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RESUMO 

Os estudos dos refrigeradores de difusão-absorção (DAR) têm se intensificado, bem 

como o interesse do mercado devido às características do ciclo como: fluidos ambientalmente 

amigáveis, ausência de ruído durante a operação, facilidade de manufatura, etc. No entanto, 

outra característica desse ciclo é seu baixo coeficiente de performance (COP), o que limita o 

ciclo a operar em processos de menor escala como frigobares. O objetivo deste trabalho é o 

desenvolvimento de um modelo termodinâmico analítico que possa prever o comportamento 

do ciclo, permitindo uma análise mais profunda das relações entre pontos de interesse para o 

aumento do desempenho do ciclo. O software EES (Engineering Equation Solver) foi 

utilizando para se obter as propriedades da mistura amônia-água, do gás inerte e para o 

cálculo das equações de balanço de massa e energia de cada um dos componentes do ciclo, 

dentro de algumas hipóteses. Foi feito uma comparação com um modelo da literatura como 

forma inicial de validação. Os resultados mostraram que o COP e a taxa de circulação diminui 

conforme a temperatura do gerador aumenta. Além disso, o nível de retificação do refrigerante 

influencia o ciclo da forma que quanto maior for a temperatura na saída do retificador, maior 

será a quantidade de água junto a amônia e maior será o COP. No entanto, altos níveis de 

água junto à amônia implicam em outros problemas que podem vir a diminuir o desempenho 

ou mesmo interromper a operação. Foi encontrado que para se manter a pureza da amônia 

recomenda-se temperaturas por volta de 70 °C na saída do retificador. Foram testados 

também como os diferentes gases inertes influenciam o ciclo e foi descoberto que o hélio 

aumenta em até 22% o COP se comparado ao hidrogênio. Os gases neônio e argônio não 

mostraram diferenças significantes quando comparados ao hélio. No entanto, existem outros 

fatores contrários ao uso do hélio ao invés do hidrogênio que envolvem seu peso e 

viscosidade. Em seguida, o modelo foi validado experimentalmente comparando as suas 

previsões com os dados colhidos de um refrigerador real. Foi observado que algumas das 

hipóteses simplificadoras comuns dos modelos na literatura, e até então empregados aqui, 

diminuíam consideravelmente a precisão para um caso real. As hipóteses foram então 

ajustadas segundo novas observações obtidas de novos ensaios. Com o modelo corrigido, foi 

investigado a importância da produção de refrigerante líquido no condensador, foi observado 

que o COP diminui com o aumento da temperatura do gás inerte que entra no trocador de 

calor de líquido e foi mostrado como a temperatura do evaporador cai com a adição de gás 

inerte e a magnitude de seu efeito negativo no COP. 

 

Palavras-chave: Difusão-absorção, Coeficiente de Performance, Modelamento, 

Refrigeração.  
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ABSTRACT 

Studies of diffusion-absorption refrigerators (DAR) have intensified as well as market 

interest due to the characteristics of the cycle such as: environmentally friendly fluids, absence 

of noise during operation, ease of manufacture, and so on. However, another characteristic of 

this cycle is its low coefficient of performance (COP), which limits the cycle to operate in smaller 

scale processes such as mini fridges. The objective of this study is the development of an 

analytical thermodynamic model that can predict the behavior of the cycle, allowing a deeper 

analysis of the relations between points of interest to increase cycle performance. The EES 

(Engineering Equation Solver) software was used to obtain the properties of the ammonia-

water mixture, the inert gas and the calculation of the mass and energy balance equations of 

each of the components of the cycle, considering some hypotheses. A comparison was made 

with a literature model as an initial form of validation. The results showed that the COP and 

circulation rate decreases as the temperature of the generator increases. In addition, the level 

of rectification of the refrigerant influences the cycle so that the higher the temperature at the 

rectifier outlet, the greater will be the amount of water mixed with ammonia and the higher will 

be the COP. However, high levels of water mixed with ammonia imply other problems that may 

decrease performance or even disrupt the operation. It has been found that in order to maintain 

the purity of the ammonia, temperatures around 70 °C are recommended at the rectifier outlet. 

It was also tested how different inert gases influence the cycle and it was found that helium 

increases COP by up to 22% compared to hydrogen. Neon and argon gases did not show any 

significant differences when compared to helium. However, there are other factors contrary to 

the use of helium instead of hydrogen that involve its weight and viscosity. Then, the model 

was experimentally validated by comparing its predictions with data collected from a real 

refrigerator. It has been observed that some of the common simplifying assumptions of models 

in the literature, and hitherto employed here, considerably diminished the accuracy for a real 

case. The assumptions were then adjusted according to new observations obtained from new 

tests. With the adjusted model, the importance of liquid refrigerant produced in the condenser 

was investigated., it was observed that the COP decreases with increasing inert gas 

temperature entering the liquid heat exchanger and it was shown how the evaporator 

temperature drops with the addition of inert gas and the magnitude of its negative effect on 

COP. 

 

Key Words: Diffusion Absorption, Coefficient of Performance, Modeling, Refrigeration 
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1 INTRODUÇÃO 

A refrigeração está tão integrada no mundo moderno que seria inimaginável a sua 

ausência na civilização humana como a conhecemos. E não é exagero afirmar que não 

estaríamos tão desenvolvidos em termos de alimentação, saúde e tecnologia sem a 

refrigeração. Ela é essencial na conservação de alimentos por ser capaz de preservá-los 

mantendo suas características originais, algo que outros métodos como a salgação e 

defumação não conseguem. Na saúde, é responsável, por exemplo, em conservar vacinas, 

insulinas e permitir a fabricação de antibióticos que necessitam de temperaturas mais baixas 

durante sua produção. Além de certos processos e descobertas científicas que exigem que 

amostras sejam mantidas sob controles rigorosos de temperatura. E quanto a tecnologia, 

qualquer função na internet, por exemplo, exige fazendas de servidores refrigerados de forma 

artificial. E o que todos esses processos têm em comum, é que são frutos da compreensão 

de todos os fenômenos físicos necessários para se criar dispositivos que resfriam ambientes 

de forma controlada. 

Para cada situação é necessário um processo que atenda às suas especificidades. Em 

processos de menor porte, os ciclos de refrigeração de difusão-absorção (DAR) se destacam 

dos demais por serem amigáveis ambientalmente por causa de seus fluidos de trabalho, por 

serem silenciosos e confiáveis já que não possuem partes móveis, por requerem apenas uma 

fonte de energia térmica para operar e pela facilidade em serem fabricados. Isso os torna 

ideais para escritórios, hotéis e acampamentos. No entanto, outra característica do ciclo é seu 

baixo coeficiente de performance (COP). Havendo, portanto, a oportunidade de se buscar 

novos métodos que visam aumentar sua eficiência. 

Desse modo, vários foram os estudos que buscaram uma maior compreensão do 

funcionamento do ciclo DAR, desde os fenômenos que podem explicar seu comportamento 

até como é possível modifica-lo para aumentar seu desempenho. Chen et al. (1996), 

redesenhou um novo formato ao gerador incluindo um trocador de calor que reaproveita o 

calor da solução pobre que volta do separador para aquecer a solução rica que entra no 
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gerador. Somente essa mudança na configuração foi o suficiente para aumentar o coeficiente 

de performance em cerca de 50% mantendo a mesma capacidade de refrigeração. Já Jelinek 

et al. (2016) investigaram diferentes configurações que mudam a forma como o condensado 

segue para o evaporador: sem sub-resfriamento, com sub-resfriamento parcial e total. 

Concluíram que a configuração de sub-resfriamento parcial possuía o maior COP. Srikhirin e 

Aphornratana (2002) estudaram um ciclo DAR básico com hélio como gás inerte, sem sub-

resfriamento no condensador e sem o trocador de calor do gás. Concluíram que havia uma 

forte correlação entre o desempenho do sistema e a configuração da bomba de bolha (tudo 

interior do gerador). O COP encontrado ficou dentro da faixa de 0,09 e 0,15. 

Na literatura vários autores buscaram descrever numérica e termodinamicamente o 

ciclo. Zohar et al. (2005) desenvolveu um modelo termodinâmico para um ciclo DAR de 

amônia-água usando hidrogênio e, posteriormente, hélio como gás inerte, além de possuir 

sub-resfriamento do condensado e trocador de calor de gás. O desempenho foi analisado 

parametricamente através de simulações. Concluíram que a faixa de concentração ideal na 

solução rica que entra no gerador era de 0,2 a 0,3 de fração mássica de amônia e que a 

recomendação para a solução pobre que sai do separador era de 0,1 de fração de amônia. 

Além disso, concluíram que o COP era cerca de 40% maior com hélio. Posteriormente, em 

outro estudo, Zohar et al. (2009) analisou numericamente a performance do ciclo DAR 

trabalhando com um fluido de transporte (ou absorvente) orgânico (DMCa – 

dimetilacetamida), cinco fluidos refrigerantes diferentes e hélio como gás inerte. Os resultados 

foram comparados com os do mesmo ciclo operando com amônia-água e hélio. Descobriram 

que o comportamento era semelhante no que tange o COP e as concentrações das soluções 

ricas e pobres em função da temperatura do gerador. Em seguida, Starace e De Pascalis 

(2012) desenvolveram um modelo termodinâmico mais acurado do ciclo DAR. Diferentemente 

de Zohar et al. (2005), levaram em conta a água que escapa junto à amônia que entra no 

condensador ao invés de considerá-la pura na análise. Usaram o estudo de Zohar et al. (2009) 

como comparação, encontraram uma diferença no resultado de aproximadamente 2% na 

vazão da solução pobre e menos que 5% no COP, entre os dados previstos e os dados 
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coletados. Yousuf et al. (2015), em seu modelamento, mostraram que o desempenho do ciclo 

está diretamente ligado aos seguintes fatores: temperatura e a quantidade calor que entra no 

gerador, a efetividade dos trocadores de calor e vazão mássica de amônia produzida. Além 

disso, mostraram também que o desempenho da bomba de bolhas tem um papel significante 

na eficiência de todo o sistema. Já Yıldız e Ersöz (2013), desenvolveram seu modelo 

termodinâmico incluindo também uma análise exergética buscando validação com dados 

experimentais. Enquanto os modelos anteriores consideravam o trocador de calor de líquido 

como sendo isolado, ou seja, não trocando calor com o ambiente, esse estudo considerou 

essas perdas em sua análise. No entanto, para que pudesse fazer isso, precisou considerar 

o gerador como sendo isolado. A consideração de isolamento, seja no gerador ou no trocador 

de calor de líquido, será discutido posteriormente nos próximos tópicos deste trabalho. 

Outros estudos buscaram investigar o comportamento do ciclo DAR por meio de 

métodos de transferência de calor, e não por avaliação de primeira lei da termodinâmica, de 

cada um dos componentes, como os estudos citados anteriormente. Mazouz, Mansouri e 

Bellagi (2014) usaram dois métodos alternativos para avaliar as características de uma 

máquina que opera pelo ciclo DAR: o método de regime permanente e o método dinâmico. 

Como resultados, obtiveram todas as características essenciais, especialmente os 

coeficientes de transferência de calor globais. Em seguida, Mansouri, Bourouis e Bellagi 

(2017) investigaram experimentalmente em um modo de regime não permanente um 

refrigerador DAR comercial de baixa capacidade. Desenvolveram um modelamento chamado 

de modelo dinâmico de caixa-preta. Coletaram dados experimentais para determinar a 

coeficiente de transferência de calor global. 

O propósito deste trabalho é o de contribuir na literatura com uma modelagem 

termodinâmica mais precisa, permitindo o seu uso como ferramenta de avaliação do 

comportamento e das características de um ciclo DAR real, através da criação de 

procedimentos que possam mitigar, ou mesmo eliminar, os fatores, não considerados até 

então na literatura, que venham a desviar as previsões do modelo com a realidade. 
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1.1 Desenvolvimento da Refrigeração na História 

 

Na antiguidade, a refrigeração era produzida por meio do uso de gelo que era 

transportado de regiões frias, estocado para o uso no verão, ou feito durante a noite 

aproveitando-se da queda de temperatura. Na Europa, América e Iran, casas de gelo 

construídas de materiais isolantes armazenavam gelo para venda. A literatura revela que o 

gelo estava sempre disponível para aqueles que podiam pagar (ARORA, 2012). 

Vários eram os processos naturais utilizados para se obter gelo. Em 2500 a. C., os 

indianos já haviam aperfeiçoado a arte de se produzir gelo por resfriamento noturno. Uma fina 

camada de água, com poucos milímetros de espessura, era mantida sobre uma bandeja de 

barro rasa e exposta ao céu noturno sem nuvens. O barro exposto ao céu perde calor na 

forma de radiação para a estratosfera e, pelas primeiras horas da manhã, a água teria 

congelado. O céu precisava estar sem nuvens e o barro deveria estar afastado de todo e 

qualquer objeto nos arredores, como árvores e construções, que estão a uma temperatura 

mais alta (ARORA, 2012). 

Havia também o resfriamento por evaporação no qual água era armazenada em 

recipientes de barro poroso. A água se permeava pelos poros do material até encontrar a 

superfície externa onde se evaporava no ar ambiente absorvendo assim energia em forma de 

calor latente. Era prática comum na Índia e Egito antigo. Outro método natural era o 

resfriamento pela adição de sais dissolvidos na água. Isso ocorre porque o sal absorve parte 

do calor da solução a qual se resfria (ARORA, 2012). 

Com a invenção do microscópio, no século XVII, a existência dos microrganismos, até 

então debatida, foi confirmada. E estudos realizados por vários cientistas, entre eles o químico 

francês Louis Pasteur, demonstraram uma correlação direta entre o número e o tipo de certas 

bactérias com a putrefação dos alimentos. Esses estudos também mostraram que baixas 

temperaturas são capazes de atrasar a proliferação desses microrganismos. Essa conclusão 

fez com houvesse uma grande expansão pela demanda de gelo no século XVIII que até então 

era incipiente (IFET-Bahia, 2009). 
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Antes disso, os alimentos passavam por outros métodos de conservação que envolviam 

a salgação, defumação e uso de outros tipos de condimentos que tinham como inconveniência 

a alteração do gosto desses alimentos (IFET-Bahia, 2009). 

Prestando atenção a isso, Frederic Tudor deu início, em 1806, um negócio no qual o 

gelo era retirado do rio Hudson, em Nova York, e em mananciais próximos e vendido de 

maneira mais acessível à população. 

Com a ampliação no negócio, Tudor passou a despachar o gelo para vários lugares ao 

redor do mundo, sendo sua primeira empreitada um carregamento de 130 toneladas, para o 

porto de St. Pierre, na ilha da Martinica, na região do Caribe. O gelo era desconhecido por lá 

e não havia instalações para armazená-lo. A empreitada poderia ter sido um desastre caso 

Tudor não tivesse se associado a um proprietário local do setor de alimentos com o qual 

produziu e comercializou sorvetes. 

Em 1805, Oliver Evans descreveu em seu livro The abortion of the young steam 

engineer's guide, publicado na Filadélfia, um ciclo de refrigeração para se produzir gelo 

utilizando éter no vácuo. No entanto, o livro apenas propôs um sistema sem de fato 

desenvolvê-lo. Alguns anos depois, em 1834, um americano vivendo em Londres que se 

chamava Jacob Perkins desenvolveu esse sistema (ARORA, 2012). 

Em 1855, surgiu, na Alemanha, outro dispositivo que produzia gelo artificial, baseado 

no princípio de absorção, descoberto, em 1828, pelo químico inglês Michael Faraday (IFET-

Bahia, 2009). 

