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RESUMO 

 

Compressores de refrigeração são projetados e testados em calorímetros 

para condições de operação em regime permanente previstas em normas. 

No entanto, o regime de operação de um refrigerador doméstico 

convencional é tipicamente transiente e periódico, com períodos 

alternados em que o compressor está ligado (on) ou desligado (off). Isso 

resulta em um projeto desacoplado da operação do sistema de 

refrigeração, uma vez que as condições de teste em calorímetro não 

representam necessariamente as condições do sistema. O presente 

trabalho considera o desenvolvimento de uma bancada experimental para 

testes de compressores em condições transientes cíclicas de sistemas. Em 

uma primeira etapa, curvas de pressão de evaporação e condensação 

medidas em um refrigerador operando em regime on/off foram 

empregadas como dados de entrada na nova bancada, avaliando-se então 

os principais parâmetros de desempenho do compressor. Os resultados 

obtidos nessa etapa mostraram boa concordância com os dados medidos 

para o mesmo compressor funcionando no refrigerador, validando assim 

o novo conceito de calorímetro. Posteriormente, um sistema virtual de 

refrigeração foi desenvolvido na linguagem Modelica e acoplado ao 

calorímetro. O sistema virtual simula os componentes do refrigerador, 

exceto o compressor, e tem como função fornecer ao calorímetro 

emulador a condição de operação instantânea do sistema através da 

interação com o compressor sendo testado, além dos tempos de on e off 
do ciclo. A estratégia utilizada para o acoplamento entre o modelo de 

simulação e a bancada experimental mostrou-se confiável. O 

comportamento cíclico do refrigerador operando em diferentes 

temperaturas ambientes (16 °C, 25 °C e 32 °C) foi reproduzido na 

bancada utilizando o procedimento acoplado entre o compressor e o 

sistema virtual. Os resultados foram comparados com dados 

experimentais do refrigerador, mostrando boa concordância na condição 

de operação referência (32 °C), mas diferenças foram observadas nas 

demais condições (16 °C e 25 °C) em função de desvios na previsão da 

pressão de sucção. Apesar de melhorias serem ainda necessárias no 

modelo do sistema, o novo conceito de calorímetro foi validado como 

alternativa para avaliar o efeito de modificações de projeto do compressor 

de forma acoplada ao sistema de refrigeração.  

 

Palavras-chave: Refrigeração doméstica. Compressores alternativos. 

Testes de compressores. Calorímetros. Modelica. 





ABSTRACT 

 

Reciprocating compressor are designed and tested in calorimeters under 

steady-state operating conditions defined by standards. However, most 

household refrigerators operate under transient and periodic regimes, 

characterized by alternate periods in which the compressor is either 

operating (on) or idle (off). The result is a decoupled design approach 

since steady-state conditions not necessarily represent the operating 

conditions found in refrigerators. The present work considers the 

development of an experimental facility to test compressors under actual 

transient operating conditions of refrigerators. Initially, curves of 

evaporating and condensing pressures measured in a household 

refrigerator operating under on/off cycling conditions were prescribed as 

input data for the new calorimeter facility. The main parameters of 

compressor performance were measured in such transient conditions and 

found in good agreement with the experimental data obtained for the same 

compressor working in the refrigerator, hence validating the new 

calorimeter test facility. A virtual refrigeration system was then 

developed using the Modelica modeling language in order to simulate the 

components of a household refrigerator, except for the compressor. The 

virtual system was then coupled to the new calorimeter so to provide the 

instantaneous operating condition resulting from the interaction between 

the compressor under test and the virtual system. The virtual system 

model is also used to set when the compressor is on or off based on 

predictions for the freezer temperature. The strategy used for the coupling 

between the virtual model and the experimental facility proved to be 

reliable. The coupled procedure was used to emulate a compressor 

working in a household refrigerator under different ambient temperatures 

(16 °C, 25 °C and 32 °C). Results for the compressor performance were 

found in good agreement with experimental data obtained in the 

refrigerator at the reference ambient temperature (32 °C) while some 

deviations were verified in the other conditions (16 °C and 25 °C) due to 

differences in the prediction of the suction pressure. Although 

improvements are still required in the modeling of the refrigeration 

system, the new calorimeter facility was validated as a viable method to 

assess the effect of different compressor designs in a coupled manner with 

the refrigeration system. 

