrodos: 10 V (de)

- Contra eletrodo: a~o inoxidável.

Rpos anodiza~~o as placas de alu~lnio loram lavadas em àsua

corrente e secas ao ar.

1,2,3 Pi~menti~Jc diS caladas de Oxido de alullnio cal

solu~~o de n1quel,

~~e~~ ~~~~i!~~!~~~S ~lacas de alum!nio, preparamos um novo

banho com 40 litros de sDlu~~o de acetato de niquel (30 s/1) e

ácidc bórico (40 5/1) para a pi9illenta~;D.

Diferentes condi~~e5 de opera~~D toram estudadas dentro dos

intervalos recomendadas. Várias plac~s de aluminio passarem pelas

mesmos tratamentos durante as duas primeiras etapas do método e

na terceira, ?ara al5umas placas, fixamos o tempo de imers~o e

variamos a distância entre os eletrodos e, para outras, fixamos a

posi~âo e variamos os teMPOS de ime~s~Q. Os resultados obtidas

são mostrados nas Fisuras (1,1) e (I.Z). Rs condi~ees de opera~~o

finalmente adotadas faram:

- Tens~o entre eletrodos: 10 V (dc)

- Contra eletrodo: a~o inoxidável

- Rela~~o entre áreas:

- Tempo de eletróli~2: 11 minutos

- Distância 2nt~~ =lEt~=~CS: 3 C~.

Em asua corrente 2 =-_ <:ir.

I.3 Caracteriza~âo ótica

I.3.1 Medidas de refletância

1.3.1.1 RerletAncia: Inrra-ver.elho .édio

As medidas de refletância eM run~~o do comprimento de anda

para a resigo da inrra-vermelho médio (2,5 - 25 micrometros)

foram realizadas utilizando-se espectrorotOmetro Perkin-Elmer

modelo 180 acoplado com acessório de refletância especular.

A calibra~~o inicial para veririca~go de máximo e mínima de

reflex~o (O - 100%) foi realizada com espelho de alumínio

fornecido pela Perkin-Elmer coma parte intesrante do acessório.
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FIGURA I.l - Refletância do revestimento seletivo em funçâo

do comprimento de onda para distância de 3 cm

e tempo de 7,9 e 11 minutos
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FIGURA 1.2 - Ref1etância do revestimento seletivo em função

do comprimento de onda para o tempo de 11 mi~

nutos e distâncias de 7 e 3 cm
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FIGURA 1.3 - Refletância do revestimento Al02 em função do
comprimento de onda para as condições t = li mi

nutos e distância 3 cm
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As medidas de rerlet~ncia em run~~o do comprimento de onda

para as resi~es do vislvel e inCra-vermelho próximo <0,36 - 2,5

micrometros), roram realizadas utilizando-se espectroCotOuetro

Cory-17 acoplado co~' sistema de rerletância construido no

Departamento de Fisica e Ciências dos Materiais do Instituto de

Física e Quimica de S~o Carlos.

Utilizando-se este sistema as medidas de reCletância podem
o o

ser tomadas com ànsulos de 75 ou 52,5, o que possibilita a

veririca~~o de poss1veis varia~Oes na rerletividade em run~~o do

ânsulo de incidên~ia da radia~~o.

Para calibra~~o inicial utilizou-se o mesmo espelho de

aluminio fornecido pela Perkin-Elmer em seu acessório,

Para modiricar o ânsulo de incidência da radia~1ü, o espelho

plano remov1vel era retirado e em seu lusar era colocada a

amostra cuja reCletância se desejava determinar.

1.3.2 Deter.ina~~o da absortància e da e.itància

seletivas Coram determinadas através de medidas de

das placas em CunG~o do comprimento de onda.