A partir daí, durante cerca de meio século, os aperfeiçoamentos nos processos de 

fabricação de gelo artificial foram se acumulando, surgindo sistematicamente melhorias nos 

sistemas, com maiores rendimentos e melhores condições de trabalho. No entanto, havia 

certa rejeição do público com a nova tecnologia que provinha na crença infundada de que o 

gelo artificial era prejudicial à saúde e isso atrasou o progresso da produção propriamente dita 

(IFET-Bahia, 2009). 

Todavia, tal situação não perdurou muito. Em 1890, o inverno dos Estados Unidos não 

foi tão intenso como de costume e isso agravou fortemente a obtenção de gelo natural. Devido 
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a essa falta de gelo, a situação obrigou o uso do gelo artificial. Isso ajudou na quebra do tabu 

e ainda mostrou que o gelo artificial era ainda melhor do que o natural, já que era produzido 

com água pura e poderia ser produzido conforme a demanda exigisse (IFET-Bahia, 2009). 

As primeiras geladeiras criadas no século XIX (Figura 1) para a utilização do gelo não 

eram nada mais do que um recipiente isolado com placas de cortiça, dentro do qual eram 

colocados os cubos de gelo e o alimento que se desejava conservar. Naturalmente, o gelo 

derretia tornando necessário seu constante reabastecimento. 

 

Figura 1 - Primeiras geladeiras utilizadas 

 

Fonte: IFET-Bahia (2009) 

 

Mesmo com a maior aceitação para com o gelo artificial e do aumento de sua 

disponibilidade para todas as classes sociais, a sua fabricação ainda precisava ser feita em 

instalações especiais, nas usinas de gelo. Ainda era comum a figura típica da época do 

geleiro, que, com sua carroça isolada, percorria os bairros, e entregava nas casas dos 

consumidores, periodicamente, as pedras de gelo que deviam ser colocadas nas primeiras 

geladeiras (IFET-Bahia, 2009). 

O uso da refrigeração doméstica com produção autônoma de gelo só se tornou 

realidade com o advento da eletricidade e o controle automático das suas funções. E esse 
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controle possuía duas funções: a primeira era de regular a vazão de refrigerante para que se 

igualasse com a taxa de evaporação no evaporador e a segunda era a de desligar a energia 

do compressor quando a temperatura do ambiente a ser resfriado chegasse à temperatura 

desejada. A General Electric introduziu no mercado a primeira geladeira elétrica em 1911, 

seguida pela Frigidaire, em 1915. Kelvinator lançou o seu refrigerador doméstico em 1918, 

nos Estados Unidos. No começo, os compressores eram do tipo aberto com acionamento por 

polias e correias e, em 1926, a General Electric introduziu os primeiros compressores 

hermeticamente fechados (ARORA, 2012). 

A partir disso, vários foram os avanços tecnológicos na refrigeração. Desde trocadores 

de calor mais eficientes, materiais com características isolantes superiores, até fluidos de 

trabalho com características termodinâmicas favoráveis ao aumento da eficiência térmica dos 

ciclos. 

 

1.2 Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo termodinâmico computacional 

que consiga prever o comportamento de um ciclo de refrigeração de difusão-absorção e, 

dessa forma, permitir que uma análise seja feita quanto ao seu desempenho. 

Além disso, também busca, a partir do conhecimento dos diferentes fenômenos físicos 

que envolvem todos os processos, possíveis mudanças de parâmetros e construtivas que 

permitam aumentar o desempenho de todo o ciclo. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

Comparar o modelo com outros na literatura para verificar se existe concordância entre 

os resultados e, caso não houver, investigar a origem das discordâncias. A partir do 

entendimento da possível diferença entre resultados, verificar qual modelo está mais fiel para 

com um ciclo real. 
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Validar experimentalmente comparando as previsões do modelo com os dados colhidos 

a partir de um ciclo real, permitindo um refinamento maior do modelo para que possa de tornar 

uma importante ferramenta para projeto, manutenção e análise do ciclo. 

Coletar dados em condições distintas e verificar como o ciclo real se comporta diante 

dessas mudanças, tornando possível entender ou observar fenômenos que o modelo possa 

não estar considerando em seus balanços. 

Utilizar o modelo para se investigar diferentes cenários que permitam estabelecer seus 

limites de funcionamento, a compreensão dos pontos mais críticos do ciclo e como os 

parâmetros podem ser variados em busca dos pontos de maior eficiência térmica. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

O trabalho será desenvolvido em cinco capítulos, conforme descritos a seguir. 

O primeiro capítulo introduz a importância da refrigeração na sociedade humana e como 

somos dependentes dela e, em seguida, explica como os ciclos de refrigeração de difusão-

absorção (DAR) se encaixam dentre os sistemas de menor escala e quais são suas principais 

características. Depois é apresentado o estado da arte dos ciclos DAR situando na literatura 

onde este trabalho pode vir a gerar uma nova contribuição científica. Também é feito um breve 

histórico sobre a refrigeração. 

No segundo capítulo são abordados os principais fundamentos teóricos necessários 

para se compreender os ciclos DAR, como as propriedades termodinâmicas de substâncias 

puras e misturas, lei de Dalton e difusão. Também foi apresentado os principais ciclos de 

refrigeração, desde os ciclos convencionais até os ciclos de absorção e, finalmente, os ciclos 

DAR. 

O terceiro capítulo descreve a metodologia desenvolvida neste trabalho. A maneira 

como as propriedades termodinâmicas foram calculadas, as hipóteses simplificadoras 

necessárias ao modelamento e os balanços termodinâmicos de cada um dos componentes 

do ciclo. 
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No quarto capítulo são apresentados a validação na literatura e a análise dos resultados 

obtidos com o modelo até então. Em seguida, é descrito a maneira que ensaios experimentais 

foram realizados para validar o modelo com um refrigerador real, a interpretação física desses 

dados, a correções necessárias para se aumentar a precisão do modelo teórico e a análise 

dos resultados com o modelo corrigido pelos experimentos. 

No quinto capítulo é apresentado uma síntese das conclusões obtidas a partir dos 

experimentos e das análises dos diferentes cenários realizados pelo modelo, além das 

sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Fundamentos Teóricos envolvidos nos Ciclos de Refrigeração 

 

Este tópico apresentará alguns dos princípios teóricos que serão utilizados na 

elaboração do trabalho, como as leis fundamentais da termodinâmica e os princípios que 

explicam o comportamento dos gases e suas misturas durante suas mudanças de fases. 

 

2.1.1 Propriedades Termodinâmicas das Substâncias Puras 

 

Segundo Moran (2009), o estado termodinâmico de uma substância em um sistema em 

equilíbrio representa sua condição conforme descrito por suas propriedades termodinâmicas.  

Segundo Çengel (2002), uma substância pura é definida como toda aquela que possui 

a mesma composição química em toda sua extensão. A água, nitrogênio, amônia, dióxido de 

carbono, por exemplo, são consideradas substâncias puras. 

Sistemas classificados como compressíveis simples são comumente encontrados nas 

substâncias puras como a água e misturas uniformes não reagentes. A experiência mostra 

que esse modelo é útil para uma larga faixa de aplicações na engenharia. Para tais sistemas, 

o número de variáveis independentes necessárias para a definição do estado são duas 

(MORAN, 2009). 

Considere como sistema a água contida no conjunto êmbolo (Figura 2). Suponha que a 

massa de água seja de 1 kg, que o êmbolo e o peso imponham a pressão de 0,1 MPa no 

sistema e que a temperatura inicial seja de 20°C. À medida que calor é transferido à água, a 

temperatura aumente consideravelmente, o volume específico (volume sobre a massa) 

aumenta ligeiramente e a pressão permanece constante. Quando a temperatura atinge 

99,6 °C, uma transferência adicional de calor implica numa mudança de fase, como indica a 

Figura 2(b). Isto é, uma parte do líquido se transforma em vapor no processo, a temperatura 

e a pressão permanecem constantes, mas o volume específico aumenta consideravelmente. 

Quando a última gota do líquido tiver vaporizado, uma transferência adicional de calor resulta 
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num aumento da temperatura e de volume específico, como mostra a Figura 2(c) (VAN 

WYLEN, 2003). 

 

Figura 2 - Mudança de fase líquida para vapor de uma substância pura a pressão constante 

 

Fonte: Van Wylen (2003) 

 

Dessa forma, o termo temperatura de saturação designa a temperatura na qual ocorre 

mudança de fase a uma determinada pressão, e esta pressão é chamada de pressão de 

saturação para a dada temperatura (VAN WYLEN, 2003). 

Se uma substância existe como líquido à temperatura e pressão de saturação, ela é 

chamada de líquido saturado. Se a temperatura do líquido é mais baixa do que a temperatura 

de saturação para a pressão existente, a substância é chamada de líquido sub-resfriado. Se 

a pressão é maior do que àquela de saturação para a dada temperatura, a substância é 

chamada de líquido comprimido. Do mesmo modo, se uma substância existe como vapor a 

temperatura e pressão de saturação, ela é chamada de vapor saturado e se sua temperatura 

aumentar à essa pressão, ela passará ao estado chamado de vapor superaquecido (VAN 

WYLEN, 2003). 

Quando as partes de líquido e vapor coexistem na temperatura de saturação, a relação 

entre a massa de vapor e a massa total é chamada de título (x). Assim: 
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 x =
mv

mv+ml
=

mv

m
 (1) 

 

Para entender o significado do termo propriedade independente, considere os estados 

de líquido saturado e vapor saturado de uma substância pura. Ambos estados apresentam a 

mesma pressão e temperatura, mas são definitivamente diferentes. Assim, a temperatura e a 

pressão não são propriedades independentes. Ou seja, não é possível se encontrar as outras 

propriedades dependentes a partir dessas (VAN WYLEN, 2003). 

Duas propriedades independentes, tais como pressão e volume específico, ou pressão 

e título, são necessárias para se especificar um estado de saturação de substância pura. 

Nos estudos de transferência de calor, trabalho e energia, as propriedades mensuráveis 

(temperatura, pressão, volume específico) são necessárias para se obter as não mensuráveis 

como a energia interna, entalpia e entropia. 

A energia interna é a soma das energias cinéticas, potencias e radiantes das moléculas 

em um estado determinado. A entalpia é a soma da energia interna mais a parcela associada 

ao máximo trabalho executável pela vizinhança sobre o sistema que nada mais é que o 

produto de sua pressão com o volume. 

 

 h = u + Pv (2) 
 

2.1.2 Misturas Binárias e Absorção 

 

Esse trabalho tratará de um ciclo de refrigeração por absorção, por isso é importante 

destacar o comportamento das soluções binárias que são, nesses ciclos, compostas por um 

refrigerante e um absorvente. A Figura 3(a) mostra dois vasos conectados um ao outro. O 

vaso esquerdo contém refrigerante líquido, enquanto que o direito contém uma solução binária 

de absorvente/refrigerante. A solução no vaso direito irá absorver o vapor do refrigerante do 

vaso esquerdo causando redução da pressão. Enquanto o vapor do refrigerante vai sendo 

absorvido, a temperatura do refrigerante restante irá reduzir como resultado de sua 
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vaporização. Isso causa um efeito frigorífico no vaso esquerdo. Ao mesmo tempo, a solução 

dentro do vaso direito se torna mais diluída, por causa da maior quantidade de refrigerante 

absorvido. Esse fenômeno é chamado de processo de absorção. Normalmente, o processo 

de absorção é exotérmico, dessa forma, rejeitando calor para as redondezas para que 

mantenha sua capacidade de absorção. (SRIKHIRIN; APHORNRATANA; 

CHUNGPAIBULPATANA, 2001) 

 

Figura 3 - Processo de absorção 

 

Fonte: Adaptado de Srikhirin; Aphornratana; Chungpaibulpatana (2001) 

 

Ao contrário, quando se deseja separar o refrigerante da solução já saturada, calor 

geralmente é a chave do processo, conforme mostra a Figura 3(b). O vapor do refrigerante 

evaporará da solução e, para se condensar, perderá calor para ambiente no vaso esquerdo. 

Tudo isso mostra que efeito frigorífico pode ser produzido utilizando apenas uma fonte de 

energia térmica. 

 

2.1.3 Lei da Dalton 

 

Também conhecida como a lei das pressões parciais, o modelo de Dalton estabelece 

que para uma mistura ideal, cada um dos componentes existe de forma separada e 

independente, ocupando todo o volume do sistema e em equilíbrio térmico com o restante da 

mistura. Ou seja, o comportamento de um componente não é influenciado pela presença dos 
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demais, sendo possível assim analisar esse mesmo componente separadamente. Levando 

em conta que, neste modelo, cada elemento ocupa todo o volume disponível, a pressão total 

da mistura será a soma das pressões parciais de cada um dos componentes da mistura. 

A Figura 4 exemplifica como o modelo de Dalton descreve a análise de propriedades da 

mistura. 

Figura 4 - Exemplo do modelo de Dalton das pressões parciais 

 

Fonte: Adaptado de Khan Academy (2018) 

 

2.1.4 Difusão Molecular 

 

Por definição, a difusão molecular (Figura 5) é o movimento das moléculas dos 

componentes de uma mistura produzido pela diferença de concentração existente no sistema. 

A direção da difusão molecular é a que busca eliminar o gradiente de concentração. Se o 

gradiente for mantido, adicionando-se continuamente material novo à região de alta 

concentração e eliminando-o da região de baixa concentração, a difusão será contínua. A 

transferência de massa por difusão molecular é o trânsito do mesmo como resultado de uma 

diferença de concentração em uma mistura. 
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Figura 5 - Esquema do processo de difusão molecular 

 

Fonte: Adaptado de Steemkr (2011) 

 

O transporte molecular é resultado da transferência individual das moléculas através do 

fluido pelos movimentos desorientados das mesmas devido a sua energia interna. Pode ser 

imaginado como moléculas se movendo em linha reta com velocidade uniforme e mudando 

de direção quando se chocam com outras moléculas. Tendo assim sua velocidade alterada 

tanto em magnitude quanto em direção. A difusão molecular ocorre quando há uma 

distribuição espacial da concentração de matéria. Trata-se de um fenômeno irreversível 

inerente de todas as partículas com temperatura superior a zero absoluto. A velocidade que 

a difusão ocorre é função da temperatura, da viscosidade do fluido e do tamanho das 

partículas. Portanto, a difusão explica como um grupo de moléculas flui de uma região de alta 

concentração para uma de baixa, lembrando também que ela ocorre quando não há esse 

gradiente de concentração. O resultado da difusão é uma mistura gradual da matéria. 
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2.1.5 Misturas de Gás e Vapor 

 

A temperaturas abaixo da temperatura crítica (temperatura acima da qual a substância 

pode existir somente na forma de gás, não podendo ser liquefeito por mais que a pressão do 

sistema seja elevada), a fase gasosa de uma substância é com frequência chamada de vapor. 

Esse termo é adotado para um estado gasoso que está próximo da região de saturação da 

substância, aumentando a possibilidade de condensação durante um processo. 

Várias misturas de gás e vapor são encontradas na engenharia. A mais comum em 

nosso cotidiano é a mistura de ar, água e vapor que são encontradas nos processos de ar 

condicionado e de secagem. Esses fenômenos são explicados pela psicrometria que é o 

estudo dedicado à análise das propriedades físicas e termodinâmicas das misturas entre 

gases e vapor e suas aplicações práticas. 

Essas situações e outras análogas, segundo Van Wylen (2003), podem ser analisadas, 

de forma fácil e com considerável precisão, seguindo as seguintes hipóteses: 

 A fase sólida ou líquida não contém gases dissolvidos; 

 A fase gasosa pode ser tratada como uma mistura de gases perfeitos; 

 Quando a mistura e a fase condensada estão a uma determinada pressão e 

temperatura, o equilíbrio entre o vapor e a fase condensada não é influenciado pela 

presença do outro componente. Ou seja, quando se alcança o equilíbrio, a pressão 

parcial do vapor será igual à pressão de saturação da temperatura da mistura. 

