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1 __________________________________

Introdução

1.1 Histórico

Um dos problemas enfrentado pelo homem era a armazenagem de alimentos.
Devido à mudança de temperatura, a conservação dos alimentos era necessária. A
defumação, a secagem, a adição de sal, as cavernas frias, a neve de montanha, e o
clima frio de inverno, isso tudo ajudava a conservar os alimentos por um período
mais longo. A história não tem registro preciso de quando e como foram descobertos
esses meios de conservação de alimentos (Botelho, Izildinha 2003).
Na Grécia clássica (período compreendido entre os séculos V a.C. e 111 a.C.)
eram utilizados escravos para o transporte de neve das montanhas que,
armazenadas em palha, eram utilizadas nos meses quentes de verão. Os egípcios
colocavam vasos, confeccionados de material poroso, cheios de água, fora de suas
casas durante a noite. O vento frio do deserto resfriava a água armazenada nos
vasos (Real, Marcelo 2005).
A partir do século XVII houve uma grande evolução na ciência, descobriu-se
que a diminuição da temperatura reduzia a proliferação de micróbios e que em
alguns casos, eliminava micróbios responsáveis pelo apodrecimento dos alimentos e
por muitos tipos de doenças e epidemias. As primeiras geladeiras eram simples
recipientes quase sempre isolados com placas de cortiças dentro do qual eram
colocadas pedras de gelo junto com os alimentos a conservar.
A primeira patente para refrigeração mecânica data de 1834 na Grã-Bretanha
e se deve ao inventor americano Jacob Perkins. O princípio básico de
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funcionamento dos sistemas modernos continua sendo o mesmo que Perkins
apresentou: um fluido que muda do estado líquido para o gasoso, abaixando a
temperatura dos objetos ao seu redor pela retirada de calor (energia) destes objetos
(Welter, B.M 2001). No mesmo ano nos EUA foi apresentado o primeiro sistema
mecânico de fabricação de gelo artificial. Na Alemanha foi criado outro tipo de
mecanismo em 1855.
De 1850 a 1900 foi promovido o aperfeiçoamento dos processos de
refrigeração e no século XX, com a existência da eletricidade, houve uma grande
inovação com o favorecimento da utilização de motores em pequenas máquinas, o
gelo industrial beneficiou-se deste invento.
Em 1913, surgiu nos EUA o primeiro refrigerador automático movido à
eletricidade. A partir de 1920, houve grande evolução na indústria da refrigeração e
surgiram inúmeras variedades de equipamentos para aplicação doméstica e
industrial.
Nos primórdios da refrigeração mecânica, o equipamento utilizado, além de
volumoso e dispendioso, não era muito eficiente. Este equipamento requeria a
presença de um mecânico ou um engenheiro de operação, de plantão durante todo
o tempo. Isto limitava o uso da refrigeração a pequenas aplicações como fábricas de
gelo e de empacotamento de carne, além de requerer grandes depósitos de
armazenamento (Real, Marcelo 2005).
Em meados do século XIX o homem descobriu a propriedade criogênica dos
gases: quando o gás é submetido à expansão, ele tem a capacidade de retirar
energia de um sistema, tornando o mais frio. Criogenia é a ciência que trata da
produção de temperaturas ultrabaixas e do estudo das propriedades dos materiais
nessas temperaturas. Com esta descoberta passou-se a ser utilizada uma máquina
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que foi chamada de compressor. A partir dessa evolução começou-se a fabricação
de gelo em grande escala. Os gases refrigerantes utilizados foram:
•

1864 – Dimetil éter;

•

1866 – Éter de petróleo mais Nafta (Chemogene);

•

1873 – Amônia;

•

1874 – Dióxido de Enxofre;

•

1878 – Cloreto de Metila;

•

1876 – Dióxido de Carbono.
A refrigeração era um processo muito perigoso: explosivo, inflamável e tóxico.

Além disso, necessitava de pressão elevada para resfriar o sistema e tornar a
fabricação de gelo econômica. Os compressores eram tidos como máquinas
perigosas, sujeitas à explosão (França, Fernando 2005).
Em 1932, o cientista Thomas Midgely Jr. descobriu o Refrigerante Freon 12.
O Freon 12 é um cloro-flúor-carbono (CFC) que tem a característica de ser
endotérmico, absorve calor do meio exterior, quando há a vaporização do gás. Ele
não é inflamável, não é explosivo, não é tóxico e não corroe metais. A pressão
necessária para que o gás resfrie o sistema era bem inferior a requerida pelos gases
refrigerantes até então. Ele era um gás “maravilhoso” até descobrirem que este gás
destrói a camada de ozônio que envolve a Terra (Rowland e Molina, 1974), tão
importante para filtrar os raios ultravioletas que atingem a superfície da Terra
(França, Fernando 2005).
Com essa descoberta foi necessário pesquisar novos gases refrigerantes.
Com a criação do Protocolo de Montreal, a qual determinava a diminuição gradativa
dos CFCs, até seu banimento total a nível mundial, outros gases foram descobertos
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utilizados na refrigeração: o isobutano e o hidro-cloro flúor-carbono (HCFC) são
alguns destes gases.
Atualmente há poucas casas ou estabelecimentos comerciais que não
possuam um ou mais conjuntos de refrigeração de qualquer gênero.
Acostumados com o uso da refrigeração, desconhecemos sua importância no
desenvolvimento da sociedade. Não seria possível, por exemplo, sem a refrigeração,
preservar e transportar gêneros alimentícios em quantidade suficiente para sustentar
à sempre crescente população urbana. O condicionamento de ar também é
fundamental à sociedade; ele cria ambientes agradáveis, permite que as pessoas
obtenham o seu melhor desempenho, contribuindo para aumentar a eficiência e a
economia no consumo de energia.
Hoje a sociedade moderna mundial exige cada vez mais equipamentos de
refrigeração eficientes, que economizem energia, e possuam baixo índice de ruído e
vibração.
Duas das mais importantes características de um compressor é sua
capacidade de refrigeração e sua potencia. A relação entre estas duas
características resulta na eficiência ou rendimento do compressor.
Muitos modelos numéricos e métodos empíricos e semi-empíricos têm sido
desenvolvidos para auxiliar engenheiros no projeto e cálculos de eficiência de novos
compressores.

1.2 Compressores

O compressor é o principal componente do sistema de refrigeração. Ele é
responsável pelas transformações físicas, evaporação e condensação, que ocorrem
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no fluido refrigerante, transformações estas que culminam no fenômeno da
refrigeração.
Compressor, do latim compressor oris, é definido como “máquina alternativa
ou rotativa que se usa para comprimir um fluido” (HOUAISS, 2001). Hermético, do
francês hermétique (1554), com origem do grego hermes, perfeitamente selado para
impedir a entrada e saída do ar (HOUAISS, 2001).
Os compressores são responsáveis pela movimentação e pelo aumento da
pressão do gás em um sistema frigorífico. A aplicação de compressores alternativos
é bastante ampla, abrangendo refrigeração doméstica e instalações industriais.
A quase totalidade dos fabricantes de refrigeradores domésticos utiliza
compressores de deslocamento positivo no qual o conjunto motor-compressor é
hermeticamente selado numa carcaça de aço soldada. O projeto deste componente
é feito de modo que se obtenha uma fácil manutenção, segurança de
funcionamento, baixo custo, operação silenciosa e alta eficiência.
Estes compressores normalmente são acionados por motores de indução (do
tipo “gaiola”) de 3500 rpm, embora motores de quatro pólos de 1750 rpm também
possam ser usados. Os motores são escolhidos de acordo com a compatibilidade
com o óleo e o refrigerante utilizados. Durante funcionamento contínuo, as
temperaturas do enrolamento do motor podem chegar a valores superiores a 120°C
quando testados em uma temperatura ambiente de 43°C . Além da eficiência máxima
de operação em condições normais de funcionamento, o motor deve prover o torque
suficiente em casos extremos de tensão de linha e de picos temporários de carga
durante a partida, além de situações onde é necessário o abaixamento de
temperatura da carga máxima e em condições de carga associadas com o degelo.
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O torque de partida é provido por um circuito de enrolamento de fase dividido,
que nos motores maiores pode incluir um capacitor de partida. O motor é resfriado
através da rejeição de calor para o ambiente (Welter, B.M 2001).
Um esquema de compressor alternativo é ilustrado na figura abaixo, incluindo
sistema de acionamento, pistão, cilindro, sistema de válvulas e as câmaras de
sucção e descarga.

Figura 1.1 - Esquema de um compressor Alternativo (REPRODUZIDA DE POSSAMAI, 1994).

A compressão do gás é realizada pelo deslocamento linear e movimento
alternado do pistão. As válvulas de sucção e de descarga são responsáveis
respectivamente pela retenção e passagem do fluido refrigerante da câmara de
sucção para o cilindro e do cilindro para a câmara de descarga. O correto
dimensionamento do sistema de válvulas é fundamental para uma eficiência elevada
do compressor. De forma geral, o projetista busca válvulas com resposta rápida,
tanto na abertura como no fechamento, que produzam uma perda de carga pequena
e que restrinjam ao máximo o refluxo do gás.
As diferenças de pressão entre o cilindro e as câmaras de sucção e de
descarga comandam inicialmente a abertura e o fechamento das válvulas. Uma vez
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abertas, a dinâmica dessas válvulas é controlada pela força resultante do campo de
pressão do próprio escoamento. Por este motivo, válvulas deste tipo são usualmente
denominadas

“automáticas”.

Fica

evidente,

portanto

que,

para

o

correto

dimensionamento deste tipo de válvula, necessita-se conhecer profundamente as
características do escoamento e a influência de parâmetros físicos sobre o seu
comportamento (Souto, Luis E. M. 2002).
Devido à limitação de produção de energia a nível mundial e a preocupação
ambiental, é cada vez mais importante o estudo e o desenvolvimento de novos
projetos para a obtenção de compressores mais eficientes.
Para obter compressores mais eficientes muitas características são levadas
em consideração: a aplicação correta do compressor, ou seja, os compressores são
dimensionados para determinadas capacidades frigoríficas, regiões geográficas; o
uso ou não de ventilação forçada; o correto dimensionamento das válvulas, do
sistema de refrigeração, da lubrificação do sistema; o tipo de óleo; o gás utilizado; a
dimensão correta dos componentes elétricos do compressor como estator e rotor;
entre outros.

1.3 Ciclo do Compressor

A ocorrência de processo em um compressor alternativo pode ser dividida em
quatro partes: a entrada, o processo de compressão, a descarga e a re-expansão do
vapor refrigerante que remanesce no volume nocivo (Jahnig, Dagmar, 2002). A
figura 1.2 mostra um pistão e um diagrama às pressões em diferentes posições
durante o curso.
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Figura 1.2 - Diagrama esquemático indicador para um compressor alternativo (Threlkeld, 1962)

As linhas tracejadas horizontais na figura 1.2 indicam as pressões de sucção
P3 e de descarga P4. As pressões reais dentro do cilindro diferem desses valores por
causa da queda de pressão na mufla de sucção, na linha de descarga e nas válvulas
de descarga e sucção. O Volume nocivo é o espaço entre a face do pistão e a placa
da válvula de descarga no ponto morto superior do curso. Todo compressor tem um
volume nocivo quando o pistão descansa no ponto morto superior. Na posição b o
pistão está no ponto morto inferior. Enquanto o pistão move se para cima, para o
ponto morto superior, o volume do refrigerante diminui e a pressão aumenta. No
ponto c, a pressão do cilindro é suficiente para abrir a válvula de descarga. O
refrigerante é descarregado do cilindro, da posição c para d. A linha tracejada
vertical d representa o volume nocivo. Enquanto o pistão começa a mover se para
baixo, o refrigerante que é deixado no volume nocivo re-expande para uma menor
pressão de sucção na posição a. Consequentemente somente a diferença entre o
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volume da posição b e posição a está disponível para aspirar o refrigerante no
restante do curso de admissão. A relação entre a vazão de gás que entra no
compressor e a taxa de deslocamento do compressor é chamada de eficiência
volumétrica efetiva. A eficiência volumétrica depende da expansão do gás retido no
espaço nocivo. O vapor remanescente neste espaço se expande novamente no
curso de sucção, enchendo parcialmente o cilindro e reduzindo o seu volume efetivo,
e por tanto a eficiência volumétrica do compressor.

1.4 Refrigeradores

A maioria dos refrigeradores possui somente um ciclo de refrigeração e um
compressor por compressão a vapor, usando um compressor alternativo.
Normalmente os refrigeradores contêm dois compartimentos que são mantidos a
diferentes temperaturas. O freezer cerca de -15ºC e o compartimento de alimentos
de 05ºC a 10ºC. Este ciclo opera nas condições de baixa temperatura no
compartimento do freezer. Para resfriar o compartimento de alimentos, ar frio é
circulado do freezer para o compartimento de alimentos (Jahnig, Dagmar 1999).
A função básica do refrigerador é manter as temperaturas desejadas, mas
existe uma série de outros pontos que devem ser procurados quando da execução
de um projeto. Pode se citar, por exemplo, o fato de conseguir uma maior área
interna

disponível

para

o

armazenamento

dos

produtos

sem

aumentar

substancialmente a área externa. Contribuem para isso um melhor isolamento
térmico do gabinete (que possibilita o uso de uma espessura menor do isolante) e a
redução do tamanho de componentes como o compressor e o condensador (Welter,
B.M. 2001).
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1.5 Fluido Refrigerante

O fluido refrigerante é qualquer fluido que age como agente térmico
absorvendo energia de um corpo ou substância. Para ser adequado para o uso
como refrigerante no ciclo de compressão do vapor, um fluido deve possuir certas
características que o tornem além de seguro, econômico para o uso.
O processo de seleção do refrigerante para um ciclo de compressão de vapor
é complexo, envolve a investigação de varias características, como: (Pimenta, João
2004).
•

Pressão de vaporização não muito baixa: a fim de evitar vácuo elevado
no evaporador e baixa eficiência volumétrica do compressor.

•

Pressão de condensação não muito alta: favorece uma maior eficiência
volumétrica do compressor, bem como a segurança do sistema.

•

Calor latente de vaporização elevado: menor vazão de refrigerante é
necessária para uma dada capacidade de refrigeração.

•

Volume específico reduzido, sobretudo da fase vapor: permite reduzir a
vazão volumétrica para uma dada capacidade de refrigeração.

•

COP (coeficiente de desempenho) elevado: reduz o custo operacional
(potencia de compressão) para uma dada capacidade de refrigeração.

•

Condutibilidade térmica elevada: favorece a transferência de calor.

•

Baixa viscosidade na fase liquida e gás: acarreta menores perdas de
carga.

•

Baixa constante dielétrica, grande resistência elétrica, e não corrosão
dos materiais elétricos.
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•

Estável e inerte: não sofrerem alteração química em sua composição
ou reagir com outros materiais.

•

Não ser tóxico ou estimulante: em casos de vazamentos acidentais, a
segurança

de

pessoas,

animais

e

produtos,

não

deve

ser

comprometida.
•

Não ser inflamável ou explosivo: em casos de vazamentos acidentais,
não deve haver risco de incêndios ou explosão.

•

Detecção fácil em caso de vazamento.

•

Baixo custo e disponibilidade: facilidade para ser encontrado e
produzido.

•

Não apresentar efeitos adversos ao meio ambiente: dois aspectos são
importantes, o potencial de depleção da camada de ozônio e o
potencial de aquecimento global.

O Engenheiro e Professor, Roberto Peixoto, membro do Comitê de opções
Técnicas em Refrigeração e ar Condicionado, mantido pela Organização das
Nações Unidas, diz que não existe um fluido perfeito do ponto de vista ecológico e
que atenda todas as especificações de cada tipo de sistema de geração de frio.
O CFC (Cloro-Fluor-Carbono), que começou a ser utilizado nas décadas de
1930 e 1940, foi até recentemente o fluido mais aplicado em processos de geração
de frio que utilizam a tecnologia por compressão por vapor (R12, R22, R11, etc). A
partir de 1974, com a publicação de estudos sobre o seu potencial de destruição da
camada de Ozônio e os efeitos que isso provoca ao meio ambiente, os cientistas
entraram em alerta. Em 1987 foi criado o protocolo de Montreal, ao qual Brasil aderiu
em 1990. Segundo esse protocolo os paises em desenvolvimento teriam até o ano
de 2010 para eliminar a produção e o consumo de substancias que destroem a
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Camada de Ozônio. O Brasil através de uma resolução do Conselho nacional do
Meio Ambiente estabeleceu 2007 como limite para banir a importação do CFC, já
que o produto não é produzido no país desde 1999.
Alternativas, como os HCFC’s (hidro-cloro-fluor-carbonos), deverão ser
eliminados

até

2030

nos

paises

desenvolvidos

e

2040

naqueles

em

desenvolvimento. O uso de HFC (sem cloro) vem crescendo, mas estas substâncias
estão na cesta de gases que contribuem para o aquecimento global do planeta. Os
hidrocarbonetos, embora tecnicamente viáveis, são inflamáveis e requerem medidas
adequadas

de

segurança.

