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Resumo

Neste trabalho são introduzidos os conceitos básicos da análise exergética e da optimização ter-

modinâmica. São introduzidos os modelos de simulação de ciclos de absorção com coeficientes de

transmissão de calor variáveis. É realizada a análise exergética de um ciclo de absorção de amoníaco-

água associado a um colector solar e a uma caldeira a gás para modelos de coeficientes de transmissão

de calor variáveis e de diferenças de temperatura mínima constantes, comparando-se o resultado de

ambos. Realiza-se a optimização termoeconómica deste sistema recorrendo ao método estrutural,

comparando-se os resultados obtidos quando se utilizam diferenças de temperatura mínima constantes

e coeficientes de transformação de calor variáveis.

Palavras-chave: Análise Exergética, Optimização Termoeconómica, Absorção, amoníaco-água

Abstract

The basic concepts on exergy analysis and thermoeconomic optimization are introduced. Simulation

models of absorption cycles with variable heat transfer coefficients are presented. An exergetic analy-

sis of an ammonia-water absorption cycle associated with a boiler and solar collector is performed for

variable heat transfer coefficients and constant minimum approach temperature differences, both results

are compared. A thermoeconomic optimization for this system is performed for variable heat transfer co-

efficients and constant minimum approach temperature differences. A comparison between the results

of both models is done.
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Capítulo 1

Introdução

Nas últimas décadas tem-se assistido a um aumento do consumo de energia, processo que neste mo-

mento é liderado pelos países emergentes, nomeadamente a China e a Índia. Mantendo-se o business

as usual as necessidades energéticas mundiais aumentarão mais de 50% até 2030 [1]. O cresci-

mento do lado da procura com o consequente aumento da pressão sobre o lado da oferta aliado a uma

diminuição dos stocks é um dos vários factores que tem levado a um aumento dos preços do petróleo

[2] para níveis próximos dos verificados na segunda crise do petróleo em 1979. Estes são alguns

dos motivos que levam a uma crescente consciencialização das questões energéticas nas sociedades

actuais. Tal como ocorreu aquando das crises do petróleo de 1973 e 1979 a noção da finitude dos

recursos energéticos fósseis e da sua distribução em áreas politica e militarmente instáveis ocupa um

espaço central nas politicas energéticas actuais que cada vez mais preconizam a utilização de recursos

energéticos alternativos.

No final da primeira guerra mundial os sistemas de compressão dominavam o panorama da pro-

dução de frio, sendo que nos Estados Unidos da América começavam a ser utilizados na climatização

de edifícios públicos. Após a segunda guerra mundial a utilização destes aparelhos com a finalidade de

climatizar habitações generalizou-se nos EUA e a produção de frio para fins de climatização espalhou-

se aos restantes países industrializados [3]. Actualmente a utilização de aparelhos de ar condicionado

generalizou-se, sendo usual encontrar sistemas de ar condicionado de tecnologia de compressão em

todos os tipos de edifícios. A crescente generalização na utilização de aparelhos de compressão com

fins de climatização levanta algumas questões energéticas e ambientais. A massificação da utiliza-

ção de sistemas de ar condicionado leva a que nas épocas de maior necessidade de arrefecimento,

nomeadamente no Verão, exista um pico das necessidades energéticas, que são normalmente satis-

feitas com o recurso à produção de electricidade a partir de combustíveis fósseis, o que tem implicações

ambientais, devido à emissão de poluentes atmosféricos, e económicas, devido ao aumento das ne-

cessidades de importação de combustíveis fósseis bem como à necessidade de aumentar a potência

instalada por forma a suportar a crescente utilização destes sistemas.

A par das implicações criadas pelo aumento das necessidades energéticas existem também questões

ambientais decorrentes da utilização massiva de sistemas de ar condicionado com base na tecnologia

de compressão. Com a assinatura do protocolo de Montreal em 1988 a emissão de CFC foi banida de

forma a proteger a camada de ozono. Após esta data a utilização de CFC como fluidos frigorigéneos

nos sistemas de compressão foi sendo gradualmente substituida por HFC que cumprem os critérios

do protocolo de Montreal, sendo inofensivos para a camada de ozono. No entanto os HFC são gases
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causadores de efeito de estufa estando referenciados pelo protocolo de Kyoto, instituido em 1997, pelo

que a sua utilização deverá ser gradualmente substituida por outros fluidos frigorigéneos.

De acordo com o anteriormente exposto verifica-se que se vive uma época onde as questões ener-

géticas e ambientais são cada vez mais prementes nas sociedades modernas, reforçando a crescente

e urgente necessidade de encontrar soluções alternativas ao actual paradigma energético.

É neste contexto de procura de soluções que levem a um desenvolvimento sustentável que surge

a tecnologia de climatização com base em ciclos de absorção alimentados por energia solar. Embora

a aplicação de ciclos de absorção para a produção de frio seja conhecida desde 1859 e estes sejam

correntemente utilizados na produção de frio a grande escala, nomeadamente nos EUA, alimentados

pela queima de combustíveis fósseis [3] o interesse na aplicação destes ciclos, alimentados por energia

solar, na climatização ressurgiu nos últimos anos dado serem compatíveis com as actuais exigências

ambientais e energéticas [5]. Por um lado os períodos de maior necessidade de frio correspondem aos

períodos onde a disponibilidade solar é maior podendo as máquinas de absorção que funcionem com

energia solar térmica contribuir para a diminuição da necessidade de consumo de combustíveis fósseis

e de instalação de potência eléctrica para fins de climatização [6]. Por outro lado dado que o fluido

frigorigéneo utilizado é o amoníaco e como este é um produto biodegradável as questões ambientais

levantadas pela utilização de outros frigorigéneos não se colocam.

Nas secções seguintes são apresentados breves historiais da produção de frio com máquinas de

absorção e dos métodos de análise exergética e de optimização termoeconómica baseados nas infor-

mações recolhidas em [3] a [8].

1.1 Breve história da produção de frio com máquinas de absorção

Desde tempos imemoriais que o Homem aprendeu a utilizar o frio em seu benefício. No entanto as

primeiras provas da produção artificial de frio datam do terceiro milénio a.C. no antigo Egipto, tendo

sido encontrados frisos que retratam a produção de frio em vasos porosos através da evaporação de

água por ventilação forçada. O fenómeno do arrefecimento devido ao calor latente de vaporização

apenas começou a ser estudado cientificamente em 1748 por William Cullen, culminando na criação

do primeiro aparelho de refrigeração em 1755. Este aparelho era capaz de produzir gelo através da

evaporação de água em vácuo, sendo este estudo o precursor dos actuais aparelhos de ar condicionado

e refrigeração que utilizam a mudança de fase de uma substância liquida como principio base para a

produção de frio.

Nas duas décadas seguintes à invenção da máquina de Cullen as quatro familias principais de

máquinas de produção de frio estavam criadas: máquinas de compressão; máquinas de expansão de

ar comprimido; máquinas de absorção; máquinas de evaporação de água a pressão reduzida. Cada

uma destas familias teve uma evolução distinta, sendo que algumas delas se extinguiram, não sendo

relevantes no panorama actual. No restante texto apenas a evolução das máquinas de absorção será

explanada com maior detalhe.

Em 1859 Ferdinand Carré patenteou a primeira máquina de absorção a qual deu origem a dois tipos

de máquinas: uma de pequena capacidade e de operação intermitente e outra de maior capacidade

e de operação contínua. Estas máquinas utilizavam o amoniaco como fluido frigorigéneo sendo que a

máquina de operação intermitente era constituida por dois elementos principais que funcionavam alter-

nadamente, um como gerador ou absorvedor e outro como condensador ou evaporador. Esta máquina

produzia cerca de um quilo de gelo por cada três quilos de carvão. A máquina de operação contínua
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já possuía muitas das características das máquinas modernas sendo constituida por um gerador com

rectificador, condensador, válvula de expansão, evaporador e bomba de solução. Esta máquina tinha

como principal função a produção de gelo em grande escala, tendo sido produzida industrialmente

desde 1860, sendo a primeira máquina de refrigeração com importância a nível industrial, chegando a

ser comercializada em diversos países.

Refira-se que a partir do aparecimento da máquina de Carré a tecnologia de absorção dominou

todos os outros tipos de máquinas de refrigeração até 1880, ano em que o sistema de compressão a

amoníaco começou a ser produzido em larga escala nos E.U.A., marcando o final do domínio hegemónico

da absorção.

Os anos que antecederam a primeira guerra mundial ficam marcados para os sistemas de absorção

como os anos do desenvolvimento das bases teóricas dos ciclos de absorção devido aos trabalhos de

Ledoux em 1878, Plank em 1910 e de Altenkirch que em 1913 efectuou o primeiro estudo termodinâ-

mico sobre misturas binárias em ciclos de absorção.

Após a primeira guerra mundial, apesar do domínio dos sistemas de compressão, as máquinas de

absorção ganharam um novo ímpeto. Os métodos de cálculo de sistemas de absorção foram bastante

desenvolvidos sendo de salientar os trabalhos de Voorhees, Wilson, Sakkevitch, Merkel, Bosnjakovic e

Oldham. Nesta época surgem as primeiras máquinas de efeito duplo e por volta de 1930 começaram-se

a produzir sistemas de absorção que aproveitassem o calor residual de instalações industriais.

Também desta época datam os primeiros estudos acerca da utilização de novas substâncias de

trabalho que não o par amoníaco/água, nomeadamente absorventes sólidos, o par água/cloreto de lítio

e o par água/brometo de lítio, sendo que este último iria ganhar especial relevo após a segunda guerra

mundial. No entanto, a principal inovação ocorrida entre as duas guerras mundiais foi a introdução de

um sistema de absorção doméstico desenvolvido por Munters e von Platen. A principal inovação pre-

sente nesta máquina foi a eliminação da bomba do circuito da solução, criando-se assim uma máquina

sem qualquer parte móvel. Esta máquina, que começara a ser desenvolvida em 1920 foi comercializada

em 1931 sob a égide da empresa sueca Electrolux.

Um dos grandes avanços do pós segunda guerra mundial na tecnologia de climatização com máquinas

de absorção consistiu na introdução da mistura brometo de litio e água. Esta tecnologia foi desenvolvida

pelas empresas americanas Servel e Carrier no início da década de 40 do século XX, sendo o primeiro

destes sistemas comercializado em 1945.

Nas décadas seguintes os sistemas de compressão continuaram a dominar o mercado, sendo que

a principal evolução das máquinas de absorção consistiu na introdução das primeiras máquinas co-

merciais de efeito duplo em 1972 pela companhia Trane e York. Também foram sendo testados outros

pares de absorvente/refrigerante, no entanto, os pares amoníaco/água e água/brometo de lítio continu-

am a ser os pares dominantes na tecnologia de absorção. A partir da década de 70 do século XX as

questões energéticas ganham maior relevo devido à ocorrência das crises do petróleo de 1973 e 1979,

recolocando a absorção como uma tecnologia com potencialidade de desenvolvimento, nomeadamente

através da utilização de calor residual ou energia solar térmica para a alimentação dos ciclos de ab-

sorção.

Na realidade recuando até 1872 pode-se encontrar a primeira utilização de radiação solar como

fonte de energia para a produção de frio com as experiências de Pifre. Durante a década de 50 do

século XX realizam-se multiplas experiências sobre arrefecimento solar [6]. Na década de 70 do século

XX os sistemas de ar condicionado solar começam a ser disponibilizados comercialmente como con-

sequência do crescente interesse na climatização solar tal como referido no parágrafo anterior, sendo
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que em 1976 já existiam nos EUA cerca de 500 sistemas de climatização solar com fracções solares

na ordem dos 75 a 80%, sendo que estes eram maioritariamente sistemas de brometo de lítio e água.

Actualmente podem-se encontrar sistemas de absorção alimentados por energia solar fornecida por

colectores capazes de atingir temperaturas na ordem dos 150 oC com base em máquinas de brometo

de lítio e água de efeito duplo, capazes de atingirem um COP de 1.2. Estes são utilizados maioritari-

amente para climatização, no entanto, caso o objectivo seja a produção de baixas temperaturas para

refrigeração então os sistemas de absorção solar actuais baseiam-se em máquinas de amoníaco e

água de ciclo GAX com um COP da ordem de 0.8. No caso da utilização de colectores mais baratos,

capazes de atingir temperaturas na ordem dos 90 oC então os sistemas actualmente utilizados são de

efeito simples com o par brometo de lítio e água ou amoníaco e água sendo capazes de atingir valores

de COP na ordem dos 0.6 a 0.8 [5].

Existem alguns modelos comerciais de máquinas de absorção alimentadas por energia solar, no

entanto todos eles baseiam-se no par água/brometo de lítio, necessitando por isso da utilização de

torres de arrefecimento o que é uma desvantagem para a utilização de máquinas de pequena potência

no sector doméstico. As diversas marcas comercializadas, Rotartica, Wegracal e Yazaki possuem

potências de arrefecimento distintas, 4.5, 15 e 34 kW respectivamente [9] a [11].

1.2 Breve história da análise exergética

Os principios fundamentais da análise exergética foram introduzidos a partir da segunda metade do

século XIX como consequência da formulação matemática do segundo princípio da termodinâmica.

As primeiras contribuições para a criação do conceito de exergia devem-se a R. Clausius (1865), P.

Tait (1868), W. Thomson e principalmente a J. Gibbs (1873) e J. Maxwell (1875). No entanto, estes e

os desenvolvimentos seguintes introduzidos por G. Gouy (1889), A. Stodola (1898) não foram alvo de

especial atenção, tendo sido progressivamente esquecidos.

O lema ‘Lutem contra as irreversibilidades’ de F. Bosnjakovic em 1938 marca o início do desen-

volvimento dos métodos de análise exergética. No entanto, os principais desenvolvimentos deram-se

durante as décadas de 50 e 60 do século passado, nomeadamente através de Z. Rant, criador do termo

exergia em 1956, P. Grassmann, W. Brodyansky, E. Bruges, J. Keenan, M. Tribus, E. Obert, R. Gaggioli,

R. Evans, H. Baehr, W. Fratzscher, J. Szargut, R. Petela e K. Knoche, entre outros. Neste período

surgem pela primeira vez o balanço exergético e a sua representação gráfica, assim como a definição

de estados de referência para o cálculo de exergia química e os primeiros cálculos da exergia de com-

bustíveis. São também criadas as diversas definições de eficiências exergéticas e são elaboradas as

primeiras análises exergéticas de processos industriais. Desde então a análise exergética tem vindo a

ser aplicada a diversos sistemas e processos.

A aplicação da análise exergética em optimizações económicas deu os primeiros passos em 1932

com os trabalhos de J. Keenan que propos a utilização do custo exergético para avaliar o valor económico

de vapor e electricidade gerados por um sistema de cogeração. Em 1949 M. Benedict profere uma

palestra no Massachusetts Institute of Technology onde optimiza um processo de separação de ar com

base nos custos derivados da destruição de exergia, no entanto os conteúdos desta palestra só foram

publicados em 1980 o que atrasou sobremaneira o desenvolvimento dos métodos de análise termoe-

conómica.

No início da década de 60 do século passado M. Tribus e R. Evans ao analisarem exergeticamente

um processo de dessalinização introduzem o conceito de análise termoeconómica, desenvolvendo a
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atribuição de custos a fluxos unitários de exergia e formulando balanços de custo ao nível dos compo-

nentes de sistemas de energia. Na mesma década E. Obert e R. Gaggioli aplicam o conceito de custos

exergéticos para optimizarem a escolha de um sistema de tubagens e de isolamento. No entanto, ape-

nas em 1970 são introduzidos métodos rigorosos de cálculo na optimização termoeconómica por Y.

El-Sayed e R. Evans.

A aplicação da análise exergética e do método de optimização termoeconómica estendeu-se à gen-

eralidade dos sistemas termodinâmicos. Actualmente existem diversos livros que abordam os méto-

dos de análise exergética e optimização termoeconómica de sistemas termodinâmicos, salientando-

se os escritos por A. Bejan, G. Tsataronis e M. Moran; T. Kotas; J. Szargut, D. Morris e F. Steward.

Existem também alguns trabalhos sobre análise exergética de máquinas de absorção para os pares

amoníaco/água e água/brometo de lítio (O. Ataer e Y. Gogus[12]; B. Talbi e B Agnew [13]; T. Ravikumar

et al [14]; S. Adewusi e S. Zubair [15]; N. Ezzine et al [16]; D. Boer [17]; D. Boer et al [18]; M. Kilic e O.

Kaynakli [19]; A. Khaliq e R. Kumar [20]). Os estudos sobre optimização termoeconómica de sistemas

de absorção utilizam modelos com base em coeficientes de transferência de calor constantes, com

métodos iterativos derivados do método autónomo (R. Misra et al [21]) ou com o método estrutural (D.

Boer [22] e Kizilkan et al [23]).

1.3 Objectivos do presente trabalho

Os elevados custos iniciais das máquinas de absorção são um dos principais entraves à sua comer-

cialização [5], desta forma é necessário diminuir o custo das máquinas de absorção sem, no entanto,

prejudicar o seu desempenho. Uma das formas possíveis de satisfazer esta exigência é através da

realização de uma optimização termoeconómica, desta forma o presente trabalho tem como objectivo

a realização de uma optimização termoeconómica de uma máquina de absorção, baseada em resul-

tados obtidos num protótipo experimental construido, instrumentado e testado no IST. A optimização

incidirá ainda sobre os sistemas que fornecem energia à máquina de absorção, nomeadamente os

colectores solares e o sistema auxiliar de energia, aqui considerado sob a forma de uma caldeira a gás.

Um passo necessário à optimização termoeconómica é a análise exergética, desta forma será efectu-

ada uma análise exergética, o que permite estudar o relacionamento e o comportamento dos diversos

componentes do ciclo, permitindo assim o aprofundamento da compreensão acerca deste sistema.

O presente trabalho apresenta uma vertente inovadora ao descrever os permutadores de calor da

máquina de absorção através de coeficientes de transmissão de calor variáveis para a realização da

análise exergética e da optimização termoeconómica. Por este motivo o presente trabalho debruça-

se ainda sobre o impacto que a utilização de coeficientes de transmissão de calor variáveis tem so-

bre a optimização termoeconómica e a análise exergética comparativamente com os métodos usuais,

nomeadamente a utilização de diferenças de temperatura mínimas variáveis.

Finalmente refira-se que o trabalho desenvolvido na presente dissertação serviu para o desenvolvi-

mento das ferramentas necessárias à análise exergética e optimização termoeconómica da máquina

de absorção desenvolvida no âmbito do projecto de desenvolvimento de um sistema de climatização

de pequena potência alimentado a energia solar VIVCOOL, financiado pelo IAPMEI e pela empresa Ao

Sol, Energias Renováveis S.A..
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Capítulo 2

Princípios Teóricos

A análise de ciclos termodinâmicos com base no conceito de exergia pressupõe o conhecimento dos

processos físicos que ocorrem nos referidos ciclos. Desta forma neste capítulo são introduzidos os pro-

cessos termodinâmicos inerentes aos ciclos de absorção. São ainda introduzidos os conceitos básicos

essenciais à realização da análise exergética e da optimização termoeconómica.

2.1 O Ciclo de Absorção NH3/H2O

O ciclo de absorção reversível pode ser descrito através de ciclos de Carnot pela junção de um ciclo

de produção de trabalho com um ciclo frigorífico num único sistema, tal como representado na figura

2.1. Neste caso, assume-se que a quantidade de trabalho produzida pelo primeiro ciclo é idêntica à

quantidade de trabalho requerida pelo segundo ciclo.