 

Dessa maneira, a umidade relativa ϕ é definida como a relação da fração molar do vapor 

na mistura e a fração molar do vapor numa mistura saturada a mesma temperatura e pressão 

total. E como o vapor é considerado um gás perfeito, a relação se reduz a razão entre a 

pressão parcial e a pressão de saturação do vapor. 

 

 𝜙 =
𝑃𝑣

𝑃𝑠𝑎𝑡
 (3) 
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Portanto, a evaporação de um líquido em um gás ocorrerá somente enquanto sua 

pressão parcial for menor que a pressão de saturação, ou seja, até a umidade relativa chegar 

a 100%. 

 

2.1.6 Propriedades da Mistura Amônia e Água 

 

A mistura de dois ou mais fluidos possibilita a oportunidade de ajustar as propriedades 

do fluido resultante de acordo com o mais desejável para uma determinada aplicação. No 

caso da mistura amônia e água, permite que a amônia percorra todo o ciclo de refrigeração 

servindo com fluido refrigerante em sistemas de absorção. 

Essas misturas podem ainda ser distinguidas de acordo com o seu comportamento 

durante a mudança de fase, sendo categorizadas em dois tipos, misturas zeotrópicas ou 

misturas azeotrópicas. Enquanto uma mistura azeotrópica se comporta como uma substância 

pura, não existe variação na temperatura durante a mudança de estado (condensação, 

evaporação), uma mistura zeotrópica, na mudança de estado, a temperatura sofre uma 

variação (BENHADID-DIB e BENZAOUI, 2012). 

A concentração das fases de líquido e vapor de uma mistura azeotrópica será sempre 

a mesma, quando tanto o líquido quanto o vapor estiverem presentes. Se um vazamento 

ocorrer, não haverá uma mudança substancial na composição do refrigerante remanescente 

no sistema. A concentração do vapor e do líquido de uma mistura zeotrópica é diferente 

quando tanto o líquido quanto o vapor estão presentes. Se um vazamento ocorrer nesta região 

do sistema e somente vapor vazar, poderá haver uma mudança na composição do refrigerante 

remanescente no sistema. 

A mistura amônia e água se comporta como uma mistura zeotrópica e, por isso, não 

pode ser tratada como uma substância pura. Diferentemente de uma substância pura que 

com duas variáveis independentes é possível fixar um estado, a mistura de amônia e água 

requer três. Duas propriedades valem menção:  

 A primeira é o título que se difere um pouco do utilizado em substâncias puras, pois no 
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caso de misturas zeotrópicas cada uma das substâncias evapora em taxas distintas e 

possuem curvas de saturação distintas. Dessa forma, para que haja uma distinção entre 

o título utilizado por substâncias puras será utilizado aqui a letra “q” como representação 

do título da mistura de amônia e água; 

  A segunda é a concentração, ou fração mássica, que nada mais é do que a razão entre 

a massa de amônia pela massa total de mistura, ou seja: 

 

 X =
mNH3

m
=

mNH3

𝑚𝑁𝐻3+𝑚𝐻2𝑂
 (4) 

 

Há diversos modelos de equações de estado para misturas de amônia e água. Como o 

de Ziegler e Trepp (1984) que usa de duas equações separadas para as fases líquidas e 

gasosas conectadas por condições de fase de equilíbrio (ponto onde não há mudança de 

estado). Ou o de Patek e Klomfar (1995) que descreve um conjunto de equação de vapor e 

líquido em equilíbrio utilizando o que chamam de rápidas aproximações. Cada modelo sendo 

válido dentro de uma faixa especificada de temperatura e pressão. 

 

2.1.7 Primeira Lei da Termodinâmica 

 

Segundo Van Wylen (2003), “a primeira lei da termodinâmica estabelece que, durante 

qualquer ciclo percorrido por um sistema, a integral cíclica do calor é proporcional integral 

cíclica do trabalho.” 

 

 ∮ δQ = ∮ δW (5) 
 

No caso de um processo ao qual o volume de controle opera em regime permanente e 

escoamento uniforme, a primeira lei da termodinâmica pode ser denotada da seguinte forma: 

 

 Q̇v.c. − Ẇv.c. = ∑ṁs (hs +
1

2
Vs

2 + gZs) − ∑ṁe (he +
1

2
Ve

2 + gZe) (6) 
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De modo quase geral, as variações das energias cinética e potencial são desprezíveis 

nos processos, desse modo: 

 

 Q̇v.c. − Ẇv.c. = ∑ ṁshs − ∑ ṁehe (7) 
 

Dessa maneira, a partir das mudanças nas entalpias dos estados de entrada e saída do 

volume de controle, é possível obtermos os valores referentes às entradas ou saídas de calor 

e trabalho. 

 

2.2 Refrigeração e seus Ciclos 

 

É de conhecimento comum, mesmo àqueles que desconhecem dos princípios básicos 

da termodinâmica, que o calor flui das regiões de temperatura mais alta para aquelas de 

temperatura mais baixa. O processo de transferência de calor acontece na natureza sem a 

necessidade de dispositivos. O processo inverso, no entanto, não ocorre por si mesmo. Os 

dispositivos responsáveis por transferir calor de regiões de menor temperatura para regiões 

de maior temperatura são chamados de refrigeradores. São dispositivos cíclicos e os fluidos 

de trabalho utilizados nos ciclos de refrigeração são chamados de refrigerantes (ÇENGEL, 

2002). 

Outro dispositivo que realiza essa mesma função é a bomba de calor. Ambos 

dispositivos são essencialmente iguais, o que muda são seus objetivos (Figura 6). O objetivo 

de um refrigerador é manter o espaço refrigerado a uma temperatura baixa, removendo calor 

desse espaço; A rejeição desse calor em um meio de temperatura mais alta é meramente 

uma parte necessária da operação e não sua finalidade. Já o objetivo de uma bomba de calor, 

porém, é manter um espaço aquecido a uma temperatura mais alta que a do ambiente 

(ÇENGEL, 2002). 
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Figura 6 - Esquema dos refrigeradores e bombas de calor e seus objetivos 

 

Fonte: (ÇENGEL, 2002) 

 

A eficiência dos refrigeradores e bombas de calor é avaliada como a relação entre 

energia útil por energia motora do processo. Ela é expressa como o coeficiente de 

performance (COP). 

 

 𝐶𝑂𝑃𝑅𝑒 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑎
=

𝐸𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜
=

𝑄𝐹

𝑊𝑙í𝑞,𝑒
 (8) 

 

 𝐶𝑂𝑃𝐵𝐶 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑎
=

𝐸𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜
=

𝑄𝑄

𝑊𝑙í𝑞,𝑒
 (9) 

 

Como esses ciclos conseguem obter uma energia útil (calor retirado do espaço a ser 

resfriado para os refrigeradores e calor de aquecimento para as bombas de calor) maior do 
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que a energia motora (trabalho que permite o processo), é comum que vários desses ciclos 

possuam um coeficiente de performance muito acima dos 100%. 

 

2.2.1 Ciclo de Carnot Reverso 

 

O ciclo de Carnot é definido como um ciclo totalmente reversível formado por dois 

processos isotérmicos reversíveis e dois processos isoentrópicos. Ele possui a eficiência 

térmica máxima para determinados limites de temperatura e serve como um padrão, com o 

qual os ciclos de potência reais podem ser comparados (ÇENGEL, 2002). 

Por se tratar de um ciclo reversível, todos os processos que compreendem o ciclo de 

Carnot podem ser revertidos. Essa reversão do ciclo significa que as direções das interações 

calor e trabalho também se invertem. Um refrigerador ou bomba de calor que operam no ciclo 

de Carnot são chamados de refrigerador de Carnot ou bomba de calor de Carnot (ÇENGEL, 

2002). 

Considere o ciclo de Carnot reverso mostrado da Figura 7. No processo 1-2, o 

refrigerante absorve calor de forma isotérmica de fonte a baixa temperatura TF na quantidade 

QF. É então comprimido de forma isoentrópica até o estado 3 (a temperatura se eleva até TQ), 

rejeita calor de forma isotérmica para um sumidouro de alta temperatura TQ na quantidade QQ 

(processo 3-4) e se expande de forma isoentrópica até o estado 1. O refrigerante muda de 

estado de vapor saturado até um estado de líquido saturado no condensador durante o 

processo 3-4 (ÇENGEL, 2002). 
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Figura 7 - Representação esquemática de um ciclo de Carnot reverso e diagrama T-s do 

ciclo 

 

Fonte: (ÇENGEL, 2002) 

 

Os coeficientes de performance são expressos em termos de temperaturas conforme 

mostrado nas equações 10 e 11 para os refrigeradores e bombas de calor de Carnot, 

respectivamente: 

 

 𝐶𝑂𝑃𝑅𝑒,𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =
1

𝑇𝑄 𝑇𝐹⁄ −1
 (10) 

 

 𝐶𝑂𝑃𝐵𝐶,𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =
1

1−𝑇𝐹 𝑇𝑄⁄
 (11) 

 

 

2.2.2 Ciclo Ideal de Refrigeração por Compressão de Vapor 

 

As dificuldades associadas ao ciclo de Carnot reverso podem ser eliminadas garantindo 

a vaporização completa do refrigerante antes de ser comprimido e ao substituir a turbina por 
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um dispositivo de estrangulamento, como um tubo capilar ou uma válvula de expansão. O 

resultado dessas mudanças resulta no ciclo ideal de refrigeração por compressão de vapor, 

conforme mostrado na Figura 8. É o ciclo mais utilizado para refrigeradores, sistemas de ar 

condicionado e bombas de calor. O ciclo consiste em: 

 1-2: Compressão isoentrópica; 

 2-3: Rejeição de calor a pressão constante no condensador; 

 3-4: Estrangulamento por um dispositivo de expansão; 

 4-1: Absorção de calor a pressão constante no evaporador. 

 

Figura 8 - Representação esquemática de um ciclo ideal de refrigeração por compressão de 

vapor e diagrama T-s do ciclo 

 

Fonte: (ÇENGEL, 2002) 

 

O COP dos refrigeradores e bombas de calor podem ser expressos por: 

 

 𝐶𝑂𝑃𝑅𝑒 =
ℎ1−ℎ4

ℎ2−ℎ1
 (12) 
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 𝐶𝑂𝑃𝐵𝐶 =
ℎ2−ℎ3

ℎ2−ℎ1
 (13) 

 

2.2.3 Ciclo Real de Refrigeração por Compressão de Vapor 

 

Um ciclo real de refrigeração por compressão de vapor se difere do ciclo ideal de 

diversas maneiras, principalmente devido às irreversibilidades que ocorrem os diversos 

componentes. As fontes mais comuns dessas irreversibilidades são o atrito do fluido, que 

causa quedas de pressão, e a transferência de calor de ou para a vizinhança. Tudo isso fica 

evidente na Figura 9 (ÇENGEL, 2002). 

 

Figura 9 - Representação esquemática de um ciclo real de refrigeração por compressão de 

vapor e diagrama T-s do ciclo 

 

Fonte: (ÇENGEL, 2002) 

 

No ciclo ideal, o refrigerante sai do evaporador e entra no compressor como vapor 

saturado. No real, no entanto, não é possível controlar o estado do refrigerante de maneira 

tão exata. Ao invés disso, é mais fácil criar o sistema para que o refrigerante fique ligeiramente 
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superaquecido na entrada do compressor como forma de garantir que o refrigerante esteja 

completamente vaporizado ao entrar no compressor. Além disso, a linha que conecta o 

evaporador ao compressor em geral não é muito longa. Mesmo assim, a queda de pressão 

causada pelo atrito do fluido e pela transferência de calor da vizinhança para o refrigerante 

pode ser significativa (ÇENGEL, 2002). 

No ciclo ideal, o processo de compressão é isoentrópico, enquanto que, no ciclo real, 

esse mesmo processo sofre irreversibilidades, o que aumenta a entropia e a transferência de 

calor, e isso pode tanto aumentar ou diminuir a entropia, dependendo da direção. Dessa 

forma, a entropia do refrigerante pode aumentar (processo 1-2) ou diminuir (processo 1-2’) 

durante o processo real de compressão, dependendo de quais efeitos dominam.  

E ainda, no caso ideal, presume-se que o refrigerante deixa o condensador como líquido 

saturado à pressão de saída do compressor. No real, no entanto, há uma inevitável queda de 

pressão no condensador, assim como nas linhas que conectam o condensador ao compressor 

e a válvula de expansão. Não é desejável direcionar refrigerante não condensado à válvula 

de expansão. Para garantir isso, o refrigerante é sub-resfriado de alguma forma antes de 

entrar na válvula de expansão (ÇENGEL, 2002). 

 

2.2.4 Ciclo de Refrigeração por Absorção 

 

Os ciclos de refrigeração por absorção mostram ser economicamente atraentes quando 

existe uma fonte de energia térmica acessível e que seria desperdiçada a uma temperatura 

entre 100 a 200°C. Essas fontes incluem a energia solar, geotérmica, o calor rejeitado por 

usinas de cogeração ou de instalações de vapor para processos, e até mesmo o gás natural 

quando ele está disponível a um preço baixo (ÇENGEL, 2002). 

Como o nome do ciclo sugere, o sistema opera através do princípio de absorção. O 

sistema de refrigeração por absorção mais comum é o sistema amônia e água, no qual a 

amônia (NH3) é o refrigerante e a água (H2O) é o fluido de transporte. Existem também 

sistemas de água-brometo de lítio e água-cloreto de lítio, no qual a água passa a ser o 
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refrigerante. A máquina de refrigeração de amônia-água foi patenteada pelo francês 

Ferdinand Carre em 1859 e, alguns anos depois, máquinas já estavam produzindo gelo e 

armazenando alimentos nos Estados Unidos. 

O ciclo de refrigeração por absorção (Figura 10) se parece muito com o de compressão 

convencional, exceto que o compressor é substituído por um subsistema de absorção 

composto por um absorvedor, uma válvula de expansão, uma bomba, um regenerador, uma 

fonte de energia térmica, um gerador e um retificador. Depois que a pressão da amônia é 

elevada por todo esse subsistema, ela é resfriada e condensada pela troca de calor com as 

redondezas, estrangulado até a pressão do evaporador e então absorve o calor do espaço 

resfriado gerando o efeito frigorífico. Ou seja, os mesmos processos do ciclo de compressão 

de vapor convencional (ÇENGEL, 2002). 

 

Figura 10 - Ciclo de Refrigeração por Absorção 

 

Fonte: (ÇENGEL, 2002) 
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O que define o processo de absorção é o que ocorre no subsistema que substitui o 

compressor do ciclo de compressão convencional. O vapor de amônia sai do evaporador e 

entra no absorvedor, onde ele se dissolve e reage com a água para se formar a mistura NH3 

+ H2O. A quantidade de NH3 passível de ser dissolvida em H2O é inversamente proporcional 

à temperatura (Figura 11). Dessa forma, é necessário resfriar o absorvedor para manter sua 

temperatura o mais baixo possível, e assim maximizar a quantidade de NH3 que pode ser 

dissolvida (absorvida) na água (ÇENGEL, 2002). 

 

Figura 11 - Relação da solubilidade da amônia com a temperatura da água  

 

Fonte: Adaptado de The Engineering ToolBox (2018) 

 

A solução líquida de NH3 + H2O, rica em NH3, é bombeada para o gerador. Calor é então 

transferido de uma fonte para a solução para que se vaporize. O vapor rico em NH3, passa 

por um retificador que separa a água e a retorna ao gerador. E o vapor NH3, praticamente 

puro e sobre alta pressão, continua o ciclo. A solução quente, pobre em NH3, passa por um 

regenerador, onde transfere parte de seu calor para a solução rica que sai da bomba e é 

estrangulada até a pressão do absorvedor (ÇENGEL, 2002). 
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Quando comparados aos sistemas por compressão de vapor, os sistemas de 

refrigeração por absorção têm uma grande vantagem: líquido é comprimido em vez de vapor. 