Novas

tecnologias

estão

sendo

pesquisadas,

diversificando o uso de fluidos, de acordo com o tipo de aplicação.
O R134a (HFC), produzido pela DuPont, em 1988 foi uma ótima alternativa
em substituição aos CFC’s. Possui potencial de degradação praticamente nulo,
porém potencial de aquecimento global elevado, pois não contem átomos de cloro
em sua estrutura. Outras desvantagens é que é mais caro que o R12 e possui
eficiência energética menor. [Teixeira, P.S. 2003].
Fagotti, Fabian (1994) investigou cinco fluidos refrigerantes do ponto de vista
termodinâmico, usando um programa de simulação de compressores alternativos, e
a base de dados REFPROP [Gallagher,1993]. Foram avaliados o CFC12, HCF134a,
HFC152a, HC290, HC600 e HC600a, sendo o H290 o que mostrou melhor
desempenho no modelo estudado.
Outros fluidos refrigerantes vêm sendo empregados e pesquisados: CO2, NH4,
e os Blends (mistura de dois ou três gases).
A DuPont apresentou, recentemente nos Estados Unidos, um novo fluido
refrigerante, o DP-1, como potencial substituto do R-134a em ar condicionado de
automóveis. O fluido refrigerante apresenta uma composição química que apresenta
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baixo potencial de aquecimento global e, segundo a companhia é inofensivo à
camada de ozônio. O produto não é inflamável e apresentou bom desempenho em
vários testes críticos como os de estabilidade térmica, compatibilidade com outros
materiais, efeito lubrificante e toxicidade (Abrava, 2006 Mauricio Xavier, gerente de
Marketing da DuPont Fluorquimicos para a América Latina).
O dióxido de carbono (CO2) foi um refrigerante utilizado desde o inicio do
século 20, possuindo grande número de qualidades. Primeiro, a pressão de trabalho
se situa em uma faixa que permite uma otimização econômica. Um fator relacionado
à compressão é a compatibilidade do óleo lubrificante e materiais de construção. Em
termos de acessibilidade, o refrigerante se encontra em grande quantidade e
facilidade. A operação e manutenção são simples, não necessitando mão de obra
especializada. As elevadas pressões são os maiores problemas desse fluido
refrigerante. O diferencial de pressão é alto em comparação a outros refrigerantes
(Teixeira, P.S. 2003).
Os fluidos refrigerantes possuem cinco índices de impacto ambiental, que são
características importantes na escolha dos mesmos. O ODP, o GWP, o TEWI, o
LCCP e o LCA.
O ODP (Ozone Depletion Potential) é um índice que traduz o potencial de
uma substância para o esgotamento da camada de ozônio. O refrigerante CFC-11 é
tomado como referência, tendo o maior potencial (ODP=1). Embora o ODP de um
refrigerante não guarde relação com seu desempenho energético, este é um critério
chave na escolha do refrigerante. Todo refrigerante com ODP não nulo foi ou será
completamente banido de uso como requerido pelo Protocolo de Montreal. Novos
refrigerantes devem apresentar ODP igual a zero. O ODP em regime permanente
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representa o montante relativo de ozônio destruído pela emissão contínua de um
gás ao longo da vida atmosférica deste. (Pimenta, João 2004).

Ozone Depletion Potential - ODP
[R11 = 1.0]
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Figura 1.3 - Potencial de depreciação da camada de ozônio dos fluidos refrigerantes

GWP (Global Warming Potential) mede o impacto de uma substância como
gás de efeito estufa, relativo ao efeito de aquecimento de uma massa similar de
dióxido de carbono por 100 anos. O dióxido de carbono é usado como referência por
ter

o

maior

impacto

liquido

sobre

o

aquecimento

global.

Refrigerantes

halocarbônicos tipicamente possuem maior GWP que o CO2, mas ocorrem em
quantidades muito menores. (Pimenta, João 2004)
O GWP é calculado pela razão entre o efeito radiante temporal integrado da
liberação instantânea de 1 kg de uma dada sustância, em relação à liberação de 1
kg de um gás de referência. O gás de referência normalmente adotado é o CO2.
(Santos, Marco Aurélio 2000).
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Global Warming Potential - GWP
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Figura 1.4 - Potencial de aquecimento global dos fluidos refrigerantes

O TEWI (Total Equivalent Warming Impact) representa a soma do efeito da
descarga direta do refrigerante na atmosfera mais o efeito da emissão de dióxido de
carbono devido à energia usada ao longo da vida do equipamento. O TEWI é
baseado no dióxido de carbono (GWP=1). A porção de refrigerante é convertida para
o montante de CO2 correspondente que teria um efeito equivalente e então
adicionado às emissões causadas pela geração, também em CO2. O Impacto pode
exceder a vida do equipamento, logo é necessário escolher uma base de tempo
adequado. Um horizonte de tempo integrado (ITH) de 100 anos é freqüentemente
usada. Como os dois componentes que formam o TEWI dependem do sistema, não
é possível obter o TEWI para um refrigerante em particular, pois vazamentos e
eficiência do sistema não são propriedades do refrigerante em si. O cálculo do TEWI
foi inicialmente introduzido por Arthur D. Little do Oak Ridge National Laboratories
em um relatório de 1991 preparados para o Alternative Fluorocarbons Environmental
Acceptability Study (AFEAS) e para o Departament of energy. (Pimenta, João 2004).
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Figura 1.5 - TEWI para alguns refrigerantes
(http://www.ornl.gov/sci/btc/apps/imp-comref.html)

O LCCP (Life Cycle Climatic Performances) foi originado do conceito inicial do
TEWI. Este parâmetro quantifica o impacto ao longo da vida útil devido às emissões
diretas e indiretas de gases efeitos estufa incluindo emissões não intencionais
durante o processo de produção das substancias químicas, a energia envolvida na
fabricação dos componentes, energia consumida na operação e as emissões
quando da disposição final ou reciclagem.
O LCA (Life Cycle Assessment) descreve o impacto ambiental levando em
consideração as matérias primas, os processos unitários de fabricação e suas interrelações até o descarte do equipamento. (Pimenta, João 2004).

1.6 Ciclo de refrigeração

Refrigeração é uma sub área da ciência que estuda o processo de redução e
manutenção da temperatura de um espaço ou material abaixo da temperatura
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ambiente. Refrigeração significa esfriar constantemente, conservar frio.

Para se

obter baixa temperatura em um corpo, deve-se extrair energia do corpo que se quer
refrigerar, transferindo-a para outro corpo com temperatura menor.
Na figura abaixo se mostra um circuito típico de refrigeração, que consiste de
um compressor, um condensador, uma válvula de expansão e um evaporador.

Figura 1.6 - Esquema de um típico ciclo de Refrigeração de um compressor a vapor (Tecumseh)

O refrigerante é o fluido de trabalho do ciclo que, alternadamente, vaporiza e
condensa quando absorve e cede calor, respectivamente.
O condensador é um trocador de calor. O calor do vapor refrigerante quente é
transferido, através das paredes do condensador, para o meio externo. Como
resultado, o vapor refrigerante é primeiro resfriado até o estado saturado e, então,
condensado para o estado líquido.
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A válvula de expansão ou tubo capilar é um dispositivo que, através da
restrição da vazão, possui a função de regular a quantidade de refrigerante que
chega ao evaporador. Com isso obtém-se a queda de pressão necessária para
permitir,

ao

refrigerante,

vaporizar

a

pressão

baixa

no

evaporador

e,

simultaneamente, condensar a pressão elevada no condensador. Dessa forma, a
válvula de expansão divide o sistema em duas seções de pressão: o lado de alta e o
lado de baixa.
O evaporador é um trocador de calor na qual o fluido refrigerante é
vaporizado com o objetivo de remover calor de um ambiente ou produto refrigerado.
Devido às diversas aplicações na refrigeração mecânica, os evaporadores são
fabricados em grandes variedades de tipos, formas e tamanhos (DOSSAT, 1984).
Um ciclo de refrigeração pode ser considerado ideal se os processos de
compressão e de expansão forem isentrópicos (adiabáticos e reversíveis) e se as
transferências de calor no condensador e no evaporador forem isotérmicas (Figura
1.7). No entanto, o efeito do trocador de calor somado às perdas viscosas e
transferências de calor com diferença finita de temperatura nos demais componentes
originam um ciclo de refrigeração longe do ideal: enquanto o trabalho consumido em
um ciclo ideal é dado pela área ABCD da Figura 1.7, o ciclo real consome um
trabalho equivalente à área formada pelos pontos 12345. As capacidades de
refrigeração são similares, como pode ser observado comparando-se as áreas
abaixo das linhas D-A e 4-5.
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Figura 1.7 - Comparação entre ciclo ideal e ciclo real de refrigeração em um Diagrama T-s
(Hermes, 2006).

1.7 Eficiência energética

Em um esforço para reduzir o consumo de energia em residências o
Departamento de energia dos Estados Unidos limitou, desde 1993, o consumo de
energia. Por exemplo, um refrigerador de 1000 litros com degelo manual poderia
gastar até 779 kWh/ano. Novos modelos têm sido desenvolvidos para diminuir cada
vez mais este índice. Uma nova padronização foi adotada em Julho de 2001,
segundo a qual o compressor deveria consumir menos de 558 kWh/ano [Dagmar
1993].
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No Brasil, segundo dados do PROCEL – Programa Nacional de Conservação
de Energia Elétrica – o consumo elétrico no ano de 1999 atingiu o valor de 291.110
GWh. A divisão do consumo deste ano, de acordo com os setores de utilização,
pode ser visualizada na Figura 1.8, a seguir.

Figura 1.8 - Perfil do consumo de energia do Brasil em 1999
(http://www.eletrobras.gov.br/procel)

Ainda segundo dados do PROCEL, o consumo de energia elétrica em
residências referentes à refrigeração corresponde cerca de 1/3 do total, ou seja, a
refrigeração corresponderia a um consumo de cerca de 27.000 GWh para o Brasil no
ano de 1999.
Um refrigerador doméstico típico consome cerca de 30 kWh/mês, o que
equivale ao consumo de uma lâmpada incandescente de 40 W. Embora o consumo
unitário seja relativamente pequeno, o conjunto de refrigeradores domésticos em
operação no Brasil consome 11% de toda a energia elétrica produzida [Eletrobrás
2004]. Isto se deve à baixa eficiência termodinâmica destes produtos – em torno de
15% – e à ampla quantidade de aparelhos em operação. Daí a importância de
pesquisas visando o aumento da eficiência energética de refrigeradores domésticos.
(Hermes, 2006).
A redução destes valores é importante não só para a redução da conta de
energia, mas também devido ao problema energético.
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Uma das medidas adotadas pelo governo para implementar a oferta e procura
de produtos mais econômicos em relação ao consumo de energia foi a criação do
selo Procel. O selo Procel de Economia de Energia é um instrumento promocional
do Procel, concedido anualmente, desde 1993, aos equipamentos elétricos que
apresentam os melhores índices de eficiência energética dentro das suas categorias.
Sua finalidade é estimular a fabricação nacional de produtos eletroeletrônicos mais
eficientes no item economia de energia, e orientar o consumidor no ato da compra,
de forma que ele possa adquirir os equipamentos que apresentam os melhores
níveis de eficiência energética (Welter, B.M. 2001).
Portanto, o principal objetivo é desenvolver compressores e refrigeradores
altamente eficientes, com baixo consumo de energia, pequenos, e que transmitam
baixo nível de ruído com custo reduzido.

1.8 Pesquisa e Desenvolvimento

De acordo com Hermes (2006), a pesquisa tecnológica na área de
refrigeração pode ser classificada de acordo com três linhas básicas: (a) melhoria de
eficiência energética; (b) refrigerantes alternativos; e (c) sistemas alternativos de
refrigeração. A primeira é estimulada tanto pelo governo, cujos critérios de
classificação de produtos são reajustados periodicamente, como pelo consumidor
final, cada vez mais consciente do impacto ambiental e financeiro do desperdício de
energia. A segunda se fundamenta nas diretrizes estabelecidas pelos protocolos de
Montreal (1987) e de Kioto (1997), que regulamentam, respectivamente, a produção
e o consumo de substâncias agressivas à camada de ozônio e intensificadoras do
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efeito estufa na atmosfera. A terceira está intimamente ligada às demais, mas é
também motivada pela busca de novos mercados consumidores.

1.9 Mapa do compressor

Alguns fabricantes utilizam a condição ASHRAE para avaliação de um
compressor hermético. Esta condição considera -23.3°C (-10°F) para temperatura de
evaporação, a temperatura de condensação igual a 54,4ºC (130°F) e 32.2°C (90°F)
para a temperatura ambiente, de sucção e linha de liquido. Esta condição é
comumente utilizada na indústria. A temperatura de condensação desse teste pode
ter

sido

adequada

anos

atrás

quando

refrigeradores

e

freezer

usavam

condensadores com ventilação natural, contudo as mais modernas aplicações de
refrigeradores e freezer utilizam condensadores com ventilação forçada que provoca
uma temperatura de condensação abaixo de 54,4ºC (130ºF). Alguns compressores
são usados unicamente em ciclos de refrigeração para que a temperatura de
evaporação seja muito maior que -23,3ºC (-10ºF), consequentemente esse valor de
temperatura não é um ponto de teste útil para aplicação de compressores nestes
produtos (Jähing, Dagmar 2000). Em catálogos de fabricantes, pode-se encontrar
também, os testes ou condições Speer e Cecomaf (www.tecumseh.com.br).
Os fabricantes fornecem também os mapas que mostram o desempenho de
um compressor para uma escala de temperaturas de evaporação e condensação,
chamado de curva de desempenho.
Um dos métodos empregados para determinação desses mapas é descrito na
norma ARI 540 (ARI 1991). Segundo este método ao menos 10 medidas do fluxo
mássico de refrigerante e da potência elétrica em diferentes condições de operação
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têm que ser tomadas para poder gerar os mapas. .Alguns fabricantes fazem 16, 20
ou 25 medições para determinar tais mapas.

Figura 1.9 - Exemplo de curva do fluxo de massa de um modelo de compressor hermético fornecido
pelo fabricante com 25 pontos de teste (Catalogo eletrônico Tecumseh do Brasil)

Toda esta informação é fornecida para uma temperatura ambiente de 32.2°C
(90°F) embora o compressor em um refrigerador domés tico seja muito provável que
opere sob temperaturas ambientais muito mais baixas. No

apêndice item 7.3

encontra-se dados de desempenho de três modelos de compressores herméticos
retirados do Catálogo eletrônico Tecumseh do Brasil Ltda.
Para construir mapas exatos de compressores, contendo a informação do
desempenho de um compressor em uma larga escala de temperaturas de
evaporação, condensação e ambiente é mais vantajoso considerar um outro tipo de
procedimento. De acordo com Dagmar (1999) este método deve permitir o uso de
um número pequeno de medidas assim como a interpolação e extrapolação de
outras condições de operação para a obtenção aproximada, porém com certa
exatidão do mapa de desempenho do compressor.
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1.10 Calorímetro

Segundo a ISO 917, diversos métodos de testes são utilizados para
determinação da capacidade de refrigeração, a potencia, a eficiência isentrópica e o
coeficiente de performance em um calorímetro (Joffily, L.A.L 2004).
Algumas regras são necessárias:
•

Todos os instrumentos e aparatos auxiliar de medição devem estar
corretamente localizados em relação às tomadas de admissão e
escape do compressor e devem ser corretamente calibrados.

•

A pressão e a temperatura na tomada de sucção e descarga do
compressor devem ser medidos no mesmo ponto, porém antes do
ponto de admissão e descarga respectivamente, ou da válvula de
bloqueio.

•

Uma carga de refrigerante e óleo adequada devem estar presentes no
sistema. O conteúdo de óleo misturado ao refrigerante não deve
ultrapassar 1,5 % em massa, caso contrário, um separador de óleo
deve ser instalado na descarga, juntamente com um mecanismo
eficiente para que este óleo possa retornar diretamente ao sistema de
lubrificação do compressor. Utilizando este dispositivo, o lubrificante
retorna para linha de sucção.

•

Nenhuma quantidade de refrigerante ou óleo dever ser acrescentada
durante o teste.

Segundo a norma ISO 917, os testes padrões de performance aplicados a
compressores podem ser classificados como:
Calorímetro no Evaporador
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•

Método A, calorímetro com fluido secundário;

•

Método B, utilização de um sistema tipo “inundado” do lado do refrigerante;

•

Método C, utilização de um sistema “a seco” do lado refrigerante.

Medida direta
•

Método D1, medidor de vazão colocado do lado do refrigerante em fase
vapor;

•

Método F, medidor de vazão colocado do lado do refrigerante em fase liquida;

•

Método D2, condensação da parte do vapor refrigerante que circula em alta
pressão.