Figura 2.1: Descrição de um ciclo de absorção através da junção de dois ciclos de Carnot [24].

Esta combinação de ciclos representa um ciclo frigorífico alimentado exclusivamente por uma fonte

de calor. Este novo sistema retira calor à temperatura T0 para o libertar à temperatura T1 utilizando a

disponibilidade termodinâmica da energia fornecida a alta temperatura, T2. Existe ainda um segundo

componente do calor rejeitado à temperatura T1 que se deve ao calor rejeitado pelo ciclo de produção de

trabalho. O rendimento do ciclo de produção de trabalho e a eficiência do ciclo frigorífico são definidos

por

η =
W

Q2
(2.1)
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ε =
Q0

W
(2.2)

No entanto, é possível definir uma medida do desempenho do ciclo combinado, o COP:

COP =
Q0

Q2
(2.3)

Facilmente se verifica que esta medida resulta da multiplicação do rendimento do ciclo de produção

de trabalho pela eficiência do ciclo frigorífico.

À semelhança da descrição do ciclo de absorção teórico reversível em termos de dois ciclos de

Carnot também é possível compreender a sua concretização real em função de dois ciclos de Rankine

tal como se observa na figura 2.2. Aparentemente os dois ciclos podem-se fundir num mediante a

eliminação do compressor e da turbina. Para que tal aconteça é necessário que o fluxo à saida da

caldeira do ciclo de geração de trabalho tenha a mesma pressão e caudal que o fluxo à entrada do

condensador do ciclo frigorífico. É ainda condição necessária a esta fusão que o fluxo à saida do

evaporador do ciclo firgorífico tenha a mesma pressão e caudal que o fluxo à entrada do condensador

do ciclo de geração de trabalho.

Figura 2.2: Descrição de um ciclo de absorção através da junção de dois ciclos de Rankine [24].

Para que as duas condições enumeradas no parágrafo anterior sejam satisfeitas e para que o pro-

cesso de condensação no ciclo frigorífico e evaporação na caldeira ocorram a temperaturas diferentes

é necessário que o fluido evapore na caldeira a uma temperatura superior à do processo de conden-

sação que ocorre no ciclo frigorífico. Tal ocorre quando o vapor na caldeira é evaporado a partir de

uma mistura com um fluido de ponto de ebulição superior ao do fluido evaporado. A este fluido dá-se o

nome de absorvente e ao fluido que se evapora na caldeira dá-se o nome de frigorigéneo. Satisfeitas

todas as condições pode-se eliminar o compressor e a turbina sendo que o absorvente tem de circular

em circuito fechado dentro do ciclo inicial de produção de trabalho, pelo que é necessária a introdução

de uma válvula de laminagem que permita a passagem deste fluido da caldeira para o condensador

deste ciclo. Conclui-se assim que é possível a construção de um ciclo de absorção a partir de uma

combinação de dois ciclos de Rankine. No caso da utilização do par de trabalho amoníaco e água o

amoníaco é o fluido frigorigéneo e a água o fluido absorvente.

De acordo com a nomenclatura utilizada no estudo dos sistemas de absorção a caldeira do ciclo de

produção de trabalho passa a chamar-se gerador. Os sistemas de amoníaco possuem ainda sistemas
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destinados à purificação do vapor de amoníaco associados ao gerador, uma vez que no processo de

geração de vapor de amoníaco existe alguma água que também se evapora, misturando-se com o vapor

de amoníaco, causando uma diminuição da pureza do vapor frigorigéneo, pelo que surge a necessidade

da utilização dos referidos sistemas de purificação. Por outro lado o condensador do ciclo de produção

de trabalho passa a denominar-se por absorvedor, mantendo-se os nomes dos componentes do ciclo

frigorífico. Para além destes quatro componentes (condensador, evaporador, absorvedor e gerador), da

bomba da solução e das duas válvulas de laminagem é ainda usual adicionar dois componentes extra

cujo objectivo é aumentar o desempenho do ciclo e consequentemente o COP, através da recuperação

interna de calor. Estes dois componentes são o permutador de calor do fluido frigorigéneo e o permu-

tador de calor da solução, estando o seu funcionamento descrito nos parágrafos seguintes. A máquina

de absorção resultante encontra-se esquematizada na figura 2.3.

Figura 2.3: Esquema da máquina de absorção.

A utilização de um permutador de calor do fluido frigorigéneo (PFF) num ciclo de absorção provoca

um subarrefecimento do fluido frigorigéneo após a sua saída do condensador pois ao atravessar o PFF

ele aquece o vapor que sai do evaporador e o líquido remanescente, funcionando na prática como

um segundo evaporador ao promover a sua evaporação. Este subarrefecimento corresponde a uma

diminuição na entalpia do fluido frigorigéneo, reduzindo-se desta forma a entalpia à entrada do evapo-

rador sem no entanto alterar a entalpia à saída do evaporador, o que causa um aumento da capacidade

de refrigeração por unidade de massa de fluido.

A utilização de um permutador de calor da solução (PS) leva a uma transferência de calor da solução

pobre proveniente do gerador para a solução rica proveniente do absorvedor o que causa um aumento

da temperatura da solução rica à entrada do gerador. A este aumento de temperatura da solução rica

corresponde um aumento da entalpia à entrada do gerador o que leva a uma diminuição da quantidade

de calor que é necessário fornecer ao gerador, contribuindo desta forma para diminuir as necessidades
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energéticas do sistema, melhorando-se desta forma o COP.

De acordo com o esquema apresentado na figura 2.3 o vapor frigorigéneo proveniente do gerador

sob a forma de vapor saturado condensa no condensador, devido ao arrefecimento provocado pela

circulação de água no permutador de calor, com a consequente libertação de calor que é rejeitado

para o exterior através da água de arrefecimento. O fluido condensado é arrefecido durante a sua

passagem pelo PFF e sofre uma expansão isentálpica ao passar pela válvula de laminagem do cir-

cuito frigorigéneo, passando da pressão alta do sistema gerador-condensador para a pressão baixa do

sistema evaporador-absorvedor. De seguida o frigorigéneo entra no evaporador onde se dá a sua eva-

poração, que não é total, arrefecendo a água que circula no permutador de calor. É esta evaporação e

consequente arrefecimento da água que leva à produção de frio passível de utilização na climatização.

O vapor produzido e o líquido remanescente seguem em direcção ao absorvedor passando pelo PFF,

onde são aquecidos pelo fluido frigorigéneo que sai do condensador. Ao entrar no absorvedor é ab-

sorvido pela solução pobre em amoníaco proveniente da válvula de laminagem do circuito da solução

provocando libertação de calor que é removido pela água de arrefecimento. No final deste processo

forma-se uma solução rica em amoníaco que é bombeada pela bomba de circulação para a pressão

alta do sistema, passando pelo PS onde é aquecida devido à troca de calor que ocorre entre si e a

solução pobre proveniente do gerador. Ao entrar no gerador a solução rica é aquecida pela água que

circula no permutador de calor do gerador proveniente dos colectores solares ou demais equipamentos

de aquecimento de água. Devido a este aquecimento forma-se vapor de amoníaco que atravessa um

sistema de purificação após o qual sai para o condensador. A solução pobre resultante deste processo

é encaminhada para o absorvedor passando pelo PS onde aquece a solução rica e passa por um pro-

cesso de expansão adiabática na válvula de laminagem do circuito da solução, onde passa da pressão

alta para a pressão baixa do sistema, entrando no absorvedor.

A utilização do par amoníaco-água obriga à utilização de um sistema de purificação do vapor prove-

niente do gerador. Tal deve-se ao facto de a água possuir uma pressão de vapor não negligenciável

face à pressão de vapor do amoníaco. Desta forma, o vapor criado no gerador contém sempre uma

fracção de água, dependente da fracção mássica da mistura, da sua temperatura e da estrutura do ge-

rador. A existência de água no vapor gerado é prejudicial ao desempenho do sistema, contribuindo para

baixos valores de COP, uma vez que algum do calor recebido pelo gerador é utilizado na evaporação de

água que por sua vez não é novamente evaporada no evaporador, não contribuindo desta forma para

a potência de refrigeração, além de que a sua existência no evaporador leva à absorção de amoníaco,

agravando a perda de potência de arrefecimento. Desta forma, é usual nos sistemas de absorção que

utilizam o par amoníaco-água a existência de sistemas de purificação do vapor de amoníaco por forma

a minimizar perdas de eficiência tais como as indicadas anteriormente. Observando o esquema 2.3

pode-se encontrar o sistema de purificação no bloco denominado por gerador. Na máquina em estudo

a solução rica é pulverizada e aquecida pela água que circula no permutador de calor do gerador, sendo

que devido a este aquecimento se forma vapor de amoníaco que é refinado ao passar pelo aerossol

produzido pela pulverização da solução rica antes de se encaminhar para o condensador.

2.2 Exergia e Irreversibilidades

Na análise e concepção de sistemas termodinâmicos é por vezes de grande utilidade a noção da

existência de uma entidade que seja destruida pelo sistema. Esta noção não se pode aplicar à energia,

devido ao primeiro princípio da termodinâmica, mas sim a um conceito derivado da segunda lei da
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termodinâmica - a exergia.

Exergia é um conceito diferente do de energia, representando quantitativamente a qualidade da

energia ou a energia útil de um fluxo. Uma das vantagens da utilização do conceito de exergia é a pos-

sibilidade de comparar directamente diferentes tipos de interacções tais como trabalho, calor e fluxos de

massa, entre outros. Outro dos benefícios da utilização deste conceito é a possibilidade de determinar

a quantidade de exergia destruida pelo sistema, sendo que esta quantidade é proporcional à entropia

gerada pelo sistema em análise pelo que a exergia é sempre destruida parcialmente ou totalmente num

processo irreversível devido à segunda lei da termodinâmica, sendo por isso responsável pela menor

eficiência termodinâmica do sistema face ao previsto teoricamente. Analisando os fluxos de exergia de

sub-secções de um sistema é possível determinar os componentes e mecanismos responsáveis pela

destruição de exergia, podendo-se desta forma optimizar o investimento de recursos na melhoria do

desempenho de um sistema.

A informação acerca do conceito de exergia e da metodologia da análise exergética baseia-se so-

bretudo nas informações recolhidas em [7] e [8].

2.2.1 Exergia

Quando dois sistemas em diferentes estados são colocados em contacto é possível produzir trabalho

enquanto não se atingir o estado de equilibrio entre os dois sistemas. Se se considerar um dos sistemas

como sendo uma fonte de calor denominada ambiente e o segundo sistema representar o sistema em

estudo então pode-se definir exergia como sendo o trabalho útil teórico máximo passível de ser obtido

enquanto os sistemas interagem até se atingir o equilibrio. Da mesma forma pode-se ainda definir

exergia como sendo uma medida da separação entre o estado do sistema e o do ambiente, pelo que a

exergia é um atributo que depende não só do sistema mas também do ambiente. No entanto, assim que

o ambiente for definido pode-se determinar a exergia em termos das propriedades do sistema, pelo que

a exergia pode ser considerada uma propriedade extensiva de um sistema. Tal como outras quantidades

extensivas pode ser transferida entre sistemas, no entanto ao contrário da energia a exergia pode ser

destruida, sendo que geralmente não se conserva.

Ambiente

No método exergético o ambiente é um corpo ou meio de grandes dimensões que se encontra num

estado de perfeito equilibrio termodinâmico, não existindo quaisquer espécies de gradientes ou dife-

renças de pressão, temperatura, potencial químico, energia cinética ou potencial, pelo que não existe

qualquer possibilidade de uma interacção entre partes do ambiente produzir trabalho. O ambiente pode

servir como estado de referência para avaliar o potencial de produção de trabalho (quantidade de e-

xergia) de diferentes sistemas, dado que qualquer sistema num estado com um ou mais parâmetros

como pressão, temperatura, potencial químico, energia cinética ou potêncial que difiram do parâmetro

correspondente no ambiente pode produzir trabalho por interacção com o ambiente. O estado com

características correspondente ao ambiente é também usualmente designado por estado morto, sendo

representado pelo índice 0.

Aplicando esta noção a sistemas que operem na Terra, o ambiente consiste nos mares e oceanos,

atmosfera e crusta terrestre. No entanto, existe actualmente alguma disputa acerca da definição da

constituição química do ambiente dado que existem modelos que utilizam como referência espécies
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químicas que se encontram em perfeito equilibrio termodinâmico mas apresentam composições e quan-

tidades bastante diferentes das ocorridas na natureza e outros que consideram como referência espé-

cies que são abundantes na natureza mas que não se encontram em perfeito equilibrio químico [26].

Estas considerações apenas são úteis para motivos de cálculo das exergias químicas, pelo que, como

adiante se entenderá, não serão aprofundadas.

É usual denominar por equilibrio restrito com o ambiente a situação em que um sistema se encontra

em completo equilibrio térmico e mecânico com o ambiente, não estando no entanto em equilibrio

químico. O estado de equilibrio restrito é também denominado por estado ambiental ou estado morto

restrito.

No presente trabalho considerou-se que o estado ambiente se caracterizava por T0 = 25 oC e

p0 = 1 bar. Note-se que advém uma certa relatividade decorrente da utilização de um estado específico

que deve ser escolhido de acordo com as características do sistema a analisar. A escolha efectuada

neste trabalho é constituida por valores normalmente utilizados neste tipo de aplicações. No entanto,

desde que se utilize o mesmo estado de referência ao longo dos vários balanços exergéticos estes

podem ser comparados entre si.

Componentes da Exergia

Na ausência de efeitos nucleares, magnéticos, electricos e de tensão superficial a exergia total de um

sistema E divide-se em quatro componentes: exergia física Ef , exergia cinética Ec, exergia potencial Ep
e exergia química Eq. Apesar de a exergia ser uma quantidade extensiva é usual trabalhar, por motivos

de conveniência, com a quantidade exergia por unidade de massa, ou seja, a exergia específica:

e = ef + ec + ep + eq (2.4)

Tomando como referência o ambiente a energia cinética e potencial de um sistema são totalmente

convertíveis em trabalho à medida que o sistema tende para o equilibrio. Desta forma a exergia cinética

e potencial correspondem à energia cinética e potencial pelo que

ec =
1
2
v2 (2.5)

ep = gz (2.6)

onde v e z correspondem à velocidade e altura relativamente às coordenadas do ambiente. No presente

trabalho as exergias potenciais e cinéticas dos fluxos que serão analisados, e em particular as suas

variações, são desprezáveis face à exergia física, pelo que serão desprezadas na análise exergética e

na optimização termoeconómica.

Desta forma a exergia física corresponde ao trabalho máximo teórico possível de obter quando

se passa o sistema do estado inicial (T, p) para o estado morto restrito (T0, p0). A exergia química

corresponde ao trabalho máximo teórico possível de obter à medida que o sistema passa do estado

morto restrito para o estado morto, onde se encontrará em pleno equilibrio com o ambiente.

O ciclo de absorção em estudo é fechado pelo que não existe troca de substâncias químicas com o

ambiente. Desta forma considerações acerca da exergia química prendem-se exclusivamente com pro-

cessos que ocorrem no interior da máquina, sendo que nos componentes onde não ocorram reacções

químicas a exergia química pode ser desprezada dado que os seus termos se cancelam no balanço
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exergético uma vez que as quantidades de amoníaco e água à entrada e à saída são iguais. No en-

tanto, existe um termo associado à exergia química que corresponde à entropia de mistura e que avalia

a irreversibilidade da mistura. No presente trabalho utilizaram-se as as propriedades termodinâmicas

da mistura de amoníaco e água dadas por O. Ibrahim e S. Klein [25] que contabilizam esta entropia de

mistura no seu valor para a entropia. Dado que este valor de entropia é utilizado no cálculo da exergia

física a entropia de mistura não pode ser contabilizada novamente em termos de exergia química pois

isso corresponderia a considerar duas vezes o mesmo termo. Resta a exergia química decorrente de

reacções electrolíticas que possam ocorrer na mistura, mas cuja magnitude é desprezável face aos

restantes componentes da exergia.

2.2.2 Exergia Física

Tal como referido anteriormente a exergia física corresponde ao trabalho máximo teórico possível de

obter quando se desloca o sistema do estado inicial (T, p) para o estado morto restrito (T0, p0). Na dis-

cussão que se segue o termo restrito deixar-se-á cair usando-se, por abuso de linguagem, a expressão

estado morto para designar o estado morto restrito.

Considere-se então um sistema fechado, mas não isolado e o ambiente. Designe-se o conjunto pelo

sistema fechado e o ambiente por c. Dado que se pretende determinar o trabalho teórico máximo que

é possível extrair deste sistema é necessário considerar que a fronteira formada pelo sistema fechado

e o ambiente só permite a troca de trabalho e que se situa de tal forma que o volume total permanece

constante apesar do volume do sistema fechado e do ambiente poder variar. Então de acordo com a

primeira lei da termodinâmica

∆Uc = Qc −Wc (2.7)

onde Wc representa o trabalho desenvolvido pelo sistemas fechado e ambiente e ∆Uc a respectiva

variação de energia interna. De acordo com as considerações anteriores o calor trocado pelo conjunto

c é nula, ou seja, Qc = 0.

A variação da energia interna do conjunto c pode ser escrita em termos da energia interna inicial

do sistema fechado, U , da energia interna do sistema fechado no estado morto, U0 e da variação da

energia interna do ambiente, ∆Ua:

∆Uc = (U0 − U) + ∆Ua (2.8)

Dado que a composição, temperatura e pressão do estado morto são constantes a variação de energia

interna do ambiente depende exclusivamente das variações de entropia e volume do ambiente pelo que

∆Ua = T0∆Sa − p0∆Va (2.9)

No entanto, como se definiu inicialmente que o volume do conjunto definido pelo sistema fechado e pelo

ambiente é constante, a variação de volume do ambiente corresponde à variação simétrica de volume

do sistema fechado, ou seja, ∆Va = −(V0 − V ). Pode-se então rescrever a equação 2.7 da seguinte

forma:

Wc = (U − U0) + p0(V − V0)− T0∆Sa (2.10)

Esta equação permite calcular o trabalho desenvolvido à medida que o sistema fechado passa do

estado inicial para o estado morto através de interacções com o ambiente. Dado que não ocorrem

transferências de calor na fronteira do conjunto definido pelo sistema fechado e ambiente o balanço de

entropia reduz-se a

∆Sc = (S0 − S) + ∆Sa = Sgerada (2.11)
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ou seja, a variação de entropia do conjunto de sistemas c é igual à entropia gerada pelo sistema

fechado enquanto passa do estado inical para o estado morto. Pode-se então rescrever a equação

2.10 da seguinte forma:

Wc = (U − U0) + p0(V − V0)− T0(S − S0)− T0Sgerada (2.12)

À excepção do termo correspondente à entropia gerada (Sgerada) todos os termos dependem exclusiva-

mente do estado inicial e final (estado morto) do sistema fechado, sendo independentes dos processos

que levaram a essa transformação. No entanto o termo Sgerada é dependente da natureza do processo

ocorrido durante a passagem do estado inicial para o estado morto. De acordo com a segunda lei da

termodinâmica a entropia gerada é minima, ou seja zero, quando o processo ocorre na ausência de

irreversibilidades, podendo-se então concluir que quando o trabalho realizado neste processo corres-

ponde ao trabalho teórico máximo então o valor da entropia gerada é nula pelo que se conclui que a

exergia física é dada por

Ef = Wc,max = (U − U0) + p0(V − V0)− T0(S − S0) (2.13)

Introduzindo a variável de estado entalpia, H = U − PV , a exergia física pode ser escrita como

Ef = (H −H0) + T0(S − S0) (2.14)

2.2.3 Balanços de Exergia

Sistemas Fechados

O balanço de exergia para sistemas fechados pode ser realizado combinando a equação da conser-

vação da energia e o balanço de entropia do sistema entropia:

dU + dK + dP = δQ− δW (2.15)

dS =
δQ

T
+ dSgerada (2.16)

onde dK corresponde ao termo de energia cinética e P ao termo da energia potêncial.