 

Keywords: Domestic refrigeration. Reciprocating compressors. 

Compressor testing. Calorimeters. Modelica.   
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Introdução                                                                                                                    23 

1 INTRODUÇÃO 

Refrigeradores são aparelhos eletrodomésticos utilizados para 

acondicionar alimentos sob temperatura controlada. Tais aparelhos 

tornaram-se essenciais na vida da civilização moderna. Apesar de o 

consumo de energia unitário de um refrigerador doméstico ser 

relativamente pequeno, o grande número de refrigeradores em operação 

faz com que o consumo total desses aparelhos represente uma parcela 

significativa da demanda de energia elétrica do setor residencial. Em nível 

mundial, existem em torno de 1,4 bilhão de refrigeradores domésticos em 

operação, responsáveis por aproximadamente 15% do consumo de 

energia elétrica no setor residencial (Barthel & Götz, 2012). Tal fato 

destaca a importância de pesquisas em refrigeradores visando aumentar a 

eficiência desses aparelhos.  

1.1 CICLO DE REFRIGERAÇÃO 

Um refrigerador doméstico é composto por duas partes básicas, um 

gabinete termicamente isolado e um sistema de refrigeração. Dentre as 

diversas tecnologias de refrigeração, o ciclo de refrigeração por 

compressão mecânica de vapor é empregado em praticamente todos os 

refrigeradores domésticos. Este ciclo consiste em um circuito fechado 

composto por quatro componentes básicos (compressor, condensador, 

evaporador e dispositivo de expansão) por onde circula um fluido volátil. 

O fluido de trabalho, conhecido por fluido refrigerante, tem suas 

propriedades termodinâmicas alteradas ao longo do ciclo, permitindo que 

calor seja retirado do ambiente frio e rejeitado para o ambiente quente.  

Em refrigeradores domésticos, onde o dispositivo de expansão é 

geralmente um tubo capilar, além dos componentes básicos supracitados 

é comum a utilização de um trocador de calor entre o tubo capilar e a linha 

de sucção. A Figura 1.1 (a) apresenta um esquema básico do ciclo de 

refrigeração por compressão mecânica de vapor típico de refrigeradores 

domésticos.  

O compressor e o dispositivo de expansão dividem o ciclo de 

refrigeração em um lado de alta pressão (região de condensação) e um 

lado de baixa pressão (região de evaporação). No lado de baixa pressão, 

o fluido refrigerante vaporiza no evaporador, removendo calor do 

ambiente refrigerado (baixa temperatura), enquanto que no lado de alta 

pressão calor é rejeitado para o ambiente externo (alta temperatura) no 

condensador. A potência consumida pelo compressor é utilizada para 
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elevar a pressão e a temperatura do fluido refrigerante (do ponto 1 para o 

ponto 2) e promover a circulação de refrigerante pelo sistema. 

 

 
Figura 1.1 – Desenho esquemático (a) e diagrama p-h (b) do ciclo de 

refrigeração por compressão mecânica de vapor típico de refrigeradores 

domésticos. Fonte: do autor. 

O ciclo de refrigeração pode ser representado através do diagrama 

de pressão versus entalpia específica (p-h), conforme ilustrado na Figura 

1.1 (b). Percorrendo o ciclo a partir do ponto 1, o fluido refrigerante que 

se encontra como vapor à baixa temperatura e pressão é comprimido pelo 

compressor até atingir a pressão de condensação. Após a compressão, 

ponto 2, o fluido refrigerante na forma de vapor superaquecido atinge uma 

temperatura superior a do ambiente externo. No condensador, o fluido 

rejeita calor para o ambiente externo, reduzindo sua temperatura e 

sofrendo mudança para a fase líquida, ponto 3. Ao passar pelo tubo 

capilar, o fluido tem sua pressão reduzida, chegando ao ponto 4 na forma 

de uma mistura de líquido e vapor com temperatura inferior à do ambiente 

refrigerado. Finalmente, ao passar pelo evaporador, calor é retirado do 

ambiente refrigerado e entregue ao fluido até este atingir a fase de vapor, 

ponto 5. O trocador de calor tubo capilar - linha de sucção reduz o título 

do refrigerante na entrada do evaporador, ponto 4, aumentando a 
capacidade de refrigeração do sistema e aumenta a temperatura do gás na 

entrada do compressor, ponto 5 para o ponto 1, fechando o ciclo. 
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1.2 OPERAÇÃO TRANSIENTE DE REFRIGERADORES 

O regime de operação de um refrigerador é tipicamente transiente 

e periódico em função do método de controle da capacidade de 

refrigeração do sistema. Exceto em refrigeradores de alta eficiência, este 

controle é realizado através do acionamento e desligamento do 

compressor pela ação de um termostato que controla a temperatura interna 

do gabinete. Tal estratégia de controle é denominada controle on/off. 