Calorímetro no condensador
•

Método G, condensador resfriado a água.

Outros métodos:
•

Método J, resfriamento pelo vapor de refrigerante;

•

Método K, calorímetro instalado na linha de descarga.
Os compressores testados utilizaram o método A, no entanto a norma

ASHRAE 23-1978, recomenda a utilização de dois métodos para comprovação dos
resultados. No calorímetro onde foram realizados os testes utilizam-se os Métodos A
e F. No presente trabalho utiliza-se o método A.
Método A
Este método utiliza como calorímetro um reservatório contendo um fluido
volátil (fluido secundário) imerso em um aquecedor elétrico. O evaporador na forma
de serpentina, é suspenso na parte superior do reservatório, que deve ser isolado
termicamente de forma que as perdas de calor não excedam em 5% a potência
frigorífica do compressor. A vazão de refrigerante é controlada através da válvula de
expansão, que pode ser manual ou de pressão constante.
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A pressão de sucção deve ser ajustada através da válvula de expansão e a
temperatura do vapor de refrigerante que entra no compressor deve ser variada
através do calor cedido ao fluido secundário pelo aquecedor elétrico. O ajuste da
pressão de descarga deve ser feito variando as condições de condensação
(temperatura e vazão do refrigerante) ou por intermédio de dispositivo de controle de
pressão na linha de descarga.
A vazão é obtida através do calor cedido pelo aquecedor e pela diferença de
entalpia na entrada e saída do calorímetro. A sistemática de um calorímetro é
mostrada na figura 1.10.

Condensador

Evaporador
VxP

Água
T

Medidor de
Vazão

Controle
pressão de

sucção
P
P

T

Controlador da
pressão de

P
Compressor

Condensação
Controlador do
super
aquecimento

Figura 1.10 - Esquema de um diagrama de um sistema de calorímetro Método A.
(Tecumseh do Brasil Ltda)
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1.11 Objetivos

Os objetivos deste trabalho são:
1-Revisão bibliográfica de métodos para avaliação de compressores
herméticos.
2-Coletar dados de desempenho de compressores utilizando dados
experimentais de testes calorimétricos de vários modelos de compressores em
diferentes condições experimentais.
3-Desenvolver modelos numéricos de otimização a partir de resultados
experimentais para predizer o comportamento de compressores herméticos
alternativos.
Especificamente neste trabalho se utiliza um método semi–empírico para
determinação das eficiências volumétrica e combinada do compressor hermético
alternativo. Relações para estimar aproximadamente o fluxo de massa e a potência
elétrica do compressor também são propostas. O método é implementado no
software EES (Engineering Equation Solver) e baseia-se no desenvolvimento de
Jahing (1999) e Jahing et al. (2000). Os resultados do modelo podem ser usados
para o projeto de novos compressores.
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2

_____________________________Revisão Bibliográfica

2.1 Tipos de Compressores.

Existem diversos tipos de compressores: centrífugos, rotativos, lineares,
alternativos, de palheta, de parafuso e outros; diferenciando consideravelmente em
construção, modos de compressão e eficiência. Todos eles têm a mesma tarefa
comum de comprimir o gás da linha de sucção até a descarga.
Os tipos alternativos e rotativos são compressores de deslocamento positivo,
nos quais a compressão do vapor é efetuada mecanicamente por meio de um
elemento de compressão. No compressor alternativo, o elemento de compressão do
vapor é um pistão alternativo, enquanto no compressor rotativo, o elemento de
compressão toma a forma de um rolo ou lóbulo. O compressor centrífugo, por outro
lado, não possui elemento de compressão; nele a compressão do vapor é efetuada
pela ação da força centrífuga que é desenvolvida quando o vapor é girado por um
rotor em alta velocidade.
Os compressores alternativos são largamente usados em muitas aplicações
de engenharia. Eles são simples em principio e podem aceitar grandes variações
das condições de sucção e descarga. Sua flexibilidade é combinada com potência
mínima por volume de máquina sob vasta gama de operações. Os compressores
alternativos ainda podem ser herméticos, semi-herméticos e abertos.
Os compressores ainda podem ser divididos considerando a pressão de
evaporação:
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a) Baixa pressão;
b) Média/Alta pressão;
c) Pressão Comercial.

A tabela 2.1 apresenta as faixas de aplicação e seus limites.
Tabela 2.1 – Faixa de aplicação compressor.
Faixa de Aplicação
Baixa Pressão de Evaporação (LBP)

Temperatura de Evaporação
-34,4 a -12,2 ºC

Média/Alta Pressão de Evaporação (MBP/HBP)

-15,0 a +12,8 ºC
-20,0 a +10,0 ºC

Pressão Comercial de Evaporação (CBP)

-17,8 a +10,0 ºC

Alta pressão de Evaporação/Condicionador de

0,0 a +12,8 ºC

ar (HBP/AC)
(Apostila curso Sistemas Frigoríficos – Prof. Dr. Antonio Morreira dos Santos, 2006).

O uso de um compressor fora de sua faixa de aplicação pode resultar nas
seguintes conseqüências:
a) Perda de rendimento;
b) Superaquecimento;
c) Alto consumo de energia;
d) Redução drástica da vida útil e
e) Perda da capacidade de partida.
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2.2 Compressores Herméticos alternativos

O compressor é o componente central do sistema frigorífico. Através do
fornecimento de energia elétrica ele consegue produzir fluxo de massa refrigerante
para gerar o resfriamento.
As maiorias das aplicações de pequeno porte, tais como: refrigeradores,
freezers, bebedouros e aparelhos de ar condicionado residencial, utilizam
compressores do tipo hermético alternativo. Ele é especialmente adaptável para o
uso com refrigerantes que requeiram deslocamentos relativamente pequenos e com
condensação a pressões relativamente altas.

Figura 2.1

- Foto de um compressor hermético – (Fonte catálogo geral Tecumseh do Brasil 2004)

Os compressores mais empregados em refrigeração doméstica são do tipo
hermético alternativo, em que a compressão do refrigerante é realizada por um
pistão que se desloca alternadamente no interior de um cilindro pela ação de um
motor elétrico. A conversão do movimento rotativo do motor no movimento linear do
pistão é feita através de um mecanismo biela-manivela. Aproximadamente 50% da
energia consumida pelo motor é usada para comprimir o refrigerante, enquanto o
resto é perdido através de diferentes mecanismos de perda. O fluxo de refrigerante
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para o interior do cilindro é controlado por duas válvulas tipo palheta, cujas
dinâmicas de abertura e fechamento dependem principalmente da pressão no
interior do cilindro e das pressões nas câmaras de sucção e de descarga.
A Figura 2.2 esquematiza um compressor hermético alternativo típico
empregado em refrigeradores domésticos. A lubrificação das partes móveis é
realizada por um óleo no qual o refrigerante é solúvel a fim de garantir pressões de
equalização moderadas e, com isso, permitir o uso de motores de menor custo.
(Hermes, 2006)
pistão

cilindro

biela

Placa válvula
sucção

processo

carcaça

excêntrico

filtro de
sucção
motor
elétrico
eixo
descarga

Terminal
elétrico

cárter

bomba
de óleo

Figura 2.2

- Compressor hermético alternativo de pequena capacidade
(Fonte: Tecumseh do Brasil Ltda)

2.3 Funcionamento de um sistema frigorífico.

A figura 2.1 mostra um exemplo de compressor hermético alternativo. Como
comentado anteriormente, o compressor alternativo possui um pistão diretamente
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acionado por uma biela acoplado ao eixo da manivela que é movido pelo motor
elétrico (Figura 1.1).
Os movimentos alternativos do pistão são denominados avanço e retorno.
Quando o pistão do compressor retorna, durante o tempo de admissão, o vapor de
baixa pressão da tubulação de admissão é aspirado para o cilindro através das
válvulas de sucção. Quando o pistão avança, o vapor de baixa pressão é
comprimido e, então, descarregado como um fluido de alta pressão, através da
válvula de descarga no momento que a pressão no cilindro - devido à restrição
imposta pela válvula de expansão - passa a ser maior que a do condensador. O
fluido chega, então, ao condensador onde é liquefeito por convecção (natural e
forçada), para o ambiente. Depois de liquefeito, o refrigerante passa pela válvula de
expansão expandindo-se para o evaporador.
No evaporador o fluido se evapora a baixa pressão e temperatura devido à
energia que recebe do ambiente onde se encontra (evaporador). Saindo do
evaporador, o refrigerante em forma de vapor, retorna ao compressor para
recomeçar um novo ciclo.
Considerando o ciclo mostrado na Figura 1.2, pode-se notar que vários
fatores influenciam na eficiência do sistema de refrigeração. Estes são: temperatura
do meio ambiente e de trabalho, dimensionamento do sistema de refrigeração (tubo
capilar, válvula de expansão, filtro secador, evaporador, condensador), tipo de
refrigerante, entre outros. Porém é evidente a importância do compressor. O
compressor é o responsável por toda movimentação de massa refrigerante pelo
sistema. Um compressor bem dimensionado e de correta aplicação implicará num
bom desempenho do sistema de refrigeração e do compressor propriamente dito.
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2.4 Fatores que afetam o desempenho de um compressor

O compressor é projetado considerando, fundamentalmente, o desempenho
adequado e tipo de aplicação. Ou seja, procura-se em um compressor a melhor
eficiência através da relação entre sua capacidade frigorífica e potência consumida.
Portanto as duas características mais importantes de um compressor são a
capacidade de refrigeração e sua potência (Apostila curso Sistemas Frigoríficos –
Prof. Dr. Antonio Moreira dos Santos, 2006).
Capacidade frigorífica de um compressor é a quantidade de massa
refrigerante bombeada pelo compressor por unidade de tempo, multiplicado pela
diferença de entalpia na entrada e saída do evaporador (Stoecker,1985). O
compressor é responsável pela vazão de refrigerante que escoa no circuito de
refrigeração e a vazão influencia diretamente na sua capacidade frigorífica (Apostila
curso Sistemas Frigoríficos – Prof. Dr. Antonio Moreira dos Santos, 2006).
Potência consumida de um compressor é o trabalho necessário para
transformar a energia elétrica em mecânica para fazer a sucção e descarga do fluido
refrigerante por unidade de tempo (Wylen G.J.V 1993).
A vazão em massa (Kg/s), promovida pelo compressor é proporcional à taxa
de deslocamento, à eficiência (capacitiva) volumétrica e inversamente proporcional
ao volume especifico do gás que entra no compressor. Esta propriedade é muito
influenciada pelo estado do gás na entrada do compressor, ou seja, a vazão em
massa depende em muito da condição de pressão e temperatura do gás na entrada
do compressor (Apostila curso Sistemas Frigoríficos – Prof. Dr. Antonio Moreira dos
Santos, 2006). O termo desempenho ou eficiência de um compressor significa
diferentes coisas para diferentes pessoas na indústria geral de refrigeração. Por
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exemplo; eficiência isotérmica, eficiência adiabática, eficiência mecânica, eficiência
volumétrica de espaço nocivo e eficiência volumétrica total são alguns dos termos
mais comuns usados na indústria de compressores de ar e gás. Na indústria de
refrigeração e ar condicionado alguns dos termos mais comuns usados para indicar
o desempenho do compressor são: o coeficiente de desempenho (COP), a taxa de
eficiência energética (EER), fator de desempenho, e eficiência relativa, ao lado de
outros menos comuns, tal como eficiência de compressão, eficiência volumétrica e
mecânica, etc...
No entanto, os termos mais utilizados na indústria de refrigeração e ar
condicionado são os índices EER e COP.
Para avaliar o desempenho de um compressor dois tipos de análise
termodinâmicas podem ser utilizadas. A primeira lei da termodinâmica e a análise de
exergia baseada na segunda lei da termodinâmica. A primeira lei mostra
qualitativamente as relações entre calor, trabalho e energia. Enquanto a exergia dános informações sobre as perdas de energia devido a irreversibilidades.
No calculo do desempenho ou eficiência dos compressores herméticos muitos
parâmetros tem que ser levados em consideração. Entre eles fluxo de massa real,
trabalho de compressão, trabalho mecânico, trabalho elétrico, perdas devido à
transferência de calor e à dissipação de energia, dinâmica das válvulas, entre outros.
É necessário, portanto avaliar corretamente todos estes parâmetros para

uma

grande gama de diferentes condições de trabalho.
Na literatura existem diversas aproximações diferentes para modelar
compressores de refrigeração. No livro de termodinâmica [Moran e Shapiro 1993],
compressores são assumidos como adiabáticos e a eficiência isentrópica é usada
para quantificar ineficiências [Jahnig, D. 1999]. Motores ineficientes e transferência
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de calor do compressor através de suas fronteiras, não são levados em
consideração.

Figura 2.3 - Diagrama Pressão-Entalpia mostrando uma medida tomada (1), compressão
isentrópica (2), e compressão adiabática com uma eficiência isentrópica de 0.8 (3).

A figura 2.3 ilustra pontos finais de três diferentes processos de compressão.
O processo 1 descreve condições reais da sucção e da descarga para um
compressor real. Os dados de condição de entrada mostrados são 183,3 KPa e
32,2ºC. O Processo 2 é isentrópico (adiabático e reversível). A eficiência isentrópica
é 1. O Processo 3 também é adiabático, mas não reversível. Este processo tem uma
eficiência isentrópica de 0.8; conseqüentemente a potência necessitada para este
processo é maior do que necessitada para o caso anterior. Na condição de saída
(ponto 1), o refrigerante sai do compressor mais frio do que no caso isentrópico o
qual mostra que o compressor está longe de ser adiabático. A figura mostra também
que, quando o compressor não é adiabático, menos potencia é necessária para
conseguir a mesma variação de pressão [Baehr (1992), Çengel e Boles (1994)].
Entretanto, a potência não é nula como sugerido na Figura 2.3 (a variação de
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entalpia é quase zero) porque nem toda a transferência de calor ocorre
simultaneamente, mas um pouco antes ou depois do processo de compressão. A
potencia é aproximadamente igual à transferência de calor para o meio circundante
do compressor. Em um refrigerador ou em um freezer doméstico a carcaça
hermética do compressor é pintada de preto e geralmente um ventilador é
posicionado sobre ela, para melhorar a transferência de calor e consequentemente o
consumo de potência.
O estado do gás refrigerante também é importante, porém não depende
somente do que acontece no cilindro de compressão, mas também nas mudanças
que ocorrem através das passagens do abafador de sucção, válvulas e linha de
descarga.
Pandeya, P. e Soedel, W. 1978, desenvolveram um procedimento bastante
abrangente para cálculo da eficiência de um compressor, denominada de eficiência
de desempenho. Foram levados em considerações as diversas perdas de energia e
massa do compressor.

η p = η ma ⋅η c ⋅η m ⋅η motor

(1)

η p - eficiência de desempenho

η ma - eficiência do fluxo de massa
ηc - eficiência adiabática do compressor
η m - eficiência mecânica
η motor - eficiência do motor elétrico
Este procedimento é muito utilizado para calcular as perdas em compressores
herméticos usando dados experimentais ou programas de simulação.
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Muitos autores, tais como Bukac, Hubert (2004); Jahnig, D. (1999);
Chrustalev, B.S (1996); Haberschill, P (1994) e outros, desenvolveram modelos
matemáticos

e

computacionais,

empíricos

e

semi-empíricos,

levando

em

consideração muitos dos parâmetros mencionados acima.

2.5 Caracterização de modelos de compressores (Rasmussen e Jakobsen 2000)

Rasmussen e Jakobsen (2000) apresentaram um método para caracterização
de modelos de compressores. De acordo com os autores o termo “modelo de
compressor” é usado para descrever diversos tipos de modelos. Considerando este
termo associado apenas a modelos matemáticos que focam nos processos
termodinâmicos da linha de sucção até a linha de descarga, ou seja, modelos que
calculam o desempenho de compressores, os autores fazem um método de
caracterização para estes tipos de modelos. A caracterização é baseada no nível de
conhecimento necessário para desenvolver um modelo matemático. Na figura 2.4 se
mostram as seis principais categorias de modelos de compressores introduzidas por
Rasmussen e Jakobsen (2000). Modelos que requerem um menor nível de
conhecimento são chamados de “caixa preta” e modelos que requerem um alto nível
de conhecimento são chamados de “caixa branca”. Nesta escala todos os modelos
situados entre os dois limites são chamados de modelos de “caixa cinza”.
As equações dos modelos de “caixa preta” representam somente relações
numéricas entre entradas e saídas e não descrevem diretamente nenhum fenômeno
físico. As equações dos modelos de “caixa cinza” podem também conter relações
numéricas baseadas em estatísticas, porém contêm equações descrevendo
fenômenos físicos a partir de equações fundamentais. Nos modelos de “caixa
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branca”, todos os processos são descritos usando equações fundamentais
(conservação da massa, energia e quantidade de movimento, geração de entropia,
equações de Navier- Stokes, etc). Segundo Rasmussen e Jakobsen (2000) o
verdadeiro modelo de compressor de “caixa branca” poderá nunca ser desenvolvido,
pois o conhecimento necessário para desenvolver tal modelo é muito extenso para
deduzir e organizar.