As considerações elaboradas na secção 2.2.1 permitem identificar facilmente os termos de energia

cinética e energia potêncial como os respectivos termos de exergia cinética e potencial. Por outro lado

é possível rescrever os termos da energia interna como termos de exergia física dado que

dU = dE − p0dV + T0dS (2.17)

Substituindo em 2.15 e substituindo o termo de entropia por 2.16 obtém-se

dE − p0dV + T0

(
δQ

Tf
+ dSgerada

)
= δQ− δW (2.18)

Reescrevendo a equação anterior obtém-se

dE =
(

1− T0

Tf

)
δQ− (dW − p0dV )− T0dSgerada (2.19)

A equação anterior pode ser escrita sobre a forma integral:

(Efinal − Einicial) =
(

1− T0

Tf

)
Q− [W − p0(Vfinal − Vinicial)]− T0Sgerada (2.20)
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A equação 2.20 permite o cálculo da variação de exergia ocorrida num sistema fechado quando

este passa de um estado inicial para um estado final. A análise desta equação permite interpretar

o significado físico dos seus termos. O primeiro termo do lado direito da equação está relacionado

com as transferências de calor ocorridas na fronteira do sistema, sendo que facilmente se reconhece o

termo do rendimento de Carnot de uma máquina térmica que funcione entre as temperaturas Tf e T0. A

quantidade (1−T0/Tf )Q pode então ser interpretada como o trabalho produzido por um ciclo de Carnot

que recebe energia sobre a forma de calor Q à temperatura Tf libertando o calor residual à temperatura

do estado morto. Desta forma a equação 2.21 corresponde ao trabalho máximo que é possível realizar

com a quantidade de calor que é transferida nas fronteiras do sistema pelo que pode ser interpretado

como sendo o valor da transferência de exergia ocorrida devido à transferência de calor:

Ec =
(

1− T0

Tf

)
Q (2.21)

Por outro lado, o segundo termo encontra-se relacionado com o trabalho útil, dado que ao trabalho

total se subtrai a quantidade W − p0∆V que corresponde ao trabalho dispendido no deslocamento do

ambiente. Desta forma este termo pode ser intrepretado como sendo o valor da transferência de exergia

ocorrida devido à transferência de trabalho:

Ew = W − p0(Vfinal − Vinicial) (2.22)

Finalmente o último termo está associado à geração de entropia que ocorre no sistema devido à

mudança de estado, o que pode ser interpretado como a destruição de exergia ocorrida no sistema

devido à mudança de estado:

ED = T0Sgerada (2.23)

Este termo também é conhecido como irreversibilidade, I, sendo daqui em diante essa a nomenclatura

utilizada. A equação 2.23 também é conhecida por teorema de Gouy-Stodola.

A equação 2.20 pode ser rescrita em termos da taxa de variação temporal da exergia de um sistema

fechado:

dE

dt
=
∑
j

(
1− T0

Tj

)
Q̇j −

(
Ẇ − p0

dV

dt

)
− İ (2.24)

Sistemas Abertos

O balanço de exergia derivado anteriormente para sistemas fechados pode ser agora generalizado

para sistemas abertos. Ao contrário do que ocorre nos sistemas fechados nos balanços de exergia

de sistemas abertos é necessário contabilizar a exergia química bem como a exergia transferida pela

entrada e saída de fluxos de matéria. Efectuando as devidas alterações é possível rescrever a equação

2.24 tornando-a válida para volumes de controlo:

dE

dt
=
∑
j

(
1− T0

Tj

)
Q̇j −

(
Ẇ − p0

dV

dt

)
+
∑
e

ṁeee −
∑
s

ṁses − İ (2.25)

onde ṁ representa o caudal mássico e e a exergia específica do caudal tal como definida pela equação

2.4. No regime estacionário a variação de exergia no volume de controlo é nula assim como a variação

de volume do volume de controlo pelo que o balanço de exergia num volume de controlo em regime

estacionário é dado por

0 =
∑
j

(
1− T0

Tj

)
Q̇j − Ẇ +

∑
e

ṁeee −
∑
s

ṁses − İ (2.26)
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Esta equação afirma que numa situação de regime estacionário a taxa à qual a exergia entra num

volume de controlo tem de ser superior à taxa de saída da exergia, sendo que a diferença é a taxa à

qual a exergia é destruida devido à existência de irreversibilidades, ou seja

Ėentrada − Ėsaida = T0Ṡgerada = İ (2.27)

Balanço de exergia para um colector solar

O cálculo dos fluxos de exergia do painel solar é ligeiramente distinto do cálculo dos fluxos de exergia

dos componentes do ciclo dado que um dos fluxos de exergia que chega ao painel solar vem sobre a

forma de radiação. Desta forma o balanço de exergia do painel solar pode ser escrito como

İ = α̇− β̇ − δ̇(T ) + Ėe − Ės (2.28)

onde α̇ representa o fluxo de exergia proveniente da radiação solar, β̇ o fluxo de exergia da radiação

perdida devido às perdas ópticas, ˙δ(T ) o fluxo de exergia perdida devido às perdas térmicas do colector

e que depende da temperatura deste. Os restantes termos da equação são já familiares, representando

o fluxo de irreversibilidade do colector e os fluxos de exergia devido à entrada e saída de água.

O cálculo da exergia proveniente da radiação solar é um assunto que ainda não reune o consenso da

comunidade científica, como se pode verificar em [28] e [29], pelo que poderá ser útil dividir o colector

solar em dois sistemas: um que corresponde à absorção de radiação e a consequente transformação

em calor e outro que corresponde apenas à zona do painel sujeita a trocas de calor. Do balanço de

exergia surge então um termo relativo ao fluxo de calor entre o sistema de conversão da radiação solar

e o sistema de transmissão de calor ao sistema de águas dependente da temperatura do colector e que

pode ser escrito como

Q̇F ′η0 = AiF ′η0

(
1− T0

Tm

)
(2.29)

onde A é a área de colectores, i a irradiância, F’ o factor de eficiência do colector, η0 a eficiência óptica

do colector, T0 a temperatura do ambiente e Tm a temperatura média do fluido que circula no colector. A

equação que expressa o balanço de exergia do subsistema do colector solar correspondente às trocas

térmicas é dada por

İcol = Q̇F ′η0 − δ̇(T ) + Ėe − Ės (2.30)

O balanço de exergia do subsistema do colector solar correspondente à absorção de radiação e respe-

ctiva transformação em calor é

İ = α̇− β̇ − Q̇F ′η0 (2.31)

Balanço de exergia para uma caldeira a gás

Considere-se o sistema constituido por uma caldeira a gás que opera em regime estacionário tal como

descrito em [7]. Nesta situação pode-se considerar a entrada no sistema de três fluxos de exergia,

um associado à exergia do combustível - eg, outro devido à exergia do ar que alimenta a combustão

- ear e um terceiro relativo à exergia da água fria que entra na caldeira - ee. Pode-se igualmente

considerar a saída de dois fluxos de exergia, um associado à exergia dos produtos da combustão - epc,

e outro referente à saída de água quente - es. Contablizando todos estes fluxos num balanço de exergia

conclui-se que numa caldeira a gás:

ṁgeg + ṁarear − ṁpcepc − ṁs(es − ee) = İ (2.32)
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Considerando que o ar fornecido se encontra nas condições atmosféricas e que o volume de controlo

inclui a zona de mistura dos produtos de combustão pode-se escrever:

ṁarear = ṁpcepc = 0 (2.33)

pelo que o balanço de exergia para a caldeira pode ser reescrito como

ṁgeg − ṁs(es − ee) = İ (2.34)

Para solucionar este balanço é necessário calcular o termo correspondente à exergia do combustível,

ṁgeg. Este pode ser escrito como

ṁgeg =
ṁs(hs − he)φ

ηg
(2.35)

onde φ representa a razão entre a exergia química do combustível e o poder calorífico inferior e ηg

corresponde à eficiência da combustão do gás.

2.3 Optimização Termoeconómica

O método de optimização termoeconómica agrega conceitos do método de análise exergética com

métodos de análise económica (ver figura 2.4). O objectivo deste método é o de determinar para um

dado sistema um balanço entre os custos de capital e os custos exergéticos de modo a se obter o

custo de operação anual mínimo do sistema e, consequentemente, o custo mínimo para o produto do

sistema.

Figura 2.4: Enquadramento da optimização termoeconómica [27].

A optimização termoeconómica pode ser alcançada através do método estrutural de optimização

termoeconómica. Este método baseia-se nos conceitos introduzidos por Beyer na primeira metade da
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década de 70 do século XX e utiliza conceitos relacionados com os coeficientes estruturais por forma

a determinar o custo unitário local das irreversibilidades. O método da optimização termoeconómica

apresentado nesta secção tem como base as informações recolhidas em [7]. No presente trabalho

utilizou-se um método derivado do método estrutural, evitando-se a utilização de coeficientes estrutu-

rais.

2.3.1 Método Estrutural

No método estrutural assume-se que existe um parâmetro xi do sistema em análise que afecta o de-

sempenho do componente k, podendo afectar indirectamente o desempenho global do sistema. Uma

variação deste parâmetro pode causar uma variação na taxa de irreversibilidade dos diversos elemen-

tos do sistema assim como da exergia de entrada, no entanto assume-se que esta variação não afecta

a exergia dos produtos do sistema:

İT (xi) = Ėe(xi)− Ės (2.36)

A taxa de irreversibilidade İT (xi) pode ser entendida como o consumo de exergia do sistema para

produzir produtos de exergia Ės. A assumpção de que a taxa de exergia dos produtos não varia com

o parâmetro xi é justificada pelo facto de se pretender optimizar o sistema mantendo constante as

características dos seus produtos.

A exergia fornecida ao sistema pode variar livremente com o parâmetro a optimizar, no entanto note-

se que esta técnica de optimização requer que a exergia fornecida ao sistema tenha um custo unitário

único. Este requerimento pode ser satisfeito se se fornecer ao sistema um único tipo de exergia de

qualidade invariável ou, caso o sistema receba exergia de diversas fontes, as proporções de cada tipo

de exergia sejam constantes.

Na optimização termoeconómica a função a optmizar é o custo total de operação anual do sistema,

CT :

CT (xi) = topc
ε
eĖe(xi) + ac

n∑
l=1

Ccl (xi) + bc (2.37)

onde top é o tempo de operação anual do sistema, cεe o custo unitário da exergia fornecida ao sistema,

Ccl o custo do capital do elemento l do sistema, bc os restantes custos anuais que não são afectados

pela optimização e ac o factor de amortização anual do equipamento dado por

ac =
i(1 + i)n

(1 + i)n − 1
(2.38)

onde i representa a taxa de juro e n os anos de vida útil do equipamento.

O ponto óptimo, que corresponde ao custo total de operação anual mínimo pode ser determinado

derivando a função CT e igualando esta derivada a zero:

∂CT
∂xi

= topc
ε
e

∂Ėe
∂xi

+ ac
n∑
l=1

∂Ccl
∂xi

= 0 (2.39)

Uma vez que nesta análise a exergia dos produtos é constante a equação 2.36 permite reescrever

a equação 2.39 do seguinte modo:

∂CT
∂xi

= topc
ε
e

∂İT
∂xi

+ ac
n∑
l=1

∂Ccl
∂xi

= 0 (2.40)
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O termo relativo ao custo de capital pode ser igualmente reescrito:

ac
n∑
l=1

∂Ccl
∂xi

= ac
n∑
l′=1

∂Ccl′

∂xi
+ ac

∂Cck
∂xi

(2.41)

onde l′ 6= k, separando o custo de capital anual em duas componentes, o primeiro representando

o custo de capital anual associado a todos os componentes não sujeitos à optimização e o último

representado o custo de capital anual associado ao componente sujeito à optimização.

Neste ponto é usual introduzir-se o coeficiente de custo de capital, ζk,i e o coeficiente de ligação

estrutural, σk,i:

ζk,i =
n∑
l′=1

(
∂Ccl′

∂İk

)
xi=var,l′ 6=k

(2.42)

σk,i =

(
∂İT

∂İk

)
xi=var

(2.43)

O coeficiente de custo de capital dá uma medida das variações do custo dos componentes do

sistema, não optimizados, devido à mudança da taxa de irreversibilidade no componente optimizado

(k). O coeficiente de ligação estrutural permite determinar o impacto que uma variação na taxa de

irreversibilidade de um componente, devido à variação do parâmetro xi, tem na irreversibilidade total

do sistema. O coeficiente de ligação estrutural é então bastante útil para aferir se uma alteração num

determinado componente compensa ao nível global de todo o sistema.

Com base nos dois coeficientes introduzidos e na equação 2.41 pode-se reescrever a equação 2.40

do seguinte modo:
∂CT
∂xi

= topc
l
k,i

∂İk
∂xi

+ ac
∂Cck
∂xi

= 0 (2.44)

onde

cIk,i = cεeσk,i +
ac

top
ζk,i (2.45)

Desta forma o ponto óptimo é dado por:(
∂İk
∂xi

)
ptimo

= − ac

topcIk,i

∂Cck
∂xi

(2.46)

Note-se que a equação 2.40 e 2.44 têm a mesma forma, no entanto, 2.40 encontra-se expressa em

termos de variáveis relacionadas com o sistema enquanto que 2.44 é expressa em termos de variá-

veis relacionadas com o elemento a ser optimizado. Esta alteração é possível devido à introdução do

conceito de custo unitário local de irreversibilidade, cIk,i, que fornece um indicador da não equivalên-

cia termodinâmica das irreversibilidades nos diferentes componentes do sistema. Este indicador tem

em consideração a não equivalência termodinâmica das irreversibilidades dada pelos coeficientes de

ligação estrutural e o investimento de capital através do coeficiente de custo de capital.

No presente trabalho o método utilizado não é exactamente igual ao método acima descrito. Na

realidade, não se rescreveram os termos associados à exergia da equação 2.39 em termos dos coe-

ficientes estruturais e das irreversibilidades dos componentes como habitualmente se vê nos livros da

especialidade. Tal deve-se ao facto de a simulação do ciclo de absorção desenvolvida para a realiza-

ção da análise exergética calcular directamente os valores dos fluxos de exergia existentes nos diversos

componentes do sistema. Desta forma na optimização realizada utilizou-se a equação 2.39, não sendo

necessário efectuar outros cálculos.
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Capítulo 3

Simulação do Ciclo de Absorção

A realização da análise exergética e da optimização termoeconómica está dependente do conheci-

mento das propriedades termodinâmicas de cada ponto do sistema em análise. Desta forma realizou-

se um programa de simulação de um ciclo de absorção baseado no par amoníaco/água cujo código

fonte se encontra no anexo A.

Esta simulação foi efectuada com recurso ao software EES - Engineering Equation Solver desen-

volvido por S.A. Klein e comercializado pela empresa F-Chart Software que possui rotinas de cálculo

das propriedades termodinâmicas da mistura de amoníaco e água dadas por [25]. Para cada conjunto

de condições impostas o programa determina as propriedades termodinâmicas de todos os pontos que

caracterizam um ciclo de absorção e com base nestas calcula os valores da exergia específica de cada

fluxo e os balanços de exergia dos diversos componentes do sistema.

3.1 O Ciclo de Absorção

O programa de simulação desenvolvido aplica a cada componente do ciclo os seguintes balanços:

• Balanço global de massa: ∑
e

ṁe =
∑
s

ṁs (3.1)

• Balanço de amoníaco: ∑
e

ṁexe =
∑
s

ṁsxs (3.2)

• Balanço de energia: ∑
e

ṁehe −
∑
s

ṁshs + Q̇− Ẇ = 0 (3.3)

• Balanço de exergia:

İ =
∑
j

(
1− T0

Tj

)
Q̇j − Ẇ +

∑
e

ṁeee −
∑
s

ṁses (3.4)

Nas simulações efectuadas assumiu-se que o ciclo funcionava em regime estacionário, sem se

considerarem perdas de calor ou de pressão nos diversos componentes do ciclo e que as válvulas de

solução e do fluido frigorigéneo tinham um funcionamento adiabático.
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Relativamente às condições de funcionamento assumiu-se que a potência do evaporador era de 5

kW. Note-se que esta restrição é consistente com os objectivos deste trabalho dado que se pretende

optimizar o sistema de absorção mantendo a sua capacidade de arrefecimento, o que é garantido ao

manter constante a potência do evaporador ao longo de todo o processo de análise. Assumiu-se ainda

que o vapor de amoníaco que entra no condensador se encontra no estado de vapor saturado, que o

fluido frigorigéneo que sai do condensador se encontra no estado de líquido saturado, que a solução

que sai do absorvedor se encontra no estado de líquido saturado e que a solução que sai do gerador

se encontra no estado de líquido saturado. Para a realização da simulação é necessário escolher

um ponto de funcionamento, sendo que, no presente caso, se escolheu um ponto de funcionamento

próximo do ponto de funcionamento nominal da máquina e numa região central do intervalo de validade

das correlações lineares multivariáveis apresentadas em 3.2. Os caudais e temperatura de entrada das

águas de aquecimento/arrefecimento dos diversos componentes utilizados na simulação encontram-se

na tabela 3.1.

Condensador Evaporador Gerador

T [oC] 35 14 105

ṁ [Kg/s] 0,39 0,24 0,33

Tabela 3.1: Temperatura e caudais de entrada das águas de aquecimento/arrefecimento.

Não são apresentados os valores para o absorvedor dado que este recebe a água proveniente do

condensador pelo que o caudal é idêntico e a sua temperatura de entrada depende das condições de

funcionamento do condensador.

No protótipo experimental em estudo a purificação do vapor de amoníaco é efectuada através da

utilização de um aerossol cujo efeito é introduzido no ciclo através da equação apresentada em [30].

O desempenho dos permutadores de calor dos diversos componentes foi introduzido no ciclo através

da informação dada sobre a diferença de temperatura entre dois extremos do permutador. Dado que

se conhecem as condições de entrada do permutador basta o conhecimento de uma das diferenças de

temperatura de forma a determinar as condições do terceiro ponto, ficando o quarto ponto determinado

devido às leis de conservação. Na abordagem utilizada o tipo de modelo utilizado na simulação do

ciclo depende intimamente do tipo de informação conhecida acerca da diferença de temperatura, tendo

sido desenvolvidos dois modelos distintos, um com diferenças de temperatura constantes e outro com

diferenças de temperatura variáveis (coeficientes de transmição de calor variáveis). No modelo de

diferenças de temperatura variáveis a variação da diferença de temperatura é dada por correlações

lineares multivariáveis, obtidas a partir de dados do protótipo experimental. Utilizou-se correlações

para a diferença de temperatura mínima em todos os permutadores excepto para o permutador de

calor da solução onde se utilizou a diferença de temperatura entre a saída de solução rica e a entrada

de solução pobre.