De posse das curvas de reCletància em

A absortància e a emitância térmica das superrlcies

refletància

runi:~o dos

comprimentos de onda, os valores da absortincia e da

Coram calculadas através das equa~~es:

o( ( " ,T I e . '/J) = .1 - R ( 1 ,., e .~ )

~Cl R. ( '" ,T •e .~ )eni42~ 0.35 - 2,S y""

emitância

<Li)

<I.Z}

s~o respectivamente a absortincia,

cada comprimento de onda (~), temperatura (T), insulo. de

incidência em relaG~o k normal (8) e insulo aziuutal medid~: no

plano da superCicie <~) •

.t":~~:.1l~~'lI'~"'_!ilii.L.~"' • .--:-_~ __~_~._.u_. __ ,'._ • ,-::-_.,.-~_.-_,_~"

'IlBtI01'ECAOO INSTITUTO DE FtSKA E GuIMl<A DE'SAO CA1I. ••••• •·

FISICA
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A técnica utilizada para determinar os valQr~~ de R (nos

intervalos 0,36 a 2,5 .icro.etros e 2,5 a 25 .icro.etros), foi ü

.étodo sráCico de comprimento de onda distorcido /67/ e nos

cálculos de emitáncia, usamos valores de R correspondentes a uma
o

temperatura de 100 C. Portanto a emitáncia de nossas medidas

reCere-se a esta temperatura.

1.3.3 Escolha dos pará.etros seletivos (absortáncia e e.itáncia)

R Fisura (1.1) mostra a curva de reCletividada em fun~~o do

comprimento de onda, para tempos de imers~o isuais a 7, 9 e 11

minutos, conservando-se a distância entre eletrodos rixa e. 3 cm.
o

Os valores da emitancia para temperatura de 100 C [ora. 0,12,

0,14 e 0,16 respectivamente.

A Fisura (1.2) mostra a curva de rerletividade em run~~o do

comprimento de onda, para distancias entre eletrodos de 3 e 7 cm.
o

As emitáncias a 100 C [oram 0,16 e 0,13, respectivamente.

Para as mesmas placas, foram também determinados os valores

da absortância e a que apresentou o melhor resultado está

representada na Fisura (1.3). O valor da absortancia roi de 0,96

e corresFondeu à placa obtida com tempo de imers~o de 11 minutos

e distância entre eletrodos de 3 cm, cuja emitância roi de 0,16.

A escolha do par absortancia-emitancia depende da

temperatura de opera~~o do absorvedor. Estabelecemos que a

tem~eratura de oFera~~o seria em torno de 80 sraus centlsrados.

Para uma tem~e~atüra entre 60 e 100 sraus centlsrados, o sanha de

eficiência permanece praticamente constante com o aumento do

fator de seletividade de 6 a 12 /69/. Como em nossos testes o

fator de seletividade (ou seja, a raz~o absorlancia/emitancia)

está próximo de 6, umas superClcies sanhando no valor da

absortancia e perdendo no valor da emilancia e vice-versa,

optamos pelo par absortancia=0,96 e emissividade=0,16 cujo Cator

de seletividade é 6 e onde ambos os valores est~o equilibrados.

;,4Est.rut.ura",do"coletar

o coletar plano des~n~olvido'cansiste de uma caixa externa

de alumínio e um absorvedor plano com revestimento seletivo de

Oxido de alumínio.
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FIGURA 1.4 - Esquema de circulação do fluido no coletor

Cbbertura
interna

Absorvedor
plano

Cbberturaexterna

Isolamento
Conduitedo Caixa do coletor
fluir10

FIGURA 1.5 - Coletor plano construido com reves

timento seletivo de Ai203
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CTII.

entre

de 3

o absorvedor é composto da quatro canduites de alu.lnio;

cada qual co~ 10 CTtl de larsura por 80 cm de comprimento,
Z

totalizando uma área átil de 0,32 m para a capta~~o de radia~~o.

Na primeira etapa da constru~~o os quatro perfis de alumlnio

comercial foram devidamente preparados., da maneira que pudeSSeTll

ser montados na forma de superfície e permitisse. a circula~~o do

fluido de trabalho após receberem o revestimento seletivo. A

sesunda rase consistiu e~ se obter o revestimento seletivo sobre

cada uma das placas. A dltima etapa consistiu na ~ontase. das

placas e do sistema de circula~~o do fluido. As placas foram

presas com parafusos e os condultes de circula~~o do rluido foram

fechados com placas de alumlnio presas com resina resistente a

altas temperaturas.