CAIXA PRETA

•

Correlações estatísticas baseadas em variáveis de desempenho do sistema:

Q& E , COP,η CARNOT = f (TE , TC ) = c1 − c 2TE − c3TC − c 4TE2 − c5TE TC
•

− c 6TC2 − c7TE3 − c8TC TE2 − c9TE TC2 − c10TC3
Correlações estatísticas baseadas em variáveis do desempenho do
compressor:

η IS ,ηv = f (TE , TC ) = c1TE + c 2TC + c3TE TC + c 4TE2 + c5TC2
•

Modelos orientados ao processo:

η IS ,ηv = f ( p 4 / p3 ,V&1 , TE ,Vd / Vb )
•
•

•

Modelos orientados aos fenômenos (um ou mais volumes de controle)
Modelos de construção orientada (muitos volumes de controle, modelos
dinâmicos)
Modelos distribuídos (equações diferenciais parciais)

CAIXA BRANCA

Figura 2.4

- Caracterização de modelos de compressores

As duas primeiras categorias contêm modelos de compressores que usam
correlações baseadas em dados estatísticos. A primeira categoria são modelos cujas
saídas são as variáveis que caracterizam o desempenho do sistema como a
capacidade de refrigeração, COP e eficiência de Carnot. Na segunda categoria,
variáveis, que caracterizam o desempenho do compressor, como a eficiência
isentrópica e volumétrica são as saídas do modelo. Equações polinomiais são
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freqüentemente recomendadas para os modelos destas duas categorias, onde todos
coeficientes polinomiais são determinados a partir de dados experimentais (mapas
de compressores).
A terceira categoria também contém modelos baseados em dados
estatísticos, sendo que de alguma forma, estes modelos descrevem o desempenho
do compressor usando variáveis geométricas tais como: deslocamento do
compressor e volume nocivo. Como na segunda categoria, variáveis como as
eficiências isentrópica e volumétrica do compressor são freqüentemente adotadas
como resultado do modelo.
Para as próximas três categorias de modelos o compressor é dividido em
partes individuais (volumes de controle) acopladas entre si em termos de fluxo de
massa e energia (entropia/exergia). A primeira destas categorias contêm os modelos
orientados aos fenômenos, nos quais, a divisão do compressor em volumes de
controle baseia-se em fenômenos gerais e não necessariamente nos componentes
individuais do compressor. Tipicamente estes modelos estão centrados ao redor da
modelagem dos processos que acontecem na câmara de compressão (cilindro do
compressor). Modelos orientados á fenômenos podem ser modelos estacionários ou
dinâmicos.
Com o aumento do número de volumes de controle os modelos tornam-se
orientados à construção orientada, de forma que cada volume de controle
representa um componente específico do compressor. Neste caso, em cada volume
de controle os processos são descritos usando equações algébrico-diferenciais.
A ultima categoria antes do modelo de ‘caixa branca’ contem modelos
baseados em modelos orientados à construção, mas que contem um ou mais submodelos distribuídos para descrever alguns dos processos nos volumes de
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controles. Os sub-modelos distribuídos utilizam equações diferenciais parciais
freqüentemente resolvidas com métodos de elementos finitos ou de diferenças
finitas.
Quando se aplica a classificação acima aos modelos matemáticos
apresentados na literatura, encontra-se comumente que os modelos não são
suficientemente detalhados para uma precisa categorização. Atualmente, a maioria
dos modelos, encontrados na bibliografia podem ser classificados como modelos
orientados aos fenômenos e à construção. Poucos podem ser aproximadamente
categorizados como modelos distribuídos (Rasmussen e Jakobsen 2000).
Usando o método de categorização, Rasmussen e Jakobsen (2000)
identificaram as seguintes tendências nas áreas a seguir relatadas:
-

Complexidade dos Modelos: A tendência geral nos modelos publicados
recentemente é o aumento da complexidade numérica dos modelos. Esta
tendência não é somente resultado de oportunidades devido ao aumento da
capacidade computacional dos PCs, mas é também resultado do aumento da
necessidade de conhecimentos mais detalhados sobre os processos dentro
dos compressores.

-

Propósito dos Modelos: A revisão dos modelos mostrou que o propósito dos
modelos tem mudado no decorrer dos anos. Anteriormente os modelos de
compressores eram desenvolvidos para investigações muito especificas,
razão pela qual nem todas as partes do compressor eram inclusas nos
modelos. Atualmente os modelos parecem ser mais gerais, compreendendo
mais e mais componentes, permitindo que o modelo seja usado para
diferentes tipos de investigações.
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A seguinte lista mostra os propósitos freqüentemente mais encontrados para
desenvolvimento dos modelos acima comentados: a) Impacto das propriedades dos
refrigerantes no desempenho do compressor; b) Controle de capacidade de
compressores de velocidade variável; c) Transferência de calor no cilindro; d)
Válvulas controladas por pressão.
-

Estrutura do Modelo: Tradicionalmente programas computacionais de
modelos de compressores têm sido estruturados para simulação de um
compressor especifico ou uma série especifica de compressores. O método
de programação usado é freqüentemente descrito como programação
funcional. Recentemente, métodos de modelagem orientados a objeto têm
sido apresentados. Estes métodos dividem o compressor em partes ou
módulos que podem ser descritos de forma geral como cilindros, abafadores,
mecanismos de compressão, motores, etc. As vantagens deste método é que
um modelo de simulação da maioria dos compressores pode ser construído
combinando modelos de componentes gerais a partir de livrarias numéricas
padrão. O método orientado a objeto não é um método novo, porém sua
aplicação para modelagem de compressores é nova.
Diante dos diversos métodos e possíveis erros de categorização , abaixo será

tentado separar os modelos estudados nestas categorias exemplificas por
Rasmussen e Jakobsen (2000).
Nas seções a seguir desenvolve-se uma classificação tentativa de alguns
trabalhos encontrados na bibliografia considerando as definições acima comentadas.
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2.6 Método das correlações estatísticas baseadas em variáveis de desempenho do
sistema.

Oliveira, Sidnei José (2001) desenvolveu uma metodologia utilizando o
método de superfícies e o planejamento de experimentos para otimização e análise
do sistema de refrigeração. Foram estudadas oito variáveis de respostas:
Capacidade frigorífica, Coeficiente de eficácia (COP), Temperatura de descarga,
Super aquecimento, Sub resfriamento, Vazão de refrigerante Temperatura de
evaporação e Temperatura de condensação; e três variáveis independentes: o
diâmetro do tubo capilar, o comprimento e a carga refrigerante.
Jahing, D.J. et al. (2000) propôs um modelo para determinação da eficiência
volumétrica e combinada do compressor usando um método semi-empírico e taxa de
fluxo de massa e dados de potência de calorímetro. O modelo assume um processo
de compressão politrópico. O modelo tem cinco parâmetros que devem ser
determinados usando dados experimentais. Quatro medições de taxa de fluxo de
refrigerante e potência de compressor são suficientes para determinar os parâmetros
do modelo. Este modelo permite analisar melhor dados experimentais de calorímetro
e o comportamento do compressor em diferentes condições operacionais e com
diferentes configurações geométricas. O presente trabalho usará este tipo de modelo
para calcular os parâmetros de projeto necessários.
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2.7 Método das correlações estatísticas baseadas em variáveis do desempenho do
compressor.

Scheel, Lyman (1972) utilizou um método para avaliação da eficiência de
compressão de um pistão de um compressor a gás. As perdas são relatadas ao
máximo da velocidade do gás que passa através da válvula, considerando o
processo adiabático ou isentrópico.
Suefuzi, Kazutaka and Nakayama, Susumu (1980) desenvolveram um método
simplificado para estimar o desempenho de um compressor hermético alternativo.
Um diagrama é utilizado para esse propósito. O diagrama é obtido por medições de
mudança de pressão no cilindro, nas câmaras de sucção e descarga através de
sensores de pressão. Com a utilização desses dados o desempenho pode
facilmente ser estimado. Este modelo permite estudar as causas de perda de
energia e de fluxo massa que acontecem pelo superaquecimento na sucção do gás.
Também pode ser utilizado para avaliar variações em dimensões geométricas como
diâmetro de pistão, curso, comprimento da biela, e espaço nocivo, assim como
avaliar os processos de transferência de calor na carcaça.
Haberschill, P et al. (1994) desenvolveram um modelo para simular
compressores rotativos, alternativos e de palheta selados, operando num vasto
conjunto de condições operacionais em sistemas de ar condicionado para baixa
capacidade. O modelo é desenvolvido para regime permanente. Somente um
pequeno número de parâmetros testados (três) é requerido para determinar os
parâmetros do modelo e predizer as condições de saída através das variáveis de
entrada. Os resultados dão um máximo erro quadrático menor que 5K na
temperatura de descarga e menos que 6% no consumo de potência elétrica e 5% na
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taxa de fluxo de massa refrigerante. A compressão é considerada politrópica,
pressões e temperatura de descarga são consideradas constantes. Os parâmetros
testados foram; coeficiente politrópico, taxa de vazamento do fluxo e perdas de calor
com o meio ambiente.

2.8 Método dos modelos orientados ao processo.

Prakash, R and Singh, R (1974) desenvolveram um modelo matemático que
inclui a formulação de processos termodinâmicos no cilindro, transferência de calor
nas passagens de válvulas e dentro do cilindro, fluxo de massa através das válvulas
e dinâmica e cinemática das válvulas no compressor para simular um compressor de
um pistão. Alguns parâmetros não foram levados em consideração, como
propriedades do gás, pulso do gás nas linhas de sucção e descarga, vazamento no
cilindro, atrito, entre outros.
Röttger, I.W. (1976) apresentou um complexo modelo para compressores de
refrigeração. Identificou que os componentes do compressor, que exercem maior
influência no sistema de refrigeração, são as válvulas de sucção e descarga
trabalhando dinamicamente. Isto influencia em grau considerável o ciclo de
funcionamento, que pode ser otimizado usando o modelo de gás ideal, permitindo a
obtenção de resultados de exatidão satisfatória.
Kent (1974), Prakash e Singh (1974) utilizam a termodinâmica para descrever
as mudanças do estado do refrigerante para fora do processo de sucção,
compressão e descarga. Brok et al. (1980) modelam a transferência de calor no
cilindro tão bem quanto usa um balanço de energia no aquecimento do refrigerante
durante o processo de sucção.
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Os compressores alternativos não funcionam de maneira continuada, isto é,
eles não descarregam continuamente refrigerante a alta pressão. Devido à
alternância entre os processos de sucção e descarga e a movimentação das
válvulas, o compressor descarrega refrigerante sob a forma de pulsos. Para se levar
em consideração esta natureza dinâmica dos processos que ocorrem no
compressor, torna-se necessário simular dinamicamente o movimento das válvulas,
a interação de pressões entre o cilindro e as câmaras de sucção e descarga e a
transferência de calor no cilindro.
Hiller e Glicksman (1976) usam somente a representação aproximada da
dinâmica nas válvulas e passagens para limitar o numero de parâmetros envolvidos.
Röttger e Kruse (1976) descrevem as pulsações estacionárias do gás nas câmaras
da válvula assim como a transferência de calor no cilindro. Escanes et. al (1996) e
Pérez-Segarra et. al (1994) desenvolveram um modelo muito detalhado da dinâmica
dos fluidos no compressor incluindo considerações também dos processos de
transferência de calor. MacLaren et al. (1976) estabelecem as condições de fronteira
nos tubos e nas válvulas em um compressor alternativo. A influência da geometria
de válvulas de sucção e de descarga na eficiência volumétrica, no fluxo de massa, e
no coeficiente de desempenho foram investigados por Rigola et. al (1996).
Kerr, S.V. et al. (1980) desenvolveram um modelo matemático de um
compressor alternativo em conjunto com um complexo método de otimização para
determinar as melhores dimensões de um compressor de estágio simples. O
procedimento matemático fornece as dimensões básicas do compressor e das
válvulas, otimizando uma função objetiva baseada, em critérios do desempenho
termodinâmico do compressor.
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Lin, M et. al. (1988) analisaram o comportamento do escoamento de gás
através da placa válvula em compressores alternativos. As perdas são divididas em:
perdas do assento da válvula, perdas devidas à compressão e sucção e perdas nas
saídas do gás. As correlações dos coeficientes de perdas correspondentes às
proporções básicas de parâmetros geométricos foram desenvolvidas.
Chrustalev, B.S. and Zdalinsky, V.B. (1996) desenvolveram um modelo
matemático capaz de avaliar o efeito de diferentes fatores na eficiência do
compressor e obter a informação que diz respeito à qualidade e desempenho de um
compressor existente ou a ser projetado. Os efeitos das trocas de calor são
desprezados. Os processos de compressão e expansão são considerados
adiabáticos, e os processos de sucção e descarga isobáricos. O coeficiente de
transferência de calor no cilindro e as temperaturas médias são levados em
consideração, baseadas na experiência do autor.
Stouffs, Pascal et al. (2000) apresentaram um modelo termodinâmico global.
Expressões para eficiência volumétrica, o trabalho por unidade de massa e a
eficiência indicada são derivadas. O modelo tem sido usado para estimar o
desempenho do compressor alternativo de ar operando em varias condições. A
importância relativa de várias perdas e a influência de vários parâmetros é discutida.
Os resultados numéricos são comparados com experimentais que se aproximam
bastante.
Xie, Guozhen e Bansal, P.K. (2000) desenvolveram um modelo matemático
para pré dizer a dinâmica de um compressor alternativo em um refrigerador.
Baseado na conservação de energia e massa, o modelo foi estabelecido dividindo o
compressor em quatro volumes de controle.
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Grolier, Patrice (2002) propôs uma formula analítica de eficiência volumétrica
para avaliar o desempenho nos compressores alternativos. A formula foi baseada
em aproximações teóricas e empíricas. Dados do espaço nocivo e da temperatura
do gás na sucção do cilindro foram requeridos. As propriedades termodinâmicas são
obtidas em programas de computador com base nos refrigerantes utilizados e
considerando um gás real. Comparando os resultados dos valores analíticos e
experimentais, o autor achou diferenças de + 10% no valor do desempenho.
Yu, Pei-Yu et al. (2004) desenvolveram um modelo de simulação para estimar
o desempenho de um compressor hermético alternativo. O modelo contém
simulação de dinâmica de válvulas, dos processos de transferência de calor e dos
mecanismos para simular o desempenho do compressor calculando a eficiência
volumétrica, eficiência de compressão adiabática, eficiência mecânica, eficiência do
motor e o EER. Os resultados de EER apresentaram uma boa concordância com
dados em dois casos diferentes de espessura de válvula. O modelo foi desenvolvido
utilizando o C++ e construído no conceito de programa orientado a objeto.