As diferenças de temperatura utilizadas podem ser observadas na tabela 3.2 para o caso de dife-

renças de temperatura fixas.

Condensador Evaporador Gerador Absorvedor PFF PS

∆T [oC] 2,18 0,13 5,54 5,72 3,80 10,99

Tabela 3.2: Diferenças de temperatura impostas na simulação com ∆T fixos.
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3.2 Correlações Lineares Multivariáveis

A opção de caracterizar os permutadores através das suas diferenças de temperatura em vez de o

fazer com base na área e nos coeficientes de transmissão de calor (UA) associados à temperatura mé-

dia logarítmica (∆Tlog) tal como é geralmente descrito na literatura para o cálculo da potência de calor

trocada [31] prende-se com o facto de o cálculo da temperatura média logarítimica complicar o pro-

grama de simulação do ciclo de absorção, dando origem a problemas computacionais, nomeadamente

a não convergência das rotinas de cálculo das propriedades termodinâmicas da mistura de amoníaco

e água. Por outro lado o próprio conceito de temperatura média logarítmica não se ajusta aos perfís de

temperatura de alguns dos componentes do ciclo de absorção, podendo ser posta em causa a validade

da sua utilização. A utilização das diferenças de temperatura como meio de caracterizar o comporta-

mento de um permutador mostrou-se ser um método simples e eficaz de descrever o comportamento

dos permutadores de calor tendo em consideração os objectivos propostos.

No presente trabalho utilizou-se a descrição do comportamento experimental das diferenças de

temperatura de um permutador através de correlações lineares multivariáveis tal como descrito em [4].

As correlações foram efectuadas no programa de análise estatística SPSS 14.0 da companhia SPSS

Inc. utilizando os dados obtidos no protótipo experimental, que se encontra totalmente descrito em [32].

Refira-se ainda que a escolha das variáveis em função das quais se efectuaram as correlações foram

escolhidas por forma a facilitar a convergência do programa de cálculo.

As figuras seguintes apresentam as correlações obtidas assim como a comparação entre os resulta-

dos obtidos pela correlação e os pontos experimentais que lhes deram origem. A par disso apresenta-se

ainda o valor do resíduo da correlação, ou seja, o desvio quadrático médio entre os valores experimen-

tais e os valores ajustados.

Condensador

Figura 3.1: Correlação obtida para a diferença de temperatura no extremo frio do permutador do con-

densador e comparação com os respectivos valores experimentais.

O comportamento do permutador de calor do condensador foi simulado através da correlação linear

multivariável presente na figura 3.1. As grandezas utilizadas no cálculo da correlação deste componente

foram a temperatura de entrada da água, a temperatura do vapor proveniente do gerador, a fracção

mássica de fluido frigorigéneo e a pressão alta do sistema entre os valores experimentais indicados na
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tabela 3.3.

TH2O_e [oC] Tv_e [oC] xv [kg/kg] Pa [bar]

28,2 - 41,5 69,3 - 95 0,965 - 0,991 11,3 - 17,4

Tabela 3.3: Limites dos valores utilizados na construção da correlação apresentada em 3.1.

Permutador de calor do fluido frigorigéneo

(a) (b)

Figura 3.2: Correlações obtidas para o extremo frio do permutador de calor do fluido frigorigéneo e

comparação com os respectivos valores experimentais: a) fluido frio com maior capacidade calorífica;

b) fluido quente com maior capacidade calorífica.

O permutador de calor do fluido frigorigéneo apresenta dois comportamentos distintos que se devem

ao facto de para algumas condições ser o fluido frio quem tem maior capacidade calorífica e noutras ser

o fluido quente. Esta dualidade levou a que se criassem duas correlações distintas para modelar o per-

mutador de calor do fluido frigorigéneo. Uma para a situação em que o fluido frio tem maior capacidade

calorífica 3.2(a) e outra para o caso de ser o fluido quente quem tem maior capacidade calorifica 3.2(b).

Na tabela 3.4 encontram-se representados os limites das variáveis utilizadas na construção da corre-

lação, nomeadamente a temperatura do fluido quente à entrada e saída do permutador e a pressão alta

do sistema.

Tq_e [oC] Tq_s [oC] Pa [bar]

29,7 - 42,1 4,2 - 16,1 11,1 - 17,7

Tabela 3.4: Intervalo de valores utilizadas na construção das correlações do extremo frio do PFF.

Evaporador

A correlação utilizada na determinação da diferença de temperatura mínima do evaporador encontra-se

representada na figura 3.3. Esta compara os valores obtidos através da correlação desenvolvida e os

valores experimentais da diferença de temperatura entre o fluido frigorigéneo à saída e à entrada do

evaporador, apresentando-se o intervalo dos valores da temperatura da água à entrada do evaporador

e do fluido frigorigéneo que provém do PFF, utilizados no cálculo da correlação, na tabela 3.5
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Figura 3.3: Correlação obtida para a diferença de temperatura do fluido frigorigéneo no evaporador e

comparação com os respectivos valores experimentais.

TH2O_e [oC] Tfrigorigeneo_e[oC]

4,2 - 16,8 -5,5 - 8,4

Tabela 3.5: Limites das grandezas utilizadas na construção da correlação para a diferença de temper-

atura do fluido frigorigéneo no evaporador.

Absorvedor

Figura 3.4: Correlação obtida para a diferença de temperatura no extremo frio do permutador do ab-

sorvedor e comparação com os respectivos valores experimentais.

A correlação desenvolvida para o absorvedor apresenta-se como sendo uma das mais complexas,

dependendo de 5 variáveis do sistema. Esta correlação linear multivariável e repectivo desvio face aos

valores experimentais é apresentada na figura 3.4 e utiliza os valores do caudal mássico da solução po-

bre, do caudal mássico de vapor, da fracção mássica de amoníaco da solução pobre, da pressão baixa

do sistema e da temperatura de entrada de água no absorvedor, cujos limites utilizados se encontram

na tabela 3.6, para descrever a diferença de temperatura do extremo frio do permutador do absorvedor.
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TH2O_e [oC] ṁsp [kg/s] ṁv [kg/s] xsp [kg/kg] Pb [bar]

31,5 - 44,2 1, 51× 10−2 - 3, 13× 10−2 2, 46× 10−2 - 6, 09× 10−2 0,322 - 0,428 3,1 - 6,2

Tabela 3.6: Limites dos valores utilizados na construção da correlação para a diferença de temperaturas

do extremo frio do permutador do absorvedor

Permutador de calor da solução

Através dos valores do caudal mássico de solução pobre e de solução rica, da fracção mássica de

amoníaco da solução rica, da temperatura de entrada da solução pobre e da temperatura de entrada

da solução rica é possível criar uma regressão linear multivariável que descreva o comportamento

da diferença de temperatura do fluido quente (neste caso solução pobre) no permutador de calor da

solução. Esta regressão encontra-se na figura 3.5 assim como um gráfico comparativo dos valores

experimentais com os valores obtidos através do uso da correlação. Os limites utilizados na criação

desta regressão encontram-se na tabela 3.7.

Figura 3.5: Correlação obtida para a diferença de temperatura do fluido quente no permutador de calor

da solução e comparação com os respectivos valores experimentais.

ṁsp [kg/s] ṁsr [kg/s] xsr [kg/kg] Tsp_e [oC] Tsr_e [oC]

1, 51× 10−2 - 3, 13× 10−2 1, 91× 10−2 - 3, 41× 10−2 0,417 - 0,533 78,7 - 106,2 37,4 - 46,6

Tabela 3.7: Limites dos valores utilizados na construção da correlação para a diferença de temperatura

do fluido quente no permutador de calor da solução.

Gerador

O comportamento da diferença de temperatura do extremo quente do gerador foi simulado através

da aplicação de uma correlação linear dependente de quatro variáveis. Esta correlação e respectiva

diferença face aos valores experimentais é visível na figura 3.6. A correlação utiliza a temperatura

de entrada de água e respectivo caudal mássico, a temperatura de saída do vapor e a pressão alta

do sistema. Os valores entre os quais se situam os pontos experimentais usados na construção da

regressão estão indicados na tabela 3.8
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Figura 3.6: Correlação obtida para a diferença de temperatura do extremo quente do gerador e com-

paração com os respectivos valores experimentais.

TH2O_e [oC] Tv_e [oC] ṁH2O [kg/s] Pa [bar]

102,0 - 114,1 80,5 - 95,0 0,15 - 0,35 11,1 - 17,7

Tabela 3.8: Limites dos valores utilizados na construção da correlação para a diferença de temperaturas

do extremo frio do permutador do absorvedor

Observando as imagens 3.1 a 3.6 verifica-se que os valores dos resíduos são pequenos, sendo

que o maior de todos é de 0.7. Este facto permite concluir que as correlações lineares multivariáveis

utilizadas são de boa qualidade tendo um erro aceitável dado o propósito com que foram construidas.

Finalmente convém referir o facto de as correlações lineares multivariáveis obtidas serem lineariza-

ções em função de um intervalo limitado de algumas variáveis pelo que possuem limitações, não re-

presentando a totalidade dos processos reais, pelo que a extrapolação destas correlações para zonas

além dos seus limites não é válida. Por este motivo foi introduzido no programa de simulação um pro-

cedimento que verifica se o valor final de alguma das variáveis utilizadas na construção das correlações

se encontra para além dos limites utilizados no cálculo da correlação.
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Capítulo 4

Análise Exergética

Neste capítulo são apresentados os resultados da análise exergética efectuada ao sistema de absorção

em estudo. A análise efectuou-se para dois modelos distintos do mesmo sistema: modelo de diferen-

ças de temperatura mínimas constantes e modelo de coeficientes de transmissão de calor variáveis,

descritos no capítulo 3. Para cada um destes modelos calcularam-se os valores do fluxo de exergia

nas entradas e saídas dos componentes que constituem o ciclo e os respectivos balanços de exergia,

de modo a determinar as suas irreversibilidades. Para além do cálculo das exergias e irreversibili-

dades do ponto nominal efectuou-se ainda uma análise paramétrica para cada componente através da

variação da diferença de temperatura mínima dos permutadores o que permite compreender o modo

como uma alteração num determinado componente afecta os restantes componentes do ciclo. Como

referido anteriormente o parâmetro variado foi a diferença de temperatura mínima, sendo que se vari-

ou este parâmetro num componente de cada vez, mantendo a diferença de temperatura mínima dos

permutadores de calor dos restantes componentes constante ou dependente da respectiva correlação

linear multivariável, consoante o modelo utilizado seja o modelo de diferenças de temperatura mínimas

constantes ou o modelo de coeficientes de transmissão de calor variáveis.

A escolha do parâmetro a variar deve ter em atenção o objectivo final da análise paramétrica. Dado

que neste caso se pretende efectuar uma optimização termoeconómica da máquina de absorção o

parâmetro escolhido deverá ser relacionável com uma grandeza do permutador de calor que seja pos-

sível de alterar do ponto de vista estrutural e que implique simultaneamente a variação de uma grandeza

afecta ao custo de capital do componente e ao seu desempenho. Deste ponto de vista a escolha da

diferença de temperatura mínima como o parâmetro variável cumpre este critério, dado que a diferença

de temperatura mínima de um permutador de calor é facilmente relacionável com a sua área, uma ca-

racterística estrutural do permutador que se encontra intimamente ligada ao seu custo de capital e ao

seu desempenho.

Optou-se por representar a irreversibilidade do ciclo ou componente relativamente à irreversibilidade

no ponto nominal, pois esta representação permite determinar directamente se a variação da diferença

de temperatura mínima é ou não benéfica do ponto de vista exergético. Ao longo do restante capítulo

será utilizada, por abuso de linguagem, a expressão irreversibilidade para referir a irreversibilidade em

relação à irreversibilidade do ponto nominal.

A par da análise exergética do ciclo efectuou-se ainda uma análise exergética conjunta do sistema

de absorção e respectivos colectores solares, incluindo-se ainda a análise do sistema de energia au-

xiliar, que assegura o fornecimento de energia quando o campo de colectores instalado não satisfaça
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o consumo de energia da máquina de absorção. No presente estudo considerou-se que se utilizava

uma caldeira a gás natural com um rendimento constante para as temperaturas estudadas. Os valores

das irreversibilidades do sistema de absorção serão independentes da fracção solar para cada ponto

nominal dada uma temperatura fixa da água quente fornecida ao gerador, uma vez que se considerou

que o sistema solar utilizado era tal que conseguia fornecer a energia necessária para garantir uma

determinada temperatura da água que entra no gerador para um valor de fracção solar, sendo a restante

energia fornecida pelo sistema auxiliar de modo a garantir o cumprimento das necessidades energéticas

do ciclo de absorção.

A permissa anterior implica que as irreversibilidades do sistema de absorção não dependem do

colector solar enquanto a temperatura de entrada de água no gerador for mantida constante. Desta

forma, variando a temperatura da água que aquece o gerador pode-se estudar a influência do desem-

penho do colector solar no sistema de absorção para diferentes valores da fracção solar. Esta análise

foi efectuada para o modelo de diferenças de temperatura constantes, no entanto, na realização do

mesmo estudo para o modelo de coeficientes de transmissão de calor variáveis surge uma restrição

derivada do uso de correlações para modelar os permutadores de calor, que impõe limites de validade

às diferenças de temperatura estudadas. A consequência mais severa destas limitações prende-se com

o facto de não ter sido possível realizar o estudo do impacto da variação da temperatura de entrada de

água quente no gerador no sistema modelado com diferenças de temperatura mínimas variáveis uma

vez que as correlações eram frequentemente extrapoladas.

Finalmente refira-se que na análise exergética dos colectores solares considerou-se que estes se

encontram sujeitos a uma radiação solar, i, de intensidade constante e igual a 800 W/m2.

4.1 Modelo de Temperatura Mínima Constante

A análise exergética engloba a determinação da exergia dos pontos do ciclo de absorção, apresentados

na tabela 4.1, assim como a determinação das irreversibilidades para os principais componentes do

ciclo, apresentadas na tabela 4.2.

Observando as irreversibilidades dos diversos componentes do ciclo verifica-se que o componente

que apresenta maior irreversibilidade é o absorvedor, seguido do gerador, permutador de calor da

solução e condensador. As irreversibilidades representam uma informação interessante, na medida

em que indicam, de um modo quantitativo, em que componentes do ciclo a exergia é destruida. No

entanto, o facto de um componente destruir mais exergia (possuir maior irreversibilidade) não significa

necessariamente que seja um componente que deva ser alterado, pois uma alteração num componente

afecta os fluxos de exergia dos restantes componentes de um modo que poderá inclusive ser prejudicial

ao sistema. É pois necessário efectuar um estudo paramétrico e verificar de que forma uma alteração

no desempenho de um componente afecta o comportamento dos restantes componentes, as suas

irreversibilidades e a irreversibilidade total do sistema.

Contabilizando os fluxos de exergia do sistema auxiliar de energia e os fluxos de exergia da parte

térmica de um colector solar integrados num sistema de absorção e os respectivos balanços pode-se

determinar o valor da irreversibilidade total do sistema em função da fracção solar. Os valores das irre-

versibilidades do ciclo, do colector solar, do sistema auxiliar de energia (caldeira) e da irreversibilidade

total podem ser observados na tabela 4.3.

Observando os valores da tabela 4.3 verifica-se que a irreversibilidade do sistema constituido pela

máquina de absorção, colector solar e caldeira é mínima quando a fracção solar é máxima. Obser-
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Ponto T [oC] p [bar] x [kg/kg] ṁ [kg/s] h [kJ/kg] s [kJ/(K.kg)] e [kJ/kg]

1 84,6 14,1 0,981 0,00447 1452,0 4,683 270,80

2 37,2 14,1 0,981 0,00447 162,5 0,622 192,50

3 17,7 14,1 0,981 0,00447 69,0 0,309 192,30

4 6,0 5,2 0,981 0,00447 67,3 0,311 190,00

5 13,9 5,2 0,981 0,00447 1187,0 4,289 123,50

6 30,6 5,2 0,981 0,00447 1281,0 4,606 122,70

7 44,3 5,2 0,481 0,0281 -41,4 0,500 24,74

8 44,6 14,4 0,481 0,0281 -39,3 0,503 25,91

9 81,1 14,4 0,481 0,0281 127,4 1,000 44,60

10 81,1 14,1 0,481 0,0281 127,4 1,000 44,58

11 99,5 14,1 0,387 0,0237 220,5 1,244 64,75

12 55,6 14,1 0,387 0,0237 21,8 0,677 35,07

13 55,7 5,2 0,387 0,0237 21,8 0,681 34,12

14 104,9 2,0 0 0,330 440,2 1,363 38,42

15 99,1 2,0 0 0,330 415,7 1,298 33,38

16 9,0 2,0 0 0,240 38,1 0,136 1,96

17 13,9 2,0 0 0,240 58,9 0,210 0,97

18 34,9 2,0 0 0,390 146,8 0,505 0,79

19 38,5 2,0 0 0,390 161,5 0,553 1,35

20 43,0 2,0 0 0,390 180,5 0,613 2,30

21 38,5 2,0 0 0,390 161,5 0,553 1,35

Tabela 4.1: Resultados da análise energética e exergia específica dos pontos do ciclo de absorção.

vando os valores da irreversibilidade do colector solar e da caldeira verifica-se que os últimos são

sempre superiores aos primeiros, o que pode ser explicado pelas grandes perdas de exergia existentes

no processo de combustão, que não ocorrem no processo de aquecimento de água através da utiliza-

ção de colectores solares. Da tabela 4.3 verifica-se ainda que a irreversibilidade do ciclo de absorção

é independente da fracção solar, o que se deve ao facto de os cálculos efectuados partirem do pressu-

posto que independentemente da fracção solar o sistema auxiliar de energia era suficiente para cobrir

a diferença de energia, mantendo o sistema de absorção a funcionar em regime estacionário, com

temperatura de entrada de água no gerador e potência constantes.

4.1.1 Análise Paramétrica do Ciclo de Absorção

Os resultados do estudo paramétrico, efectuado considerando diferenças de temperatura mínimas cons-

tantes, são apresentados graficamente na figura 4.1 e 4.3. Estes gráficos apresentam a variação da

irreversibilidade total do ciclo de absorção devido à variação da diferença de temperatura mínima de

um dos componentes. Apresentam igualmente a variação da irreversibilidade dos componentes que

mais contribuem para a irreversibilidade total. A figura 4.3 apresenta sempre a mesma escala em todos

os gráficos, pelo que o impacto relativo de uma variação na diferença de temperatura mínima pode ser

directamente observado. No entanto, para os permutadores internos, permutador de calor do fluído

frigorigéneo (PFF) e permutador de calor da solução (PS), optou-se por não utilizar a mesma escala

pois estes apresentam uma gama de diferenças de temperatura mínima superior, uma vez que não
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Componente İ [W]

Condensador 131,6

PFF 4,5

Válvula do frigorigéneo 10,3

Evaporador 60,0

Absorvedor 287,4

Válvula da Solução 22,5

Bomba 25,0

PS 176,3

Gerador 176,8

Tabela 4.2: Irreversibilidades dos componentes do ciclo de absorção.