Após a montasem, o absorvedor foi fixado dentro da caixa com

parafusos isolados com teflon. A base e as laterais foram também

isoladas com mantas térmicas próprias para altas temperaturas,

fornecidas pela Carborundum com nome comercial de Fibcefrax.

A cobertura superior foi feita com duas placas de vidro

comum de 3 mm de espessura com espa~amento de J cm. A dist~ncia

a sesunda chapa de vidro e a placa absorvedora roi também

o fator limitante da escolha da ~rea do perfil que forma o

absorvedor, foi a fonte estabilizada de tens~o utilizada para a

anodiza~;o das superfícies. O ndmero pequeno' de placas (quatro)

deveu-se ~ dificuldade de encontrar tais perfis nO comércio ou

junto ao fabricante.

As Fisuras (1.4) e (1.5) mostram em detalhes a se~~o e o

sistema de circula~;o do fluido de trabalho no coletor.

1.5 Metodolosia das .edidas

de inclina~~o

medir o calor út.il fornecido pelo

bancada de t.est.es(Fisura 1.6) com

Par-a se

TIlont.amos uma

cOTllPonentes:
o

O colet.or solar orient.ado N-S com 33

u. sistema est.abilizador de vaz~o

u. resulador de [luxo

um anelllOTllet.ro

t.rês t.ermOmet.ros

colet.or solar

os sesuint.es
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- UMa prcvet:s

- um cronOm@tro.

Para as medidas de radia~lo slobal incidente, instalamos um

piranOmetrc E~~ley modelo PSp, po§icionado no liilO plano do

~oletor.

A circula~lo do [luido de trabalho (àsua) [oi mantida devido

à di[eren~a de presslo criada pelo desnível entre o reservatório

instalado a uma altura de 3 metros e o coletor. Para sarantir uma

vaz~o aproximadamente constante, Coi adicionado dentro do

reservatório um vertedouro cuja Cun~lo era de manter constante o

nível da àsua dentro do reservatório.

Dentre os testes realizados com o coletor, selecionamos o do

dia ~9/0g/19B51 Neste dia de céu aberto, das 11:00 à 12:20 horas,

d~~~rliniJgi i etiQiéncii térmica do coletor em Cun~Jo da

temperatura de opera~Jo. As varia~~es na intensidade de radia~~D

Coram pequenas neste intervalo, de Corma que pudemos desprezar o

termo referente à inércia térmica do coletar.

Para a obten~lo dos dados procedeu-se-da sesuinte maneira:

uma resistência lisada a um Variac foi instalada dentro do

estabilizador de vazlo, com o objetivo de aquecer a Asua dentro

do reservatório antes de sua entrada dentro do coleto~, sempre

conservando a vazlo aproximadamente constante. Em intervalos de 5

minutos fez-se a leitura da radia~lo incidente, da vazlo, das

temperaturas de entrada e salda do fluido no coletar, temperatura

ambiente e velocidade do vento. Após as medidas, era aumentada a

potência fornecida à resistência dentro do reservatório

provocando um novo aumento na temperatura de entrada do fluido no

coletar, asuardava-se um tempo de 5 minutos e novas medidas eram

realizadas.

De posse dos dados, a enersia útil extralda do coletar foi

calculada como:

(1.3)

onde:
ls - é a temperatura do fluido medida na saida do coletar;

Te - é a temperatura do fluido medida na entrada do coletar;

C - é o calor especifico do fluido a press~o constante;

m - é o fluxo mássico medido na saida do coletar.
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Ceie já viaa5, Uli expresslo para a eficiência térmica do

coletor pode ser obtida em run~lo da temperatura da placa

absorvedora. Do ponto ~I vi~l3D~~D~il~nl~l,no entanto, i,ta

rela~lo é de utiliza~ID delicada, devido às dificuldades de se

medir a le~p~~;lu~3 do 3h~orv~dor.