2.9 Método dos modelos orientados aos fenômenos.

Hiller, Carl and Glicksman, Leon (1976) desenvolveram um modelo para
simular o desempenho de compressores (herméticos e não-herméticos) com muita
exatidão, e com mínima entrada de dados. Este modelo pode ser usado para
estudar mudanças de projeto, controle de capacidade, ou modificações na
transferência de calor interna. Nele são utilizadas aproximações de dinâmica de
válvulas, pulsações nas linhas de pressão e transferência de calor. Porém o modelo
não está ajustado para estudar fatores relativos especificamente à dinâmica de
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válvulas. O modelo trata o processo de compressão e a re-expansão do gás como
não isentrópico, através do uso de um termo de eficiência isentrópica.
Ng, E. H. et al. (1980) desenvolveram um modelo que pode ser usado para
simular os eventos em um compressor alternativo quando as propriedades
termodinâmicas do fluido de trabalho são representadas pela equação de estado de
um gás real. As seguintes simplificações são assumidas: as pressões nas câmaras
de sucção e descarga são constantes; a transferência de calor no cilindro é
desprezada; o escoamento através das válvulas é unidimensional, sendo
caracterizado por coeficientes de escoamento e força constantes.
Singh, Pawan J. (1984) desenvolveu um programa de simulação para
compressores alternativos que considera de forma integrada: os processos
termodinâmicos que acontecem no cilindro; a dinâmica das válvulas de sucção e
descarga; as pulsações de pressão nos dutos de sucção e descarga. O programa é
válido para algumas misturas de gases e para maioria das válvulas. Ainda permite
simulação global do sistema completo dos compressores ou componentes
individuais ou dutos separadamente.
Lawson, s and Mclaren, R. S. L. (1984) desenvolveram um modelo para
predizer o desempenho de um compressor alternativo. O modelo utiliza coeficientes
que não requerem modificações, uma vez determinados à geometria do compressor
e sistemas de válvulas. Ele permite o calculo de quedas de pressão nos diferentes
componentes descritos pela posição da válvula de sucção e descarga e do pistão.
As considerações adotadas no modelo são: a) a consideração da dinâmica total das
válvulas; b) as válvulas são consideradas como uma série de restrições para calculo
das quedas de pressão e as forças do gás são calculadas baseadas nas pressões
instantâneas; c) a troca de calor no cilindro não é considerada; d) enquanto as
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válvulas estão fechadas o processo é isentrópico; e) quando o gás escoa através
das válvulas é considerado incompressível; f) o gás é definido pelo coeficiente
politrópico, o calor específico (Cp) e constante do gás (R).
Wu, Yezheng et al. (1984) desenvolveram um modelo para determinação do
desempenho de um compressor de refrigeração através da otimização do diâmetro
do cilindro e curso do pistão. As perdas de energia nas válvulas de descarga e
sucção, a transferência de calor e o balanço de exergia nos processos de sucção e
descarga do refrigerante, o vazamento de refrigerante no cilindro, o balanço térmico
nas paredes do cilindro e do cabeçote, entre outros aspectos, são consideradas.
Para tanto os autores empregam a primeira e segunda lei da termodinâmica.
Kim, Sung Tai and Mim, Tae Sik (1984) desenvolveram uma simulação
simplificada para estimar o desempenho de um compressor hermético alternativo. As
propriedades termodinâmicas são calculadas para um gás ideal. Os resultados
dessa simulação são taxa de fluxo de massa, ciclo de trabalho, taxa de transferência
de calor, eficiência volumétrica, diagrama P-V, varias perdas, etc... são comparados
com dados experimentais. Algumas considerações foram feitas no modelo tais
como: processo adiabático durante a sucção e descarga do gás, politrópico durante
expansão e compressão no cilindro, temperatura na câmara de descarga constante,
temperatura na câmara de sucção igual à do fluido na carcaça, pressão da câmara
de sucção igual pressão do evaporador e a eficiência e rotação do motor elétrico
constantes.
A análise térmica dos compressores herméticos, também é um importante
fator no melhoramento da eficiência dos compressores. As temperaturas de
evaporação e condensação afetam a vazão do refrigerante, a capacidade frigorífica
e a potência de compressão. As trocas de calor entre cilindro e pistão, ambiente e
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carcaça, linhas de descarga e sucção, lubrificante etc., também afetam na
determinação do desempenho do compressor. Muitas análises e simulações foram
desenvolvidas para auxiliar no projeto de compressores.
Liu, Ruihu and Zhou, Z. (1984) fizeram uma investigação para determinar a
distribuição de temperatura na parede do cilindro de um compressor alternativo e o
coeficiente de transferência de calor entre a parede do cilindro e o gás refrigerante.
O intuito do trabalho foi encontrar correlações que poderiam ser usadas em modelos
de compressores.
Rongchang, Xin and Pantelis, Hatzikazakis (2000) desenvolveram um modelo
integrado de simulação, no qual, o desempenho total do compressor foi simulado em
um calorímetro padrão. A simulação considera os mecanismos de transferência de
calor e resistência do escoamento em diversos componentes do compressor; efeito
do volume de re-expansão; vazamento através da folga entre pistão e cilindro; perda
de potência nos mancais; perda devido ao atrito no pistão; perdas relativas ao atrito
no óleo lubrificante e a dinâmica de válvulas. O modelo permite identificar e avaliar a
influencia de componentes no desempenho total e projetar componentes do
compressor mais confiáveis. Outro propósito foi identificar um potencial de
melhoramento para o desempenho. A simulação foi realizada com gás refrigerante
R22 e R410a.
Winandy, Eric et al. (2002) desenvolveram um modelo simplificado para um
compressor de palheta baseado em resultados experimentais. Os autores assumem
que a taxa de fluxo de massa de refrigerante é afetada por um aumento na
temperatura de sucção devido ao aquecimento do gás na sucção. Este aquecimento
é calculado através de um balanço de calor global do compressor considerando as
perdas eletromecânicas, o calor recebido do gás de descarga e as perdas para o
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meio ambiente.. O processo de compressão é considerado isentrópico acima da
pressão “adaptada” e isocórico até a pressão de descarga. O modelo é capaz de
computar variáveis primárias como a taxa de fluxo de massa, a potência consumida,
a temperatura de descarga, e as secundárias como perdas para o ambiente,
aumento do aquecimento da sucção e queda do resfriamento da descarga.
Srinivas, M.N. and Padmanabhan, C (2002) simularam computacionalmente o
desempenho de um compressor alternativo através do algoritmo de Warnes. A
dinâmica das válvulas no processo de compressão foi levada em consideração, os
efeitos da temperatura não foram considerados, porém importantes parâmetros que
afetam o processo de compressão foram estudados para uma variedade de
condições de operação.
Rigola, J. et al. (2004) desenvolveram um avançado modelo de simulação
numérica para a otimização desde o ponto de vista da mecânica dos fluidos e
transferência de calor de um compressor alternativo. Os resultados mostram a
influencia da geometria, motor, válvulas, condições de trabalho e outros na base de
parâmetros adimensionais significativos que descrevem o comportamento do
compressor como eficiência volumétrica, isentrópica, coeficiente de desempenho,
etc. O objetivo dos autores foi ter uma ferramenta para melhorar o projeto de
compressores.

2.10 Método dos modelos de construção orientada.

Muitos modelos detalhados têm sido desenvolvidos que descrevem a
transferência de calor entre os muitos componentes do compressor hermético
(Fagotti et al. (1994), Cavallini et al.(1996)). Estes modelos utilizam balanço de
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energia em todas as partes internas do compressor (cilindro, abafador de sucção,
linha de descarga, gás refrigerante, óleo, etc) para determinar o fluxo de massa
refrigerante. Muitos testes poderiam ser requisitados para determinar e validar um
grande número de coeficientes de transferência de calor. Seria também necessário
mensurar quantidades dentro do compressor; por exemplo, na entrada e na saída do
cilindro (cabeçotes de sucção e descarga) para determinar pressão e temperatura
nestes pontos. A seguir comentam-se alguns modelos que visam fundamentalmente
quantificar os processos de transferência de calor no compressor.
Todescat, Marcio L. et. al. (1996) desenvolveram um programa de simulação
para estudar a transferência de calor do gás-parede. No modelo foi aplicada a
primeira lei da termodinâmica em vários componentes do compressor alternativo são
comparados com dados experimentais.
Sim, Yun-Hee et. al. (2000) desenvolveram um modelo analítico para
encontrar a distribuição de temperatura do metal, óleo e refrigerante de um
compressor hermético alternativo. Coeficientes de transferência de calor são
utilizados. As perdas mecânicas e do motor, e a geração de calor durante o
processo de compressão também são considerados. Para avaliar a eficiência
volumétrica, alguns parâmetros foram estudados parametricamente: área de
transferência de calor, velocidade dor ar sobre o compressor, mistura de parâmetros
da mufla de sucção, condutividade térmica, coeficiente de transferência de calor do
metal no sistema de sucção e descarga.
Longo, Giovani A. and Caracciolo Roberto (2002) analisaram o ciclo de
compressão de um pequeno compressor hermético alternativo para refrigeração
domestica e desenvolveram um código computacional. O balanço de massa e
energia foi aplicado para o refrigerante dentro do cilindro para determinar o
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comportamento de temperatura e massa no processo de compressão. Um modelo
unidimensional foi desenvolvido para calcular o fluxo de massa através das válvulas.
O modelo é capaz de avaliar o fluxo de massa do refrigerante, a potência elétrica
fornecida, as temperaturas dentro da unidade hermética, o calor transferido e a
tendência dos parâmetros característicos, durante o ciclo de compressão.
Cavallini, A. et al. (1996) desenvolveram um procedimento computacional, em
regime permanente para calcular o balanço térmico de um compressor hermético
alternativo. O balanço de energia, baseado na primeira lei da termodinâmica, foi
aplicado em seis partes do compressor (carcaça, corpo, abafador de sucção, câmara
de sucção e descarga, e linha de descarga) e todo o sistema obter a distribuição de
temperatura dentro do compressor e as variações nos fluxos de calor. O resultado
da simulação é comparado com resultados experimentais operando em R600a e
R134a.
Perez-Segarra, C.D. et al. (1996) desenvolveram uma simulação numérica de
comportamento térmico e fluido dinâmico de compressores alternativos. As
equações governantes do escoamento transiente e unidimensional são integradas
no domínio interno no tempo. Esta formulação permite informações adicionais sobre
coeficiente de transferência de calor convectivo, fator de atrito e queda de pressão
nos componentes do compressor. Uma comparação tem sido feita, para mostrar a
influência da transferência de calor e a queda de pressão. Os mesmos autores em
outro trabalho (Perez-Segarra, C.D. et al., 1996) apresentaram um estudo
paramétrico usando a metodologia acima descrita. Foi estudada a influência de
diversos aspectos na eficiência volumétrica, no trabalho de compressão e no
coeficiente de desempenho (COP). As variáveis consideradas foram: geometria da
válvula, influência do ressonador, fenômeno de transferência de calor entre o
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escoamento do fluido e o compressor, variações de velocidade angular em um ciclo
periódico e parâmetros de caracterização da válvula de sucção.
Fagotti, F. and Todescat, M.L. (1996) desenvolveram um modelo para
desempenhar a analise térmica de um compressor hermético alternativo. O gás
dentro do cilindro foi modelado através da primeira lei da termodinâmica levando em
consideração variações de fluxo de massa e energia. Considera-se um balanço de
energia para obter a temperatura dos componentes do compressor e do refrigerante
em vários locais. Estes balanços requerem coeficientes de transferência de calor
que são determinados de correlações existentes ou de medidas experimentais.
Perez-Segarrra, C.D. et. al. (2000) desenvolveram um modelo completo e
avançado para simulação numérica do desempenho térmico e da dinâmica dos
fluidos de um compressor hermético alternativo. Neste trabalho foi desenvolvido uma
comparação paramétrica de um compressor hermético alternativo comercial, com
analise numéricas detalhadas. Posteriormente Perez-Segarra, C.D. et. al. (2002)
revisaram e apresentaram diferentes parâmetros físicos que caracterizam o
comportamento do compressor alternativo. Eles utilizaram o avançado programa de
simulação numérica publicado em 2000. Foi efetuado um minucioso estudo do
comportamento térmico e fluido dinâmico do compressor, calculando-se parâmetros
como a eficiência volumétrica, isentrópica, eficiência mecânica e elétrica do motor,
assim como os processos de transferência de calor envolvidos.
Perez-Segarra, C.D. et al (2004) desenvolveram uma análise bastante
detalhada de diferentes tipos de eficiências utilizadas para caracterizar um
compressor hermético alternativo. Foram focadas a eficiência volumétrica, a
eficiência isentrópica, e a eficiência combinada elétrico-mecânica considerando a
primeira lei da termodinâmica e um balanço de exergia do compressor. A eficiência
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volumétrica é dividida dentro de eficiências parciais relativas a queda de pressão e
os efeitos de transferência de calor, vazamento, fluxo reverso, etc. A eficiência
isentrópica é detalhada considerando o trabalho associado à compressão, descarga,
expansão e sucção e o trabalho associado à sobre-pressão e sob-pressão no
cilindro do compressor. A eficiência combinada é relativa às perdas e ganhos da
transferência de calor, e a transferência e destruição de exergia.
Bukac, Hubert (2004) desenvolveu um rápido e complexo modelo matemático
de um sistema de refrigeração ou compressor de ar condicionado. O modelo é capaz
de predizer a capacidade e o coeficiente de desempenho. A entrada de dados
consiste em 60 variáveis, tais como dimensões e tolerâncias, propriedades de
transporte e termodinâmicas do refrigerante, viscosidade do óleo, torque e potência,
e eficiência do motor elétrico. Também leva em consideração o fluxo de gás através
da válvula de sucção e descarga, vazamento de gás entre as folgas de cilindro e
pistão, as perdas de energia devido ao atrito viscoso nos mancais e no pistão. O
modelo não inclui pulso nas linhas de sucção e descarga, e nos abafadores.
Também não considera trocas de calor no condensador e evaporador. As pressões
de evaporação e condensação são consideradas constantes. Este modelo pode ser
aplicado na determinação da capacidade e COP/EER de um pequeno compressor
de refrigeração com aceitável exatidão.
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3

Metodologia

3.1 Introdução

A seguir expõe-se a metodologia que será seguida no presente trabalho para
a caracterização do compressor.
Para determinação das eficiências volumétricas e combinadas do compressor
doméstico de refrigeração, foi usado um procedimento computacional semi-empírico
executado no software EES, utilizando dados de calorímetro da potência elétrica e
do fluxo mássico. No procedimento são determinados cinco parâmetros empíricos
utilizando uma técnica de otimização não linear e os correspondentes cinco dados
experimentais obtidos no calorímetro. O cálculo dos parâmetros empíricos possibilita
o posterior cômputo das variáveis desejadas: fluxo de massa, eficiência volumétrica,
potência e eficiência combinada do compressor. Estas características são calculadas
através das relações físicas do modelo, empregadas nos cálculos de otimização. No
processo de otimização utiliza-se o método variável métrico, programado no EES.
Com o presente método, desenvolvido inicialmente por Jahing (1999) e
Jahing et al. (2000) e aplicado no presente trabalho, cinco medições de taxa de fluxo
de massa e potência são suficientes para determinar os parâmetros do modelo. Este
procedimento permite a geração de mapas de compressores satisfatórios sem a
necessidade de mais dados experimentais como no caso da aplicação da norma ARI
540 (ARI 1991).
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3.2 Método ARI

O Instituto de refrigeração e ar condicionado padrão proveu um método para
apresentar dados de desempenho de compressor para compressores de
deslocamentos positivos. Este método é descrito na norma ARI 540 (ARI 1991). A
norma exclui especificamente os compressores usados para aplicação de
refrigerador/freezer domésticos; apesar disso, o método esboçado em ARI 540 é
geralmente usado por manufaturas de compressores de refrigerador/freezer para
gerar mapas do desempenho do compressor usando dados do calorímetro. O
método usa uma bi-variável polinomial cúbica com termos cruzados para descrever
a taxa de fluxo mássico (ou a capacidade) e a entrada da potência elétrica em
função das temperaturas de evaporação e condensação, veja Eq. 2:
2
2
X = C1 + C 2Tevap + C 3Tcond + C 4Tevap
+ C 5TevapTcond + C 6Tcond
3
2
2
3
+ C 7Tevap
+ C8Tcond Tevap
+ C 9TevapTcond
+ C10Tcond

(2)

Nesta equação X pode representar a taxa de fluxo mássico, a capacidade, a
corrente ou a potência, sendo Tevap a temperatura de evaporação na sucção,
Tcond a temperatura de condensação na descarga, e C1... C10 os parâmetros de
ajuste da curva.
O programa de computador distribuído com padrão ARI 540 usa uma simples
regressão linear de mínimos quadrados para determinar os 10 parâmetros na Eq. 2.
Assim, um mínimo de dez pontos de dados medidos de cada variável dependente
em condições diferentes de operação é necessário para estimar todos os
parâmetros. Na maioria dos casos, o polinomial representa os dados experimentais
muito bem; porém a Eq. 2 não incorpora nenhum mecanismo físico da operação do
compressor e os ajustes resultantes nem sempre tem sentido físico (Jahnig et al.,
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1999). Considerando estes comentários, os seguintes modelos são propostos para a
representação do compressor. Primeiro é relacionado o modelo para cômputo do
fluxo mássico e da eficiência volumétrica (seção 3.3). Posteriormente relaciona-se o
modelo empregado para cálculo da potência elétrica consumida e da denominada
eficiência combinada do compressor (seção 3.4). Finalmente comenta-se o modelo
resolvido no EES para o cálculo de todos os parâmetros desejados (seção 3.5). O
desenvolvimento destes modelos pode-se consultar nos trabalhos de Jahing (1999)
e Jahing et al. (2000). Esses autores utilizam a modelagem de um compressor
detalhada no livro de Threkeld et al. (1962) e em outras referências.

