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RESUMO
Sirbone. F.R.C. (2007) MODELAGEM SEMI - EMPÍRICA DE COMPRESSORES
HERMÉTICOS ALTERNATIVOS, Dissertação de mestrado – Escola de Engenharia
de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos 2007.

Neste trabalho aplica-se um método semi–empírico que utiliza uma técnica de
otimização não linear 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. Todas estas
características do compressor são calculadas através das relações físicas do
modelo, empregadas nos cálculos de otimização. O método é implementado no
software EES (Engineering Equation Solver) e baseia-se nos trabalhos de Jahing
(1999) e Jahing et al. (2000). No presente método, quatro medições experimentais
do fluxo de massa e potência elétrica são suficientes para determinar os parâmetros
de ajuste do modelo. Este procedimento permite a geração de mapas de
compressores satisfatórios sem a necessidade de um maior número de dados
experimentais como no caso da norma ARI 540. Estes resultados obtidos com o
modelo podem ser usados para o projeto de novos compressores.

Palavras–chave: Compressor, Compressor hermético, Modelo semi–empírico.
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ABSTRACT
Sirbone. F.R.C. (2007) SEMI–EMPIRICAL MODELLING OF ALTERNATIVE
HERMETIC COMPRESSORS. M.Sc Dissertation – Escola de Engenharia de São
Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos 2007.

In the present work is applied a semi-empirical method that uses a non-linear
optimization technique for determination of the volumetric and combined efficiencies
of hermetic reciprocating compressor. Relations to approximately estimate the mass
flow and the electric power of the compressor are also proposed. All these
compressor characteristics are calculated through physical model relations, used in
the optimization calculations. The method is implemented in the EES (Engineering
Equation Solver) software and is based on the works of Jahing (1999) and Jahing et
al. (2000). In the method, four experimental measurements of the mass flow and
electric power are enough to determine the fitting parameters of the model. This
procedure allows the generation of satisfactory compressor maps without the
necessity of a higher number of experimental data, as in the case of norm ARI 540
application. The results obtained with the model can be used for the project of new
compressors.

Keywords: Compressor, Hermetic compressor, Semi-empirical model.
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SIMBOLOS

°

Q E - capacidade refrigerante [KW]

P – Pressão [KPa]
P3 – Pressão de sucção [KPa]
P4 – Pressão de descarga [KPa]
Tevap =TE – Temperatura de evaporação [°C]
Tcond = TC – Temperatura de condensação [°C]
Pcond – pressão na condensação [KPa]
Pevap – pressão na evaporação [KPa]
Psucção - pressão de sucção [KPa]
Pdesc arg a - pressão de descarga [KPa]

V – Volume [m3]
T – Temperatura [K]
h – Entalpia [KJ/Kg]
s – Entropia [KJ/KgK]
ηcomb – eficiência combinada

η ma - eficiência do fluxo de massa
ηc - eficiência adiabática do compressor
η m - eficiência mecânica
η motor - eficiência do motor
ην - eficiência volumétrica
η IS - eficiência isentrópica

xiii

Cp – Calor específico à pressão constante [J/KgK]
Cv – Calor especifico à volume constante [J/KgK]
R – constante do gás [J/KgK]
C1... C10 – constantes
Vb - volume deslocado total [m3]
Va - volume da re-expansão do vapor [m3]
Vd - volume nocivo [m3]
vb - volume específico do refrigerante após a entrada [m3/Kg]
vsucção - volume específico do refrigerante nas condições da linha de sucção [m3/Kg]
n – expoente politrópico
C – volume nocivo [m3]
o

m - taxa de fluxo mássico [Kg/s]
m& calc - taxa de fluxo mássico calculado [Kg/s]

W – Trabalho [J]
A – área da face do pistão [m2]

δp - queda de pressão [Kpa]
Potência - potência elétrica [W]

k – relação do calor especifico Cp/Cv
a, b, d, f – parâmetros da regressão
OF – função objetiva
N – numero de pontos dados
X – taxa de fluxo de massa [Kg/s]
Xmed – taxa de fluxo mássico [Kg/s] ou potência medida [W]
Xcalc – taxa de fluxo mássico [Kg/s] ou potência calculada [W]

xiv

Xmedia – média de todos os dados medidos da taxa de fluxo mássico [kg/s] ou
potência [W]

xv

SIGLAS
EES – Engineering Equation Solver
ARI – Air-Conditioning and Refrigeration Institute
a.C. – Antes de Cristo
EUA – Estados Unidos da América
CFC – Cloroflúorcarbono
HCFC – Hidrocloroflúorcarbono
RPM – Rotação por minuto
NETeF – Núcleo de Engenharia Térmica e fluidos
COP – Coeficiente de performance
HFC – Hidro flúor carbono
R134a – tetrafluoroetano
R12 – gás freon - diclorodifluorometano
CFC12 – diclorodifluorometano – R12
HCF134a – tetrafluoroetano – R134a
HFC152a – clorodifluoroetano
HC290 – propano
HC600 – butano
HC600a – isobutano
H290 – propano
CO2 – dióxido de carbono
NH4 – amônia
R22 – clorodifluormetano
R410a – mistura difluorometano com pentafluoroetano

xvi

REFPROP – software de refrigeração
Blends – mistura de gases
DP-1 – novo gás refrigerante da Dupont
ODP – Ozone Depletion Potential
GWP – Global warming potential
TEWI – Total Equivalent Warming Impact
LCCP – Life Cycle Climatic Performances
LCA – Life Cycle Assessment
ITH – Integrated Time Horizon
AFEAS – Alternative Fluorocarbons Environmental Acceptability Study
Procel – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica
Ashrae – American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
LBP – Low Back Pressure
HBP – High Back Pressure
MBP – Medium Back Pressure
CBP –Commercial Back Pressure
AC – Air Conditioning
EER – Energy Efficiency Ratio
OOP – Object oriented program
et. al – e demais autores
MAT Lab – Matrix Laboratory
NM – neutro marcha
NP – neutro partida
MP – marcha partida
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