Fracção Solar İciclo [W] İcolector [W] İcaldeira [W] İtotal [W]

0 894 0 10495 11389

0,25 894 263 7871 9028

0,5 894 526 5247 6667

0,75 894 788 2624 4306

1 894 1051 0 1945

Tabela 4.3: Irreversibilidades no ponto nominal para diferentes valores de fracção solar.

se encontram limitados pelas restricções impostas pelo exterior. Desta forma a figura 4.1 não permite

uma leitura directa do impacto relativo de uma variação da diferença de temperatura mínima que ocorra

nestes componentes. Finalmente refira-se que em ambas as figuras o ponto de intercepção das linhas

de irreversibilidade corresponde à diferença de temperatura mínima do ponto nominal.

Permutadores internos

A análise da figura 4.1 permite concluir que para os permutadores de calor internos (PFF e PS) um

aumento da diferença de temperatura mínima corresponde sempre a um aumento da irreversibilidade

total, pelo que do ponto de vista exergético a diminuição da diferença de temperatura mínima do PFF

ou do PS é sempre benéfica. No entanto, uma variação identica no PS ou no PFF não tem o mesmo

impacto na máquina, sendo que diminuir a diferença de temperatura mínima no PS corresponde a uma

melhoria exergética do ciclo mais significativa do que se se tivesse efectuado a mesma diminuição no

PFF. Por outro lado, verifica-se que relativamente ao ponto nominal o PS tem uma margem de melhoria

significativamente maior do que o PFF, pelo que do ponto de vista exergético faria mais sentido investir

na melhoria do PS do que na do PFF.

Outra das conclusões possíveis de retirar desta análise prende-se com a interacção entre os di-

versos componentes. Relembrando novamente que se utilizaram coeficientes de transmissão de calor

constantes, verificou-se que uma variação no desempenho do PFF afecta vários componentes, sendo

que os mais afectados são o absorvedor, o permutador de calor da solução e o gerador. À excepção do

absorvedor e do permutador de calor do fluido frigorigéneo em todos os outros componentes a variação

do fluxo de irreversibilidade relativamente aos valores nominais encontram-se dentro de um intervalo de

25 W, sendo que à medida que a diferença de temperatura mínima do PFF aumenta a irreversibilidade
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(a) (b)

Figura 4.1: Variação da taxa de irreversibilidade como função da diferença de temperatura mínima:

a)permutador de calor do fluido frigorigéneo; b)permutador de calor da solução.

destes componentes aumenta. O absorvedor e o próprio permutador de calor do fluido frigorigéneo

têm no entanto um comportamento distinto. O absorvedor possui uma amplitude de variação superior

a qualquer outro componente do ciclo, parecendo a sua taxa de destruição de exergia aumentar cada

vez mais à medida que a diferença de temperatura mínima do PFF aumenta. A evolução do fluxo de

irreversibilidade no PFF ao longo das diferenças de temperatura estudadas não é monótona, contrari-

amente ao que acontece nos restantes elementos do ciclo, apresentando um máximo quando a sua

diferença de temperatura mínima é de 10,99 oC.

O balanço dos fluxos de exergia do permutador de calor do fluido frigorigéneo é dado pela seguinte

equação:

İPFF = ṁv [(hqe
− hqs

) + (hfe
− hfs

)− T0((sqe
− sqs

) + (sfe
− sfs

))] (4.1)

Dado que neste permutador só existe uma troca de calor entre o fluido quente e o fluido frio tem-se que

(hqe − hqs) = −(hfe − hfs), pelo que o fluxo de irreversibilidades do PFF apenas depende dos valores

de entropia dos fluxos que entram e saiem do permutador e do respectivo caudal mássico. O caudal

mássico de frigorigéneo que flui pelo PFF aumenta de forma linear com o aumento da diferença de

temperatura mínima do permutador, não podendo portanto ser o responsável por este comportamento

do fluxo de irreversibilidade. Observando os valores de entropia à entrada e saída do fluido quente

e frio verifica-se que à medida que a diferença de temperatura aumenta a diferença de entropia do

fluido quente diminui enquanto que a diferença de entropia do fluido quente aumenta. A diminuição

da diferença de entropia do fluido quente com o aumento da diferença de temperatura prende-se com

o facto de um aumento da diferença de temperatura mínima implicar que as temperaturas do fluido

quente à entrada e saída do permutador sejam cada vez mais parecidas pelo que o valor de entropia

destes dois extremos se aproxima à medida que o permutador de calor troca menos calor (diferenças

de temperatura mínima maiores) até à situação limite em que não existe permutador e as entropias à

entrada e saída são iguais. Observando o lado frio o que se verifica é que a diferença de entropia entre

a entrada e saída do lado frio do permutador aumenta com o aumento da diferença de temperatura

mínima do PFF. No entanto note-se que a diferença de entropia entre a entrada de fluido frio e a

respectiva saída é negativa pelo que um aumento desta diferença corresponde à diferença de entropia

entre entrada e saída se aproximar, atingindo o valor zero quando não existe permuta de calor entre

ambos os lados, o que corresponde à inexistência do PFF. À medida que a diferença de temperatura
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mínima aumenta o permutador troca menos calor, pelo que a temperatura do fluido frio à saída do

permutador diminui, aproximando-se da sua temperatura de entrada. Desta forma à medida que a

diferença de temperatura mínima aumenta a diferença de entropia entre a entrada e saída do fluido frio

tende para zero. Observando o gráfico 4.2 pode-se observar o termo do fluxo de irreversibilidade que

corresponde aos valores de entropia à entrada e saída do PFF, sendo possível concluir que a variação

não monótona do fluxo de irreversibilidade se deve à variação dos termos de entropia que compõem a

exergia de entrada e saída do permutador. Pode-se ainda concluir que a variação do termo (sqe − sqs)

domina para baixos valores da diferença de temperatura mínima, o que corresponde a uma diminuição

do fluxo de irreversibilidade do PFF enquanto que para temperaturas mais elevadas domina a variação

do termo (sfe − sfs) com o correspondente aumento do fluxo de irreversibilidades do PFF.

Figura 4.2: Variação do balanço de entropia no PFF.

Como se viu um aumento da diferença de temperatura mínima nos permutadores de calor internos

aumenta a irreversibilidade total e a irreversibilidade do permutador até se atingir uma diferença de

temperatura a partir da qual a irreversibilidade do permutador passa a diminuir com o aumento da

diferença de temperatura mínima até atingir o valor zero. Este comportamento foi explicado com base

nos termos de entropia constituintes da exergia. Tal comportamento pode ser encarado como sendo

uma consequência de a partir de uma determinada diferença de temperatura o permutador de calor

deixar de funcionar, pelo que deixa de produzir irreversibilidades, sendo que a irreversibilidade total

continua a aumentar pois o calor que dantes era recuperado pelo permutador deixa de o ser, o que

corresponde a um aumento da destruição de exergia, ou seja, a um aumento da irreversibilidade.

Permutadores externos

O comportamento dos fluxos de irreversibilidade dos permutadores de calor externos (absorvedor, ge-

rador, evaporador e condensador) podem ser observados na figura 4.3. Verifica-se que também nestes

permutadores um aumento da diferença de temperatura mínima causa sempre um aumento do fluxo de

irreversibilidade do ciclo.

Observando os quatro gráficos verifica-se que em todos o aumento do fluxo de irreversibilidades

acelera com o aumento da diferença mínima de temperatura, sendo de notar o rápido crescimento
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.3: Variação da taxa de irreversibilidade como função da diferença de temperatura mínima:

a)evaporador; b)condensador; c)absorvedor; d)gerador;.

da irreversibilidade total com o aumento da diferença de temperatura mínima no evaporador. Este

crescimento da irreversibilidade total deve-se sobretudo ao aumento da irreversibilidade do absorvedor.

A irreversibilidade do absorvedor aumenta pois com o aumento da diferença de temperatura mínima

do evaporador a temperatura do fluido frigorigéneo à entrada do absorvedor desce significativamente,

descendo 20,5 oC quando a diferença de temperatura mínima do evaporador passa de 0,15 oC para

6,15 oC. Esta diminuição da temperatura à entrada do absorvedor leva a um aumento da potência do

absorvedor por forma a manter o funcionamento do ciclo com as condições necessárias à manutenção

da potência imposta no evaporador. É este aumento da troca de calor no permutador do absorvedor

que leva ao aumento da taxa de destruição de exergia e como tal ao aumento da irreversibilidade do

absorvedor.

Observando o gráfico 4.3(b) conclui-se que um aumento da diferença de temperatura mínima do

condensador leva a um aumento do fluxo de irreversibilidade do ciclo. No entanto, verificando o com-

portamento do fluxo de irreversibilidade dos componentes mais afectados por esta alteração no con-

densador verifica-se que o absorvedor melhora, pois o seu fluxo de irreversibilidades diminui. No en-

tanto a melhoria do absorvedor não é suficiente para compensar o aumento da destruição de exergia

que ocorre no condensador e restantes elementos do ciclo, razão pela qual a irreversibilidade total

aumenta. A diminuição do fluxo de irreversibilidade do absorvedor com o aumento da diferença de
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temperatura do condensador é facilmente explicada tendo em consideração o facto de o condensador

e absorvedor partilharem o mesmo sistema de águas de arrefecimento, ou seja, pelo facto de a água

de arrefecimento proveniente do condensador ser a água que arrefece o absorvedor. Desta forma, um

aumento da diferença de temperatura mínima no condensador leva a que a água de arrefecimento saia

do condensador mais fria beneficiando o funcionamento do absorvedor.

Analisando o gráfico correspondente à variação da diferença de temperatura mínima do gerador,

4.3(d), verifica-se que este é o componente onde, no intervalo de temperaturas estudado, a variação

tem um menor efeito sobre a irreversibilidade total. Observando os componentes principais da irre-

versibilidade total verifica-se que o aumento da diferença de temperatura causa um aumento da ir-

reversibilidade do gerador, tal como se esperava, mas provoca uma diminuição da irreversibilidade do

absorvedor que compensa o aumento da destruição de exergia gerado por um gerador menos eficiente,

daí uma variação neste componente ter um menor efeito no restante ciclo. Esta melhoria do absorvedor

pode ser explicada pelo facto de um gerador mais eficiente sobrecarregar mais o absorvedor, levando a

um aumento da destruição de exergia, pelo que um gerador menos eficiente beneficia o funcionamento

do absorvedor, levando a um menor fluxo de irreversibilidades neste último componente.

Finalmente resta analisar o gráfico correspondente a uma variação na diferença de temperatura

mínima do absorvedor, 4.3(c). Este gráfico mostra que à medida que o absorvedor piora a irreversibi-

lidade total do ciclo aumenta, sendo que a diminuição da irreversibilidade do gerador não é suficiente

para atenuar o aumento da taxa de destruição de exergia do absorvedor causado pelo aumento da sua

diferença de temperatura mínima.

Conclui-se assim que o absorvedor é um elemento fulcral no desempenho do ciclo de absorção,

dado que interage significativamente com os restantes componentes do ciclo. Desta forma, conclui-se

ainda que do ponto de vista exergético o absorvedor é o elemento cuja melhoria trará mais benefícios

ao ciclo de absorção, uma vez que é o componente onde face ao ponto nominal actual uma variação

da diferença de temperatura mínima apresenta um maior impacto no ciclo.

Na análise até aqui efectuada a interacção entre o colector solar e a máquina de absorção está forte-

mente restringida, uma vez que a temperatura da água de saída dos colectores é mantida constante.

Na figura 4.4 encontra-se representada a irreversibilidade total do sistema em função da temperatura

da água fornecida pelo campo de colectores ao gerador da máquina de absorção:

Observando a figura 4.4 conclui-se que existe uma temperatura da água quente fornecida ao gerador

que minimiza a irreversibilidade do conjunto colector e sistema de absorção. Os valores de temperatura

correspondentes a este ponto óptimo encontram-se representados na tabela 4.4 para cinco valores

distintos de fracção solar.

Fracção Solar Toptima [oC]

0 112,7

0,25 108,1

0,5 103,2

0,75 100,5

1 95,5

Tabela 4.4: Temperatura óptima da água quente fornecida ao gerador.

Na figura 4.5 apresenta-se a irreversibilidade dos componentes que mais contribuem para a irre-

versibilidade total em função da temperatura da água quente fornecida ao gerador para uma fracção
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Figura 4.4: Irreversibilidade total em função da temperatura de entrada de água no permutador de calor

do gerador.

solar de 0.75. Observando a figura 4.5 verifica-se que a par do colector solar também o gerador e

Figura 4.5: Irreversibilidade em função da da água quente fornecida ao gerador.

o permutador de calor da solução apresentam um mínimo no valor da sua irreversibilidade para uma

determinada temperatura da água quente fornecida ao gerador. O absorvedor apresenta um comporta-

mento em tudo idêntico ao do gerador exceptuando quando a temperatura da água quente se aproxima

dos 90 oC, altura em que a sua irreversibilidade continua a diminuir por oposição à do gerador que au-

menta. Já o permutador de calor da solução apresenta uma maior irreversibilidade para temperaturas

próximas dos 90 o C, diminuindo significativamente até à zona dos 97.5 oC a partir da qual o valor da

sua irreversibilidade tende a estabilizar. É da conjugação destes comportamentos opostos que a irre-

versibilidade total apresenta um mínimo para uma determinada temperatura da água quente fornecida

pelo colector solar.
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4.2 Modelo de Coeficientes de Transmissão de Calor Variáveis

Nesta secção é apresentada a análise exergética efectuada para um sistema de absorção cujos compo-

nentes foram modelados através da utilização de correlações lineares multivariáveis para as diferenças

de temperatura mínimas, ou seja um modelo cujos coeficientes de transferência de calor são variáveis.

Tal como referido na secção anterior a análise exergética engloba a determinação da exergia dos

pontos do sistema de absorção. Dado que o ponto nominal utilizado é coincidente com o utilizado

no modelo de diferenças de temperatura mínima constantes os resultados desta secção são identicos

aos anteriores, pelo que todas as conclusões retiradas na análise exergética para o ponto nominal

com o modelo de diferenças de temperatura constante são extensíveis ao modelo de diferenças de

temperatura variáveis.

4.2.1 Análise Paramétrica do Ciclo de Absorção

Se na análise exergética do ponto nominal as diferenças entre a utilização de diferenças de temperatura

constantes ou variáveis são insignificantes o mesmo não acontece na análise paramétrica. Por forma a

permitir uma comparação entre os dois modelos foram tomadas as mesmas opções de representação

enunciadas e justificadas em 4.1.1.

Permutadores internos

(a) (b)

Figura 4.6: Variação da taxa de irreversibilidade como função da diferença de temperatura mínima:

a)permutador de calor do fluido frigorigéneo; b)permutador de calor da solução.

Observando a figura 4.6 e a figura 4.1 verifica-se que ambas são qualitativamente semelhantes,

pelo que o comportamento dos permutadores de calor internos não é afectado pelo facto de se utilizar

diferenças de temperatura mínimas constantes ou variáveis. Desta forma, todas as conclusões obtidas

anteriormente para o permutador de calor da solução (PS) e o permutador de calor do fluido frigorigéneo

(PFF) são também válidas aquando da modelização dos permutadores por diferenças de temperatura

mínima variáveis. Note-se no entanto que embora o comportamento global seja semelhante existem

algumas diferenças, como por exemplo o comportamento da irreversibilidade do absorvedor cuja vari-

ação apresenta uma magnitude inferior no modelo de diferenças de temperatura mínimas variáveis
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quando comparado com o modelo de diferenças de temperatura mínima constantes para uma variação

da diferença de temperatura mínima do PFF.

Permutadores externos

O comportamento dos fluxos de irreversibilidade dos permutadores de calor externos (absorvedor, ge-

rador, evaporador e condensador) podem ser observados na figura 4.7. Ao contrário do que acontecia

no modelo diferenças de temperatura mínima constantes um aumento da diferença de temperatura

mínima nem sempre causa um aumento do fluxo de irreversibilidade do sistema. Este facto é bastante

importante pois é a principal diferença face ao comportamento apresentado pelo modelo de diferenças

de temperatura mínima constantes e significa que nem sempre melhorar um componente causa uma

melhoria no sistema.

Observando a figura 4.7 e comparando com a figura 4.3 verifica-se que existem diferenças subs-

tanciais nos resultados de ambos os modelos. Observando o gráfico do evaporador verifica-se que

este é bastante similar ao gráfico obtido para diferenças de temperatura constantes, no entanto, neste

caso a irreversibilidade do evaporador apresenta um crescimento menor do que o anterior, sendo que

o absorvedor (que era o componente com maior peso no comportamento da irreversibilidade total em

função da diferença de temperatura mínima do evaporador) contribui agora para a alteração da irre-

versibilidade total em níveis idênticos aos do gerador, daí o aumento da irreversibilidade total não ser

tão pronunciado.

O condensador apresenta um comportamento totalmente diferente do verificado no modelo de dife-

renças de temperatura mínimas constantes, sendo que uma melhoria do desempenho do condensador

(diminuição da diferença de temperatura mínima do condensador) leva a um aumento da irreversibili-

dade da máquina de absorção. Este aumento deve-se ao facto da melhoria no condensador levar a

um aumento da irreversibilidade do absorvedor, pelos motivos enunciados aquando do estudo do mod-

elo de diferenças de temperatura mínima constantes. No entanto, neste modelo o funcionamento dos

diversos componentes da máquina não é fixo, podendo as suas diferenças de temperatura variar den-

tro dos limites definidos pelas correlações, pelo que a sobrecarga que um condensador mais eficiente

representa no absorvedor se reprecute com maior intensidade, levando a que a irreversibilidade total

aumente.

Também o gerador tem um comportamento bastante distinto do observado com o modelo de coefi-

cientes de transferência de calor constantes (diferença de temperatura mínima constante). A análise

paramétrica efectuada com base no modelo de coeficientes de transferência de calor variáveis (difer-

enças de temperatura mínima variáveis) mostra que uma diminuição da diferença de temperatura mín-

ima do gerador leva a um aumento da irreversibilidade total do sistema. Este aumento deve-se ao facto

de, como explicado para o modelo de diferenças de temperatura mínima constantes, também aqui o

efeito da melhoria do gerador originar um absorvedor menos eficaz, e portanto com maiores irreversibil-

idades. A diferença prende-se com a magnitude do aumento dessas irreversibilidades, sendo que neste

modelo, e ao contrário do anterior, o aumento da irreversibilidade do absorvedor é de tal ordem que as

irreversibilidades deste componente passam a dominar a irreversibilidade total, tal como acontece no

caso do condensador.

Uma variação na diferença de temperatura mínima do absorvedor apresenta as mesmas conse-

quências em ambos os modelos, aumentando a irreversibilidade total com o aumento da diferença de

temperatura mínima do absorvedor.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.7: Variação da taxa de irreversibilidade como função da diferença de temperatura mínima:

a)evaporador; b)condensador; c)absorvedor; d)gerador.