3.3 Eficiência volumétrica e fluxo de massa

A taxa de fluxo mássico para um compressor pode ser determinada
conhecendo o fluxo de volume e a densidade do refrigerante na sucção do
compressor. Em geral, compressores com deslocamento positivo são quase
instrumentos constantes de fluxo volumétrico; assim sendo, os desvios do fluxo de
volume constante ocorrem e podem ser explicados usando uma eficiência
volumétrica. A eficiência volumétrica de um compressor alternativo é definida como a
massa de vapor real bombeada dividida pela massa de vapor que o compressor
poderia bombear, ou seja, certa quantidade de massa não é bombeada pelo pistão,
pois fica retida em pontos chamados de espaço nocivo ou volume nocivo, quanto
menor esse espaço melhor a eficiência volumétrica do compressor.
Os compressores alternativos apresentam um volume residual de vapor nos
seus cilindros, mesmo após a compressão. Este volume residual existe devido ao
fato de que o contato metal com metal (pistão com a placa de válvulas) é indesejado.
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Para se reduzir este volume residual (volume nocivo) o investimento em termos de
tolerâncias para fabricação é elevado, e faz com que seja inviável a fabricação de
um compressor sem a existência do volume nocivo (Welter, B.M. 2001).
O diagrama indicador na figura 1.2 mostra os estados do gás refrigerante que
estão sendo usados nas seguintes derivações. A eficiência volumétrica pode ser
representada por:
Vb − Va
(Vb − Va ) ⋅ v sucção
vb
=
ην =
Vb − V d
(Vb − Vd ) ⋅ vd
vb

(3)

sendo: ηv a eficiência volumétrica, Vb o volume deslocado total [m3], Va o volume da
re-expansão do vapor, Vd o volume nocivo [m3], νb o volume específico do
refrigerante após a entrada [m3/kg], e νsucção o volume específico do refrigerante nas
condições da linha de sucção [m3/kg].
Os processos de compressão e expansão são descritos como processos
politrópicos. Foi assumido que eles têm o mesmo expoente politrópico.
No apêndice item 7.1 tem-se um conjunto de equações para determinação do
expoente politrópico. E também uma tabela com os expoentes politrópicos de
diversos refrigerantes no item 7.2 determinados por Lenz, James (2002).

Psucção ⋅ Van = Pdesc arg a ⋅ Vdn

(4)

com Psucção - pressão de sucção, Pdesc arg a - pressão de descarga, n – expoente
politrópico
Como as pressões nos estados c e d são iguais e as dos estados a e b
também são iguais à equação acima pode ser escrita da seguinte maneira;
1

Va  Pdec arg a
=
Vd  Psucção

n




(5)
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A proporção de volume nocivo C pode ser escrita como:

C=

Vd
Vb − Vd

(6)

Da equação 3, o seguinte pode ser derivado:



η v = 1 +


Vd
Vd
V  v sucção
−
⋅ a ⋅
Vb − Vd Vb − Vd Vd  vb

(7)

Introduzindo as equações 5 e 6 em 7 obtêm-se uma relação para a eficiência
volumétrica:


 Pdesc arg a
η v = 1 + C − C ⋅ 
 Psucção


1

 n  v sucção
 ⋅
  v
b
 


(8)

A eficiência volumétrica também pode ser expressa em função da taxa de
fluxo mássico e o deslocamento do pistão. É a taxa de fluxo mássico que é
realmente bombeada dividida pela massa de refrigerante, caso o volume inteiro do
deslocamento do pistão for preenchido com refrigerante nas condições de sucção.
o

ηv =

m⋅ v sucção

(9)

V ⋅ RPM

Combinando as Eqs. 8 e 9 obtêm-se a seguinte expressão para taxa de fluxo
mássico:


 Pdesc arg a

m = 1 + C − C 
 P
 sucção

o

1

 n  V ⋅ RPM
 ⋅
 
vb
 


(10)

A eficiência volumétrica de um compressor alternativo pode ser aproximada
nos termos de C e n como:
 P
desc arg a
η v = 1 − C 
 Psucção







1n


− 1



(11)
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A equação 11 difere da equação 10, devido ao volume especifico do fluido
refrigerante após a saída do evaporador ter sido assumido ser igual ao volume
especifico do refrigerante na linha de sucção, desprezando o fato que o estado da
re-expansão do gás no espaço nocivo (volume nocivo) é um pouco diferente. No
modelo final a queda de pressão no lado da sucção tem sido introduzida como um
parâmetro adicional. Isto tomara o efeito aqui desprezado em consideração.
Para uma taxa de compressão de 1 a eficiência volumétrica deverá ser igual a
1, isto é, o refrigerante sai do compressor na mesma pressão que entra,. Este
comportamento é corretamente apresentado na equação 11 já que ηv é igual a 1. A
eficiência volumétrica diminui aumentando a relação de compressão.

3.4 Trabalho

Durante o processo a pressão do gás exerce uma força normal no pistão. P é
a pressão agindo na interface entre o pistão e o gás. A força exercida pelo gás no
pistão é simplesmente o produto de P × A, onde A é a área da face do pistão. O
trabalho feito pelo sistema quando o pistão é deslocado a uma distancia dx é P A dx.
O produto A dx é igual à mudança de volume do sistema, dV. Portanto o trabalho
pode ser escrito como P dV. Durante a expansão do gás como o volume aumenta o
trabalho é positivo e na compressão o trabalho é negativo. O trabalho necessário
para fazer a expansão ou a compressão do gás pode ser calculado como o trabalho
para fazer o processo de compressão menos o trabalho ganho da re-expansão do
vapor no volume nocivo (Moran e Shapiro, 1996).
c

d

b

a

W = ∫ Vdp − ∫ Vdp

(12)
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Para processos politrópicos com PVn = constante, o trabalho por ciclo de
compressão é:


n
 Pdesc arg a
W=
Pb (Vb − Va )
 P
n −1
 sucção






n −1
n



− 1


(13)

Dividindo a Eq. 13, pela massa de vapor que é usada no ciclo, obtêm-se a
seguinte expressão para o trabalho em função da unidade da taxa de fluxo mássico.


n
 Pdesc arg a
W=
Psucção vb 
 P
n −1
 sucção






n −1
n



− 1


(14)

3.5 Modelo matemático

Para a formulação do modelo matemático empregado foram considerados os
desenvolvimentos relatados nas seções 3.3 e 3.4, respectivamente. A seguir é
comentado inicialmente o modelo usado para calcular a eficiência volumétrica e o
fluxo de massa através do compressor. Posteriormente é apresentado o modelo
usado no cômputo da eficiência combinada e da potência elétrica fornecida ao
compressor.
Da seção 3.3, Eq. (11) tem-se que a eficiência volumétrica pode ser
representada aproximadamente pela seguinte em termos da razão efetiva do volume
nocivo C e do coeficiente politrópico n pela Eq. (11), aqui repetida por conveniência:
 P
desc arg a
η v = 1 − C 
 Psucção







1n


− 1



(11)

A taxa de refrigerante do fluxo mássico pode ser calculada sabendo a taxa do
deslocamento do compressor, V, e o volume específico do refrigerante no lado da
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sucção do compressor, νsucção segundo a seguinte relação semelhante à Eq. (10) e
que considera uma queda de pressão na sucção adicional, δp, o número de rotações
por minuto, RPM e o expoente adiabático, k.

& calc
m

1



k


P


cond
 − 1  ⋅ V ⋅ RPM
= 1 − C 
 v
 P (1 − δp) 
⋅ 60


 evap
  sucção



(15)

Considerando dados experimentais obtidos por Jahnig et al. (2000) foram
observados que os valores de C e n determinados em função do fluxo mássico e as
pressões de sucção e descarga não são independentes um do outro. A
recomendação foi ajustar o expoente politrópico n ao valor do expoente adiabático,
k, (n = k) avaliado na condição da sucção do compressor para cada ponto de dados
experimental, e depois encontrar o melhor valor para C.
Os dados disponíveis (Jahnig, 1999; Jahnig et. Al, 2000) expressam o
desempenho do compressor para um refrigerante em função das temperaturas de
evaporação e condensação na linha de saturação. Sabendo as propriedades
termodinâmicas do refrigerante permite que as pressões correspondentes sejam
determinadas. Entretanto, o refrigerante é submetido a uma queda de pressão
enquanto escoa no interior da carcaça e dos dutos e através das válvulas do
compressor. Verificou-se (Jahnig et al., 2000) que a queda de pressão no lado de
alta pressão do compressor tem pouco efeito no fluxo mássico de refrigerante ou na
potencia do compressor. Porém, embora no lado de baixa pressão a perda de
pressão seja menor, pode ter um efeito significativo no fluxo mássico do refrigerante.
Para considerar esta influência um termo representativo da queda de pressão na
sucção, δp, é introduzido no modelo do fluxo mássico. Este termo da queda de
pressão é representando como uma porcentagem constante da pressão de
evaporação. A Eq. (15) considera as variações necessárias, contendo agora dois
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parâmetros a serem determinados, C e δp. Embora estes parâmetros tenham algum
significado físico, eles devem ser considerados como parâmetros de ajuste da curva;
porque eles consideram os fenômenos que ocorrem no compressor, mas não são
representados diretamente no modelo. Neste caso as pressões de sucção e de
descarga na Eq. 15 são calculados como:
p sucção = (1 − δp ) p evap

and

p desc arg a = p cond

(16)

A transferência de calor interna é um dos fenômenos que tem impacto na
eficiência volumétrica de um compressor hermético pequeno. O calor transferido das
zonas quentes do compressor ao gás de sucção, aumenta a temperatura do gás na
sucção, diminuindo a densidade, e também a eficiência volumétrica. Embora a Eq.
(15) não considere explicitamente este fenômeno, o efeito da transferência de calor
na eficiência volumétrica é similar ao efeito que as perdas de pressão na sucção,
representadas por δp, exercem sobre a eficiência volumétrica. Como δp é
determinado pelo ajuste da curva, o mesmo tende a capturar o efeito combinado nos
dados medidos das perdas de pressão na sucção e das perdas termodinâmicas
devido à transferência de calor interna ao gás de sucção.
A potencia elétrica é fornecido ao motor elétrico na carcaça hermética. A
eficiência do motor é menor que a unidade, portanto alguma potencia elétrica é
dissipada como calor. Parte deste calor é transferida para o refrigerante de baixa
pressão entrando na carcaça do compressor hermético, desse modo, aumentando a
temperatura do refrigerante na entrada e diminuindo a eficiência volumétrica do
compressor. A Eq. (15) mostra o modelo de potencia assumido incluindo a eficiência
combinada, ηcomb que considera a eficiência elétrica do motor e outras ineficiências,
que ocorrem dentro de um compressor, tais como as devidas a efeitos de fricção.
Esta equação é similar a Eq. (14) onde as irreversibilidades não são consideradas.
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Potencia ⋅η comb


k
 p desc arg a
= m& ⋅
⋅ p sucção ⋅ v sucção 
 p
k −1
 sucção






k −1
k



− 1


(17)

A potencia elétrica representada pela Eq. (17) é modelada estimando o
trabalho necessário para um processo de compressão politrópico assim como o
termo da eficiência combinada. São usadas as mesmas condições de sucção e
descarga consideradas para o modelo do fluxo de massa, ver Eq. (16). O expoente
politrópico, n, é considerado igual ao expoente politrópico, k, na condição da entrada
do compressor como no modelo do fluxo de massa. Jahnig et al. (2000) acharam
que é melhor substituir na Eq. (17) o valor do fluxo de massa calculado via Eq. (15)
do que o valor experimental medido.
Na Eq. (17) remanesce somente um parâmetro desconhecido, a saber, a
eficiência combinada, ηcomb. Como esta eficiência não é constante, uma relação
funcional deve ser identificada. Jahnig et al. (2000) testaram diversas relações e
propuseram as duas equações seguintes:

η comb = a +

b
p evap

η comb = d + e ⋅ exp( f ⋅ pevap )

(18)

(19)

sendo a, b, d, e f parâmetros da regressão. Segundo Jahnig et al. (2000) a Eq. (19)
foi a que mostrou o melhor ajuste aos dados experimentais. Porém no presente
trabalho apenas é usada a Eq. (18). Futuros desenvolvimentos considerarão o uso
da Eq. (19).
O procedimento de ajuste da curva é executado minimizando a seguinte
função objetiva:
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 X med − X calc

∑
X media
i =1 
N
N

OF =





2

(20)

onde OF é a função objetiva, N é o número de dados, Xmed é o dado experimental
medido (fluxo mássico ou potência), Xcalc é o parâmetro calculado (fluxo mássico ou
potencia) e Xmedia é a média de todos os dados experimentais mesurados (fluxo
mássico ou potência).
Para minimizar o valor da função objetiva alterando os valores dos
parâmetros dentro dos limites especificados foi empregado o método métrico
variável. Na Eq. (20) o erro foi normalizado com a média de todos os valores
medidos, para assegurar que todos os dados experimentais são igualmente
ponderados.
Para ser capaz de comparar os resultados obtidos, o erro relativo é
determinado para cada ponto. O erro relativo é definido como:

ERRO

REL

=

X

med

X

− X
media

calc

(21)
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4

Resultados

A seguir são apresentados os resultados obtidos no presente trabalho. São
considerados resultados experimentais obtidos em calorímetro e aqueles obtidos
com o modelo proposto. O intuito foi desenvolver uma análise comparativa desses
resultados e mostrar as vantagens da modelagem adotada. Antes de fornecer os
resultados obtidos nas seções 4.1 e 4.2 é explicado como foram desenvolvidos os
testes experimentais. Posteriormente, nas seções 4.3 e 4.4, os dados experimentais
e resultados de simulação são apresentados e discutidos.

4.1 Amostras testadas de compressores

Três modelos de compressores foram avaliados no calorímetro para
determinação das curvas de desempenho. Os compressores são de baixa pressão
de evaporação. Foram testados nove pontos de teste em cada compressor, porém
somente cinco foram utilizados para levantamento das curvas, os demais foram
utilizados para verificar se os pontos encontravam-se próximas as curvas. Todos os
compressores utilizam fluido refrigerante R134a, óleo Poliol éster (óleo sintético
compatível com R134a), funcionam a 3500 rpm. Chamaremos as amostras de
compressor A, compressor B e compressor C, sendo: (Catalogo eletrônico
Tecumseh do Brasil Ltda):
-

Compressor A: é um compressor com capacidade frigorífica de 700 Btu/h
aproximadamente na condição ASHRAE (temperatura de evaporação de –
23,3 ºC e temperatura de condensação de 54,4 ºC), tensão de 115 Volts e
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freqüência 60 Hertz. O compressor é testado com refrigeração externa
forçada e capacitor de partida de 15 microfaraday. A eficiência nesta condição
é de 5,84 EER. O volume deslocado é de 5,7x10-6 m3.
-

Compressor B: é um compressor com capacidade frigorífica de 800 Btu/h
aproximadamente na condição ASHRAE, tensão de 115 Volts e freqüência de
60 Hertz. O compressor é testado com refrigeração externa forçada e
capacitor de partida de 15 microfaraday. A eficiência nesta condição é de 5,93
EER. O volume deslocado é de 6,5x10-6 m3.

-

Compressor C: é um compressor com capacidade frigorífica de 900 Btu/h
aproximadamente, na condição ASHRAE, tensão de 115 Volts e freqüência
de 60 Hertz. Este compressor é testado com refrigeração externa forçada e
capacitor de partida de 15 microfaraday. A eficiência nesta condição é de 5,94
EER. O volume deslocado é de 7,3x10-6 m3.

4.2 Procedimento de teste

O procedimento de obtenção dos dados experimentais no calorímetro
consiste na execução das seguintes etapas:
1- Medição das resistências de marcha e auxiliar do compressor hermético;
2- Leva-se o compressor até a cabine de teste;
3- Colocação de termopares no topo e fundo da carcaça, sendo conectados
corretamente no painel do calorímetro;
4- Conectar as linhas de sucção e descarga (provenientes do evaporador e
condensador respectivamente) aos tubos apropriados do compressor. No
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conector de sucção é colocado um sensor para medir a rotação do
compressor;
5- Conectar os componentes elétricos no compressor e os fios alimentadores
aos terminais do compressor obedecendo ao esquema abaixo;
FIO ALIMENTADOR

TERMINAL

VERMELHO

BOBINA DE MARCHA

BRANCO

BOBINA DE PARTIDA

PRETO

NEUTRO (COMUM)

OBS: Para garantir que os fios alimentadores estão corretamente conectados
verifique se o valor da resistência neutro-marcha (NM) adicionado ao valor da
resistência neutro-partida (NP) é igual ao valor da resistência marcha-partida (MP).
6- Instalar ventilador;
7- Selecionar a tensão e a freqüência correta de acordo com o compressor a
ser testado;
8- Selecionar o capacitor a ser utilizado;
9- Após garantir que as válvulas de sucção e descarga do sistema de
refrigeração estão na posição fechada fazer vácuo no sistema até que os
indicadores de pressão indiquem um valor próximo de zero psia;
10- Fechar a porta da sala de teste e manter dessa forma durante o ensaio;
11- Ligar o ventilador;
12- Dar partida no compressor e abrir as válvulas de sucção e descarga do
sistema de refrigeração;
13- Adicionar gás ao sistema até que as bolhas no visor desapareçam. O
aparecimento de bolhas no visor indica a falta de gás no sistema;
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14- Verificar se a tensão indicada no voltímetro está correta, caso não esteja
ajustar para o valor correto. Atuar nos controles de vazão de água do
condensador e abertura de válvula de expansão, a fim de atingir as
pressões de sucção e descarga exigidas no ensaio;
15- Após aproximadamente duas horas, quando o compressor estiver
estabilizado

nas

condições

especificadas,

juntamente

com

as

temperaturas, fazer as leituras necessárias para o teste;
16- Ativar o botão “leitura” do calorímetro e aguardar 15 minutos para obter os
valores de potencia do motor e caldeira;
17- Após terminar os ensaios fechar a válvula de sucção para que o
compressor recolha o gás das mangueiras e em seguida fechar a válvula
de descarga;
18- Após o fechamento das válvulas, desligar o compressor;
19- Desconecte os alimentadores ou os componentes elétricos;
20- Medir novamente as resistências de marcha e auxiliar;
21- Remover todas as conexões do compressor, inclusive linha de descarga,
sucção e termopares;
22- Todos os valores e parâmetros medidos são anotados em uma folha;

OBS: Para tomada de vários pontos e condições, após duas horas de teste e a
verificação dos resultados, o compressor é ajustado até a nova condição,
aguardando novamente duas horas até a estabilização do sistema.
As medições experimentais de cada modelo de compressor nos nove pontos
de teste foram realizadas em 20 horas aproximadamente.
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4.3 Resultados experimentais

A seguir mostra-se, nas Tabelas 4.1 – 4.3, os dados experimentais obtidos
para cada compressor testado. Nas duas primeiras colunas de cada tabela mostrase os nove valores assumidos das temperaturas de evaporação e condensação.
Estes valores conformam os nove pontos de teste experimentais do trabalho. Em
todos os casos a temperatura ambiente de 32,2ºC.