Durante o período em que o compressor está ligado, ocorre a 

redução da temperatura dos compartimentos refrigerados através da 

remoção de calor no evaporador. Isso acontece até que uma temperatura 

mínima seja alcançada, seguido do desligamento do compressor. No 

período de compressor desligado, verifica-se o aquecimento dos 

ambientes refrigerados devido à carga térmica infiltrada no gabinete. Este 

aquecimento ocorre até uma temperatura máxima, definida pelo sistema 

de controle, quando então o compressor é novamente acionado, dando 

início a mais um ciclo on/off. A Figura 1.2 ilustra esta operação cíclica 

típica de refrigeradores domésticos que permitem a equalização das 

pressões quando o compressor encontra-se desligado, mostrando as 

variações de temperatura nos ambientes refrigerados e de pressão nas 

linhas de sucção e descarga do compressor.  

O método de controle de capacidade de refrigeração através de 

períodos alternados de compressor ligado e desligado causa perturbações 

no sistema, resultando em períodos em que a condição de operação é 

tipicamente transiente (Diniz, 2018). A Figura 1.2 (b) apresenta as 

pressões de sucção e de descarga durante um ciclo on/off completo. Nota-

se que com a partida do sistema, há uma rápida elevação na pressão de 

descarga acompanhada de uma redução menos intensa da pressão de 

sucção. O comportamento transiente logo após a partida do compressor 

está relacionado com a redistribuição e acúmulo de refrigerante nos 

componentes do sistema. Após esse período, a tendência do sistema é 

estabilizar-se, porém em algumas condições de operação com períodos 

entre ciclos muito pequenos, o compressor pode ser desligado antes que 

ocorra a estabilização das pressões. Com o desligamento do sistema, a 

vazão fornecida pelo compressor é interrompida instantaneamente, porém 

a vazão de refrigerante pelo tubo capilar continua em função da diferença 

de pressão entre o condensador e o evaporador. Após um certo período, 

ocorre a equalização dessas pressões. Fluido refrigerante a baixa 

temperatura proveniente do evaporador entra no compressor resfriando 

seus componentes internos e favorecendo a dissolução de fluido 

refrigerante no óleo lubrificante. 
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(a) Temperaturas dos compartimentos refrigerados ao longo de um ciclo. 

 
(b) Pressões de sucção e descarga ao longo de um ciclo on/off. 

Figura 1.2 – Operação cíclica on/off típica de refrigeradores domésticos. 

O regime transiente periódico do refrigerador afeta o consumo de 

energia elétrica, não apenas devido à variação da potência consumida pelo 

compressor ao longo do ciclo, mas também pelo fator de funcionamento 

do refrigerador, definido como a razão entre o tempo de funcionamento 
do compressor e o tempo de um ciclo completo. As características desses 

transientes dependem de aspectos como carga de refrigerante, 

temperaturas do compartimento para as quais o compressor é ligado e 

desligado, geometria dos componentes, entre outros. Em virtude dessa 
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grande interdependência, o funcionamento transiente de um refrigerador 

não é de fácil previsão. 

As curvas características que fornecem as informações acerca do 

comportamento do refrigerador são geralmente obtidas através de testes 

realizados em câmaras climatizadas, com temperatura e umidade do ar 

externo controladas, onde o refrigerador é submetido a diferentes 

condições de operação para avaliação do consumo de energia e outras 

características de operação do produto. Esse tipo de teste é bastante 

dispendioso, pois requer a preparação de um protótipo instrumentado e 

demanda bastante tempo desde a preparação até a obtenção dos 

resultados. Uma alternativa aos ensaios experimentais pode ser obtida a 

partir de modelos numéricos desenvolvidos para simular o 

comportamento transiente de refrigeradores. Em geral, modelos que 

apresentam resultados satisfatórios necessitam caracterizar fenômenos 

físicos complexos como, por exemplo, o escoamento multifásico nos 

trocadores de calor, a transferência de calor no trocador de calor 

intermediário e a dissolução de fluido refrigerante no óleo lubrificante. 