O modelo de coeficientes de transferência de calor variáveis provou fornecer informação que se

aproxima mais do comportamento real dos permutadores do que a fornecida pelo modelo de diferenças

de temperatura mínimas. Em particular, mostrou que o absorvedor é um elemento fulcral a optimizar

uma vez que limita o desempenho da máquina, tal como havia sido notado aquando da sua caracteriza-

ção experimental [4]. De facto, da presente análise com coeficientes de transferência de calor variáveis

concluiu-se que para alguns componentes uma melhoria no seu desempenho implicava uma máquina

menos eficiente devido à diminuição de desempenho do absorvedor. Pode-se então concluir que na

presença de dados experimentais suficientes, o modelo de coeficientes de transferência de calor var-

iáveis permite uma análise mais eficaz e correcta de uma máquina real do que o modelo de diferenças

de temperaturas mínimas constantes.
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Capítulo 5

Optimização Termoeconómica

A optimização termoeconómica permite determinar quais as alterações que devem ser feitas a um

sistema por forma a diminuir o seu custo de operação, ou seja, quais os componentes onde devem ser

investidos recursos com vista à sua melhoria, por forma a se atingir um equilibrio entre a optimização

termodinâmica e a optimização económica.

A variável escolhida para se efectuar a optimização termoeconómica foi a diferença de temperatura

mínima dos permutadores de calor. A escolha recaiu sobre este parâmetro pois a diferença de tempera-

tura mínima é uma grandeza dependente da área do permutador e como tal do seu desempenho, pelo

que pode servir para aferir uma alteração estrutural do mesmo, desde que se conheça a relação entre a

área e a diferença de temperatura mínima de um permutador. Por outro lado, dado que este parâmetro

se encontra relacionado com a área do permutador então encontra-se igualmente relacionado com o

custo de capital do componente. A todos estes factores acresce o facto de uma mudança na diferença

de temperatura mínima ter implicações energéticas para o ciclo, pelo que é um bom parâmetro para a

realização da optimização termoeconómica. Assim, as equações 2.37 e 2.39 podem ser rescritas em

termos das diferenças de temperatura mínimas nos vários componentes ∆Ti:

CT (∆T1, ...,∆T6) = topc
ε
eĖe(∆T1, ...,∆T6) + ac

n∑
l=1

Ccl (∆Tl) + bc (5.1)

topc
ε
e

∂Ėe
∂∆Ti

= −ac
n∑
l=1

∂Ccl
∂∆Ti

(5.2)

No presente estudo considerou-se que a exergia associada ao fluxo de água quente que entra no

gerador é o único fluxo de exergia fornecido ao sistema tendo o seu custo unitário sido calculado com

base no custo da energia necessária para fornecer uma unidade de exergia ao sistema. A existência

do colector solar e de um sistema auxiliar de energia leva a que seja necessário considerar dois termos

distintos para o custo unitário de exergia. Um dos termos encontra-se associado com o custo do

combustível fóssil utilizado pelo sistema auxiliar, gás natural, e o outro relaciona-se com o custo da

energia solar. Como não existe nenhum custo directamente associado à energia solar considera-se que

o seu custo é constituido pelo custo de amortização dos colectores solares. Os valores dos parâmetros

utilizados na optimização termoeconómica encontram-se na tabela 5.1.
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Tempo de Tempo de Custo dos Custo da Custo do

operação anual amortização Taxa de juro permutadores de energia solar gás natural

[hora] [anos] calor [e/m2] [e/MWh] [e/MWh]

700 15 0.05 500 60 75

Tabela 5.1: Parâmetros utilizados na optimização termoeconómica.

5.1 Modelo de Temperatura Mínima Constante

Nesta secção apresenta-se a optimização termoeconómica realizada com os dados obtidos pelo pro-

grama de simulação do ciclo de absorção utilizando um modelo de diferenças de temperatura mínimas

constantes. A tabela 5.2 apresenta os custos associados ao sistema de absorção em função da fracção

solar para o ponto nominal.

Fracção Solar Custo de exergia [e] Custo de capital [e] Custo total [e]

0 426,4 236,2 662,6

0,25 405,1 236,2 641,3

0,5 383,7 236,2 619,9

0,75 362,4 236,2 598,6

1 341,1 236,2 577,3

Tabela 5.2: Custos anuais.

Nas tabelas seguintes são apresentados os valores obtidos para a optimização individual de cada

um dos permutadores para os cinco valores de fracção solar estudados.

• Condensador

inicial f=0 f=0,25 f=0,5 f=0,75 f=1

∆T [oC] 2,18 4,98 5,12 5,27 5,44 5,63

A[m2] 1,51 1,18 1,16 1,15 1,14 1.12

CTOAinicial [e ] 662,6 641,3 619,9 598,6 577,3

CTOA [e ] 653,5 631,5 609,8 628,9 566,0

Tabela 5.3: Ponto óptimo e custo total de operação anual associado para o condensador.
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• PFF

inicial f=0 f=0,25 f=0,5 f=0,75 f=1

∆T [oC] 3,80 7,11 7,31 7,5 7,74 8,00

A[m2] 0,29 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14

CTOAinicial [e ] 662,6 641,3 619,9 598,6 577,3

CTOA [e ] 660,8 639,3 617,7 596,1 574,5

Tabela 5.4: Ponto óptimo e custo total de operação anual associado para o PFF.

• Evaporador

inicial f=0 f=0,25 f=0,5 f=0,75 f=1

∆T [oC] 0,13 1,91 1,95 1,98 2,02 2,07

A[m2] 0,94 0,32 0,32 0,32 0,32 0,31

CTOAinicial [e ] 662,6 641,3 619,9 598,6 577,3

CTOA [e ] 633,5 611,5 589,8 568,2 546,6

Tabela 5.5: Ponto óptimo e custo total de operação anual associado para o evaporador.

• Absorvedor

inicial f=0 f=0,25 f=0,5 f=0,75 f=1

∆T [oC] 5,72 6,00 6,28 6,53 6,69 6,97

A[m2] 0,96 1,64 1,60 1,57 1,55 1,52

CTOAinicial [e ] 662,6 641,3 619,9 598,6 577,3

CTOA [e ] 662,4 640,9 619,4 597,8 576,1

Tabela 5.6: Ponto óptimo e custo total de operação anual associado para o absorvedor.

• PS

inicial f=0 f=0,25 f=0,5 f=0,75 f=1

∆T [oC] 11,00 3,95 4,06 4,30 4,56 4,86

A[m2] 0,39 0,69 0,67 0,65 0,63 0,61

CTOAinicial [e ] 662,6 641,3 619,9 598,6 569,2

CTOA [e ] 648,0 628,5 608,8 589,0 610,3

Tabela 5.7: Ponto óptimo e custo total de operação anual associado para o PS.

• Gerador

Na figura 5.2 encontra-se representada a variação do custo total de operação anual para os diversos

valores de diferença de temperatura mínima estudados para cada componente. Verifica-se que existe

um valor de diferença de temperatura que minimiza o custo total de operação anual e que esta depende

do valor da fracção solar. Esta dependência revela-se no facto de quanto menor for a fracção solar

menor é a diferença de temperatura mínima óptima. No entanto, esta variação com a fracção solar

é bastante pequena, pelo que quase não afecta a optimização. No entanto, a fracção solar tem um
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inicial f=0 f=0,25 f=0,5 f=0,75 f=1

∆T [oC] 5,54 8,76 8,88 9,02 9,16 9,32

A[m2] 0,81 0,65 0,65 0,64 0,64 0,63

CTOAinicial [e ] 662,6 641,3 619,9 598,6 577,3

CTOA [e ] 659,4 679,3 638,2 595,0 573,3

Tabela 5.8: Ponto óptimo e custo total de operação anual associado para o gerador.

impacto bastante significativo no valor do custo total de operação anual, sendo que quanto maior for

a fracção solar menor será o custo de operação total anual. Esta dependência do custo de operação

total com a fracção solar é facilmente explicável pela diminuição do consumo de combustíveis fósseis

resultante de uma menor utilização do sistema auxiliar de energia, diminuindo os custos de exergia.

Por outro lado, verifica-se que qualitativamente todos os componentes partilham do mesmo compor-

tamento. Para diferenças de temperatura mínima baixas, ou seja maior área do permutador de calor, a

influência do custo de capital no custo total de operação anual é muito forte, dominando os custos de

capital sobre os custos de exergia. Correspondendo a um permutador bastante eficiente, daí o elevado

custo de capital, que destroi menos exergia, o que leva a um menor custo de exergía. No entanto, à

medida que a diferença de temperatura mínima aumenta, ou seja, a eficiência do colector diminui, a

importância do custo de capital no custo total de operação diminui, sendo suplantado pelo custo de

exergia. É devido a este comportamento antagónico do custo de capital e do custo de exergia, exempli-

ficado na figura 5.1, que existe um ponto óptimo para cada permutador de calor. O ponto óptimo pode

então ser interpretado como sendo o ponto de compromisso entre ambos os custos, ou seja o ponto de

compromisso entre

Figura 5.1: Exemplo da variação típica do custo de capital e do custo de exergia.

Observando o valor nominal e o valor óptimo do custo total de operação anual apresentados no

gráfico 5.2 pode-se concluir que o permutador de calor da solução é único componente que deve ser

melhorado, sendo que os restantes têm diferenças de temperatura nominais abaixo do ponto óptimo.

Este facto indica que em todos os componentes à excepção do PS a poupança de exergia dada por uma

maior eficiência do permutador não compensa o capital investido para se obter esta temperatura, pelo

que do ponto de vista estritamente económico é preferível piorar estes componentes por forma a baixar
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 5.2: Variação do custo total de operação anual como função da diferença de temperatura mínima:

a)absorvedor; b)gerador; c)evaporador; d)condensador; e)PS; f)PFF.

o custo de capital (diminuir a área de troca de calor e como tal aumentar a diferença de temperatura) e

aumentar o custo de exergia até se atingir o ponto óptimo.

Numa situação de projecto as diferenças de temperatura dos diferentes permutadores de calor po-

dem ser alteradas por forma a se aproximarem do ponto óptimo, no entanto, numa máquina existente

apenas faz sentido alterar os componentes cujo ponto nominal se encontre afastado do ponto óptimo.

Desta forma, apenas faria sentido melhorar o PS e piorar o evaporador pois são os componentes cujos
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pontos nominais se afastam marcadamente do ponto óptimo, sendo que nos restantes casos o custo

no ponto nominal se encontra próximo dos valores de custo do ponto óptimo, significando desta forma

um bom desenho desses componentes.

5.2 Modelo de Coeficientes de Transmissão de Calor Variáveis

Nesta secção apresenta-se a optimização termoeconómica realizada com os dados obtidos pelo pro-

grama de simulação do ciclo de absorção utilizando o modelo de diferenças de temperatura mínima

variáveis (ou seja, com coeficientes de transmissão de calor variáveis).

Fracção Solar Custo de exergia [e] Custo de capital [e] Custo total [e]

0 426,4 236,2 662,6

0,25 405,1 236,2 641,3

0,5 383,7 236,2 619,9

0,75 362,4 236,2 598,6

1 341,1 236,2 577,3

Tabela 5.9: Custos anuais.

Nas tabelas seguintes são apresentados os valores obtidos para a optimização individual de cada

um dos permutadores para os cinco valores de fracção solar estudados.

• Condensador

Não existe tabela pois não é possível calcular o ponto óptimo uma vez que se encontra para lá

dos limites impostos pelas correlações utilizadas na simulação dos permutadores de calor.

• PFF

f=0 f=0,25 f=0,5 f=0,75 f=1

∆T [oC]
6,3 6,4 6,6 6,8 7,0

∆Tinicial = 3, 8

A[m2]
0,17 0,16 0,16 0,15 0,15

Ainicial = 0, 29

CTOAinicial [e ] 662,6 641,3 619,9 598,6 577,3

CTOA [e ] 660,2 638,7 617,2 595,7 574,2

Tabela 5.10: Ponto óptimo e custo total de operação anual associado para o PFF.
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• Evaporador

f=0 f=0,25 f=0,5 f=0,75 f=1

∆T [oC]
1,3 1,3 1,4 1,5 1,5

∆Tinicial = 0, 13

A[m2]
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Ainicial = 0, 9

CTOAinicial [e ] 662,6 641,3 619,9 598,6 577,3

CTOA [e ] 658,4 637,0 615,5 594,1 572,6

Tabela 5.11: Ponto óptimo e custo total de operação anual associado para o evaporador.

• Absorvedor

f=0 f=0,25 f=0,5 f=0,75 f=1

∆T [oC]
4,0 4,2 4,4 4,6 4,8

∆Tinicial = 5, 7

A[m2]
1,15 1,13 1,11 1,09 1,06

Ainicial = 0, 97

CTOAinicial [e ] 662,6 641,3 619,9 598,6 577,3

CTOA [e ] 659,4 638,7 618,0 597,2 576,3

Tabela 5.12: Ponto óptimo e custo total de operação anual associado para o absorvedor.

• PS

f=0 f=0,25 f=0,5 f=0,75 f=1

∆T [oC]
4,9 5,2 5,5 5,9 6,3

∆Tinicial = 11, 0

A[m2]
0,73 0,71 0,68 0,65 0,62

Ainicial = 0, 39

CTOAinicial [e ] 662,6 641,3 619.9 598,6 577,3

CTOA [e ] 654,0 633,9 613,9 593,7 573,4

Tabela 5.13: Ponto óptimo e custo total de operação anual associado para o PS.

• Gerador

Não existe tabela pois não é possível calcular o ponto óptimo uma vez que se encontra para lá

dos limites impostos pelas correlações utilizadas na simulação dos permutadores de calor.

Observando a figura 5.3 verifica-se que no que concerne à influência da fracção solar na optimiza-

ção termoeconómica as análise com diferenças de temperatura mínimas constantes e variáveis são

concordantes, pelo que todas as conclusões anteriormente obtidas acerca fracção solar são aqui váli-

das.

Por outro lado, à semelhança do que acontece para diferenças de temperatura mínima constantes

também aqui os diversos componentes apresentam um comportamento semelhante entre si, pelas

razões anteriormente explicadas. Note-se que apesar do comportamento concordar com o observado
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na secção anterior as curvas aparentam ser mais suaves, veja-se o exemplo do evaporador (figuras

5.2(c) e 5.3(c)). Não foi possível calcular o ponto óptimo para o condensador e o gerador, pois para

diferenças de temperatura mínimas elevadas as correlações utilizadas para descrever o comportamento

dos permutadores de calor são extrapoladas, nada se podendo concluir acerca do valor óptimo que se

encontra para lá dos limites impostos pelas correlações.

Da análise do gráfico 5.3 e das tabelas apresentadas conclui-se que se deve alterar o condensador,

gerador e permutador de calor da solução. Note-se que o termo alterar implica piorar o condensador e

o gerador, pois a optimização termoeconómica destes componentes aponta no sentido de um aumento

da diferença de temperatura mínima, ou seja, no sentido de piorar o desempenho dos permutadores

de calor destes componentes. Este facto não é surpreendente, pois como se concluiu da análise e-

xergética um gerador ou condensador mais ineficiente leva a uma melhoria significativa do absorvedor

que compensa, do ponto de vista exergético, um baixo desempenho destes dois componentes. Rel-

ativamente aos restantes componentes os seus valores nominais encontram-se próximos dos valores

óptimos pelo que não é necessária qualquer optimização.

Refira-se ainda que por comparação com a análise efectuada anteriormente para diferenças de

temperatura mínima constantes é de assinalar que tanto os pontos óptimos como os custos totais de

operação anual associados são diferentes consoante o método utilizado. No entanto, em todos os ca-

sos, há excepção do absorvedor, o sentido da mudança de área necessária para optimizar o custo total

é igual. No caso do absorvedor acontece que para coeficientes de transmissão de calor constantes o

ponto óptimo atinge-se diminuindo a área do permutador de calor do absorvedor ao passo que para

coeficientes de transmissão de calor variáveis o ponto óptimo ocorre para valores de área superiores

ao valor nominal. Esta diferença deve-se ao facto de o modelo que utiliza diferenças de temperatura

mínima constantes não reproduzir de forma fiel o comportamento do permutador, escamoteando algu-

mas limitações e interacção de e entre os componentes, desvalorizando o verdadeiro impacto limitativo

do absorvedor utilizado na máquina em análise.

A optimização que utiliza o modelo de coeficientes de transmissão de calor variáveis é superior à

optimização realizada com modelos de diferenças de temperatura mínima constantes, uma vez que

utiliza um modelo que reproduz de forma mais aproximada o comportamento real de uma máquina,

como se havia concluido da análise exergética. Este facto é também visível na diferença de resultados

entre ambas as optimizações para o absorvedor, sendo que o modelo de diferenças de temperatura

mínima constantes indica a necessidade de uma diminuição da área do permutador ao contrário do

que indica o modelo de coeficientes de transmissão de calor variáveis que se encontra de acordo com

as conclusões da caracterização experimental realizada em [4].
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 5.3: Variação do custo total de operação anual como função da diferença de temperatura mínima:

a)absorvedor; b)gerador; c)evaporador; d)condensador; e)PS; f)PFF.
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Capítulo 6

Conclusões e Desenvolvimentos
Futuros

O presente trabalho permitiu a realização da análise exergética e da optimização termoeconómica de

uma máquina de absorção baseado no protótipo experimental instalado no Laboratório de Sistemas

de Arrefecimento Solar. A partir da optimização termoeconómica é possível concluir que os valores de

projecto deste protótipo se encontram bastante próximos dos valores óptimos, uma vez que a variação

do custo total de operação anual entre o ponto nominal e o ponto óptimo é pequena relativamente ao

seu valor absoluto. Existe no entanto margem para melhoria nomeadamente no permutador de calor da

solução e no absorvedor. Conclui-se assim que a maioria dos componentes estão bem projectados para

o ponto nominal, uma vez que os valores óptimos se encontram bastante próximos dos valores obtidos

para o ponto nominal. Não obstante, conclui-se igualmente que o absorvedor é um elemento limitativo

do desempenho global da máquina de absorção, afectando de modo severo diversos componentes.

Da comparação dos resultados obtidos utilizando diferenças de temperatura mínima constantes ou

coeficientes de transmissão de calor variáveis conclui-se que ambos os modelos apresentam um com-

portamento para as irreversibilidades dos componentes qualitativamente iguais, embora o resultado

qualitativo da irreversibilidade total seja significativamente diferente para a análise do gerador e con-

densador. Conclui-se ainda que em ambas as análises os dois métodos apresentam resultados quan-

titativos diferentes. Uma conclusão importante prende-se com a determinação de qual o modelo que

melhor se adequa à análise de máquinas de absorção, sendo que o modelo de coeficientes de trans-

ferência de calor variáveis provou fornecer informação que se aproxima mais do comportamento real

dos permutadores do que a fornecida pelo modelo de diferenças de temperatura mínimas, sendo que

as suas conclusões se encontram de acordo com a caracterização experimental do protótipo utilizado

como base deste estudo.

Conclui-se ainda que na presença de dados experimentais suficientes, o modelo de coeficientes de

transferência de calor variáveis permite uma análise mais eficaz e correcta de uma máquina real do que

o modelo de diferenças de temperaturas mínimas constantes. Não obstante, o modelo de diferenças

de temperaturas mínimas constantes poderá ser utilizado na ausência de dados experimentais, sendo

uma boa aproximação útil aquando da concepção de uma máquina de absorção.

Outra das conclusões retiradas deste trabalho é a necessidade de utilizar correlações mais abrangentes,

isto é, correlações cujos limites sejam mais alargados do que as utilizadas, o que permitiria alargar os

intervalos de diferenças temperatura para os quais foi realizado o estudo paramétrico do modelo de co-
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eficientes de transmissão de calor variáveis. Desta forma é necessário recolher mais dados de pontos

experimentais o mais diversos possíveis por forma a construir este típo de correlações.