O trabalho em um escoamento em regime permanente é proporcional ao volume específico 

e, por isso, a entrada de trabalho nos sistemas de refrigeração por absorção é muito pequena 

(aproximadamente 1% do calor fornecido ao gerador). Dessa forma a entrada de trabalho é 

quase sempre ignorada da análise. Ou seja, uma fonte de calor externa é a principal base de 

operação desses sistemas. Assim, os sistemas de refrigeração por absorção são sempre 

classificados como sistemas movidos a calor (ÇENGEL, 2002). 

No entanto, são sistemas muito mais caros do que os sistemas de refrigeração por 

compressão de vapor. São mais complexos e ocupam mais espaço, além de menos eficientes 

e exigem torres de resfriamento maiores para rejeição de calor dissipado, e sua manutenção 

é difícil por se tratarem de sistemas menos comuns. Por isso, os sistemas de refrigeração por 

absorção devem ser apenas aplicados quando se possui uma fonte de energia térmica de 

baixo custo (ÇENGEL, 2002). 

O COP dos sistemas de refrigeração por absorção é definido como: 

 

 𝐶𝑂𝑃𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟çã𝑜 =
�̇̇�𝐹

�̇̇�𝐺+�̇�𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
=

�̇̇�𝐹

�̇�𝐺
 (14) 

 

2.2.5 Ciclo de Refrigeração por Difusão-Absorção 

 

O ciclo de refrigeração por difusão-absorção (usualmente abreviado pela sigla DAR que 

vem de diffusion absorption refrigerator) foi criado pelos dois engenheiros suecos Von Platen 

e Munters, em 1928 (VON PLATEN E MUNTERS, 1928). 

Ficou conhecido como uma das tecnologias sustentáveis mais encorajadoras para 

produção de frio. O ciclo opera sob uma única pressão de trabalho e utiliza fluidos não-

poluentes: amônia como fluido refrigerante, água como fluido de transporte e um gás inerte 

não condensável como hidrogênio ou hélio. A função do gás inerte é a de reduzir a pressão 

parcial do refrigerante e permitir que o processo de evaporação aconteça mesmo em um 
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dispositivo de pressão uniforme (TAIEB, MEJBRI e BELLAGI, 2016). 

Não possui partes móveis e, por isso, é silencioso, confiável e não requer nenhuma 

tecnologia especial de produção em sua manufatura. Diferentemente do ciclo de absorção 

convencional, o ciclo DAR opera somente com uma fonte de calor e, por isso, pode ser 

utilizado em lugares onde não há eletricidade disponível. No entanto, em seus modelos 

tradicionais, sua capacidade frigorífica é bem pequena, menor do que 50 W. O que o torna 

adequado apenas para ser usado como refrigerador em quartos de hotel ou veículos de 

recreação (SRIKHIRIN; APHORNRATANA; CHUNGPAIBULPATANA, 2001). 

Segundo Starace e De Pascalis (2013), a principal desvantagem desse ciclo é o seu 

baixo COP, definido como a razão entre o calor removido pelo evaporador na compartimento 

e calor de entrada do gerador, geralmente não ultrapassando 0,3. Isso é devido a dois fatores: 

 A presença de gás inerte auxiliar no evaporador reduz a vazão mássica de refrigerante 

e, assim, sua capacidade frigorífica; 

 O retificador que dissipa para o ambiente uma quantidade não desprezível do calor de 

entrada. 

 

O ciclo de difusão-absorção é mostrado na Figura 12 e apresenta os seguintes 

componentes: o gerador (formado pela bomba de bolhas), retificador, condensador, 

evaporador, trocador de calor de gás, absorvedor, reservatório e o trocador de calor de líquido. 

Daqui em diante, na explicação a seguir, o termo solução irá se referir à mistura água e amônia 

e os termos rico e pobre irão se referir à concentração de amônia na solução. 
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Figura 12 - Esquema de um ciclo de difusão-absorção e pontos de interesse 

 

Fonte: Adaptado de SANTNER (2009) 

 

Seu funcionamento pode ser explicado começando no reservatório. Solução líquida rica 

sai dele (11) e segue, por gravidade, pelo trocador de calor de líquido (TCL) onde recebe um 

pouco de calor da solução pobre que retorna do topo gerador. Chegando ao gerador (2), a 

solução rica recebe calor por meio de uma resistência elétrica (ou qualquer outra fonte de 

calor disponível) e bolhas de vapor começam a se formar no tubo. As primeiras bolhas, 
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menores, começam a se aglutinar em bolhas maiores até preencher toda a seção do tubo. 

Por diferença de volume específico, as bolhas começam a subir o tubo e a carregar junto de 

si a solução ainda líquida que não evaporou até o topo do gerador. Dessa maneira, o vapor 

rico segue adiante para o retificador (4), enquanto o que sobra é uma solução pobre (3) que, 

por diferença manométrica, segue para o absorvedor doando no caminho uma parte de seu 

calor, já mencionado, no trocador de calor de líquido. A solução pobre cai no alto do 

absorvedor (8), onde escorre pelos tubos enquanto absorve a amônia do gás hidrogênio, que 

faz o caminho inverso, até chegar de volta no reservatório e completar o ciclo. 

De volta ao topo do gerador, o vapor rico em amônia segue até o retificador (5) onde 

começará a perder calor e garantirá a condensação do pouco de água que ainda restava 

(lembrando que não é possível garantir a pureza total da amônia, mas nessa explicação se 

assume que é para facilitar). No condensador, no qual calor será perdido para o ambiente, a 

amônia chega até sua temperatura de saturação (7).  

A temperatura ambiente e a temperatura que a amônia consegue chegar pela troca de 

calor por convecção natural é o parâmetro determinante na escolha da pressão de trabalho 

do ciclo. 

Ainda no condensador, um desvio ou “ladrão” é necessário para se garantir que o 

excesso de vapor de amônia possa escapar se preciso. Esse desvio leva o excesso de amônia 

para o reservatório. Já a amônia líquida do condensador cairá por um tubo de seção menor 

onde será sub-resfriada em contato com o trocador de calor de gás (TCG) e o evaporador. 

No evaporador (9) é onde ocorre o processo que diferencia o ciclo de refrigeração por 

difusão-absorção dos demais ciclos de refrigeração, mesmo os convencionais de absorção. 

Ao entrar no evaporador, a amônia líquida encontrará o gás hidrogênio quase puro. Através 

dos fenômenos envolvendo a lei de Dalton, desequilíbrio psicrométrico (diferença entre a 

pressão parcial do vapor de amônia misturado com o gás inerte e a pressão de saturação da 

amônia à temperatura da mistura) e difusão, haverá uma queda na temperatura da amônia. 

O que acontece é que quando a amônia líquida encontra o gás hidrogênio, sua pressão, 

que antes era a mesma que a pressão de trabalho do ciclo, cai para se tornar a 
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correspondente da soma com a pressão parcial do hidrogênio. Isso faz com que um 

desequilíbrio psicrométrico aconteça. A amônia líquida irá evaporar até que sua pressão 

parcial se iguale a sua pressão de saturação, ou seja, quando a umidade relativa da amônia 

no hidrogênio chegue a 100%. Para que essa evaporação aconteça, a amônia precisa de 

calor que será retirado do hidrogênio e das redondezas. Isso gera uma queda de temperatura. 

E por difusão molecular, a amônia se mistura ao hidrogênio na direção de diminuir as 

diferenças de concentrações. Todos esses fenômenos trabalham juntos para que haja dois 

efeitos frigoríficos no evaporador: a absorção do calor de evaporação da amônia (processo 

de não-equilíbrio) e a absorção de calor por transferência de calor do evaporador com a 

compartimento (processo em equilíbrio) que também auxilia na evaporação da amônia.  

Do evaporador, a mistura de vapor de amônia e gás hidrogênio segue até ao 

reservatório (10) e sobe pelo absorvedor, perdendo calor pro ambiente, enquanto a solução 

pobre desce em sentido oposto. Conforme segue, amônia vai sendo absorvida pela solução. 

Ao chegar ao trocador de calor de gás, haverá hidrogênio quase puro que perderá calor para 

a mistura que retorna do evaporador fazendo com que a pouca amônia que resta condense. 

O ciclo se fecha quando o hidrogênio finalmente alcança a amônia condensada no evaporador 

(9). 
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3 METODOLOGIA 

Neste trabalho foi desenvolvido um modelo termodinâmico analítico de um ciclo de 

refrigeração de difusão-absorção. Foi utilizada a Figura 12 como referência dos pontos de 

cada uma das propriedades, assim como suas variáveis. Para resolução do modelo, foi 

utilizado o software EES (Engineering Equation Solver). 

O modelo foi desenvolvido seguindo as seguintes hipóteses: 

 Perdas de carga nas tubulações são desprezíveis; 

 Pressões hidrostáticas são desprezíveis; 

 A solução pobre (ponto 3 + 5) não é reaquecida pelo gerador antes de seguir para o 

trocador de calor de líquido, pois passa por tubo separado conforme mostrado na Figura 

13; 

 

Figura 13 - Representação da hipótese de não reaquecimento da solução pobre 

 

Fonte: Adaptado de Starace e De Pascalis (2012) 

 

 Perdas pelo gerador foram consideradas, dessa forma, parte do calor do gerador (�̇�𝑃) 

será dissipado para o ambiente; 

 No gerador, tanto a solução líquida (ponto 3) quanto as bolhas de vapor (ponto 4) saem 
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da bomba de bolhas à mesma temperatura, ou seja, T4 = T3; 

 As propriedades das misturas de gás e vapor foram calculadas a partir do modelo de 

gases ideais; 

 Não foi feita a consideração de que a amônia entra pura no condensador, ou seja, 

frações de vapor de água foram levadas em conta para o cálculo das propriedades do 

refrigerante. Isso permite uma descrição mais fiel do comportamento do ciclo; 

 Todo o refrigerante é condensado no ponto 7 e se torna líquido saturado. Ou seja, não 

há vazão mássica no desvio de gás e não há sub-resfriamento no condensador; 

 Como o meio pelo qual o sistema troca calor é o ar ambiente, a temperatura da solução 

rica que deixa o reservatório (ponto 11) será a mesma que o refrigerante que deixa o 

condensador (ponto 7), ou seja, T7 = T11; 

 Na saída do trocador de calor de gás (ponto 10), o refrigerante está no estado de vapor 

saturado; 

 Foi assumido que não há absorção no reservatório; 

 A mistura do gás inerte e do refrigerante na entrada do evaporador (Ponto 9) foi 

considerada como sendo adiabática; 

 A solução pobre que entra no topo do absorvedor (Ponto 8) e a solução rica que entra 

no gerador (Ponto 1) foram consideradas como estando no estado de equilíbrio; 

 O trocador de calor de líquido foi assumido como isolado, ou seja, não há transferência 

de calor para o ambiente; 

 A temperatura do gás inerte nos pontos 9 e 10 é a mesma do refrigerante, ou seja, T9gi 

= T9 e T10gi = T10. 

 

Os dados de entrada do modelo foram: 

 A temperatura da solução rica que entra no gerador (T1); 

 A temperatura que a solução rica alcança no gerador (T2); 

 A temperatura da solução pobre e do vapor rico no topo do gerador (T3 = T4); 
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 A temperatura do refrigerante após a retificação (T6); 

 A temperatura do evaporador após a queda adicional de temperatura causada pela 

mistura do refrigerante com o gás inerte (T9); 

 A pressão de operação ou total do sistema (P); 

 Calor de entrada do gerador (�̇�𝐺). 

 

3.1 Propriedades Termodinâmicas do Ciclo 

 

As propriedades utilizadas aqui foram tiradas da biblioteca do EES, utilizando a função 

externa do programa para as propriedades amônia-água. Sendo as correlações utilizadas 

aplicáveis para temperaturas entre 230 K e 600 K a pressões de equilíbrio entre 0,2 e 110 bar. 

A Tabela 1 mostra cada um dos pontos com suas propriedades de entrada e as 

propriedades objetivo necessárias para o cálculo do modelo: 

Tabela 1 - Propriedades termodinâmicas de cada um dos pontos do ciclo 

Pontos 
Propriedades de 

entrada 
Propriedades 

Objetivo 

1 

T1 

P1=P 

q1=0 

h1 

X1 

2 

T2 

P2=P 

X2=X1 

h2 

q2 

3 

T3 

P3=P 

q3=0 

h3 

X3 

4 

T4 

P4=P 

q4=1 

h4 

X4 

5 

T5=T4 

P5=P 

q5=0 

h5 

X5 

6 

T6 

P6=P 

q6=1 

h6 

X6 

Tabela 1 (cont) - Propriedades termodinâmicas de cada um dos pontos do ciclo 
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Pontos 
Propriedades de 

entrada 
Propriedades 

Objetivo 

7 

P7=P 

X7 

q7 

h7 

T7 

8 

h8 

X8 

q8=0 

T8 

P8 

8gi 
P8gi = P 

T8 
h8gi 

9 

T9 

X9=X6 

q9=0 

h9 

P9 

10 

P10=P9 

X10=X6 

q10=1 

h10 

T10 

10gi 
P10gi=P-P10 

T10 
h10gi 

11 

T11=T7 

X11=X1 

q11=0 

h11 

P11 

 

Os parâmetros dos pontos 8gi e 10gi foram calculados do modo convencional para 

substâncias puras do gás inerte em questão. 

 

3.2 Modelamento 

 

O modelamento irá trazer as equações de conservação de massa e energia de cada 

um dos componentes com os pontos referentes à Figura 12. 

 

3.2.1 Gerador 

 

A partir do volume de controle da Figura 14 foram retirados os balanços a seguir: 
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Figura 14 - Volume de controle do gerador. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As equações gerais de balanço de massa: 

 

 �̇�1 = �̇�2 (15) 
 

 �̇�1 = �̇�3 + �̇�4 (16) 
 

A equação do balanço de massa de amônia: 

 

 �̇�1𝑋1 = �̇�3𝑋3 + �̇�4𝑋4 (17) 
 

A equação do balanço de energia para perda de calor no gerador: 

 

 �̇�𝑃 = �̇�3(ℎ3 |𝑇3<𝑇2
− ℎ3 |𝑇3=𝑇2

) + �̇�4(ℎ4|𝑇4<𝑇2
− ℎ4|𝑇4=𝑇2

) (18) 

 

Sendo que h3|T3<T2, por exemplo, se refere à entalpia no ponto 3 quando T3 (temperatura 

real) é menor do que a T2. E h3|T3=T2 se refere à entalpia no ponto 3 quando T3 é igual a T2. 
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Os outros pontos seguem a mesma lógica. 

A equação geral do balanço de energia: 

 

 �̇�𝐺 − �̇�𝑃 = �̇�3ℎ3 |𝑇3=𝑇2
+ �̇�4ℎ4|𝑇4=𝑇2

− �̇�1ℎ1 (19) 

 

3.2.2 Retificador 

 

A partir do volume de controle da Figura 15 foram retirados os balanços a seguir: 

 

Figura 15 - Volume de controle do retificador 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A equação geral do balanço de massa: 

 

 �̇�4 = �̇�5 + �̇�6 (20) 
 

A equação do balanço de massa de amônia: 

 

 �̇�4𝑋4 = �̇�5𝑋5 + �̇�6𝑋6 (21) 
 

A equação geral do balanço de energia: 
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 �̇�𝑅 = �̇�4ℎ4 − (�̇�5ℎ5 + �̇�6ℎ6) (22) 
 

3.2.3 Condensador 

 

A partir do volume de controle da Figura 16 foram retirados os balanços a seguir: 

 

Figura 16 - Volume de controle do condensador 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A equação geral do balanço de energia: 

 

 �̇�𝐶 = �̇�6(ℎ6 − ℎ7) (23) 
 

3.2.4 Evaporador e Trocador de Calor de Gás 

 

A Figura 17 mostra o volume de controle que inclui o evaporador e o trocador de calor 

de gás. O contorno tracejado indica isolamento, ou seja, que não há troca de calor. 