Além disso, esses modelos são geralmente desenvolvidos para um 

refrigerador específico, sendo de difícil adaptação para outros sistemas. 

1.3 COMPRESSOR ALTERNATIVO 

Apesar de que refrigeradores domésticos operam em condições 

tipicamente transientes, compressores alternativos são tradicionalmente 

projetados para condições estabilizadas previstas em normas, com 

aprovação em testes de calorímetro (ASHRAE Standard 23). O resultando 

disso é um procedimento desacoplado de projeto, uma vez que as 

condições de calorímetro não necessariamente representam as condições 

reais de operação do compressor no refrigerador.  

Apesar desse cenário, esse procedimento de projeto desacoplado 

permitiu o aumento significativo da eficiência dos sistemas nas últimas 

décadas, mas parece ter atingido uma estagnação. Por outro lado, um 

procedimento de desenvolvimento integrado que permita projetar um 

compressor de desempenho ótimo para a condição real do sistema parece 

ser o caminho para encontrar novas oportunidades de projetos de 

compressores com o intuito de aumentar a eficiência, confiabilidade e 
reduzir o custo do compressor quando em operação em refrigeradores 

domésticos. 

O comportamento sistêmico de um refrigerador é influenciado 

pelas características dos ambientes internos e externos, de cada um de 

seus componentes e também pela interação entre os mesmos. Analisando 
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a operação de um compressor inserido em um sistema de refrigeração, 

observa-se que as pressões de sucção e descarga e a temperatura de sucção 

influenciam fortemente as características do ciclo de compressão. Em 

contrapartida, a vazão mássica fornecida pelo compressor e a temperatura 

de descarga para a condição de operação instantânea afetam os demais 

componentes do refrigerador. Essa interação entre os componentes do 

sistema de refrigeração é um desafio para o projeto integrado do 

compressor e do refrigerador. 

Apesar de a grande maioria dos trabalhos de pesquisa e 

desenvolvimento que visam o aumento da eficiência e confiabilidade de 

compressores serem conduzidos em condições estabilizadas de 

calorímetro, recentemente tem havido um aumento do enfoque na análise 

do desempenho de compressores operando em condições transientes de 

sistemas. 

1.4 OBJETIVO DO TRABALHO 

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver um aparato 

experimental para análise do desempenho de compressores integrados em 

sistemas de refrigeração. Para isso, uma bancada experimental foi 

desenvolvida para testes de compressores de forma acoplada a um sistema 

virtual de refrigeração (Hardware-In-the-Loop). O sistema virtual 

permite simular o comportamento dinâmico do refrigerador, fornecendo 

a condição de operação instantânea para a bancada através da interação 

em tempo real com o compressor em teste.  

O procedimento integrado de desenvolvimento aqui proposto 

permitirá avaliar experimentalmente novas concepções de projeto do 

compressor para condições de operação mais próximas daquelas 

observadas em sistemas reais, além da comparativa do desempenho de 

diferentes compressores operando em um determinado sistema de 

refrigeração. 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Após a presente introdução, o Capítulo 2 apresenta uma revisão de 

trabalhos referentes a compressores de refrigeração e modelos de 
simulação para sistemas de refrigeração, ambos com foco em condições 

transientes. Na sequência, o Capítulo 3 descreve em detalhes a bancada 

experimental para testes de compressores em condições de operação 

transientes, denominada calorímetro emulador. No Capítulo 4 é 

apresentado o sistema virtual de refrigeração desenvolvido para 
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acoplamento com o calorímetro emulador, enquanto que o Capítulo 5 

apresenta a estratégia utilizada para o acoplamento do modelo de 

simulação com a bancada experimental. Os resultados de análises 

realizadas com essa bancada experimental, desenvolvida para análise do 

compressor integrado em sistemas de refrigeração, são apresentados no 

Capítulo 6. Finalmente, o Capítulo 7 apresenta uma síntese do trabalho, 

as principais conclusões e sugestões para trabalhos futuros.   
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

Neste capítulo, apresenta-se uma revisão de artigos da literatura 

relevantes ao escopo do presente trabalho. A revisão foi dividida em duas 

partes: a primeira considera estudos sobre compressores de refrigeração e 

a segunda aborda modelos para simulação de sistemas de refrigeração, 

com foco em condições de operação transientes.  