Note-se ainda que a análise exergética realizada não abrangeu todo o processo de conversão da ra-

diação solar em energia térmica, pelo que num futuro trabalho é necessário realizar a análise exergética

da totalidade de processos que ocorrem no colector solar, melhorando-se desta forma a contabilização

das irreversibilidades.

Um desenvolvimento possível ao presente trabalho é a comparação da optimização termoeconómica

do método estrutural, que foi o método utilizado, com um segundo método, o método autónomo. Fi-

nalmente, note-se que as optimizações realizadas foram realizadas componente a componente, não

tendo sido realizada uma optimização total, pelo que um trabalho futuro deverá debruçar-se sobre a

optimização termoeconómica global da máquina.
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Apêndice A

Programa de Simulação

A.1 Diferença de temperatura mínima constante

———- Ciclo ———-

Subprogram Ciclo (Delta_T_Cond, Delta_T_PC, Delta_T_absor, Delta_T_MHX, Delta_T_ger, T[4], T[5],

T[14], T[17], T[18], Qu[1], Qu[2], Qu[7], Qu[11], Qe, DeltaT_bomba, m_H2O_cond, m_H2O_evap,

m_H2O_absor, m_H2O_gen, Cp_H2O_cond, Cp_H2O_evap, Cp_H2O_absor, Cp_H2O_gen, xv, A_cond,

A_pc, A_evap, A_absor, A_mhx, A_gen : T[1], T[2], T[3], T[6], T[7], T[8], T[9], T[10], T[11], T[12], T[13],

T[15], T[16], T[19], T[20], T[21], xr, xp, mv, mp, mr, Pa, Pb, Q[2], Q[5], Q[7], Q[8], Q[9], Q[11], Qpc,

U_cond, U_pc,U_evap, U_absor, U_mhx, U_gen, Delta_T_evap, Delta_P)

"Condensador"

Delta_T_Cond = T[2]-T[18]

exp(U_cond*A_cond*((T[2]-T[18])-(T[1]-T[19]))/(m_H2O_cond*Cp_H2O_cond*(T[19]-T[18])))=(T[2]-T[18])/(T[1]-

T[19])

Call NH3H2O(238, Pa,xv,Qu[1]: T[1], P[1], x[1], h[1], s[1], u[1], v[1], Qu1)

Call NH3H2O(238, Pa,xv,Qu[2]: T[2], P[2], x[2] , h[2], s[2], u[2], v[2], Qu2)

Q[2]=mv*(h[1]-h[2])

Q[2]= m_H2O_cond*Cp_H2O_cond*(T[19]-T[18])

"PFF"

Delta_T_PC = T[3]-T[5]

exp(U_PC*A_PC*((T[3]-T[5])-(T[2]-T[6]))/Qpc)-(T[3]-T[5])/(T[2]-T[6])=0

Qpc=mv*(h[2]-h[3])

Qpc=mv*(h[6]-h[5])

Call NH3H2O(123,T[3],Pa,xv: T3, P[3], x[3], h[3], s[3], u[3], v[3], Qu[3])

Call NH3H2O(123,T[6],Pb,xv: T6, P[6], x[6], h[6], s[6], u[6], v[6], Qu[6])

"Válvula"
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h[3]=h[4]

"Evaporador"

Delta_T_evap = T[17]-T[5]

exp(U_evap*A_evap*((T[16]-T[4])-(T[17]-T[5]))/Qe)-(T[16]-T[4])/(T[17]-T[5])=0

Call NH3H2O(234,Pb,xv,h[4]: T[4], P[4], x[4], h4, s[4], u[4], v[4], Qu[4])

Call NH3H2O(123,T[5],Pb,xv: T5, P[5], x[5], h[5], s[5], u[5], v[5], Qu[5])

Qe = mv*(h[5]-h[4])

Qe = m_H2O_evap*Cp_H2O_evap*(T[17]-T[16])

Q[5]=Qe

"Absorvedor"

T[21]=T[19]

Delta_T_absor = T[7] - T[21]

Call NH3H2O(128, T[7],Pb,Qu[7]: T7, P[7], xr, h[7], s[7], u[7], v[7], Qu7)

Call NH3H2O(234,Pb,xp,h[13]: T[13], P[13], x[13], h13, s[13], u[13], v[13], Qu[13])

Qa=mv*h[6]+mp*h[13]-mr*h[7]

Qa = m_H2O_absor*Cp_H2O_absor*(T[20]-T[21])

exp(U_absor*A_absor*((T[7]-T[21])-(T[13]-T[20]))/Qa)-(T[7]-T[21])/(T[13]-T[20])=0

Q[7] = Qa

"Válvula da solução"

h[13] = h[12]

"Bomba"

T[8] = T[7] + DELTAT_bomba

Q[8]=mr*(h[8]-h[7])

"PS"

Delta_T_MHX = T[12]-T[8]

exp(U_mhx*A_mhx*((T[12]-T[8])-(T[11]-T[9]))/Q[9])-(T[12]-T[8])/(T[11]-T[9])=0

Q[9] = mp*(h[11]-h[12])

Q[9] = mr*(h[9]-h[8])

Delta_P=0.5*(mr*v[9]*1000*60/2.87)2̂.5

Call NH3H2O(123,T[8],Pa+Delta_P,xr: T8, P[8], x[8], h[8], s[8], u[8], v[8], Qu[8])

Call NH3H2O(123,T[12],Pa,xp: T12, P[12], x[12], h[12], s[12], u[12], v[12], Qu[12])
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"Gerador"

Delta_T_ger =T[14]-T[11]

Call NH3H2O(123,T[9],Pa+Delta_P,xr: T9, P[9], x[9], h[9], s[9], u[9], v[9], Qu[9])

Call NH3H2O(234,Pa,xr, h[9]:T[10], P[10], x[10], h[10], s[10], u[10], v[10], Qu[10])

Call NH3H2O(138,T[11],xp,Qu[11]: T11, Pa, x[11], h[11], s[11], u[11], v[11], Qu11)

Qg=-mr*h[9]+mp*h[11]+mv*h[1]

Qg = m_H2O_gen*Cp_H2O_gen*(T[14]-T[15])

exp(U_gen*A_gen*((T[15]-T[9])-(T[14]-T[11]))/Qg)-(T[15]-T[9])/(T[14]-T[11])=0

Q[11]=Qg

"Conservações"

mp + mv = mr

mp*xp + mv*xv = mr*xr

END

———- x_corrigido ———-

Procedure x_corr(T[9],T[11],Pa,xr:x)

call NH3H2O(238,Pa,xr,0:T,P,x,h,s,u,v,Qu)

call NH3H2O(128,(T[11]+T)/2,Pa,1: T11, P_g, xg, h_g, s_g, u_g, v_g, Qu_g)

call NH3H2O(128,T[9],Pa,1: T9, P[9], x_max, h_max, s_max, u_max, v_max, Qu_max)

x=0.33*xg+0.67*x_max

END

———- Calcula ———-

Procedure Calcula (Delta_T_Cond, Delta_T_PC, Delta_T_absor, Delta_T_MHX, Delta_T_ger, T[4],

T[5], T[14], T[17], T[18], Qu[1], Qu[2], Qu[7], Qu[11], Qe, DeltaT_bomba, m_H2O_cond, m_H2O_evap,

m_H2O_absor, m_H2O_gen, Cp_H2O_cond, Cp_H2O_evap, Cp_H2O_absor, Cp_H2O_gen, xvi, A_cond,

A_pc,A_evap, A_absor, A_mhx, A_gen : T[1], T[2], T[3], T[6], T[7], T[8], T[9], T[10], T[11], T[12], T[13],

T[15], T[16], T[19], T[20], T[21], xv, xr, xp, mv, mp, mr, Pa, Pb, Q[2], Q[5], Q[7], Q[8], Q[9], Q[11], Qpc,

U_cond, U_pc, U_evap, U_absor, U_mhx, U_gen, Delta_T_evap, Delta_P)

xv:=xvi

dxv:=0.0001

i=0

Repeat

i=i+1

xv:=xv-dxv

Call Ciclo (Delta_T_Cond, Delta_T_PC, Delta_T_absor, Delta_T_MHX, Delta_T_ger, T[4], T[5], T[14],
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T[17], T[18], Qu[1], Qu[2], Qu[7], Qu[11], Qe, DeltaT_bomba, m_H2O_cond, m_H2O_evap, m_H2O_absor,

m_H2O_gen, Cp_H2O_cond, Cp_H2O_evap, Cp_H2O_absor, Cp_H2O_gen, xv, A_cond, A_pc, A_evap,

A_absor, A_mhx, A_gen : T[1], T[2], T[3], T[6], T[7], T[8], T[9], T[10], T[11], T[12], T[13], T[15], T[16],

T[19], T[20], T[21], xr, xp, mv, mp, mr, Pa, Pb, Q[2], Q[5], Q[7], Q[8], Q[9], Q[11], Qpc, U_cond,

U_pc,U_evap, U_absor, U_mhx, U_gen, Delta_T_evap, Delta_P)

Call x_corr(T[9],T[11],Pa,xr:x)

Until xv<=x

xv=xv+dxv

END

———- MAIN ———-

"imposições"

xvi=0.989

T_amb=273.15+30

f=0.75

"condensador"

Qu[1]=1

Qu[2]=0

A_cond = 1.18

m_H2O_cond = 0.39

Cp_H2O_cond=SPECHEAT(Water, T=T[18],P=2)

T[18] = 273.15 + 35

Delta_T_Cond = 2.182

"PFF"

A_pc = 0.42 Delta_T_PC = 3.795

"evaporador"

Qe = 5

T[5]=273.15+13.87

T[4]=273.15+6

A_evap = 1

m_H2O_evap = 0.24

Cp_H2O_evap=SPECHEAT(Water, T=T[17],P=2)

T[17] = 273.15 + 14

Delta_T_evap = 5

"absorvedor"

A_absor = 2.06

m_H2O_absor = 0.39

Cp_H2O_absor = SPECHEAT(Water, T=T[21],P=2)

Qu[7] = 0
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Delta_T_absor = 5.724

"bomba"

DELTAT_bomba = 0.3

"PS"

A_mhx = 0.36 Delta_T_MHX=10.99

"gerador"

Qu[11]=0 A_gen = 1

m_H2O_gen = 0.33

Cp_H2O_gen = SPECHEAT(Water, T=T[14],P=2)

T[14] = 273.15 + 105

Delta_T_ger =5.539

"Calculo"

Call Calcula (Delta_T_Cond, Delta_T_PC, Delta_T_absor, Delta_T_MHX, Delta_T_ger, T[4], T[5], T[14],

T[17], T[18], Qu[1], Qu[2], Qu[7], Qu[11], Qe, DeltaT_bomba, m_H2O_cond, m_H2O_evap, m_H2O_absor,

m_H2O_gen, Cp_H2O_cond, Cp_H2O_evap, Cp_H2O_absor, Cp_H2O_gen, xvi, A_cond, A_pc,A_evap,

A_absor, A_mhx, A_gen : T[1], T[2], T[3], T[6], T[7], T[8], T[9], T[10], T[11], T[12], T[13], T[15], T[16],

T[19], T[20], T[21], xv, xr, xp, mv, mp, mr, Pa, Pb, Q[2], Q[5], Q[7], Q[8], Q[9], Q[11], Qpc, U_cond, U_pc,

U_evap, U_absor, U_mhx, U_gen, Delta_T_evap, Delta_P)

Call NH3H2O(238,Pa,xv,Qu[1]: T1, P[1], x[1], h[1], s[1], u[1], v[1], Qu1)

Call NH3H2O(238,Pa,xv,Qu[2]: T2, P[2], x[2] , h[2], s[2], u[2], v[2], Qu2)

Call NH3H2O(123,T[3],Pa,xv: T3, P[3], x[3], h[3], s[3], u[3], v[3], Qu[3])

Call NH3H2O(123,T[4],Pb,xv: T4, P[4], x[4], h[4], s[4], u[4], v[4], Qu[4])

Call NH3H2O(123,T[5],Pb,xv: T5, P[5], x[5], h[5], s[5], u[5], v[5], Qu[5])

Call NH3H2O(123,T[6],Pb,xv: T6, P[6], x[6], h[6], s[6], u[6], v[6], Qu[6])

Call NH3H2O(128,T[7],Pb,Qu[7]: T7, P[7], x[7], h[7], s[7], u[7], v[7], Qu7)

Call NH3H2O(123,T[8],Pa+Delta_P,xr: T8, P[8], x[8], h[8], s[8], u[8], v[8], Qu[8])

Call NH3H2O(123,T[9],Pa+Delta_P,xr: T9, P[9], x[9], h[9], s[9], u[9], v[9], Qu[9])

Call NH3H2O(123,T[10],Pa,xr:T10, P[10], x[10], h[10], s[10], u[10], v[10], Qu[10])

Call NH3H2O(238,Pa,xp,Qu[11]: T11, P[11], x[11], h[11], s[11], u[11], v[11], Qu11)

Call NH3H2O(123,T[12],Pa,xp: T12, P[12], x[12], h[12], s[12], u[12], v[12], Qu[12])

Call NH3H2O(123,T[13],Pb,xp: T13, P[13], x[13], h[13], s[13], u[13], v[13], Qu[13])

DELTA_Q = Q[2]+Q[7]-Q[5]-Q[11]-Q[8]

COP = Q[5]/Q[11]

Duplicate i=1,13

T2[i]=T[i]-273.15

end

DUPLICATE i=1, 6
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m[i]=mv

END

DUPLICATE i=7, 10

m[i]=mr

END

DUPLICATE i=11,13

m[i]=mp

END

m[14]=m_H2O_gen

m[14]=m[15]

m[16]=m_H2O_evap

m[16]=m[17]

m[18]=m_H2O_cond

m[18]=m[19]

m[20]=m_H2O_absor

m[20]=m[21]

"Exergias"

Call NH3H2O(123,298.15,1,0.5: T[0], P[0], x[0], h[0], s[0], u[0], v[0], Qu[0]) cálculo do estado de refer-

ência T=25oC P=1 bar x=0,5

DUPLICATE i=1,13

e[i]=(h[i]-h[0])-T[0]*(s[i]-s[0])

E_dot[i]=m[i]*e[i]

END

h0w=ENTHALPY(Water,T=298.15,P=1)

s0w=ENTROPY(Water,T=298.15,P=1)

DUPLICATE i=14,21

h[i]=ENTHALPY(Water,T=T[i],P=2)

s[i]=ENTROPY(Water,T=T[i],P=2)

e[i]=(h[i]-h0w)-T[0]*(s[i]-s0w)

E_dot[i]=m[i]*e[i]

END

"Balanço exergético"

E_dot[1]+E_dot[18]=E_dot[2]+E_dot[19]+I_cond condensador E_dot[2]+E_dot[5]=E_dot[3]+E_dot[6]+I_pc
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PFF E_dot[3]=E_dot[4]+I_v válvula refrigerante E_dot[4]+E_dot[17]=E_dot[5]+E_dot[16]+I_evap evapo-

rador E_dot[13]+E_dot[6]+E_dot[21]=E_dot[7]+E_dot[20]+I_absor absorvedor E_dot[7]+Q[8]=E_dot[8]+I_bomba

bomba E_dot[12]=E_dot[13]+I_vs válvula solução E_dot[8]+E_dot[11]=E_dot[9]+E_dot[12]+I_mhx PS

E_dot[14]+E_dot[9]=E_dot[11]+E_dot[15]+E_dot[1]+I_ger gerador

I_total=I_ger+I_mhx+I_vs+I_v+I_bomba+I_absor+I_evap+I_pc+I_cond+I_col+I_cal

I_col=f*(E_dot[15]-E_dot[14])+(Q_col-Q_reflectido)*(1-298.15/((T[14]+T[15])/2))

f*Q[11]=A_solar*eta_col*0.8

Q_col=f*Q[11]/eta_col

Q_reflectido=Q_col*(1-0.7)

Q_perdas=Q_col*(3*((T[14]+T[15])/2-T_amb)/800)

eta_col=0.7-(3*((T[14]+T[15])/2-T_amb)/800)

I_cal=(1-f)*m_H2O_gen*((h[14]-h[15])*(1.05/0.7-1)+T[0]*(s[14]-s[15]))
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A.2 Diferença de temperatura mínima variável

———- PFF Quente ———-

Subprogram PCquente(Pa, T[2], T[4], T[17], Qe, m_H2O_evap, xv, h[2] : Delta_T_PC, Delta_T_evap,

T[3], T[5], T[6], T[16], Pb, mv, h[3..6], Cp_H2O_evap, Qpc)

Delta_T_PC=T[3]-T[5]

Delta_T_PC=-4.221+0.879*Pa-0.942*(T[5]-273.15)+0.732*(T[2]-273.15)

Qpc=mv*(h[2]-h[3])

Qpc=mv*(h[6]-h[5])

Call NH3H2O(123,T[3],Pa,xv: T3, P[3], x[3], h[3], s[3], u[3], v[3], Qu[3])

Call NH3H2O(234,Pb,xv,h[6]: T[6], P[6], x[6], h6, s[6], u[6], v[6], Qu[6])

"Válvula"

h[3]=h[4]

"Evaporador"

Delta_T_evap = T[17]-T[5]

T[5]=-0.15-0.011*(T[4]-273.15)+1.006*(T[17]-273.15)+273.15

Call NH3H2O(123,T[5],Pb,xv: T5, P[5], x[5], h[5], s[5], u[5], v[5], Qu[5])

Call NH3H2O(234,Pb,xv,h[4]: T[4], P[4], x[4], h4, s[4], u[4], v[4], Qu[4])

Qe = mv*(h[5]-h[4])

Qe = m_H2O_evap*Cp_H2O_evap*(T[17]-T[16])

Cp_H2O_evap=SPECHEAT(Water, T=T[17],P=2)

END

———- PFF Frio ———-

Subprogram PCfrio (Pa, T[2], T[4], T[17], Qe, m_H2O_evap, xv, h[2] : Delta_T_PC, Delta_T_evap,

T[3], T[5], T[6], T[16], Pb, mv, h[3..6], Cp_H2O_evap, Qpc)

Delta_T_PC=T[3]-T[5]

Delta_T_PC=-4.125+0.607*(T[2]-273.15)-0.29*(T[5]-273.15)-0.754*Pa

Qpc=mv*(h[2]-h[3])

Qpc=mv*(h[6]-h[5])
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Call NH3H2O(123,T[3],Pa,xv: T3, P[3], x[3], h[3], s[3], u[3], v[3], Qu[3])

Call NH3H2O(234,Pb,xv,h[6]: T[6], P[6], x[6], h6, s[6], u[6], v[6], Qu[6])

"valvula"

h[3]=h[4]

"evaporador"

Delta_T_evap = T[17]-T[5]

T[5]=-0.15-0.011*(T[4]-273.15)+1.006*(T[17]-273.15)+273.15

Call NH3H2O(123,T[5],Pb,xv: T5, P[5], x[5], h[5], s[5], u[5], v[5], Qu[5])

Call NH3H2O(234,Pb,xv,h[4]: T[4], P[4], x[4], h4, s[4], u[4], v[4], Qu[4])

Cp_H2O_evap=SPECHEAT(Water, T=T[17],P=2)

Qe = mv*(h[5]-h[4])

Qe = m_H2O_evap*Cp_H2O_evap*(T[17]-T[16])