Figura 17 - Volume de controle do evaporador e trocador de calor de gás 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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As equações do balanço de massa do refrigerante: 

 

 �̇�6 = �̇�7 (24) 
 

Ressaltando que a Equação 24 depende da hipótese de não haver vazão mássica no 

desvio para o excesso de vapor no condensador. 

 

 �̇�7 = �̇�9 (25) 
 

 �̇�9 = �̇�10 (26) 
 

A concentração do refrigerante é a mesma desde sua entrada no condensador até sua 

saída no evaporador. 

 

 𝑋6 = 𝑋7 = 𝑋9 = 𝑋10 (27) 
 

O cálculo da vazão mássica de gás inerte, Equação (28), foi feito através da hipótese 

de gás ideal junto à hipótese de estar à mesma temperatura que o refrigerante nos mesmos 

pontos. Além disso, vale mencionar que a constante dos gases no caso do uso do hidrogênio 

como gás inerte é a do hidrônio devido a interação do hidrogênio sob alta pressão com a 

água. Para outros gases inertes, a constante utilizada foi, naturalmente, a da água. 

 

 �̇�𝑔𝑖 = (
P−P9

P9
) (

X6RNH3+(1−X6)RH3O

Rgi
) �̇�9 (28) 

 

A equação geral do balanço de energia: 

 

 �̇�𝐸 = �̇�9(ℎ10 − ℎ7) + �̇�𝑔𝑖(ℎ10𝑔𝑖 − ℎ8𝑔𝑖) (29) 

 

3.2.5 Trocador de Calor de Líquido 
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A partir do volume de controle da Figura 18 foram retirados os balanços a seguir: 

 

Figura 18 - Volume de controle do trocador de calor de líquido. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As equações gerais do balanço de massa: 

 

 �̇�11 = �̇�1 (30) 
 

 �̇�8 = �̇�3 + �̇�5 (31) 
 

A equação geral do balanço de energia: 

 

 �̇�3ℎ3 + �̇�5ℎ5 − �̇�8ℎ8 = �̇�1(ℎ1 − ℎ11) (32) 
 

3.2.6 Absorvedor 

 

A partir do volume de controle da Figura 19 foram retirados os balanços a seguir: 
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Figura 19 - Volume de controle do absorvedor. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A equação geral do balanço de energia: 

 

 �̇�𝐴 = �̇�10ℎ10 − �̇�11ℎ11 + �̇�8ℎ8 + �̇�𝑔𝑖(ℎ10𝑔𝑖 − ℎ8𝑔𝑖) (33) 

 

3.2.7 Coeficiente de Performance e Taxa de Circulação 

 

O COP é definido como a relação entre o calor removido pelo evaporador (efeito 

frigorífico) pelo calor suprido pelo gerador: 

 

 𝐶𝑂𝑃 =
�̇�𝐸

�̇�𝐺
 (34) 

 

A taxa de circulação é definida como a razão entre a vazão mássica da solução rica 

que entra do gerador e a vazão do refrigerante que seguirá para o evaporador: 

 

 ƒ =
�̇�1

�̇�6
 (35) 
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4 RESULTADOS 

4.1 Validação na Literatura 

 

O modelo desenvolvido neste trabalho utilizou como referência dois outros modelos: o 

de Starace e De Pascalis (2013) e o de Zohar et al. (2005). Para se verificar que os resultados 

estão coerentes com a literatura, foi feito uma comparação com os resultados obtidos de 

Starace e De Pascalis (2013). 

Para garantir uma comparação coerente, as mesmas condições de operação foram 

adotadas: 

 Os mesmos fluidos: amônia, água e hidrogênio; 

 A temperatura da solução rica que entra no gerador, T1 = 135 °C; 

 Sem perdas de calor no gerador, T3 = T4 = T2; 

 A temperatura do vapor de refrigerante após a retificação, T6 = 95 °C; 

 A temperatura do evaporador; T9 = -10 °C; 

 A pressão de operação, P = 25 bar; 

 O calor provido pelo gerador, Q̇G = 100 W. 

 

A Figura 20 mostra o quão próximos estão os resultados dos modelos quando 

comparados, com erro relativo máximo de 3,34% entre eles. No entanto, não é evidência 

suficiente para afirmar que o modelo esteja validado. Como a taxa de circulação é dependente 

das vazões da solução rica e do refrigerante produzido, somente o conjunto formado pelo 

gerador, bomba de bolhas e retificador influenciam o resultado. Dessa forma, é necessário 

mais uma comparação para que seja garantido que os outros componentes também 

apresentem concordância. É importante deixa claro que as comparações foram realizadas 

variando somente a temperatura do gerador (T2), mantendo, portanto, as outras variáveis do 

modelo constantes como o calor do gerador (Q̇G) e a temperatura da saída do gerador (T3 e 

T4). 
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Figura 20 - Comparação entre o modelo apresentado e o de Starace e De Pascalis (2013) 

em termos da taxa de circulação x temperatura do gerador. 

 

 

A Figura 21 mostra que, diferentemente do que foi visto anteriormente, houve uma 

disparidade contínua que aumenta continuamente conforme a temperatura do gerador 

diminui, com um erro relativo máximo de 16,2 % entre os resultados dos modelos dentro da 

faixa utilizada na comparação. 

Após uma análise mais minuciosa da razão desse comportamento, verificando as 

hipóteses, equações e propriedades de cada um dos pontos do condensador, evaporador, 

trocador de calor de gás, absorvedor e trocador de calor de líquido, foi possível determinar a 

origem do problema.  
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Figura 21 - Comparação entre o modelo apresentado e o de Starace e De Pascalis (2013) 

em termos da COP x temperatura do gerador. 

 

 

Nas hipóteses estabelecidas, foi considerado que as temperaturas nos pontos 9 e 10 

seriam as mesmas para o gás inerte e o refrigerante. Assumir isso é aceitável quando ambas 

substâncias estão diluídas entre si na forma gasosa. No ponto 8gi, no entanto, é considerado 

que o gás inerte já perdeu todo o refrigerante que se encontrava nele diluído, portanto, 

seguindo assim puro para o evaporador. Aliado a esse fato, o gás inerte já não divide mais 

uma atmosfera com a solução líquida amônia-água desde o ponto 8 e isso significa que 

passou por uma leve expansão. Como é sabido, pela lei dos gases, quando há uma expansão, 

também há uma queda de temperatura. Por isso, uma nova hipótese foi adicionada: 

 Há uma queda de temperatura de 7,5 °C entre o ponto 8 e o ponto 8gi, T8gi = T8 – 7,5. 

 

O valor de 7,5 °C a menos não foi escolhido arbitrariamente, é o valor que faz com que 

a curva mais se aproxime do comportamento observado por Starace e De Pascalis (2013). É 

o valor que convergiu após vários incrementos sobre um valor inicial. A Figura 22 mostra a 
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comparação das curvas após a nova hipótese, onde se observou um erro relativo máximo de 

2,7%. O código utilizado se encontra em Anexo A. 

 

Figura 22 - Comparação entre o modelo apresentado e o de Starace e De Pascalis (2013) 

em termos da COP x temperatura do gerador após adicionada a nova hipótese 

 

 

Vale lembrar que a nova hipótese não influência a comparação entre a taxa de 

circulação e a temperatura do gerador mostrado na Figura 20. 

 

4.1.1 Análise dos Resultados do Modelo Teórico 

 

Pelos próprios resultados usados na validação, é possível tirar algumas conclusões. A 

primeira, da Figura 20, mostra que há uma redução direta da taxa da circulação com a 

temperatura do gerador. Isso acontece devido, em maior parte, por causa da redução, em 

maior ordem, da vazão de solução rica e, em menor parte, pela redução da vazão de 

refrigerante (Figura 23). Como o calor do gerador (Q̇G) e a temperatura na saída do gerador 

(T3 e T4) permanecem constante nessa análise, as vazões diminuem para que o balanço geral 
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de energia se mantenha. 

 

Figura 23 - Curvas das vazões mássicas do refrigerante (m6) e solução rica (m1) pela 

temperatura do gerador 

 

 

Além disso, a redução da vazão de refrigerante leva, como mostra a Figura 21, a uma 

queda do COP, já que é dependente do calor absorvido pelo evaporador que, por sua vez, é 

dependente da vazão mássica de refrigerante produzido pelo gerador. 

E como esperado, à medida que se aumenta a temperatura na saída do retificador (T6) 

diminui-se a pureza da amônia no refrigerante e o COP aumenta como consequência (Figura 

24). O que acontece é que o aumento da temperatura no retificador causa um aumento da 

quantidade de água no refrigerante, uma queda na pressão de evaporação e uma maior queda 

de temperatura no evaporador. A razão disso é o fato do calor latente da água ser superior ao 

da amônia. 
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Figura 24 - Comparação do COP x T2 para diferentes valores da temperatura que deixa o 

retificador (T6) 

 

 

No entanto, quanto mais água houver no refrigerante mais difícil será para que o 

condensador consiga ceder o calor extra para o ambiente, ou seja, menos amônia será 

condensada. Quanto menos condensado produzido, novamente, menor será o COP. Além 

disso, no caso de baixa retificação, água pode entrar no evaporador e congelar, 

interrompendo assim a operação do ciclo. A Figura 25 mostra como o grau de retificação muda 

de acordo com a temperatura para algumas variações de pressão de trabalho. Para se manter 

alta pureza de amônia, a temperatura na saída do retificador deve permanecer abaixo dos 

70 °C. 
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Figura 25 - Concentração de amônia por temperatura do retificador para diferentes pressões 

de operação 

 

 

Em seguida, foi comparado o desempenho do ciclo para diferentes gases inertes, 

conforme mostrado na Figura 26. 

 

Figura 26 - Comparação entre o COP x T2 para diferentes gases inertes 

 

 

O hélio resultou em um COP 22% maior que o do hidrogênio. A explicação para essa 



 62 

diferença se dá no fato de que a capacitância do hélio ser menor do que o do hidrogênio 

(somente seu calor específico é aproximadamente três vezes menor). Isso significa que a 

parte do calor que iria aquecer o gás inerte será absorvido pela amônia que evapora. Dessa 

maneira, o calor absorvido pelo gás inerte no trocador de calor de gás será menor, permitindo 

assim, que mais calor seja absorvido pela amônia, aumentado a capacidade frigorífica do ciclo 

e, por sua vez, aumentando o COP. 

No entanto vale apontar que as perdas de carga do hélio são maiores do que as do 

hidrogênio devido a sua maior viscosidade, além de ser duas vezes mais pesado que o 

hidrogênio. Já os gases neônio e argônio não mostraram diferenças consideráveis do hélio 

no ciclo. Embora os calores específicos de ambos sejam bem menores, a quantidade mássica 

necessária para alcançar a queda de temperatura no evaporador mantêm suas capacitâncias 

em ordem de magnitude semelhantes ao do hélio. E assim como o hélio, possuem maior 

viscosidade aumentando a perda de carga associada. A Tabela 2 mostra isso, sendo esses 

valores obtidos à pressão e temperatura do evaporador (T9 = -10 °C; P9 = 25 bar). 

 

Tabela 2 - Comparação entre o calor específico, capacitância e viscosidade para os 

diferentes gases inertes 

Gases Inertes 
Calor Específico 

(kJ/kg.K-1) 
Capacitância (W/K) 

Viscosidade  
(.10-6 kg/m.s-1) 

Hidrogênio 14,22 0,4628 8,317 

Hélio 5,192 0,3358 18,51 

Argônio 0,5585 0,3605 20,92 

Neônio 1,038 0,3385 29,48 

 

4.2 Validação Experimental 

 

Para verificar a precisão do modelo, um refrigerador comercial de ciclo DAR de pequeno 

porte foi utilizado. 
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4.2.1 Configuração Experimental 

 

No experimento, as temperaturas da entrada, saída e da região de entrada de calor do 

gerador, da entrada e saída do condensador, da entrada e saída do evaporador, da saída do 

reservatório do absorvedor, da entrada da solução pobre no topo do absorvedor, temperatura 

ambiente e o calor que entra no gerador foram medidos. A Figura 27 mostra a configuração 

do experimento e os principais pontos de interesse, exceto o ponto 9 que não é visível na foto. 

 

Figura 27 - Configuração experimental 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O calor gerado pelo resistor elétrico ligado ao gerador foi medido através do efeito joule. 

Para isso, foi medido sua resistência (ohm) que é um valor fixo e a tensão (V) da rede (devido 

a suas pequenas flutuações). As leituras foram feitas com um multímetro. Portanto, a potência 

dissipada (QG) foi calculada a partir de: 

 𝑄𝐺 =
℧2

𝑅𝑒𝑙𝑒
 (36) 

 

Foram empregados 9 sensores DS18B20 que têm como sua faixa de leitura o alcance 

de -55°C a 125 °C, com uma precisão de ±0,5 °C na faixa de -10 °C a 85 °C. E como nos 
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pontos 2, 3 e 4 (3 e 4 estão na mesma posição) a temperatura alcança valores maiores que 

80 °C, foi utilizado dois termopares tipo K com módulo MAX6675 que operam na faixa de 0°C 

a 800 °C e precisão de ±1,5 °C. Os sensores foram colocados em contato com a superfície 

externa dos tubos e isolados com espuma para as medições. 

Os sensores foram ligados à uma protoboard e a um microcontrolador Arduino Uno R3 

(Figura 28) que enviou os dados para um computador. 

 

Figura 28 - Arduino e protoboard ligados aos sensores 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.2.2 Dados Coletados e sua Interpretação Física 

 

Os ensaios foram realizados no período de aproximadamente duas horas com o 

refrigerador inicialmente desligado e em equilíbrio térmico com o ambiente. O resistor de 119 

Ω trabalha na tensão de 127 V da reder elétrica que é por onde a tensão foi medida. Com 

uma variação máxima de 2,5 V, o resistor dissipou uma potência média de 143,57 W, com 

variação máxima de 5,49 W. A Figura 29 mostra a variação do calor fornecido ao ciclo no 

período de coleta de dados. 
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Figura 29 - Calor dissipado (QG) durante ensaio 

 

 

A Figura 30 mostra a variação da temperatura nos pontos de interesse. Com repetições 

de coleta a cada quatro segundos, gerando cerca de 1600 medições em cada um dos 

sensores durante o período total do ensaio. 

 

Figura 30 - Ensaio completo 

 

 

Inicialmente, todas as temperaturas estão em equilíbrio com a ambiente. À medida que 
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o resistor começa a injetar calor no gerador, sua temperatura (T2) começa a subir. Após dois 

minutos de aquecimento, devido à proximidade, a mistura rica que entra no gerador (T1) 

começa também a sentir o efeito do calor e sua temperatura começa a aumentar. Aos quatro 

minutos, é quando a saída do gerador (T4 ou T3) começa sofrer a influência do aquecimento, 

o que é sinal de que a fase gasosa da mistura começou a subir a bomba de bolhas devido a 

diferença de massa específica.  