Tabela 4.1 - Dados experimentais de calorímetro do Compressor A

COMPRESSOR A
T. Evap (ºC) T. Cond. (ºC)
-12,2
-34,4
-28,9
-23,3
-28,9
-23,3
-12,2
-12,2
-34,4

32,2
32,2
32,2
40,6
54,4
54,4
54,4
60
60

Capacidade Potência Eficiência Massa
BTU/H
WATT
EER
kg/s
818
122,9
6,66
*
433
88,7
4,88
6,797E-04
613
101,9
6,02
9,691E-04
787
120,8
6,51
1,233E-03
466
102,8
4,53
7,300E-04
684
124,4
5,50
1,082E-03
1255
170,0
7,38
1,989E-03
1204
174,8
6,89
1,913E-03
253
79,4
3,19
4,028E-04

*compressor não estabilizou no teste

Tabela 4.2 - Dados experimentais de calorímetro do Compressor B

COMPRESSOR B
T. Evap (ºC) T. Cond. (ºC)
-12,2
-34,4
-28,9
-23,3
-28,9
-23,3
-12,2
-12,2
-34,4

32,2
32,2
32,2
40,6
54,4
54,4
54,4
60
60

Capacidade Potência Eficiência Massa
BTU/H
WATT
EER
Kg/s
1629
165,9
9,82
2,580E-03
520
101,6
5,12
8,181E-04
726
117,7
6,17
1,145E-03
931
141,4
6,59
1,473E-03
575
122,4
4,70
9,062E-04
826
148,5
5,56
1,296E-03
1465
202,1
7,25
2,316E-03
1409
207,4
6,79
2,228E-03
328
93,5
3,50
5,160E-04
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Tabela 4.3 - Dados experimentais de calorímetro do Compressor C

COMPRESSOR C
T. Evap (ºC) T. Cond. (ºC)
-12.2
-34.4
-28.9
-23.3
-28.9
-23.3
-12.2
-12.2
-34.4

32.2
32.2
32.2
40.6
54.4
54.4
54.4
60
60

Capacidade Potência Eficiência Massa
BTU/H
WATT
EER
Kg/s
1803
185.5
9.72
2.857E-03
601
111.3
5.40
9.440E-04
816
129.5
6.30
1.284E-03
1044
157.6
6.62
1.649E-03
672
135.9
4.94
1.057E-03
942
166.2
5.67
1.485E-03
1640
229.3
7.15
2.605E-03
1582
237.5
6.66
2.505E-03
390
103.8
3.76
6.167E-04

4.4 Analise dos resultados

Na presente seção são mostrados os resultados obtidos com o modelo
proposto. As diferenças entre os resultados de modelo e os dados experimentais
para cada ponto de teste são fornecidas nas Tabelas 4.4 – 4.9. Nas tabelas são
mostrados dois tipos de erro diferentes, o erro médio (Eq. 20) e o erro relativo (Eq.
21).
Nas Tabelas 4.4 e 4.5 são mostrados os dados experimentais para ajuste dos
parâmetros obtidos para o Compressor A. Nas Tabelas 4.6 e 4.7 são mostrados os
dados experimentais obtidos para o compressor B. Nas Tabelas 4.8 e 4.9 são
mostrados os dados experimentais obtidos para o Compressor C. Na Tabela 4.10
são mostrados todos os valores obtidos no EES para os parâmetros C, δp, a e b,
respectivamente. Os dois primeiros parâmetros são usados para calcular a eficiência
volumétrica e o fluxo de massa através do compressor. Os parâmetros a e b são
utilizados para calcular a eficiência combinada e a potência elétrica consumida pelo
compressor. Estes parâmetros são empregados para analisar os resultados de
simulação em comparação aos dados experimentais.
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Tabela 4.4 - Resultados utilizando 08 pontos experimentais para o Compressor A

Tcond Tevap
(°C)
(°C)
32,2
32,2
32,2
40,6
54,4
54,4
54,4
60,0
60,0

-12,2
-34,4
-28,9
-23,3
-28,9
-23,3
-12,2
-12,2
-34,4

COMPRESSOR A
Fluxo de massa
medido
(Kg/s)

calculado
(Kg/s)

erro
relativo

erro
médio

Potência

medido calculado
erro
(Watt)
(Watt)
relativo

*

*

*

*

*

*

6,796E-04
9,691E-04
1,233E-03
7,299E-04
1,082E-03
1,989E-03
1,913E-03
4,027E-04

6,649E-04
9,424E-04
1,221E-03
7,431E-04
1,085E-03
1,989E-03
1,920E-03
4,097E-04

2,16%
2,75%
0,98%
1,81%
0,02%
0,01%
0,04%
1,73%

1,30%
2,37%
1,08%
1,17%
2,10%
0,02%
0,06%
0,06%

88,7
101,9
120,8
102,8
124,4
170,0
174,8
79,4

74,0
92,4
118,1
94,6
123,9
180,9
187,1
60,8

1,19%

1,02%

*

erro
médio

*

16,62% 12,25%
9,32% 7,89%
2,21% 2,22%
7,99% 6,83%
0,43% 0,45%
6,39% 9,03%
7,01% 10,19%
23,42% 15,45%
9,17%

8,04%

Tabela 4.5 - Resultados utilizando 05 pontos experimentais para o Compressor A

Tcond Tevap
(°C)
(°C)
32,2
32,2
40,6
54,4
54,4

-34,4
-28,9
-23,3
-28,9
-12,2

COMPRESSOR A
Fluxo de massa
medido
(Kg/s)
6,796E-04
9,691E-04
1,233E-03
7,299E-04
1,989E-03

calculado
(Kg/s)
6,780E-04
9,453E-04
1,225E-03
7,482E-04
1,989E-03

erro
relativo
2,16%
2,75%
0,98%
1,81%
0,01%
1,54%

erro
médio
1,26%
2,54%
0,91%
1,95%
0,02%
1,34%

Potência

medido calculado
erro
(Watt)
(Watt)
relativo
88,7
90,0
1,42%
101,9
112,3
10,17%
120,8
143,6
18,85%
102,8
115,4
12,21%
170,0
120,1
29,36%
14,40%

erro
médio
1,08%
8,87%
19,48%
10,75%
42,73%
16,58%

Tabela 4.6 - Resultados utilizando 09 pontos experimentais para o Compressor B

Tcond Tevap
(°C)
(°C)
32,2
32,2
32,2
40,6
54,4
54,4
54,4
60,0
60,0

-12,2
-34,4
-28,9
-23,3
-28,9
-23,3
-12,2
-12,2
-34,4

COMPRESSOR B
Fluxo de massa

Potência

medido
(Kg/s)

calculado
(Kg/s)

erro
relativo

erro
médio

2,580E-03
8,181E-04
1,145E-03
1,473E-03
9,062E-04
1,296E-03
2,316E-03
2,220E-03
5,160E-04

2,561E-03
7,949E-04
1,110E-03
1,434E-03
9,129E-04
1,299E-03
2,319E-03
2,250E-03
5,440E-04

0,76%
2,83%
3,12%
2,60%
0,74%
0,20%
0,15%
1,00%
5,41%

1,33%

165,9

163,3

1,58%

1,57%
2,42%
2,60%
0,45%
0,18%
0,24%
1,51%
1,89%

101,6
117,7
141,4
122,4
148,5
201,1
207,4
93,5

88,4
108,9
138,8
116,2
148,3
210,9
219,3
87,7

12,95%
7,50%
1,85%
5,03%
0,10%
4,90%
5,73%
13,62%

9,11%
6,12%
1,81%
4,27%
0,11%
6,82%
8,23%
8,82%

5,92%

5,23%

1,87%

1,35%

medido calculado
erro
(Watt)
(Watt)
relativo

erro
médio
1,82%
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Tabela 4.7 - Resultados utilizando 05 pontos experimentais para o Compressor B

Tcond Tevap
(°C)
(°C)
32,2
32,2
40,6
54,4
54,4

-34,4
-28,9
-23,3
-28,9
-12,2

COMPRESSOR B
Fluxo de massa
medido
(Kg/s)
2,580E-03
1,145E-03
1,473E-03
9,062E-04
2,316E-03

calculado
(Kg/s)
2,568E-03
1,118E-03
1,445E-03
9,283E-04
2,334E-03

erro
relativo
0,45%
2,37%
1,87%
2,44%
0,80%
1,59%

erro
médio
0,69%
1,61%
1,64%
1,31%
1,11%
1,27%

Potência

medido calculado
erro
erro
(Watt)
(Watt)
relativo médio
165,9
163,1
1,67% 1,85%
117,7
109,2
7,18% 5,65%
141,4
139,3
1,46% 1,38%
122,4
117,8
3,79% 3,10%
201,1
211,5
5,19% 6,98%
3,86% 3,79%

Tabela 4.8 - Resultados utilizando 09 pontos experimentais para o Compressor C

Tcond Tevap
(°C)
(°C)
32,2
32,2
32,2
40,6
54,4
54,4
54,4
60,0
60,0

-12,2
-34,4
-28,9
-23,3
-28,9
-23,3
-12,2
-12,2
-34,4

COMPRESSOR C
Fluxo de massa

Potência

medido
(Kg/s)

calculado
(Kg/s)

erro
relativo

erro
médio

2,857E-03
9,440E-04
1,284E-03
1,649E-03
1,057E-03
1,485E-03
2,605E-03
2,505E-03
6,167E-04

2,856E-03
9,064E-04
1,258E-03
1,624E-03
1,049E-03
1,479E-03
2,611E-03
2,535E-03
6,406E-04

0,03%
3,98%
1,99%
1,51%
0,74%
0,38%
0,22%
1,21%
3,88%

0,05%

185,5

181,3

2,26%
1,54%
1,49%
0,47%
0,34%
0,35%
1,82%
1,44%

111,3
129,5
157,6
135,9
166,2
229,3
237,5
103,8

100,4
122,8
156,5
133,0
168,2
236,5
246,0
94,7

1,55%

medido calculado
erro
(Watt)
(Watt)
relativo

1,08%

2,27%

erro
médio
2,61%

9,79%
5,14%
0,71%
2,15%
1,18%
3,12%
3,57%
8,78%

6,73%
4,11%
0,69%
1,81%
1,21%
4,42%
5,23%
5,63%

4,08%

3,60%

Tabela 4.9 - Resultados utilizando 05 pontos experimentais para o Compressor C

Tcond Tevap
(°C)
(°C)
32,2
32,2
40,6
54,4
54,4

-34,4
-28,9
-23,3
-28,9
-12,2

COMPRESSOR C
Fluxo de massa
medido
(Kg/s)
2,857E-03
1,284E-03
1,649E-03
1,057E-03
2,605E-03

calculado
(Kg/s)
2,858E-03
1,265E-03
1,642E-03
1,069E-03
2,621E-03

erro
relativo
0,04%
1,50%
1,03%
0,06%
0,06%
0,54%

erro
médio
0,06%
1,02%
0,09%
0,03%
0,08%
0,26%

Potência

medido calculado
erro
(Watt)
(Watt)
relativo
185,5
181,2
2,33%
129,5
123,3
4,79%
157,6
157,0
0,40%
135,9
135,6
0,95%
229,3
237,0
3,35%
2,36%

erro
médio
2,58%
3,70%
0,38%
0,77%
4,58%
2,40%
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4.5 Discussão dos dados obtidos

Com relação ao modelo de fluxo de massa erros acima de 5% indicariam que
seria necessário uma implementação de um refinamento no presente modelo. Para
os três modelos de compressores independentemente do numero de pontos
experimentais, temos erros relativamente pequenos.
Para obter os resultados para o modelo de potencia foi utilizado a equação 18
que liga a erros mais altos. Com a utilização da equação 19, que é uma relação
exponencial, poderíamos obter resultados melhores. Mesmo assim os resultados
são satisfatórios e é estimado que a presente metodologia, com algum
melhoramento, poderá ajudar a analisar melhor dados experimentais de calorímetro
e comportamento de compressores sob diferentes configurações operacionais e
geométricas. De fato os resultados obtidos com essa metodologia podem ser
comparados àqueles obtidos com um modelo de simulação de compressor,
conduzindo a uma completa análise de resultados de simulação.
Para o modelo da taxa do fluxo de massa os valores dos erros quando
comparamos os três modelos de compressores e o calculo com 05 ou 09 pontos
experimentais, os erros são baixos e próximos. Portanto este modelo permite ajudar
o engenheiro a determinar a curva de desempenho desses compressores com
apenas 05 pontos, tendo uma boa acuracidade no seu resultado final.
Na tabela 4.10 abaixo são apresentados todos os valores de ajuste das
curvas de desempenho obtidos de acordo com o numero de dados experimentais
utilizados no modelo EES.
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Tabela 4.10 - Parâmetros de ajuste obtidos no modelo EES
PARAMETROS DE TESTE
PONTOS DE
TESTE