2.1 INVESTIGAÇÕES DE TRANSIENTES EM COMPRESSORES  

Porkhial et al. (2002) realizaram testes experimentais em um 

refrigerador visando melhor compreender o comportamento transiente do 

compressor. Medições foram realizadas para temperatura e pressão na 

entrada e na saída do compressor (Figura 2.1 e Figura 2.2), temperatura 

da carcaça e potência elétrica consumida durante um teste de transiente 

de partida do refrigerador. A partir de análises dos dados experimentais, 

os autores desenvolveram um modelo de simulação transiente para o 

compressor. O processo de compressão foi considerado adiabático e a 

vazão mássica foi determinada a partir da eficiência volumétrica. Os 

resultados do modelo para parâmetros globais de desempenho 

apresentaram boa concordância com os dados experimentais. Os autores 

observaram que a potência consumida pelo refrigerador operando em 

regime transiente é maior do que aquela consumida em regime 

permanente. 

Ndiaye e Bernier (2010) desenvolveram um modelo para 

simulação transiente de compressores herméticos alternativos operando 

em condição cíclica do tipo on/off. O comportamento do refrigerante no 

interior da carcaça e a evolução da temperatura dos componentes internos 

do compressor foram o foco da investigação. Os autores realizaram 

mudanças na modelagem da transferência de calor para representar o 

período do ciclo em que o compressor está desligado. O modelo 

desenvolvido foi validado a partir de comparações dos resultados com 

dados experimentais tanto para condições transientes (on/off) quanto para 

condições em regime permanente, com boa concordância sendo 

observada.  
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Figura 2.1 – Dados experimentais de pressão coletados na entrada e na saída do 

compressor do refrigerador. Adaptado de Porkhial et al. (2002). 

 

 
Figura 2.2 – Dados experimentais de temperatura coletados na entrada e na 

saída do compressor do refrigerador. Adaptado de Porkhial et al. (2002). 
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Negrão et al. (2011) apresentaram um modelo matemático semi-

empírico desenvolvido para simular em regime transiente a vazão mássica 

e a potência consumida por compressores alternativos de refrigeradores 

domésticos. O modelo consiste em equações termodinâmicas ajustadas 

com dados experimentais obtidos em calorímetro. Para validar os 

resultados do modelo, foram realizados testes experimentais em um 

freezer vertical operando em dois regimes transientes: partida e periódico. 

O modelo conseguiu prever bem o comportamento transiente tanto para a 

vazão mássica quanto para a potência consumida, exceto nos instantes 

iniciais dos testes, quando observaram uma pequena defasagem entre os 

dados experimentais e numéricos de vazão mássica (Figura 2.3). Os 

autores atribuíram como possível causa desta diferença o tempo de 

resposta do instrumento utilizado para medir a vazão mássica nos testes.  

 
Figura 2.3 – Comparação entre os resultados numérico e experimental para a 

vazão de massa do compressor durante teste periódico. Adaptado de Negrão et 

al. (2011). 

Dutra e Deschamps (2013) analisaram experimentalmente a 

transferência de calor no muffler de sucção, na câmara de descarga, na 

carcaça e no motor elétrico de um compressor de refrigeração doméstica 

operando em condições térmicas estabilizadas (regime permanente). O 

compressor foi instrumentado com termopares e sensores de fluxo de 

calor. Estimativas para os coeficientes de transferência de calor locais 

foram realizadas combinando as medições nos componentes supracitados 

com medições de temperaturas no gás. Os autores destacaram a 

dificuldade da instrumentação dos componentes internos do compressor 
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devido às temperaturas elevadas e à presença de óleo lubrificante. Os 

testes foram realizados em um calorímetro utilizado para estabelecer e 

controlar a condição de operação do compressor. A bancada experimental 

foi projetada para que o fluido refrigerante nas linhas de alta e baixa 

pressão sempre estivesse na forma de vapor superaquecido. Após a 

partida do compressor, os autores observaram que um período de 

aproximadamente 4 h é necessário para alcançar o regime permanente, 

devido a inércia térmica do compressor. Os resultados apontaram um 

elevado fluxo de calor na superfície superior da carcaça devido à 

incidência direta do jato de óleo lubrificante. Elevado fluxo de calor foi 

também observado na superfície do estator próxima ao muffler de sucção, 

em função da grande diferença de temperatura entre esses dois 

componentes. Variações na condição de operação do compressor 

produziram alterações nos fluxos de calor e nas temperaturas, mas 

consideravelmente menos quanto aos coeficientes de transferência de 

calor locais. Uma importante conclusão do trabalho foi que o escoamento 

de óleo lubrificante possui grande participação na rejeição de calor para 

o ambiente externo, principalmente na região superior da carcaça. 