Por volta dos oito minutos, é quando a mistura rica aparenta ter entrado na fase de 

saturação já que o vapor produzido começa a influenciar a temperatura na entrada do 

condensador (T6). E aos nove minutos, é a temperatura da saída do condensador (T7) que 

começa a subir. Conforme a taxa produção de vapor aumenta, bolhas maiores começam a se 

formar no interior do tubo da bomba de bolhas levando consigo mistura líquida pobre. Isso 

pode ser observado aos dez minutos com a mudança da temperatura da mistura pobre que 

retorna ao topo do absorvedor (T8). Aos treze minutos, é quando a temperatura no evaporador 

(T9) começa a cair, isso indica que finalmente condensado começou a se formar no 

condensador, já que ele segue por gravidade para o evaporador. E por volta dos quatorze 

minutos, a temperatura do gás inerte que entra no trocador de calor de gás (T8gi), da saída do 

trocador de calor de gás (T10) e da saída do reservatório do absorvedor (T11) começam a 

aumentar.  

Nos pontos 11 e 8gi, as temperaturas aumentam conforme a solução pobre quente entra 

no absorvedor terminando seu caminho no reservatório. No ponto 10, a temperatura se eleva 

momentaneamente e então retorna para junto da temperatura ambiente. É provável que essa 

flutuação aconteça pelo desequilíbrio térmico inicial do absorvedor, pois logo após isso, o ciclo 

entra em regime permanente, ou seja, por volta dos 45 minutos. 

 

4.2.3 Comparação entre os Resultados do Modelo com os Resultados 

Experimentais 

 

O modelo analítico opera com sete dados de entrada conforme apresentado na 
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Metodologia, dentre eles a pressão de operação. Como não foi possível medi-la diretamente, 

a pressão foi estimada a partir dos dados do condensador. Para isso, foi utilizado as funções 

externas para misturas amônia-água do software EES. 

Como explicado na seção 2.1.6, para se fixar o estado em uma mistura zeotrópica (que 

é o caso da mistura amônia-água), são necessárias três variáveis independentes. Sabendo-

se disso, o modelo opera nas hipóteses de que o refrigerante chega no condensador como 

vapor saturado e o deixa como líquido saturado. Dessa forma, na saída do condensador 

(ponto 7) tem-se a temperatura e o título da mistura. Mas ainda é necessário mais uma 

variável. Também é sabido que a concentração não se altera na passagem do refrigerante 

pelo condensador. Para se encontrar a concentração, é utilizado a entrada do condensador 

(ponto 6). Nesse ponto, a temperatura e o título da mistura são conhecidos. Correlacionando 

assim essas duas funções externas, o software (EES) terá o número de equações e variáveis 

o suficiente para que possa, por métodos iterativos, determinar a pressão de operação do 

ciclo. O código utilizado é mostrado em Anexo B. 

Os valores das temperaturas utilizados na comparação teórica e experimental foram 

coletados entre os minutos 120 e 122, onde a flutuação máxima da temperatura nos pontos 

não ultrapassa ±0,5 °C. Dentro dessa faixa, o calor médio produzido pelo gerador foi de 144,21 

W e a pressão de operação foi de 18,91 bar. A Tabela 3 mostra esses valores: 

 

Tabela 3 - Valores médios utilizados da coleta de dados 

Pontos Temperatura (°C) 

1 89,5 

2 144,6 

3 e 4 127,8 

6 62,3 

7 47,3 

8 57 

8gi 35 

9 -8,2 

10 e10gi 20 

11 41,5 

Tamb 20 
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O modelo teórico tem como dados de entrada as temperaturas nos pontos: 1, 2, 3 e 4, 

6, 9, a pressão de operação e o calor do gerador. Para se compreender melhor a comparação 

com os dados reais, vale a pena relembrar brevemente como as propriedades dos outros 

pontos do modelo foram calculadas. A temperatura no ponto 7 foi utilizada para se obter a 

pressão de operação, mas em casos em que é possível medir essa pressão, essa temperatura 

torna-se diretamente dependente dela. O que não torna T7 necessariamente um dado de 

entrada, apenas nesse caso.  

Para se calcular as propriedades no ponto 8, leva-se em consideração que a mistura 

pobre se encontra no estado de líquido saturado e que sua concentração é a mesma que a 

do ponto 3. A terceira propriedade independente para se fixar o estado da mistura nesse ponto 

é a entalpia que é obtida pela hipótese de que o trocador de calor de líquido é isolado do 

ambiente (QTCL = 0) e calculada a partir da Equação 32. A temperatura do ponto 8gi era, antes 

de validação com a literatura, igual à do ponto 8 e, depois da comparação com Starace e De 

Pascalis (2013), passou a ser considerada uma queda de 7,5 °C entre esses pontos (T8gi = T8 

– 7,5).  

O ponto 10 é calculado levando em conta a hipótese de vapor saturado, que a 

concentração é a mesma que a do ponto 9 (x6 = x7 = x9 = x10) e que a pressão parcial da 

mistura com o gás inerte é igual à do ponto 9. E por fim, o ponto 11 é calculado levando em 

conta que possui a mesma concentração que o ponto 1, que está no estado de líquido 

saturado e que sua temperatura é a mesma do ponto 7, já que ambos pontos estão sob a 

influência da convecção natural com o ambiente. 

Dessa maneira, foi feita uma comparação entre o modelo com suas hipóteses e o 

modelo utilizando todos os dados de temperaturas em todos os pontos para se verificar a 

precisão entre modelo e realidade. 
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Tabela 4 - Comparação entre as temperaturas calculadas e os dados experimentais 

Validação Experimental dos Pontos 

Pontos Modelo teórico (°C) Dados experimentais (°C) Δ% 

1 89,6 89,6 0% 

2 144,6 144,6 0% 

3 127,9 127,9 0% 

4 127,9 127,9 0% 

5 127,9 127,9 0% 

6 62,3 62,3 0% 

7 47,3 47,3 0% 

8 68,6 57,1 20% 

8gi 61,1 35,1 74% 

9 -8,3 -8,3 0% 

10 21,5 20,1 7% 

11 47,3 41,6 14% 

 

A Tabela 4 mostra que há uma diferença dos resultados calculados para os medidos 

nos pontos 8, 8gi, 11, 10 e 10gi. No ponto 8, a diferença vem da hipótese de o trocador de 

calor de líquido ser isolado, já que, como fica evidente na Tabela 5, há uma troca de calor 

pequena, se comparada às outras, mas não insignificativa. Já que essa troca, por si só, gera 

uma diferença na temperatura calculada para a medida de 11,5 °C. Essa diferença também 

impacta o cálculo do calor do absorvedor. 

 

Tabela 5 - Comparação entre os resultados calculados e com os resultados provindos dos 

dados experimentais 

Validação Experimental dos Resultados 

Resultados Modelo teórico  Resultado com dados experimentais  Δ% 

QA (W) 64,35 72,78 11,6% 

QR (W) 23,9 23,9 0% 

QC (W) 53,56 53,56 0% 

QE (W) 36,35 46,63 22% 

QP (W) 19,38 19,38 0% 

QTCL (W) 0 1,851 100% 

COP 0,2521 0,3234 22% 

ƒ 3,655 3,655 0% 

 

O ponto 8gi, no modelo teórico, é dependente do ponto 8 e isso significa que a diferença 

do valor calculado para o medido também o influência, no entanto, com uma discrepância 

ainda maior, de cerca de 26 °C. E isso impacta diretamente no COP, pois a entalpia do gás 
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inerte (ponto 8gi) causa um efeito direto no balanço do calor absorvido pelo evaporador.  

O modelo opera na hipótese de queda de 7,5 °C entre o ponto 8 e o 8gi e os dados 

medidos mostraram haver uma queda ainda maior, por volta de 22 °C. Pode ser que essa 

maior diferença indique que talvez não seja possível correlacionar esses dois pontos como 

os modelo analíticos de Starace e De Pascalis (2013), Zohar et al. (2005), Yousuf et al. (2015) 

e Yıldız e Ersöz (2013) fizeram. Dessa forma, novos ensaios foram feitos para se investigar 

isso. 

Os ensaios 2 e 3 foram realizados a uma temperatura ambiente menor e maior, 

respectivamente, que a temperatura ambiente em que os dados colhidos até agora estavam 

sob efeito. E nenhuma outra variável da configuração do experimento foi modificada. Já o 

ensaio 4, mesmo tendo sido realizado a mesma temperatura ambiente do primeiro ensaio, 

se difere por não possuir as leituras dos pontos 10 e 11. Lembrando novamente que as 

legendas dos gráficos seguem a ordem de grandeza de suas curvas para melhor 

visualização. 

Figura 31 - Ensaio 2 
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Figura 32 - Ensaio 3 

 

 

Figura 33 - Ensaio 4 

 

 

Como no primeiro ensaio aqui apresentado, também foi utilizado a média dos resultados 

nos últimos minutos da coleta para os outros ensaios. A Tabela 6 mostra todos esses dados 

lado a lado. Além disso, a tabela também mostra a diferença de temperatura entre os pontos 

8 e 8gi e dos pontos 7 e 8gi. 
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Tabela 6 - Comparação dos valores médios utilizados da coleta de dados dos diferentes 

ensaios e da diferença entre pontos 

Pontos Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 4 Unidades 

1 89,5 87,8 89,3 84,3 °C 

2 144,6 141,8 143,9 143,9 °C 

3 e 4 127,8 124,7 129,1 133,4 °C 

6 62,3 60,8 64,5 64,3 °C 

7 47,3 42,5 47,7 46,3 °C 

8 57 54,5 57,7 48,3 °C 

8gi 35 29 35,8 35,5 °C 

9 -8,2 -9,3 -7 -8,5 °C 

10 e10gi 20 17,5 23,3 - °C 

11 41,5 38 40,8 - °C 

Tamb 20 17,8 23 20 °C 

Calor 144,21 144,21 139,84 141,47 W 

T8 - T8gi 22 25,5 21,9 12,8 °C 

T7 - T8gi 12,3 13,5 12 10,8 °C 

T7 - T11 5,8 4,5 7 - °C 

 

Os novos ensaios mostram que, de fato, não é possível admitir uma dependência direta 

entre os pontos 8 e 8gi. Embora o ensaio 3, com sua temperatura ambiente mais elevada, 

tenha apresentado concordância quantitativa da diferença, o ensaio 2 mostra que 

temperaturas ambientes mais baixas podem vir a elevar consideravelmente essa diferença.  

O ensaio 4 gera conclusões interessantes quanto a isso. Esse ensaio foi realizado antes 

do primeiro ensaio apresentado aqui, quando ainda não se parecia necessário analisar as 

temperaturas dos pontos 10 e 11. A ausência de um sensor com isolamento na saída do 

reservatório (ponto 11) alterou de forma significativa o comportamento das temperaturas ao 

redor do absorvedor. É provável que, quando a mistura rica do reservatório cai no tubo de 

menor seção, um leve efeito de estrangulamento aconteça levando a um pico súbito de queda 

de pressão e temperatura (mesmo que de baixa grandeza), explicando assim a diferença 

perceptível que o isolamento em torno do sensor e tubo causou. Isso pode ser visto ao se 

comparar o ponto 8 desse ensaio com os dos outros, mas o que realmente é interessante 

nisso é o comportamento do ponto 8gi que é a região de gás inerte praticamente puro. A 

temperatura no ponto 8gi permanece a mesma que a dos outros ensaios, exceto ao do ensaio 
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2 que possui menor temperatura ambiente. O que novamente indica que em temperaturas 

ambientes mais altas, as relações dos pontos parecem ser mais estáveis. Essas observações 

sugerem que a temperatura ambiente é a variável que mais influencia a temperatura do ponto 

8gi, da mesma maneira que influencia a temperatura do ponto 7 (saída do condensador). 

Dessa forma, também na Tabela 6, foi feito uma comparação da diferença entre esses pontos 

para se verificar essa possível relação que permitiria descartar a necessidade de transformar 

o ponto 8gi em um dado de entrada. Como pode ser visto, todos os ensaios mostraram haver 

uma relação coerente de cerca de 12 °C entre os pontos 8gi e 7, até mesmo no ensaio 4 que, 

novamente, é bastante distinto dos demais. 

Quantos aos pontos 11 e 10, onde também houve discrepância entre modelo teórico e 

os dados medidos, o ponto 10 mostrou boa concordância, diferença de cerca da 1 °C, levando 

em conta as hipóteses do modelo. Já no ponto 11, a diferença foi maior, de cerca de 5°C, com 

a hipótese de mesma temperatura que o ponto 7. A Tabela 6 mostra a diferença de 

temperatura entre os pontos 11 e 7 para os diferentes ensaios e parece indicar que ela 

aumenta com a temperatura ambiente, mas em baixo grau de mudança. No entanto, o ponto 

11 não interfere diretamente no cálculo do COP, considerando que o ponto 8gi não é mais 

depende do 8, e sendo necessário uma maior precisão de seu valor quando se busca analisar 

o absorvedor e trocador de calor de líquido. 

Por fim, os novos ensaios também mostram que temperaturas ambientes menos 

elevadas levam a temperaturas mais baixas no evaporador. Isso acontece porque a produção 

de condensado que segue para o evaporador se dá por convecção natural. E lembrando que 

a queda de temperatura no evaporador acontece pelo efeito de desequilíbrio psicrométrico 

com o gás inerte. Quanto mais refrigerante sendo forçado a se evaporar, mais calor será 

absorvido das redondezas e, por consequência, maior será a queda de temperatura 

associada. 
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4.2.4 Reavaliação do Modelo Teórico após a Análise dos Diferentes Ensaios 

Experimentais 

 

O modelo teórico, até então, já era uma grande ferramenta para simular o 

comportamento do ciclo. No entanto, sua precisão para com uma máquina real é afetada pelas 

hipóteses simplificadoras. E conforme os ensaios mostraram, algumas dessas hipóteses 

seguem dependências entre pontos que não são observadas no ciclo real. Os modelos de 

Starace e De Pascalis (2013), Zohar et al. (2005), Yousuf et al. (2015) e Yıldız e Ersöz (2013) 

consideram as hipóteses de relação entre ponto 8 e 8gi, e de relação entre pontos 11 e 7 que, 

conforme verificado, se mostraram ineficientes em prever o comportamento do ciclo para uma 

máquina real. 

Dessa forma, para que o modelo corresponda de forma mais precisa a máquina utilizada 

nesse trabalho, algumas adaptações serão realizadas a essas hipóteses. Começando pelo 

ponto 8gi que não será mais dependente do ponto 8, mas do ponto 7. O ponto 8 se 

transformará em um dado de entrada permitindo que o trocador de calor de líquido possa ser 

avaliado. E o ponto 11 continuará relacionado ao ponto 7, no entanto, com um grau de 

correção. 

Portanto, em ordem de se avaliar um ciclo real, o seguinte procedimento deverá ser 

seguido. Como observado, a temperatura do ponto 8gi é dependente da temperatura 

ambiente, já que assim como o condensador, também opera por vias de convecção natural, 

mas a diferença entre esses pontos dependerá da configuração da máquina quanto a suas 

características dimensionais e das quantidades de cada um dos três fluidos. Por isso, pelo 

menos inicialmente, essa diferença deverá ser medida para que possa ser utilizada como uma 

característica definida do refrigerador. O ponto 11 também deverá seguir esse procedimento. 