AMOSTRAS
COMPRESSOR
COMPRESSOR
COMPRESSOR
COMPRESSOR
COMPRESSOR
COMPRESSOR

A
B
C
A
B
C

8
9
9
5
5
5

PONTOS
PONTOS
PONTOS
PONTOS
PONTOS
PONTOS

C

PL

a

b

0,03186
0,02754
0,02601
0,03150
0,02657
0,02502

0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0122

0,6312
0,6309
0,6338
0,5209
0,6332
0,6355

-30
-30
-30
-10
-20
-20

Considerando os valores de erros mostrados nas Tabelas 4.4 – 4.9, nota-se
que o modelo de fluxo de massa foi o que forneceu os erros menores, considerando
todos os modelos de compressores. Em média os erros obtidos são satisfatórios,
mostrando que o modelo pode ser utilizado nas primeiras fases de projeto de um
compressor novo, ou na reavaliação dos existentes. Entretanto, em alguns casos
são observados erros acima de 3 % chegando até valores superiores a 5%. Isto
indica a necessidade de refinar mais o modelo, incorporando explicitamente, por
exemplo, a influência da transferência de calor no cálculo da eficiência volumétrica.
O teste de diferentes métodos de otimização, considerando algoritmos genéticos
também deve ser considerado.
No caso do modelo empregado para o cálculo da potência elétrica são
observados erros superiores, chegando a ser insatisfatórios como no caso do
Compressor A (Tabelas 4.4 e 4.5). Nesse caso em particular erros relativos e médios
da ordem de 30 % e 42 % foram obtidos (Tabela 4.5). Estes erros são inaceitáveis e
indicam que o procedimento deve ser melhorado para o modelo de potência. Devese comentar que esses erros foram obtidos apenas para um ponto de teste do
Compressor A, quando foram considerados apenas cinco conjuntos de dados
experimentais para calcular os parâmetros de ajuste. Embora os erros dos outros
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pontos da Tabela 4.5 sejam consideráveis, os mesmos não atingem valores maiores
de 20 %. Quando foram considerados oito pontos experimentais para o cômputo dos
parâmetros de ajuste do modelo, os resultados apresentaram erros muito menores.
Para os compressores B e C isto não aconteceu, sendo o maior erro igual a 13.0 %
aproximadamente (Tabela 4.6, erro relativo).
Uma possível causa dos erros acima comentados está relacionada ao uso da
relação linear (Eq. 18) para a modelagem da eficiência combinada. Para modelar
esta eficiência, Jahnig et al. (2000) comentaram que é mais conveniente utilizar a
relação exponencial dada pela Eq. (19). No presente trabalho problemas de
convergência não possibilitaram o uso dessa relação. Esforços neste sentido estão
em desenvolvimento. Mesmo assim os resultados obtidos para o modelo de potência
são satisfatórios, sobre tudo considerando os resultados dos Modelos B e C. É
estimado que a presente metodologia ajuda na análise de dados experimentais de
calorímetro e na descrição do comportamento de compressores sob diferentes
condições operacionais. De fato os resultados obtidos com essa metodologia podem
ser comparados àqueles obtidos com um modelo de simulação de compressor,
conduzindo a uma completa análise de resultados de simulação.
Deve-se comentar que em todos os testes de calorímetro há embutidos erros
experimentais. Analisando os resultados apresentados nas Tabelas 4.4 – 4.9, é
possível que no caso do Compressor A, anomalias associadas ao funcionamento do
compressor podem ter influenciado nos resultados apresentados.
Nas Figuras 4.1 – 4.18 apresentam-se os resultados obtidos com o presente
modelo. Quando possível, são utilizados os dados experimentais de calorímetro e
dados de catálogo para efeitos de comparação. Nas Figuras 4.1 – 4.6 mostram-se
os resultados de modelo obtidos para o Compressor A, considerando cinco (Figs. 4.1
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e 4.2) e oito dados experimentais (Figs. 4.3 e 4.4) na regressão não-lineal,
respectivamente.
Nas Figuras 4.1 e 4.3 comparam-se o fluxo de massa e a potência elétrica
obtidos via modelo com os dados experimentais utilizados na obtenção dos
parâmetros de ajuste. No caso da Figura 4.1 os resultados de modelo são
comparados com alguns dados experimentais que não foram utilizados no cômputo
dos parâmetros de ajuste (vide Tabelas 4.1 e 4.2 para esclarecimentos). Os
resultados das eficiências volumétrica e combinada não são comparados com dados
experimentais devido à não disponibilidade dos mesmos (Figuras 4.3 e 4.4). Nas
Figuras 4.5 e 4.6 os resultados são comparados com dados de catálogo, mostrando
uma tendência satisfatória.
Nas Figuras 4.7 – 4.12 mostram-se os resultados de modelo obtidos para o
Compressor B, considerando cinco (Figs. 4.7 e 4.8) e nove dados experimentais
(Figs. 4.9 e 4.10) na regressão não lineal, respectivamente. Aplica-se a mesma
explanação acima descrita para o Compressor A, mudando o número das figuras.
Finalmente nas Figuras 4.13 – 4.18 mostram-se os resultados de modelo obtidos
para o Compressor C, considerando cinco (Figs. 4.13 e 4.14) e nove dados
experimentais (Figs. 4.15 e 4.16) na regressão não lineal, respectivamente. Aplicase a mesma explanação acima descrita para o Compressor A, novamente mudando
o número das figuras.
Em todos os casos acima descritos, observa-se que o modelo para o fluxo de
massa apresenta os melhores resultados, inclusive quando comparados com os
dados de catálogo. Este comportamento já era esperado e mostra que o modelo
relacionado com a determinação do fluxo de massa e a eficiência volumétrica é mais
confiável e pode ser utilizado nas fases iniciais de projeto de compressores
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herméticos alternativos. Deve-se notar que, no caso das Figuras 4.1, 4,2, 4.7, 4.8,
4.13 e 4.14, os resultados obtidos para temperaturas de evaporação inferiores a 34,4°C e acima de -12,2°C foram extrapolados. Consi derando o comportamento
mostrado nessas figuras pode-se afirmar que o presente modelo permite este tipo de
extrapolação. Observe-se que os resultados extrapolados mostram uma tendência
física coerente.
A eficiência volumétrica, embora mostre uma tendência fisicamente coerente,
apresenta uma considerável dispersão em todos os casos analisados. É estimado
que a futura consideração explícita de alguns fenômenos que interferem nesse
parâmetro melhorem os presentes resultados. Os valores para eficiência combinada
não mostram nenhuma variação em função da temperatura de condensação e uma
tênue variação com a temperatura de evaporação. Este comportamento também
deve ser elucidado em mais detalhes. No caso do Compressor A, é observado que a
eficiência combinada muda drasticamente em função do número de dados
experimentais utilizados no ajuste dos parâmetros empíricos. Neste caso os valores
menores dessa eficiência foram obtidos quando utilizados apenas cinco pontos de
teste (Figura 4.2). Este conjunto de dados foi o que apresentou os maiores erros
(Tabela 4.1) e, portanto deve ser observado com atenção.
Comprando os resultados de modelo com os dados de catálogo é observado
um comportamento razoável dos dados simulados em todos os casos. As curvas
apresentadas neste caso (Figuras 4.5, 4.6, 4.11, 4.12, 4.17 e 4.18) foram obtidas
considerando o máximo número de testes experimentais de calorímetro. Embora o
modelo de fluxo de massa apresenta os melhores resultados, pode-se afirmar que o
modelo de potência também fornece resultados satisfatórios. As maiores
divergências entre os resultados simulados e os dados de catálogo são observadas
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para os valores mais baixos da temperatura de evaporação. Nessa região o
compressor é menos eficiente necessitando de mais potência para suprir a carga de
refrigeração exigida. Estima-se que o modelo adotado para o cômputo da eficiência
combinada deve ser melhorado para obter melhores resultados nessa região de
baixas temperaturas de evaporação. Com exceção dos resultados para o
Compressor A, com cinco pontos, em todos os casos o modelo de potência fornece
valores de potência inferiores aos experimentais ou de catálogo, mostrando uma
certa margem de segurança no caso de um projeto inicial do compressor.

Figura 4.1 - Fluxo de massa e potência elétrica para quatro temperaturas de condensação em função
da temperatura de evaporação. (Compressor A, 5 pontos de teste).
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Figura 4.2 - Eficiências volumétrica e combinada para quatro temperaturas de condensação em
função da temperatura de evaporação. (Compressor A, 5 pontos de teste).

Figura 4.3 - Fluxo de massa e potência elétrica para quatro temperaturas de condensação em função
da temperatura de evaporação. (Compressor A, 8 pontos de teste).
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Figura 4.4 - Eficiências volumétrica e combinada para quatro temperaturas de condensação em
função da temperatura de evaporação. (Compressor A, 8 pontos de teste).

Figura 4.5 - Fluxo de massa para quatro temperaturas de condensação em função da temperatura de
evaporação (Compressor A, 8 pontos de teste). Comparação com 25 dados de catálogo da
Tecumseh do Brasil LTDA.
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Figura 4.6 - Potência elétrica para quatro temperaturas de condensação em função da temperatura
de evaporação (Compressor A, 8 pontos de teste). Comparação com 25 dados de catálogo da
Tecumseh do Brasil LTDA.

Figura 4.7 - Fluxo de massa e potência elétrica para quatro temperaturas de condensação em função
da temperatura de evaporação. (Compressor B, 5 pontos de teste).
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Figura 4.8 - Eficiências volumétrica e combinada para quatro temperaturas de condensação em
função da temperatura de evaporação. (Compressor B, 5 pontos de teste).

Figura 4.9 - Fluxo de massa e potência elétrica para quatro temperaturas de condensação em função
da temperatura de evaporação. (Compressor B, 9 pontos de teste).
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Figura 4.10 - Eficiências volumétrica e combinada para quatro temperaturas de condensação em
função da temperatura de evaporação. (Compressor B, 9 pontos de teste).

Figura 4.11 - Fluxo de massa para quatro temperaturas de condensação em função da temperatura
de evaporação. (Compressor B, 9 pontos de teste). Comparação com 25 dados de catálogo da
Tecumseh do Brasil LTDA.
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Figura 4.12 - Potência elétrica para quatro temperaturas de condensação em função da temperatura
de evaporação. (Compressor B, 9 pontos de teste). Comparação com 25 dados de catálogo da
Tecumseh do Brasil LTDA.

Figura 4.13 - Fluxo de massa e potência elétrica para quatro temperaturas de condensação em
função da temperatura de evaporação. (Compressor C, 5 pontos de teste).
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Figura 4.14 - Eficiências volumétrica e combinada para quatro temperaturas de condensação em
função da temperatura de evaporação. (Compressor C, 5 pontos de teste).

Figura 4.15 - Fluxo de massa e potência elétrica para quatro temperaturas de condensação em
função da temperatura de evaporação. (Compressor C, 9 pontos de teste).
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Figura 4.16 - Eficiências volumétrica e combinada para quatro temperaturas de condensação em
função da temperatura de evaporação. (Compressor C, 9 pontos de teste).

Figura 4.17 - Fluxo de massa para quatro temperaturas de condensação em função da temperatura
de evaporação. (Compressor C, 9 pontos de teste). Comparação com 25 dados de catálogo da
Tecumseh do Brasil LTDA.

89

Figura 4.18 - Potência elétrica para quatro temperaturas de condensação em função da temperatura
de evaporação. (Compressor C, 9 pontos de teste). Comparação com 25 dados de catálogo da
Tecumseh do Brasil LTDA.
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5

Conclusão

5.1 Conclusão do trabalho

No presente trabalho são apresentados resultados computacionais obtidos
com um modelo semi-empírico de eficiências volumétrica, combinada, fluxo de
massa e potência elétrica no compressor. Foi utilizado um procedimento
computacional

implementado

no

software

EES

considerando

a

versão

multidimensional do método das aproximações quadráticas para o desenvolvimento
de uma análise de regressão não linear. Para tanto foram usados dados de
calorímetro do fluxo de massa e potência elétrica dos compressores. As seguintes
conclusões podem ser enumeradas:
1. A presente metodologia permite o cálculo da eficiência combinada e
volumétrica, assim como, do fluxo de massa e potência elétrica do
compressor usando equações simples com parâmetros calculados através de
ajuste não linear.
2. Os resultados obtidos foram satisfatórios, principalmente para o fluxo de
massa. Para o modelo de potencia é recomendado à utilização da Eq. 19 para
obter mais exatidão nos resultados de modelo.
3. A presente metodologia, com alguns melhoramentos, é uma ferramenta útil
para

analisar

dados

de

calorímetros

experimentais

e

estudar

o

comportamento de compressores funcionando em diferentes condições
operacionais. Também é estimado que resultados obtidos com esta
metodologia podem ser comparados com predições de modelos de simulação
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de compressor mais sofisticados, possibilitando uma análise mais abrangente
do compressor.

5.2 Recomendações para trabalhos futuros

Para continuar com os presentes esforços presentes e eliminar os problemas
comentados, são recomendados os seguintes trabalhos:
a) Usar a Eq. (19) no modelo da eficiência combinada para obter mais exatidão
nos resultados.
b) Implementação do presente algoritmo no software MatLab, considerando a
elaboração de uma versão executável para um uso extensivo. O mesmo pode
ser desempenhado no software EES, que também permite a construção de
versões executáveis.
c) Uso do presente modelo para estudar e detectar como a geometria do
abafador de sucção influencia a eficiência volumétrica do compressor,
analisando dados experimentais de compressores.
d) Caracterização das curvas de eficiência volumétrica para os compressores,
que estão em constante melhoramento.
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7

Apêndice

7.1 Processo Politrópico

Diversos processos podem ser realizados em um sistema constituído por um
gás perfeito. Existem alguns bem característicos e que são denominados em função
da propriedade que se mantém constante durante a realização do processo. Todos
esses processos podem ser descritos por uma única equação (NETeF, Apostila
Sistemas Frigoríficos, Prof. Dr. Antonio Moreira dos Santos 2006):
PVn = constante

(22)

Sendo que n adquire diversos valores em função do processo executado:
-

n=0; para processos isobáricos (pressão constante).

-

n=1; para processos isotérmicos (temperatura constante).

-

n=∞; para processos isométricos (volume constante).

-

n=Cp/Cv=K; para processos isentrópicos (entropia constante).

-

Cp calor específico à pressão constante, na região de superaquecimento e
liquido comprimido.

-

Cv calor específico a volume constante, na região de superaquecimento e
liquido comprimido.
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Figura 7.1 - Comportamento dos processos no Digrama Pv.

Para qualquer processo reversível de compressão ou expansão vale a
equação:
2

W1, 2 = ∫ PdV

(23)

1

Em cada estado de equilíbrio do processo vale:
P.V=m.R.T

(24)

A relação funcional do processo é expressa pela equação 23, que pode ser
escrita da seguinte maneira:
P=

cte
Vn

(25)

Substituindo o termo P na equação 22, temos:
2

dV
n
1 V

W1, 2 = cte ∫

(26)

Integrando a equação 26, temos:

 V2 (1− n ) − V1 (1− n ) 
 V (1−n ) 

 = cte
= cte


1− n
 1 − n 1


2

W1, 2

Sendo a constante = P1V1 = P2V2 , teremos:
n

n

(27)
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W1, 2 =

P2V2 − P1V1
1− n

(28)

A equação 28 vale para qualquer processo, exceto para o processo
isotérmico, o qual n=1, o que teríamos divisão por zero.
Para o processo isotérmico a equação 26 ficaria:
2

dV
, pois n=1
V
1

W1, 2 = cte ∫

(29)

Integrando a equação 29, teremos:

W1, 2 = P1V1 ln

V2
V
= P2V2 ln 2
V1
V1

(30)

Substituindo a equação 24, poderemos ter ainda:

W1, 2 = m.R.T . ln

V2
V1

(31)

Motta, S.Y. et al (1996) usando um modelo matemático baseado na massa,
energia, as equações do balanço da quantidade de movimento, e usando dados
padrões de testes de calorímetro com entrada, foi determinado o expoente
politrópico. Para compressor hermético um expoente politrópico constante, ainda é
valido. Popovic e Shapiro (1995) analisaram que o expoente politrópico diminuía
com a taxa de compressão. Os resultados deste trabalho entram em conflito com
esta tese.
Lenz, James (2002) comparou e determinou o coeficiente politrópico
utilizando um modelo matemático das equações acima descritas e um programa
(REFPROP) para diferentes refrigerantes utilizados em refrigeração. O expoente foi
determinado para cada refrigerante, pressão de sucção, pressão de descarga e
temperatura de retorno do gás tomado da norma ARI para cada aplicação. A tabela
1 no apêndice mostra os expoentes politrópicos determinados por Lenz.
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7.2 Tabelas

Tabela 7.1 – Expoentes politrópicos

(Lenz, James 2002)
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7.3 Dados Experimentais

A) Dados de catalogo do mesmo compressor modelo A testado no item
anterior.

Dados de fluxo de massa em lb/h.
Temperatura
Condensação (°C)
37.8
43.3
48.9
54.4
60.0

-34.4
5.50
5.30
5.12
4.90
4.60

Temperatura de Evaporação (°C)
-28.9
-23.3
-17.8
7.36
9.75
12.66
7.16
9.50
12.32
6.98
9.29
12.04
6.78
9.07
11.77
6.52
8.81
11.47

-12.2
16.10
15.64
15.25
14.89
14.51

Dados de Potência em Watts.
Temperatura
Condensação (°C)
37,8
43,3
48,9
54,4
60,0

-34,4
87
88
89
89
89

Temperatura
-28,9
101
103
105
106
107

de Evaporação (°C)
-23,3
-17,8
115
129
119
135
122
140
125
145
128
150

-12,2
141
149
157
164
171

B) Dados de catalogo do mesmo compressor modelo B testado no item
anterior.

Dados de fluxo de massa em lb/h.
Temperatura
Condensação (°C)
37,8
43,3
48,9
54,4
60,0

-34,4
6,71
6,47
6,24
5,97
5,61

Temperatura
-28,9
8,98
8,73
8,51
8,27
7,95

de Evaporação (°C)
-23,3
-17,8
11,88
15,43
11,58
15,03
11,32
14,68
11,06
14,35
10,74
13,98

-12,2
19,63
19,07
18,60
18,15
17,69
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Dados de Potência em Watts.
Temperatura
Condensação (°C)
37,8
43,3
48,9
54,4
60,0

-34,4
105
106
107
107
107

Temperatura
-28,9
121
124
126
127
129

de Evaporação (°C)
-23,3
-17,8
138
155
143
162
147
168
150
174
153
179

-12,2
170
179
188
197
205

C) Dados de catalogo do mesmo compressor modelo C testado no item
anterior.

Dados de fluxo de massa em lb/h.
Temperatura
Condensação (°C)
37,8
43,3
48,9
54,4
60,0

-34,4
7,39
7,12
6,87
6,57
6,17

Temperatura
-28,9
9,89
9,61
9,37
9,11
8,76

de Evaporação (°C)
-23,3
-17,8
13,09
16,99
12,75
16,54
12,47
16,17
12,18
15,81
11,83
15,40

-12,2
21,62
21,00
20,48
19,99
19,47

Temperatura
-28,9
133
136
138
140
142

de Evaporação (°C)
-23,3
-17,8
152
170
157
178
161
184
165
191
169
197

-12,2
187
197
207
216
226

Dados de Potência em Watts.
Temperatura
Condensação (°C)
37,8
43,3
48,9
54,4
60,0

-34,4
115
117
117
117
117