Silva et al. (2016) também avaliaram experimentalmente a 

transferência de calor em diferentes componentes de um compressor 

alternativo, porém com foco nos transientes térmicos que ocorrem na 

operação do tipo on/off em sistemas de refrigeração (transiente cíclico). 

Os testes foram realizados em uma bancada de ciclo quente onde o 

compressor foi submetido a pressões de sucção e descarga constantes 

durante o período do ciclo em que o compressor estava ligado. Os autores 

testaram duas condições de períodos de tempo on/off: (i) 12 min/15 min; 

(ii) 25 min/30 min. O compressor foi instrumentado com diversos 

termopares e sensores de fluxo de calor, possibilitando avaliar os 

coeficientes de transferência de calor locais. Diferentes escalas de tempo 

associadas à transferência de calor foram observadas durante o transiente 

térmico, bem como a intensificação da troca de calor em diversas regiões 

do compressor em função do escoamento de óleo lubrificante. Os 

resultados também mostraram que a transferência de calor durante o 

regime cíclico difere bastante daquela observada em regime permanente. 

Em algumas regiões, como no muffler de sucção e na lateral do motor 

elétrico, o fluxo de calor em regime permanente mostrou-se 50% superior 

ao fluxo de calor médio durante o período de compressor ligado na 

condição em regime cíclico on/off. Isto destaca a importância de 

considerar os transientes térmicos em análises de desempenho do 

compressor.  
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2.2 MODELOS TRANSIENTES PARA SISTEMAS 

Uma revisão bibliográfica detalhada de modelos desenvolvidos 

para simulação de sistemas de refrigeração é apresentada por Hermes e 

Melo (2008). Os autores relatam que os primeiros modelos transientes 

datam do final dos anos 1970 e tratam exclusivamente de bombas de calor 

e condicionadores de ar. Mais tarde, no final da década de 1980, a procura 

por substitutos para o CFC-12 estimulou o desenvolvimento dos 

primeiros modelos para refrigeradores domésticos, elaborados com base 

na experiência adquirida de trabalhos relacionados com sistemas de maior 

porte. Através de uma comparação dos trabalhos encontrados, elencando 

informações como: tipo de refrigerador, características dos modelos 

utilizados para cada um dos componentes do sistema (compressor, 

evaporador, condensador, tubo capilar e gabinete), método de solução 

numérica das equações algébricas e regime de operação para qual o 

modelo foi validado (transiente de partida, cíclico ou instantes iniciais), 

os autores extraíram algumas conclusões. Os modelos adotam sistemas 

semelhantes de equações governantes, mas diferem em relação às 

hipóteses simplificativas, estratégias de solução numérica, informações 

empíricas e aplicações. São poucos os trabalhos que apresentam modelos 

capazes de simular a condição cíclica de refrigeradores e nenhum deles 

apresenta validação experimental para o cálculo do consumo de energia, 

considerando a potência consumida e o fator de funcionamento do 

refrigerador. 

Hermes e Melo (2008) desenvolveram um modelo para a 

simulação do comportamento dinâmico de refrigeradores domésticos. O 

modelo foi aplicado para simular um refrigerador com dois 

compartimentos refrigerados, em que o controle de temperatura do 

congelador é realizado através do acionamento e desligamento do 

compressor e a temperatura do refrigerador através da ação de um damper 
termostático. Cada componente do sistema foi modelado separadamente. 

O evaporador e o condensador foram resolvidos através do método dos 

volumes finitos com a aplicação das equações de conservação da massa e 

da energia. A parede sólida dos trocadores e a interação com o ar ambiente 

também foram consideradas. O tubo capilar foi modelado como não 

adiabático devido à troca de calor com a linha de sucção do compressor. 