No refrigerador utilizado nas medições deste trabalho as hipóteses de correção ficam: 

 Como o meio pelo qual o sistema troca calor é o ar ambiente, a temperatura da solução 

rica que deixa o reservatório (ponto 11) será dependente da temperatura do refrigerante 

que deixa o condensador (ponto 7). A ordem de grandeza dependerá especificamente 
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do refrigerador, no caso em questão, T11 = T7 – 5 °C; 

 De mesmo modo, a temperatura do gás inerte que segue para o trocador de calor de 

gás (ponto 8gi) também será dependente da troca de calor com o ar ambiente podendo 

assim ser relacionada com a temperatura do refrigerante que deixa o condensador 

(ponto 7). A ordem de grandeza dependerá especificamente do refrigerador, no caso 

em questão, T8gi = T7 – 12 °C;  

 A temperatura da solução pobre que retorna ao absorvedor (ponto 8) se torna um dado 

de entrada, eliminando a hipótese de trocador de calor de líquido isolado; 

 

Com esse procedimento, conforme mostrado nas tabelas 7 e 8, a precisão do modelo 

aumenta consideravelmente, podendo desta forma, representar de forma mais fiel o 

comportamento de um refrigerador real. Código utilizado se encontra em Anexo C. 

 

Tabela 7 - Comparação entre as temperaturas calculadas e os dados experimentais após 

adição das hipóteses corrigidas 

Validação Experimental dos Pontos 

Pontos Modelo teórico corrigido (°C) Dados experimentais (°C) Δ% 

1 89,55 89,55 0% 

2 144,55 144,55 0% 

3 127,85 127,85 0% 

4 127,85 127,85 0% 

5 127,85 127,85 0% 

6 62,25 62,25 0% 

7 47,25 47,25 0% 

8 57,05 57,05 0% 

8gi 35,25 35,05 0,6% 

9 -8,25 -8,25 0% 

10  21,45 20,05 7% 

11 42,25 41,55 1,7% 

 

 

Tabela 8 - Comparação entre os resultados calculados e com os resultados provindos dos 

dados experimentais após adição das hipóteses corrigidas 

Validação Experimental dos Resultados 

Resultados Modelo teórico Resultado com dados experimentais  Δ% 
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QA (W) 72,56 72,78 0,3% 

QR (W) 23,9 23,9 0% 

QC (W) 53,56 53,56 0% 

QE (W) 47,02 46,63 0,8% 

QP (W) 19,38 19,38 0% 

QTCL (W) 2,45 1,851 32,4% 

COP 0,326 0,3234 0,8% 

ƒ 3,655 3,655 0% 

 

4.2.5 Análise dos Resultados com o Modelo Corrigido 

 

Os resultados do modelo validado na literatura ainda são válidos quanto ao 

comportamento do ciclo e as correções feitas para que o modelo possa descrever de forma 

mais fiel o comportamento de uma máquina real impactam somente na tendência e magnitude 

desses resultados, conforme mostrado na Figura 34.  

 

Figura 34 - Comparação entre os modelos validados pela literatura e experimentalmente 

 

 

O modelo validado na literatura tem a temperatura do gás inerte que entra no TCG (T8gi) 

dependente da temperatura da solução pobre que entra no absorvedor (T8). Essa 
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temperatura, por sua vez, foi calculada pela hipótese de TCL isolado e isso significa que a 

temperatura do gerador (T2) acaba, dessa maneira, por regular a temperatura do gás inerte 

que entra no TCG (T8gi), já que a temperatura do gerador (T2) define a da solução pobre que 

entra no absorvedor (T8). E é isso que gera a tendência linear da curva do COP observada na 

Figura 34. Mas como demonstrado, a temperatura no gás inerte possui maior dependência da 

troca de calor com o ambiente e da especificidade do refrigerador quanto a essa troca. Isso 

faz com que a curva do modelo validado experimentalmente tenha a tendência não-linear, 

pois a entalpia do gás inerte será constante dada sua relação com a temperatura da saída do 

condensador (T7). Além disso, a ordem de grandeza da diferença de temperatura entre o gás 

inerte que entra no gerador (T8gi) e a temperatura da saída do condensador (T7) é a 

responsável pela distância entre as curvas dos modelos, sendo que a utilizada nessa 

comparação foi a de doze graus de diferença (T8gi = T7 – 12 °C), que foi obtida através dos 

ensaios experimentais. 

Um modo comum de se apresentar os ciclos de absorção é através do diagrama de 

Oldham. Esse diagrama descreve o comportamento da amônia como refrigerante no ciclo 

correlacionando sua pressão total e parcial conforme passa por suas mudanças de fase e 

concentração. Para que se possa traçar curvas lineares da concentração da solução, a 

pressão no eixo vertical segue escala logarítmica (Log P). A Figura 35 apresenta o diagrama 

a partir do modelo corrigido onde cada um dos componentes do ciclo é definido entre as 

mudanças das propriedades pelos principais pontos. 
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Figura 35 - Diagrama de Oldham do ciclo 

 

 

Começando pelo circuito amônia-água, a solução rica que entra no gerador (Ponto 1) 

têm suas propriedades dependentes da pressão total ou pressão de operação, cerca de 19 

bar, e começa a ser aquecida pelo calor que entra no gerador. Conforme sua temperatura 

aumenta, a solução pobre é levada pelas bolhas de vapor rico até o topo do gerador (Ponto 

4/3). A solução pobre então segue até o absorvedor passando pelo trocador de calor de líquido 

onde encontra uma atmosfera pobre em amônia, ou seja, com baixa pressão parcial (Ponto 

8). Conforme a solução desce pelos tubos do absorvedor, maior será a quantidade de vapor 

de amônia misturada ao gás hidrogênio seguindo em sentido oposto. Dessa forma, maior é a 

pressão parcial da amônia na mistura até a chegada da solução ao reservatório (Ponto 11). 

Seguindo de volta ao gerador, a solução novamente rica fecha o circuito amônia-água. 

De volta ao topo do gerador, sob a influência da pressão de operação, o vapor rico 

segue para o retificador tendo sua concentração aumentada conforme sua temperatura cai 

(Ponto 6). No condensador, com mais de 99% de pureza de amônia, o vapor de refrigerante 

continuará perdendo calor para o ambiente até alcançar sua temperatura de saturação (Ponto 

7). Descendo por gravidade até o evaporador (Ponto 9), é onde o refrigerante encontra o 

hidrogênio sofrendo sua queda de temperatura e tendo sua pressão parcial reduzida ao menor 
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valor no ciclo. Conforme o condensado evapora e se mistura ao hidrogênio do evaporador e 

trocador de calor de líquido, sua pressão parcial aumenta (Ponto 10). A mistura segue pelo 

reservatório (Ponto 11) e absorvedor (Ponto 8) onde o vapor de amônia é absorvido pela 

solução que segue em sentido contrário. Hidrogênio quase puro (Ponto 8gi) segue até o 

evaporador fechando o circuito do refrigerante com gás inerte. 

Em seguida, foi avaliado a influência da temperatura do gás inerte que entra no trocador 

de calor de gás e segue para o evaporador (Ponto 8gi). 

 

Figura 36 - Relação entre o COP com a temperatura do ponto 8gi 

 

 

A Figura 36 mostra uma relação linear de queda do COP conforme a temperatura do 

gás inerte que entra no TCG aumenta. Isso acontece porque o hidrogênio tem como único 

objetivo no ciclo causar a evaporação da amônia no refrigerador, gerando o efeito frigorífico 

de não-equilíbrio. Quanto maior a temperatura do gás inerte, menos calor útil será absorvido 

pela amônia que, ao invés de absorver calor do gabinete, irá se aquecer por causa do gás 

inerte. Uma mudança de 40 °C na temperatura gerou uma queda de 28,4 % no COP. O que 

não é muito, levando em conta uma variação tão grande na temperatura. O motivo disso é 
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que a contribuição da capacitância térmica do hidrogênio na queda do COP não é tão 

preponderante quanto ao da amônia em elevar o mesmo. Ainda assim, isso não retira a 

importância que a eficiência na dissipação de calor do absorvedor para com o ambiente tem. 

Como os absorvedores também precisam cumprir a tarefa de garantir a pureza máxima do 

gás inerte, eles são construídos de forma a obrigar a mistura de gases a passar por um maior 

comprimento de tubo e isso por si só já ajuda a troca de calor devido ao aumento de área de 

transferência. E mesmo que perda de carga ocorra devido ao maior comprimento de tubo e a 

viscosidade inerente do gás, os fenômenos de absorção e troca de calor com o ambiente 

ainda são drasticamente mais preponderantes na eficiência em comparação. 

Como visto anteriormente, o condensador é um dos componentes de maior importância 

no ciclo, pois é nele onde o refrigerante se condensa para poder descer, por gravidade, para 

o evaporador. A Figura 37 mostra a relação do COP com o a quantidade de líquido saturado 

produzido. 

 

Figura 37 - Relação entre o COP com o título da solução na saída do condensador 

 

Essa curva foi obtida levando em conta a pureza de 99,8 % de amônia na solução. 

Conforme pode ser observado, a produção de condensado é vital ao ciclo. Com apenas 
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metade de solução não condensada, o coeficiente de performance já cai pela metade. Isso se 

dá somente pela mudança da entalpia que impacta no calor a ser absorvido pelo evaporador. 

Lembrando também que essa avaliação nem mesmo considerou o desvio que deixa escapar 

o excesso de vapor para o absorvedor, já que isso também elevaria ainda mais a queda de 

eficiência devido a diminuição da vazão de condensado produzido. 

A queda de temperatura que o gás inerte induz no refrigerante é o motivo de sua 

presença no ciclo e a ordem de grandeza dessa queda dependerá da quantidade de gás 

inerte. A Figura 38 mostra o comportamento da temperatura do evaporador com a vazão de 

gás inerte. 

 

Figura 38 - Relação entre a temperatura do evaporador com a vazão de hidrogênio 

 

 

Como esperado, à medida que a quantidade de gás inerte interagindo com a amônia 

líquida recém-chegada ao evaporador aumenta, maior será a queda de temperatura devido a 

evaporação forçada pelo desequilíbrio psicrométrico. No entanto, conforme mostrado na 

Figura 39, a necessidade de uma menor temperatura de refrigeração gera outras 

consequências. 
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Figura 39 - Relação entre o COP com a vazão mássica de hidrogênio 

 

 

O COP é diretamente dependente do calor do evaporador e a sua queda se dá porque 

a quantidade de calor absorvido pelo evaporador diminui, conforme a vazão de hidrogênio 

aumenta. Isso acontece porque a amônia precisa absorver mais calor da maior quantidade de 

hidrogênio durante sua evaporação, já que o hidrogênio acrescenta negativamente uma 

entalpia a mais para a amônia lidar. A consequência real disso é que um compartimento mais 

frio implicará em um maior tempo de resfriamento do que quer que se deseja refrigerar. Dessa 

forma, portanto, é importante conciliar um equilíbrio entre a temperatura que se busca 

alcançar no evaporador de forma que a quantidade de gás inerte necessário para isso não 

impacte de forma considerável a absorção de calor do evaporador. 
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5 CONCLUSÃO 

Um modelo termodinâmico analítico para um ciclo de refrigeração por difusão-absorção 

foi desenvolvido e a sua eficiência foi analisada para diferentes cenários. 

Para validação, o modelo foi comparado com o de Starace e De Pascalis (2013). A 

comparação mostrou concordância quanto sua taxa de circulação, mas não com o coeficiente 

de performance (COP). Uma nova hipótese foi adicionada relativa ao gás inerte que entra no 

trocado de calor de gás fazendo com que a diferença desaparecesse. 

Os resultados mostraram que conforme a temperatura do gerador aumenta, a vazão 

mássica da solução rica diminui em um grau maior que o do refrigerante. Como consequência, 

o COP diminui devido já que o calor absorvido pelo evaporador depende quantitativamente 

da vazão de refrigerante. 

O nível retificação do refrigerante também foi investigado como um parâmetro de 

importância no desempenho do ciclo. Foi verificado que quanto maior a temperatura na saída 

do retificador, menor será a pureza da amônia como refrigerante. A maior pureza se encontra 

em temperaturas por volta de 70°C. E como consequência da diminuição da pureza, há um 

aumento do COP. No entanto, problemas surgem com a maior quantidade de água no 

refrigerante, como o perigo de congelamento no evaporador causando sua obstrução. 

Alguns outros gases inertes foram testados no modelo. A simulação mostrou que o hélio 

eleva o desempenho do ciclo quando comparado ao hidrogênio. No entanto, é mais viscoso 

e pesado que o hidrogênio podendo causar problemas na sua circulação. Os gases neônio e 

argônio não mostraram nenhuma diferença perceptível com o hélio quanto ao COP.  

Em seguida, foi feita a validação experimental comparando as previsões do modelo 

teórico com os dados colhidos experimentalmente. Foi observado que algumas das hipóteses 

simplificadoras utilizadas aqui e por outros modelos da literatura, embora úteis em se 

compreender o comportamento do ciclo, se mostraram ineficientes em descrever de forma fiel 

o comportamento de uma máquina real. Dessa forma, foi elaborado um procedimento de 

correção que faz com que a temperatura da mistura pobre que retorna ao absorvedor se torne 
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um dado de entrada, que a necessidade de considerar o trocador de calor de líquido isolado 

seja eliminada e duas novas correlações corretivas entre as temperaturas do gás inerte que 

segue para o trocador de calor de gás e a mistura rica que sai do absorvedor com a 

temperatura da saída do condensador foram adicionadas. Essas correções se mostraram 

eficientes em deixar o modelo mais fiel ao ciclo real. 

O modelo corrigido foi então utilizado para se explorar outras correlações importantes 

do ciclo. Foi verificado que a temperatura do gás inerte que segue para o trocador de calor de 

gás impacta de forma pouco considerável o COP, já que a capacitância térmica do hidrogênio 

é baixa se comparada a contribuição da entalpia da amônia no evaporador. 

A quantidade de líquido saturado produzido no condensador foi avaliada e, 

diferentemente do que foi visto com a temperatura do hidrogênio, foi observado que o COP é 

fortemente afetado. Se metade da amônia não se condensar, metade do COP cai. O que 

deixa claro o quão importante a transferência de calor por convecção natural é neste ciclo. 

Por fim, foi investigado como a temperatura no evaporador cai devido a presença do 

gás inerte. E foi verificado que o preço por temperaturas mais baixas é a diminuição do COP, 

que por si só significa a diminuição do calor do evaporador.  

 

5.1 Trabalhos Futuros 

 

Buscar refinar ainda mais o modelo com métodos de transferência de calor que 

permitam eliminar mais hipóteses e dados de entrada sem impactar de forma negativa a 

precisão do modelo. 

Realizar novos ensaios experimentais alterando diferentes variáveis como as 

concentrações das misturas, quantidade de gás inerte, quantidade calor no gerador, entre 

outros e assim permitindo analisar cenários que o modelo possa não ter abrangido em sua 

análise.  



 85 

6 REFERÊNCIAS 

ARORA, Ramesh Chandra. Refrigeration and air conditioning. PHI Learning Pvt. Ltd., 2012. 

B.C. Von Platen, C.G. Munters, Refrigerator, US Patent 1, 1928, 685e764. 

 

BENHADID-DIB, Samira; BENZAOUI, Ahmed. Refrigerants and their environmental impact 

Substitution of hydro chlorofluorocarbon HCFC and HFC hydro fluorocarbon. Search for an 

adequate refrigerant. Energy Procedia, v. 18, p. 807-816, 2012. 

 

ÇENGEL, Yunus A.; BOLES, Michael A. Thermodynamics: an engineering approach. Sea, v. 

1000, p. 8862, 2002. 

 

CHEN, J.; KIM, K. J.; HEROLD, K. E. Performance enhancement of a diffusion-absorption 

refrigerator. International Journal of Refrigeration, v. 19, n. 3, p. 208-218, 1996.  

 

IFET- Bahia. Apostila de Refrigeração. Campus Santo Amaro. Mar.2009 [s.a]. 

 

JELINEK, Michael; LEVY, Avi; BORDE, Irene. The influence of the evaporator inlet conditions 

on the performance of a diffusion absorption refrigeration cycle. Applied Thermal Engineering, 

v. 99, p. 979-987, 2016. 