Umi !olu~lo PAri fstE problema [ai iYBiridi pgr Hg~tel /68/,

A ericiência é escrita e. fun~~o do fator de condut~ncia térmica

rI entre a chapa absorvedora e o fluidO ~I lr3~AlhO, ~gndD a

temperatura da placa absorvedora substituida pela temperatura

~édia do fluido. Assim, a eficiência dada pela equa~~o (2~~ pode

ser escrita como:

1, = F '[oer - 1JL(To> ; T••••~)]
(1.4)

.
Uma outraforllapráticadeseexpressaracurvade

ericiência

éelltermos do rator de remo~lo decalorF".A
Rintrodu~lo

desteratorpermitesubstituiratemperaturado

absorvedor

pelatemperaturadeentradadorluido,queé
racil~ente

conhecida.A 'equa~lo da ericiência podeentlo'ser

expressa da sesuinte rorma:

(1.5)

Os resultados do ensaio experi~ental realizado no dia

29/06/85 estIo relacionados na Tabela 1. Na mesma tabela slo

mostradas ainda as run~ões diferenciais da eficiência em run~lo

da temperatura média do fluido e da temperatura de entrada do

rluido.

A F"isura(1.7) mostra os resultados das medidas de potência

incidente (Watts por metro quadrado), potência incidente no

coletor (Watts), potência útil calculada sesundo a equa~lo (1.3),

e a ericiência em run~lo do tempo. Deve-se observar que o

decréscimo da eficiência no tempo estã lisado ao aumento da

temperatura de entrada do fluido.

A risura (1.8) mostra a curva de ericiência em run~lo da

te~peratura média do rluido. U~a equa~~o de resresslo linear roi

feita através dos pontos experimentais, resultando nu~

coeficiente de correla~lo r = 0,954 e numa equa~~o isual a:



Tabela A 1-1- ResultadJS tas r,"edii~j em 29/6/85

~APC1I'kIAPO'l'E.NCIAREND:J:MEN-':r* - T'T- Te aTempo TeTT~INCIDEN-1NC.NO OrIL TOII
(hO)

sa
g/s°c °c°c

w~
CDLEI'OR W~cn°e m2/W°e m2/W

W

n

11:00 24,0030,0024,08,338852832090,750,00250,0000
11:05

25,5031,5024,58,338922852090,730,0040O,OOU
11:10

27,0032,7524,58,50 8822822140,760,00600,0028
11:15

28,7534,5024,58,668922852080,730,00800,0047
11:20

31,0036,5025,08,509082901960,E70,00960,0066
11:25

32,2537,5025,Ú8,669U2971900,E50,010().0,0080
11:30

35,0040,5025,08,33930297192.0,E50,01400,0100
11:35

37,0042,5025,08,669242961970,E70,016()0,0130
11:40

39,0044,5025,08',50928297195O, Ei60,018()0,0150
11:45

40,7546,5025,58,50924296.204O, Ei6O,019()0,0160
11:50

43,0048,2525,58,66930297-190O, Ei40,022()0,0188
11:55

44,5049,1525,58,66924298190O, Ei4O,023()0,0200
12:00

47,0052,0025,58,66924296181O,ElO,026()0,0230
12:05

48,7554,2526,08,50930298186.O, ~20,025()0,0244
12:10

51,0055,7526,08,339363001650,55O,029()0,0267
12:15

52,5057,5026,08,509403011780,590,030()0,0280
12:20

54,0058,7526,08,66 9302981720,570,033()0,0300
12:25

55,7560,75.26,08,509802981780,590,03450,0320
12:30

52,2561,7526,08,509403011600,560,03550,0330
12:35

58,5063,2526,08,66 9362981720,570,03700,0350
12:40

61,0065,5026,08,669403011630,540,03900,0370
12: 45

61,2566,0026,08,50 9322981690,570,04000,0380
12:50

64,0068,7526,58,66 9202951630,570,04300,0400
12:55

65,0069,0026,58,66 932298145O, 490,04400,04.10
13:00

67,0071,2526,58,66 9282971540,510,04600,0440
13:05

68,5072,2526,58,50 9322981510,500,04700,0450
13:10

71,2575,0026,58,66 928297135O, 490,05000,0480
13: 15

72,2576,2526,58,50 928297142O, 480,05200,0490-13:20 74,0078,2526,58,50 940300151O, 530,05300,05()O-.I~
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(1.6)