O trocador de calor tubo capilar com a linha de sucção foi modelado 

através do conceito de efetividade de temperatura (ε - NUT). O modelo 

do compressor foi dividido em dois domínios: o modelo para a carcaça, 

que considera a transferência de calor na carcaça e as interações entre óleo 

e refrigerante, e o modelo do cilindro, que resolve o processo de 
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compressão. O modelo de simulação do refrigerador foi utilizado para 

determinar o regime transiente de partida e também o regime cíclico 

(Figura 2.4). Os resultados foram comparados com dados experimentais 

do refrigerador, com as estimativas para o consumo de energia e 

temperaturas dos compartimentos refrigerados apresentando erros 

máximos de ±10% e ±1 °C, respectivamente.  

 

 
Figura 2.4 – Comparação entre as pressões medidas e calculadas ao longo de 

um ciclo. Reproduzido de Hermes e Melo (2008). 

Pfafferott e Schmitz (2004) desenvolveram diversos modelos de 

componentes com o objetivo principal de montar uma biblioteca para 

investigação numérica de sistemas de refrigeração que utilizam o CO2 

como fluido refrigerante. A linguagem de programação Modelica foi 
escolhida, possuindo as características de ser orientada a objetos, não 

proprietária e baseada em equações que permitem a modelagem de 

sistemas físicos complexos com vários componentes interligados. Essa 

estratégia de simulação é especialmente adequada na modelagem 
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transiente de sistemas com grandes não linearidades e interações 

complexas entre componentes. Os autores focaram simulações transientes 

e em regime permanente de sistemas de refrigeração completos e também 

de componentes isolados, especialmente os trocadores de calor. 

Destacam-se os resultados de um modelo desenvolvido para simular um 

sistema de refrigeração de CO2 considerando a partida do sistema e 

mudanças na rotação do compressor. As curvas de pressão de sucção e 

descarga previstas pelo modelo apresentaram boa concordância com os 

dados experimentais (Figura 2.6), porém a vazão mássica através da 

válvula de expansão foi subestimada ao longo de todo o intervalo 

simulado (Figura 2.5). Em relação a esses resultados, os autores 

indicaram que as pressões e a vazão mássica nesses sistemas estão 

acopladas e, assim, diferenças em uma dessas variáveis terá influência 

sobre as outras. A diferença observada na vazão através da válvula de 

expansão foi atribuída ao modelo utilizado para o compressor.  

 

 
Figura 2.5 – Vazão mássica através da válvula de expansão. Adaptado de 

Pfafferott e Schmitz (2004). 
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(a) Pressão de descarga. 

 

 
(b) Pressão de sucção. 

 

Figura 2.6 – Pressões de descarga (a) e de sucção (b) do compressor. Adaptado 

de Pfafferott e Schmitz (2004). 
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Heinrich e Berthold (2006) desenvolveram uma biblioteca em 

Modelica para a simulação da dinâmica de refrigeradores domésticos e 

freezers. A biblioteca é composta por modelos que representam os 

componentes básicos de um sistema de refrigeração (Figura 2.7).  

 
Figura 2.7 – Desenho esquemático de um refrigerador doméstico. Adaptado de 

Heinrich e Berthold (2006). 

O modelo desenvolvido para o compressor considera a interação 

térmica entre seus subcomponentes. A vazão mássica de fluido 

refrigerante fornecida pelo compressor é calculada utilizando uma curva 

de eficiência volumétrica cujos coeficientes são ajustados a partir de 

dados de catálogo do compressor, que apresentam resultados de 

desempenho em diferentes temperaturas de condensação e evaporação. A 

potência elétrica consumida é estimada a partir das eficiências 

isentrópica, mecânica e elétrica. O modelo do compressor também 

considera a absorção e a dessorção de fluido refrigerante no óleo 

lubrificante, através de curvas experimentais para a solubilidade do 

refrigerante no óleo em função da temperatura e pressão no ambiente 

interno do compressor.  