 

LEI DE DALTON DAS PRESSÕES PARCIAIS. Khan Academy, 2018. Disponível em: 

<https://pt.khanacademy.org/science/chemistry/gases-and-kinetic-molecular-theory/ideal-

gas-laws/a/daltons-law-of-partial-pressure>. Acesso em: 05 de jan. de 2019. 

 

MANSOURI, Rami; BOUROUIS, Mahmoud; BELLAGI, Ahmed. Experimental investigations 

and modelling of a small capacity diffusion-absorption refrigerator in dynamic mode. Applied 

Thermal Engineering, v. 113, p. 653-662, 2017. 



 86 

MAZOUZ, Souha; MANSOURI, Rami; BELLAGI, Ahmed. Experimental and thermodynamic 

investigation of an ammonia/water diffusion absorption machine. International Journal of 

refrigeration, v. 45, p. 83-91, 2014. 

 

MOLECULAR DIFFUSION. FUNDAMENTAL PRINCIPLE FOR THE TRANSFER OF THE 

QUANTITY OF MOVEMENT, ENERGY AND MATTER. steemKR, 2011. Disponível em: 

<https://steemkr.com/steemstem/@frankjavier/molecular-diffusion-fundamental-principle-for-

the-transfer-of-the-quantity-of-movement-energy-and-matter>. Acesso em: 05 de Jan. de 

2019. 

 

MORAN, M. J. e SHAPIRO, H. N. Princípios de Termodinâmica para Engenharia. Rio de 

Janeiro: LTC, 2009. 

 

PATEK, J.; KLOMFAR, J. Simple functions for fast calculations of selected thermodynamic 

properties of the ammonia-water system. International Journal of refrigeration, v. 18, n. 4, p. 

228-234, 1995. 

 

SOLUBILITY OF GASES IN WATER. The Engineering ToolBox, 2018. Disponível em: 

<https://www.engineeringtoolbox.com/gases-solubility-water-d_1148.html>. Acesso em: 17 

de Jan de 2019. 

 

SANTNER, Jeffrey. Absorption Cooling. Swarthmore College Engineering Department, 2009. 

 

SRIKHIRIN, Pongsid; APHORNRATANA, Satha; CHUNGPAIBULPATANA, Supachart. A 

review of absorption refrigeration technologies. Renewable and sustainable energy reviews, 

v. 5, n. 4, p. 343-372, 2001. 

 

STARACE, Giuseppe; DE PASCALIS, Lorenzo. An enhanced model for the design of 



 87 

diffusion absorption refrigerators. international journal of refrigeration, v. 36, n. 5, p. 1495-

1503, 2013. 

 

TAIEB, Ahmed; MEJBRI, Khalifa; BELLAGI, Ahmed. Detailed thermodynamic analysis of a 

diffusion-absorption refrigeration cycle. Energy, v. 115, p. 418-434, 2016. 

 

VAN WYLEN, Gordon John; SONNTAG, Richard E.; BORGNAKKE, Claus. Fundamentos da 

termodinâmica. Edgard Blucher, 2003. 

 

YILDIZ, Abdullah; ERSÖZ, Mustafa Ali. Energy and exergy analyses of the diffusion 

absorption refrigeration system. Energy, v. 60, p. 407-415, 2013. 

 

YOUSUF, Noman et al. Modelling the performance of a diffusion absorption refrigeration 

system. 2015. 

 

ZIEGLER, B.; TREPP, Ch. Equation of state for ammonia-water mixtures. International 

Journal of refrigeration, v. 7, n. 2, p. 101-106, 1984. 

 

ZOHAR, A. et al. Numerical investigation of a diffusion absorption refrigeration cycle. 

International Journal of Refrigeration, v. 28, n. 4, p. 515-525, 2005. 

 

ZOHAR, A. et al. Performance of diffusion absorption refrigeration cycle with organic working 

fluids. International Journal of Refrigeration, v. 32, n. 6, p. 1241-1246, 2009.   



 88 

7 ANEXOS 

Anexo A - Código do Modelo Validado na Literatura 

 

{VARIÁVEIS DE ENTRADA} 

T[1] = 135 + 273,15 [K] 

T[2] = 160 + 273,15 [K] 

T[3] = T[2] 

T[4] = T[3] 

T[6] = 95 + 273,15 [K] 

{T[7] = 60 + 273,15 [K]} 

T[9] = -10 + 273,15 [K] 

P = 25 [bar] 

Q_G = 0,1 [kW] 

{PROPRIEDADES} 

Call NH3H2O(128; T[1]; P; Qu[1]: T1; P[1]; x[1]; h[1]; s1; u1; v1; Qu1) "Ponto 1" 

Qu[1] = 0 

Call NH3H2O(123; T[2]; P; x[2]: T2; P[2]; x2; h[2]; s2; u2; v2; Qu[2]) "Ponto 2" 

x[1] = x[2] 

Call NH3H2O(128; T[3]; P; Qu[3]: T3; P[3]; x[3]; h[3]; s3; u3; v3; Qu3) "Ponto 3" 

Qu[3] = 0 

Call NH3H2O(128; T[4]; P; Qu[4]: T4; P[4]; x[4]; h[4]; s4; u4; v4; Qu4) "Ponto 4" 

Qu[4] = 1 

T[4] = T[5] 

Call NH3H2O(128; T[12]; P; Qu[12]: T12; P[12]; x[12]; h[12]; s12; u12; v12; Qu12) "Ponto 4 

para T4 = T2" 

Qu[12] = 1 

T[12] = T[2]  

Call NH3H2O(128; T[13]; P; Qu[13]: T13; P[13]; x[13]; h[13]; s13; u13; v13; Qu13) "Ponto 3 
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para T3 = T2" 

T[13] = T[2] 

Qu[13] = 0 

Call NH3H2O(128; T[5]; P; Qu[5]: T5; P[5]; x[5]; h[5]; s5; u5; v5; Qu5) "Ponto 5" 

Qu[5] = 0 

Call NH3H2O(128; T[6]; P; Qu[6]: T6; P[6]; x[6]; h[6]; s6; u6; v6; Qu6) "Ponto 6" 

Qu[6] = 1 

Call NH3H2O(238; P; x[7]; Qu[7]: T[7]; P[7]; x7; h[7]; s7; u7; v7; Qu7) "Ponto 7" 

x[6] = x[7] 

Qu[7] = 0 

Call NH3H2O(234; P[8]; x[8]; h[8]: T[8]; P8; x8; h8; s8; u8; v8; Qu[8]) "Ponto 8"  

Qu[8] = 0  

x[8] = x[3] 

P_8gi = P "Ponto 8gi" 

T_8gi = T[8] - 7,5 

h_8gi = ENTHALPY(Hydrogen;T=T_8gi;P=P_8gi) 

Call NH3H2O(138; T[9]; x[9]; Qu[9]: T9; P[9]; x9; h[9]; s9; u9; v9; Qu9) "Ponto 9"  

Qu[9] = 0 

x[9] = x[6] 

Call NH3H2O(238; P[10]; x[10]; Qu[10]: T[10]; P10; x10; h[10]; s10; u10; v10; Qu10) "Ponto 

10"  

Qu[10] = 1 

x[10] = x[6] 

P[10] = P[9] 

P_10gi = P - P[10] "Ponto 10gi" 

h_10gi = ENTHALPY(Hydrogen;T=T[10];P=P_10gi) 

Call NH3H2O(138; T[11]; x[11]; Qu[11]: T11; P[11]; x11; h[11]; s11; u11; v11; Qu11) "Ponto 

11"  
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Qu[11] = 0 

T[7] = T[11] 

x[11] = x[1] 

{MODELAMENTO} 

{Gerador} 

m[1] =m[2] 

m[1] = m[3] + m[4] 

m[1]*x[1] = m[3]*x[3] + m[4]*x[4] 

Q_P = m[3]*(h[13] - h[3]) + m[4]*(h[12] - h[4]) 

Q_G - Q_P = m[3]*h[13] + m[4]*h[12] - m[1]*h[1] 

{Retificador} 

m[4] = m[5] + m[6] 

m[4]*x[4] = m[5]*x[5] + m[6]*x[6] 

Q_R = m[4]*h[4] - (m[5]*h[5] +m[6]*h[6]) 

{Condensador} 

Q_C = m[6]*(h[6] - h[7]) 

{Evaporador e Trocador de Calor de Gás} 

m[7] = m[6] 

m[7] = m[9] 

m[10] = m[9] 

Q_E = m[9]*(h[10] - h[7]) + m_gi*(h_10gi - h_8gi) 

R = 8,3143 {Constante Universal dos Gases} 

R_NH3 = R/MOLARMASS(Ammonia) {Constante da Amônia} 

R_H = R/MOLARMASS(Hydrogen) {Constante do Hidrogênio} 

R_H3O = R/19,02 {Constante do Hidrônio} 

R_H2O = R/MOLARMASS(Water) {Constante da Água} 

m_gi = ((P - P[9])/P[9])*((x[6]*R_NH3 + (1 - x[6])*R_H3O))/R_H*m[6] 

{Trocador de Calor de Líquido} 
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m[11] = m[1] 

m[8] = m[3] + m[5] 

(m[3]*h[3] + m[5]*h[5]) - m[8]*h[8] = m[1]*(h[1] - h[11]) 

{Absorvedor} 

Q_A = m[10]*h[10] - m[11]*h[11] + m[8]*h[8] + m_gi*(h_10gi - h_8gi) 

COP = Q_E/Q_G 

f = m[1]/m[10] 

 

Anexo B - Código para Cálculo da Pressão de Operação 

 

"Temperaturas do condensador" 

T[6] = 62,25 + 273,15 [K]  

T[7] = 47,25 + 273,15 [K]  

"Ponto 6" 

Call NH3H2O(128; T[6]; P; Qu[6]: T6; P[6]; x[6]; h6; s6; u6; v6; Qu6) 

Qu[6] = 1 

"Ponto 7" 

Call NH3H2O(138; T[7]; x[7]; Qu[7]: T7; P[7]; x7; h7; s7; u7; v7; Qu7)  

x[6] = x[7] 

Qu[7] = 0 

“Pressão de Operação” 

P = P[7] 

 

Anexo C - Código do Modelo Corrigido 

 

{VARIÁVEIS DE ENTRADA} 

T[1] = 89,52 + 273,15 [K] 

T[2] = 144,56 + 273,15 [K] 
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T[3] = 127,8 + 273,15 [K] 

T[4] = T[3] 

T[6] = 62,25 + 273,15 [K] 

{T[7] = 47,25 + 273,15 [K]} 

T[8] = 57 + 273,15 [K] 

T[9] = -8,25 + 273,15 [K] 

P = 18,91 [bar] 

Q_G = 0,14421 [kW] 

{PROPRIEDADES} 

Call NH3H2O(128; T[1]; P; Qu[1]: T1; P[1]; x[1]; h[1]; s1; u1; v1; Qu1) "Ponto 1" 

Qu[1] = 0 

Call NH3H2O(123; T[2]; P; x[2]: T2; P[2]; x2; h[2]; s2; u2; v2; Qu[2]) "Ponto 2" 

x[1] = x[2] 

Call NH3H2O(128; T[3]; P; Qu[3]: T3; P[3]; x[3]; h[3]; s3; u3; v3; Qu3) "Ponto 3" 

Qu[3] = 0 

Call NH3H2O(128; T[4]; P; Qu[4]: T4; P[4]; x[4]; h[4]; s4; u4; v4; Qu4) "Ponto 4" 

Qu[4] = 1 

T[4] = T[5] 

Call NH3H2O(128; T[12]; P; Qu[12]: T12; P[12]; x[12]; h[12]; s12; u12; v12; Qu12) "Ponto 4 

para T4 = T2" 

Qu[12] = 1 

T[12] = T[2] 

Call NH3H2O(128; T[13]; P; Qu[13]: T13; P[13]; x[13]; h[13]; s13; u13; v13; Qu13) "Ponto 3 

para T3 = T2" 

T[13] = T[2] 

Qu[13] = 0 

Call NH3H2O(128; T[5]; P; Qu[5]: T5; P[5]; x[5]; h[5]; s5; u5; v5; Qu5) "Ponto 5" 

Qu[5] = 0 
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Call NH3H2O(128; T[6]; P; Qu[6]: T6; P[6]; x[6]; h[6]; s6; u6; v6; Qu6) "Ponto 6" 

Qu[6] = 1 

Call NH3H2O(238; P; x[7]; Qu[7]: T[7]; P[7]; x7; h[7]; s7; u7; v7; Qu7) "Ponto 7" 

x[6] = x[7] 

Qu[7] = 0 

Call NH3H2O(138; T[8]; x[8]; Qu[8]: T8; P[8]; x8; h[8]; s8; u8; v8; Qu8) "Ponto 8"  

Qu[8] = 0 

x[8] = x[3] 

P_8gi = P "Ponto 8gi" 

T_8gi = T[7] - 12 "Nova hipótese" 

h_8gi = ENTHALPY(Hydrogen;T=T_8gi;P=P_8gi) 

Call NH3H2O(138; T[9]; x[9]; Qu[9]: T9; P[9]; x9; h[9]; s9; u9; v9; Qu9) "Ponto 9"  

Qu[9] = 0 

x[9] = x[6] 

Call NH3H2O(238; P[10]; x[10]; Qu[10]: T[10]; P10; x10; h[10]; s10; u10; v10; Qu10) "Ponto 

10"  

Qu[10] = 1 

x[10] = x[6] 

P[10] = P[9] 

P_10gi = P - P[10] "Ponto 10gi" 

h_10gi = ENTHALPY(Hydrogen;T=T[10];P=P_10gi) 

Call NH3H2O(138; T[11]; x[11]; Qu[11]: T11; P[11]; x11; h[11]; s11; u11; v11; Qu11) "Ponto 

11"  

Qu[11] = 0 

T[11] = T[7] - 5 

x[11] = x[1] 

{MODELAMENTO} 

{Gerador} 
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m[1] =m[2] 

m[1] = m[3] + m[4] 

m[1]*x[1] = m[3]*x[3] + m[4]*x[4] 

Q_P = m[3]*(h[13] - h[3]) + m[4]*(h[12] - h[4]) 

Q_G - Q_P = m[3]*h[13] + m[4]*h[12] - m[1]*h[1] 

{Retificador} 

m[4] = m[5] + m[6] 

m[4]*x[4] = m[5]*x[5] + m[6]*x[6] 

Q_R = m[4]*h[4] - (m[5]*h[5] +m[6]*h[6]) 

{Condensador} 

Q_C = m[6]*(h[6] - h[7]) 

{Evaporador e Trocador de Calor de Gás} 

m[7] = m[6] 

m[7] = m[9] 

m[10] = m[9] 

Q_E = m[9]*(h[10] - h[7]) + m_gi*(h_10gi - h_8gi) 

R = 8,3143 {Constante Universal dos Gases} 

R_NH3 = R/MOLARMASS(Ammonia) {Constante da Amônia} 

R_H = R/MOLARMASS(Hydrogen) {Constante do Hidrogênio} 

R_H3O = R/19,02 {Constante do Hidrônio} 

R_H2O = R/MOLARMASS(Water) {Constante da Água} 

m_gi = ((P - P[9])/P[9])*((x[6]*R_NH3 + (1 - x[6])*R_H3O))/R_H*m[6] 

{Trocador de Calor de Líquido} 

m[11] = m[1] 

m[8] = m[3] + m[5] 

m[3]*h[3] + m[5]*h[5] - m[8]*h[8] = m[1]*(h[1] - h[11]) + Q_TCL 

{Absorvedor} 

Q_A = m[10]*h[10] - m[11]*h[11] + m[8]*h[8] + m_gi*(h_10gi - h_8gi) 
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COP = Q_E/Q_G 

f = m[1]/m[10] 