,
O paràmetro F é sabido prOxiBo da unidade, portanto podemos

obter osvalores para·a eficiência 6tica e paraocoeticienle

510bal

deperdas térmicas,comparando a equa~~o(1.6)coma

equa~~o (1. 4 ):

r' ~o :: O,1~

I
~o !! 0.14.. (1.7)

(1.9)

teToperatura

resultou,

o resultado obtido de 0,74 para a eficiência ótica est!

perfeitamente coerente para um coletor de duas coberturas, pois a

absot·tividade da placa seletiva é de 0,95 e a transmissividade

das duas coberturas estã em torno de 0,8. Loso, a eficiência

óticd (dada pelo produto alfa.tal) é 0,95.0,S = 0,76 , valor este

bem uróximo do obtido experimentalmente.

No que se refere ao coeficiente slobal de perdas U o valor
2

encontrado é de 4,9 W/m K. Testes realizados /69/ com um coletor

plano, dupla cobertura, superflcie seletiva de cromo nesro e,
filmes antirefletores em três superficies, indicam valores F U =

2 , t
3,6 W/m K e F ~o = 0,73. No caso de um outro coletor, cobertura

simples, superficie seletiva de cromo-nesro, os valores citados
,2,

slo F U = 4,4 W/m K e F no = O,S1. o valor do coeficiente det
perdas determinado neste trabalho estã um pouco maior que os

valores citados, o que pode ser atribuido à menor emissividade do

cromo-nesro.

As medidas de vazIo foram realizadas com um medidor de

volume e um cronOmetro com erro relativo de 2X • O diferencial de
o

foi medido com erro absoluto de 0,25 C e isso

para este coletor, num cãlculo de vazIo com um erro

relativo entre 5 e 13 X As medidas solarimétricas foram feitas

com erro de 2X. Assim, o erro relativo das eficiências térmicas

medidas experimentalmente situa-se entre 9 e 17 X .

Se considerarmos que o revestimento seletivo de óxido de

aluminio em aluminio estA sendo testado pela primeira vez entre

nÓs em coletores planos e que a tecnolosia de obten~lo deste



177

Eficiência (%)

100

90

90

70

60

50

40

30

20

10

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 T*-TA-I
FIGURA 1.8 - Curva de eficiência térmica em função da tempera

tura média T do absorvedor



~oo

30

178

Eficiência (%)

-10

20

20

10

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

FIGURA 1.9 - Curva de eficiência térmica em função da tempe

ratura de entrada Te



119

revestimento e~ placas srandes n10 está completamente

desenvolvida, comparada, por exemplD, CDm a do cromo-nesro, o
Z

valor obtido de 4,9 W/m K para o coeficiente slobal de perdas

térmicas, pode ser considerado muito bom.

A fisura (1.9)mostra a representa~to da curva de erici~ncia

em [un~lo da temperatura de entrada no coletor, muito utilizada

para rins práticos.

R equa~lo de resress10 linear obtida dos pontos

experimentais desta curva é:

(1.9)

com um coeficiente de correla~30 r = 0,956.

Seatemperaturade entrada do fluidonocoletorfosse

aumentada

at.équenenhuma enersia út.ilFosset.ransFeridaao

Fluido,

ocolet.orest.ariaelOequillbrio eaeFiciênciade

capt.a~30

seria nula.Nest.e caso a t.emperatura de ent.radaseria

isual à de salda, sendo esta temperatura de ope~a~lo denominada

temperat.ura de est.asna~~o.

Um cálculo da t.empe~at.urade est.asna~~o Foi Feit.o a part.ir

da equa~~o(1.5) para os dados do dia29/06/85,obt.endo-seo
o valor

de165C.Est.a t.emperat.uraconst.it.uium limit.eparao

colet.or·

planocomorevest.iment.oselet.ivoest.udado,
2para uma pot.ência média de 940 W/m

.
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