END

———- PFF ———-

Procedure PC (Pa, T[2], T[4], T[17], Qe, m_H2O_evap, xv, h[2] : Delta_T_PC, Delta_T_evap, T[3],

T[5], T[6], T[16], Pb ,mv ,h[3..6], Cp_H2O_evap, Qpc)

Call PCquente (Pa, T[2], T[4], T[17], Qe, m_H2O_evap, xv, h[2] : Delta_T_PC, Delta_T_evap, T[3],

T[5], T[6], T[16], Pb, mv, h[3..6], Cp_H2O_evap, Qpc)

IF (T[6]-T[5])<(T[2]-T[3]) Then

Call PCfrio (Pa, T[2], T[4], T[17], Qe, m_H2O_evap, xv, h[2] : Delta_T_PC, Delta_T_evap, T[3], T[5],

T[6], T[16], Pb, mv, h[3..6], Cp_H2O_evap, Qpc)

ENDIF

END

———- Ciclo ———-

Subprogram Ciclo (T[4], T[14], T[17], T[18], Qu[1], Qu[2], Qu[7], Qu[11], Qe, DeltaT_bomba, m_H2O_cond,

m_H2O_evap, m_H2O_absor, m_H2O_gen, xv : T[1], T[2], T[3], T[5], T[6], T[7], T[8], T[9], T[10], T[11],

T[12], T[13], T[15], T[16], T[19], T[20], T[21], xr, xp, mv, mp, mr, Pa, Pb, Cp_H2O_cond, Cp_H2O_evap,
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Cp_H2O_absor, Cp_H2O_gen, Q[2], Q[5], Q[7], Q[8], Q[9], Q[11], UA_cond, UA_pc, UA_absor, UA_evap,

UA_mhx, UA_gen, Delta_T_Cond, Delta_T_PC, Delta_T_evap, Delta_T_absor, Delta_T_MHX, Delta_T_ger,

Delta_P, Qpc)

"Condensador"

Delta_T_Cond = T[2]-T[18]

Delta_T_Cond = 171.792-159.769*xv+1.433*Pa-0.234*(T[1]-273.15)-0.38*(T[18]-273.15)

UA_cond=ln((T[2]-T[18])/(T[1]-T[19]))*(m_H2O_cond*Cp_H2O_cond*(T[19]-T[18]))/((T[2]-T[18])-(T[1]-T[19]))

Call NH3H2O(238, Pa,xv,Qu[1]: T[1], P[1], x[1], h[1], s[1], u[1], v[1], Qu1)

Call NH3H2O(238, Pa,xv,Qu[2]: T[2], P[2], x[2] , h[2], s[2], u[2], v[2], Qu2)

Cp_H2O_cond=SPECHEAT(Water, T=T[18],P=2)

Q[2]=mv*(h[1]-h[2])

Q[2]=m_H2O_cond*Cp_H2O_cond*(T[19]-T[18])

"PFF e válvula"

Call PC (Pa, T[2], T[4], T[17], Qe, m_H2O_evap, xv, h[2] : Delta_T_PC, Delta_T_evap, T[3], T[5], T[6],

T[16], Pb, mv, h[3..6], Cp_H2O_evap, Qpc)

UA_pc=ln((T[3]-T[5])/(T[2]-T[6]))*Qpc/((T[3]-T[5])-(T[2]-T[6]))

"Evaporador"

exp(UA_evap*((T[16]-T[4])-(T[17]-T[5]))/Qe)-(T[16]-T[4])/(T[17]-T[5])=0

Q[5]=Qe

"Absorvedor"

T[21]=T[19]

Delta_T_absor = T[7] - T[21]

Delta_T_absor=56.53+6.8*Pb-1.117*(T[21]-273.15)+731.165*mp-123.896*xp-2867.271*mv

Call NH3H2O(234,Pb,xp,h[13]: T[13], P[13], x[13], h13, s[13], u[13], v[13], Qu[13])

Call NH3H2O(128, T[7],Pb,Qu[7]: T7, P[7], xr, h[7], s[7], u[7], v[7], Qu7)

Cp_H2O_absor = SPECHEAT(Water, T=T[21],P=2)

Qa=mv*h[6]+mp*h[13]-mr*h[7]

Qa = m_H2O_absor*Cp_H2O_absor*(T[20]-T[21])

exp(UA_absor*((T[7]-T[21])-(T[13]-T[20]))/Qa)-(T[7]-T[21])/(T[13]-T[20])=0

Q[7] = Qa

"Válvula da solução"

h[13] = h[12]

"Bomba"
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T[8] = T[7] + DeltaT_bomba

Q[8]=mr*(h[8]-h[7])

"PS"

Delta_T_MHX = T[11]-T[12]

Delta_T_MHX = -12.688-322.418*mp+137.106*mr+26.544*xr+0.833*(T[11]-273.15)-0.791*(T[8]-273.15)

DTm=T[12]-T[8]

Q[9] = mp*(h[11]-h[12])

Q[9] = mr*(h[9]-h[8])

exp(UA_mhx*((T[12]-T[8])-(T[11]-T[9]))/Q[9])-(T[12]-T[8])/(T[11]-T[9])=0

Delta_P=0.5*(mr*v[9]*1000*60/2.87)2̂.5

Call NH3H2O(123,T[8],Pa+Delta_P,xr: T8, P[8], x[8], h[8], s[8], u[8], v[8], Qu[8])

Call NH3H2O(123,T[12],Pa,xp: T12, P[12], x[12], h[12], s[12], u[12], v[12], Qu[12])

"Gerador"

Delta_T_ger =T[14]-T[11]

Delta_T_ger = 6.308-0.422*Pa-8.580*m_H2O_gen+0.223*(T[14]-273.15)-0.182*(T[1]-273.15)

Call NH3H2O(123,T[9],Pa+Delta_P,xr: T9, P[9], x[9], h[9], s[9], u[9], v[9], Qu[9])

Call NH3H2O(234,Pa,xr, h[9]:T[10], P[10], x[10], h[10], s[10], u[10], v[10], Qu[10])

Call NH3H2O(238,Pa,xp,Qu[11]: T[11], P[11], x[11], h[11], s[11], u[11], v[11], Qu11)

Cp_H2O_gen = SPECHEAT(Water, T=T[14],P=2)

Qg=-mr*h[9]+mp*h[11]+mv*h[1]

Qg = m_H2O_gen*Cp_H2O_gen*(T[14]-T[15])

exp(UA_gen*((T[15]-T[9])-(T[14]-T[11]))/Qg)-(T[15]-T[9])/(T[14]-T[11])=0

Q[11]=Qg

mp + mv = mr

mp*xp + mv*xv = mr*xr

END

———- x_corr ———-

Procedure x_corr(T[9],T[11],Pa,xr:x)

call NH3H2O(238,Pa,xr,0:T,P,x,h,s,u,v,Qu)

call NH3H2O(128,(T[11]+T)/2,Pa,1: T11, P_g, xg, h_g, s_g, u_g, v_g, Qu_g)

call NH3H2O(128,T[9],Pa,1: T9, P[9], x_max, h_max, s_max, u_max, v_max, Qu_max)

x=0.33*xg+0.67*x_max
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END

———- Calcula ———-

Procedure Calcula (T[4], T[14], T[17], T[18], Qu[1], Qu[2], Qu[7], Qu[11], Qe, DeltaT_bomba, m_H2O_cond,

m_H2O_evap, m_H2O_absor, m_H2O_gen, xvi : T[1], T[2], T[3], T[5], T[6], T[7], T[8], T[9], T[10],

T[11], T[12], T[13], T[15], T[16], T[19], T[20], T[21], xv, xr, xp, mv, mp, mr, Pa, Pb, Cp_H2O_cond,

Cp_H2O_evap, Cp_H2O_absor, Cp_H2O_gen, Q[2], Q[5], Q[7], Q[8], Q[9], Q[11], UA_cond, UA_pc,

UA_absor, UA_evap, UA_mhx, UA_gen, Delta_T_Cond, Delta_T_PC, Delta_T_evap, Delta_T_absor,

Delta_T_MHX, Delta_T_ger, Delta_P, Qpc)

xv:=xvi

dxv:=0.0001

i=0

Repeat

i=i+1

xv:=xv-dxv

Call Ciclo (T[4], T[14], T[17], T[18], Qu[1], Qu[2], Qu[7], Qu[11], Qe, DeltaT_bomba, m_H2O_cond,

m_H2O_evap, m_H2O_absor, m_H2O_gen, xv : T[1], T[2], T[3], T[5], T[6], T[7], T[8], T[9], T[10], T[11],

T[12], T[13], T[15], T[16], T[19], T[20], T[21], xr, xp, mv, mp, mr, Pa, Pb, Cp_H2O_cond, Cp_H2O_evap,

Cp_H2O_absor, Cp_H2O_gen, Q[2], Q[5], Q[7], Q[8], Q[9], Q[11], UA_cond, UA_pc, UA_absor, UA_evap,

UA_mhx, UA_gen, Delta_T_Cond, Delta_T_PC, Delta_T_evap, Delta_T_absor, Delta_T_MHX, Delta_T_ger,

Delta_P, Qpc)

Call x_corr(T[9],T[11],Pa,xr:x)

Until xv<=x

Until ABS(x-xv)<0,0001

END

———- Verifica ———-

Procedure Verifica (T[1], T[2], T[4], T[5], T[8], T[11], T[14], T[17], T[18], T[21], xv, xr, xp, Pa, Pb,

mv, mr, mp, m_H2O_gen : erro_T1, erro_T2, erro_T4, erro_T5, erro_T8, erro_T11, erro_T14, erro_T17,

erro_T18, erro_T21, erro_xv, erro_xr, erro_xp, erro_Pa, erro_Pb, erro_mv, erro_mr, erro_mp, erro_mH2O_gen)

IF (T[1]<273.15+80.5) OR (T[1]>273.15+95) THEN

erro_T1:=1

ELSE

erro_T1:=0

ENDIF

IF (T[2]<273.15+29.7) OR (T[2]>273.15+42.1) THEN
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erro_T2:=1

ELSE

erro_T2:=0

ENDIF

IF (T[4]<273.15-5.5) OR (T[4]>273.15+8.4) THEN

erro_T4:=1

ELSE

erro_T4:=0

ENDIF

IF (T[5]<273.15+4.2) OR (T[5]>273.15+16.1) THEN

erro_T5:=1

ELSE

erro_T5:=0

ENDIF

IF (T[8]<273.15+37.4) OR (T[8]>273.15+46.6) THEN

erro_T8:=1

ELSE

erro_T8:=0

ENDIF

IF (T[11]<273.15+78.7) OR (T[11]>273.15+106.2) THEN

erro_T11:=1

ELSE

erro_T11:=0

ENDIF

IF (T[14]<273.15+102) OR (T[14]>273.15+114.1) THEN

erro_T14:=1

ELSE

erro_T14:=0

ENDIF

IF (T[17]<273.15+4.2) OR (T[17]>273.15+16.8) THEN

erro_T17:=1

ELSE

erro_T17:=0

ENDIF

IF (T[18]<273.15+28.8) OR (T[18]>273.15+41.5) THEN

erro_T18:=1

ELSE
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erro_T18:=0

ENDIF

IF (T[21]<273.15+31.5) OR (T[21]>273.15+44.2) THEN

erro_T21:=1

ELSE

erro_T21:=0

ENDIF

IF (xv<0.965) OR (xv>0.991) THEN

erro_xv:=1

ELSE

erro_xv:=0

ENDIF

IF (xr<0.417) OR (xr>0.533) THEN

erro_xr:=1

ELSE

erro_xr:=0

ENDIF

IF (xp<0.322) OR (xp>0.428) THEN

erro_xp:=1

ELSE

erro_xp:=0

ENDIF

IF (Pa<11.3) OR (Pa>17.4) THEN

erro_Pa:=1

ELSE

erro_Pa:=0

ENDIF

IF (Pb<3.1) OR (Pb>6.2) THEN

erro_Pb:=1

ELSE

erro_Pb:=0

ENDIF

IF (mv<2.46E-3) OR (mv>6.1E-3) THEN

erro_mv:=1

ELSE

erro_mv:=0

ENDIF
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IF (mr<1.9E-2) OR (mr>3.4E-2) THEN

erro_mr:=1

ELSE

erro_mr:=0

ENDIF

IF (mp<1.5E-2) OR (mp>3.1E-2) THEN

erro_mp:=1

ELSE

erro_mp:=0

ENDIF

IF (m_H2O_gen<0.15) OR (m_H2O_gen>0.35) THEN

erro_mH2O_gen:=1

ELSE

erro_mH2O_gen:=0

ENDIF

END

———- MAIN ———–

"Imposições"

xvi = 0.989

T_amb=273.15+30

f=0.25

"condensador"

Qu[1]=1

Qu[2]=0

m_H2O_cond =0.39

T[18] = 273.15 + 35

"evaporador"

Qe = 5

T[4] = 273.15+ 6

T[17] = 273.15 +14

"Absorvedor"

Qu[7] = 0

"Bomba"

DeltaT_bomba = 0.3
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"Gerador"

Qu[11]=0

m_H2O_gen = 0.33

T[14] = 273.15 +105

"MAIN"

Call Calcula (T[4], T[14], T[17], T[18], Qu[1], Qu[2], Qu[7], Qu[11], Qe, DeltaT_bomba, m_H2O_cond,

m_H2O_evap, m_H2O_absor, m_H2O_gen, xvi : T[1], T[2], T[3], T[5], T[6], T[7], T[8], T[9], T[10],

T[11], T[12], T[13], T[15], T[16], T[19], T[20], T[21], xv, xr, xp, mv, mp, mr, Pa, Pb, Cp_H2O_cond,

Cp_H2O_evap, Cp_H2O_absor, Cp_H2O_gen, Q[2], Q[5], Q[7], Q[8], Q[9], Q[11], UA_cond, UA_pc,

UA_absor, UA_evap, UA_mhx, UA_gen, Delta_T_Cond, Delta_T_PC, Delta_T_evap, Delta_T_absor,

Delta_T_MHX, Delta_T_ger, Delta_P, Qpc)

Call NH3H2O(238,Pa,xv,Qu[1]: T1, P[1], x[1], h[1], s[1], u[1], v[1], Qu1)

Call NH3H2O(238,Pa,xv,Qu[2]: T2, P[2], x[2] , h[2], s[2], u[2], v[2], Qu2)

Call NH3H2O(123,T[3],Pa,xv: T3, P[3], x[3], h[3], s[3], u[3], v[3], Qu[3])

Call NH3H2O(123,T[4],Pb,xv: T4, P[4], x[4], h[4], s[4], u[4], v[4], Qu[4])

Call NH3H2O(123,T[5],Pb,xv: T5, P[5], x[5], h[5], s[5], u[5], v[5], Qu[5])

Call NH3H2O(123,T[6],Pb,xv: T6, P[6], x[6], h[6], s[6], u[6], v[6], Qu[6])

Call NH3H2O(128,T[7],Pb,Qu[7]: T7, P[7], x[7], h[7], s[7], u[7], v[7], Qu7)

Call NH3H2O(123,T[8],Pa+Delta_P,xr: T8, P[8], x[8], h[8], s[8], u[8], v[8], Qu[8])

Call NH3H2O(123,T[9],Pa+Delta_P,xr: T9, P[9], x[9], h[9], s[9], u[9], v[9], Qu[9])

Call NH3H2O(123,T[10],Pa,xr:T10, P[10], x[10], h[10], s[10], u[10], v[10], Qu[10])

Call NH3H2O(238,Pa,xp,Qu[11]: T11, P[11], x[11], h[11], s[11], u[11], v[11], Qu11)

Call NH3H2O(123,T[12],Pa,xp: T12, P[12], x[12], h[12], s[12], u[12], v[12], Qu[12])

Call NH3H2O(123,T[13],Pb,xp: T13, P[13], x[13], h[13], s[13], u[13], v[13], Qu[13])

DUPLICATE i=0,21

Tc[i]=T[i]-273.15

END

DUPLICATE i=1, 6

m[i]=mv

END

DUPLICATE i=7, 10

m[i]=mr

END

DUPLICATE i=11,13

m[i]=mp

END
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m[14]=m_H2O_gen

m[14]=m[15]

m[16]=m_H2O_evap

m[16]=m[17]

m[18]=m_H2O_cond

m[18]=m[19]

m[20]=m_H2O_absor

m[20]=m[21]

Call Verifica (T[1], T[2], T[4], T[5], T[8], T[11], T[14], T[17], T[18], T[21], xv, xr, xp, Pa, Pb, mv, mr, mp,

m_H2O_gen : erro_T1, erro_T2, erro_T4, erro_T5, erro_T8, erro_T11, erro_T14, erro_T17, erro_T18,

erro_T21, erro_xv, erro_xr, erro_xp, erro_Pa, erro_Pb, erro_mv, erro_mr, erro_mp, erro_mH2O_gen)

DELTA_Q = Q[2]+Q[7]-Q[5]-Q[11]-Q[8]

COP = Q[5]/Q[11]

———– ANÁLISE EXERGÉTICA ———–

"Exergias"

Call NH3H2O(123,298.15,1,0.5: T[0], P[0], x[0], h[0], s[0], u[0], v[0], Qu[0]) cálculo do estado de refer-

ência T=25oC P=1 bar x=0,5

DUPLICATE i=1,13

e[i]=(h[i]-h[0])-T[0]*(s[i]-s[0])

E_dot[i]=m[i]*e[i]

END

h0w=ENTHALPY(Water,T=298.15,P=1)

s0w=ENTROPY(Water,T=298.15,P=1)

DUPLICATE i=14,21

h[i]=ENTHALPY(Water,T=T[i],P=2)

s[i]=ENTROPY(Water,T=T[i],P=2)

e[i]=(h[i]-h0w)-T[0]*(s[i]-s0w)

E_dot[i]=m[i]*e[i]

END

"Balanço exergético"

E_dot[1]+E_dot[18]=E_dot[2]+E_dot[19]+I_cond condensador

E_dot[2]+E_dot[5]=E_dot[3]+E_dot[6]+I_pc PC

E_dot[3]=E_dot[4]+I_v válvula refrigerante
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E_dot[4]+E_dot[17]=E_dot[5]+E_dot[16]+I_evap evaporador

E_dot[13]+E_dot[6]+E_dot[21]=E_dot[7]+E_dot[20]+I_absor absorvedor

E_dot[7]+Q[8]=E_dot[8]+I_bomba bomba

E_dot[12]=E_dot[13]+I_vs válvula solução

E_dot[8]+E_dot[11]=E_dot[9]+E_dot[12]+I_mhx MHX

E_dot[14]+E_dot[9]=E_dot[11]+E_dot[15]+E_dot[1]+I_ger gerador

I_total=I_ger+I_mhx+I_vs+I_v+I_bomba+I_absor+I_evap+I_pc+I_cond+I_col+I_cal

I_col=f*(E_dot[15]-E_dot[14])+(Q_col-Q_reflectido)*(1-298.15/((T[14]+T[15])/2))

f*Q[11]=A_solar*eta_col*0.8

Q_col=f*Q[11]/eta_col

Q_reflectido=Q_col*(1-0.7)

Q_perdas=Q_col*(3*((T[14]+T[15])/2-T_amb)/800)

eta_col=0.7-(3*((T[14]+T[15])/2-T_amb)/800)

I_cal=(1-f)*m_H2O_gen*((h[14]-h[15])*(1.05/0.7-1)+T[0]*(s[14]-s[15]))
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