Os trocadores de calor foram simulados com o método dos 

volumes finitos, com a prescrição de coeficientes de transferência de calor 

interno e externo. Os componentes foram implementados para um alto 

grau de reutilização dos modelos, permitindo modelar diferentes 

configurações de evaporadores e condensadores. Foi dada atenção 

especial à modelagem da fração de vazio devido à sua importância na 

caracterização do sistema. Os autores observaram que o emprego de 

modelos de fração de vazio aumenta significativamente o custo 
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computacional de simulação. Dentre os diferentes modelos 

implementados na biblioteca, destaca-se o modelo de Premoli com fator 

de correção para o volume de líquido, que apresentou simulações mais 

estáveis e resultados satisfatórios.  

Um modelo não adiabático foi desenvolvido para o tubo capilar, 

considerando a troca de calor com a linha de sucção. A vazão mássica 

através do tubo capilar foi calculada como uma função da pressão de 

condensação, pressão de evaporação, título ou temperatura do líquido 

subresfriado na saída do condensador, diâmetro e comprimento do tubo e 

da taxa de calor trocado no trocador intermediário. Detalhes sobre o 

cálculo da transferência de calor entre o tubo capilar e a linha de sucção 

não foram fornecidos, apenas indicando que o método dos volumes finitos 

foi utilizado.   

O gabinete foi modelado com diferentes elementos de capacidade 

térmica que interagem através de condução, convecção e radiação de 

calor. O modelo fornece um sinal de saída de temperatura do gabinete que 

é utilizado para o controle do acionamento e desligamento do compressor.  

Os autores validaram os modelos para a biblioteca através da 

simulação dinâmica de um refrigerador simples com única temperatura 

de gabinete operando em regime cíclico on/off. Os resultados do modelo 

(Figura 2.8) foram comparados com dados experimentais de temperaturas 

de condensação e evaporação, temperatura do gabinete e potência elétrica 

consumida pelo compressor, apresentando boa concordância. 

Após a validação do modelo, os autores realizaram uma série de 

análises de otimização do refrigerador, com destaque para duas delas. O 

primeiro estudo mostrou que a carga de refrigerante apresenta influência 

sobre o consumo de energia do refrigerador. Dessa forma, o modelo foi 

utilizado para determinar a carga de refrigerante ótima para uma 

configuração específica, mostrando-se uma ferramenta apropriada. A 

outra análise consistiu em simular o comportamento do refrigerador com 

cinco compressores diferentes. A Figura 2.9 apresenta os resultados do 

modelo para o consumo de energia do refrigerador e o fator de 

funcionamento para cada um dos compressores analisados. Observa-se 

que o compressor que resulta em menor consumo de energia do 

refrigerador não é necessariamente o compressor que apresenta o maior 

COP em condições nominais. Apesar do resultado interessante, é 

importante destacar que os compressores analisados pelos autores 

apresentam capacidades de refrigeração muito diferentes (37 W a 74 W) 

e que o baixo fator de funcionamento do refrigerador para os 

compressores de maior capacidade evidenciam o superdimensionamento 

do compressor para o refrigerador em estudo.  
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Figura 2.8 – Comparação dos resultados da simulação com dados experimentais 

do refrigerador. Adaptado de Heinrich e Berthold (2006). 

 

 
Figura 2.9 – Comparação do consumo de energia e do fator de funcionamento 

do refrigerador para um conjunto de compressores. Adaptado de Heinrich e 

Berthold (2006). 
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Kærn et al. (2011) investigaram o efeito do modelo de fração de 

vazio sobre a simulação dinâmica de um evaporador. Para isso, 

desenvolveram um modelo que simula um evaporador do tipo tubo-

dentro-de-tubo onde fluido refrigerante R22 escoa pelo tubo interno e 

uma mistura de etanol e água circula pelo tubo externo, em um arranjo 

contracorrente. O modelo foi implementado na plataforma Dymola, que 

emprega a linguagem Modelica, sendo então utilizado para prever o 

comportamento transiente decorrente de um aumento de vazão na saída 

do evaporador, simulando uma alteração no controle de capacidade do 

compressor. A simulação consiste em um evaporador operando 

inicialmente em regime permanente até o instante de tempo 𝑡 = 7  s, 

momento em que ocorre um aumento na vazão de massa na saída do 

evaporador. O estudo avaliou diferentes modelos de fração de vazio, além 

da hipótese de escoamento homogêneo, através de uma comparação com 

dados experimentais disponíveis. Os resultados (Figura 2.10) mostram 

que o modelo homogêneo reage muito rápido à alteração na condição de 

contorno, resultando em variações muito mais acentuadas do que as 

observadas experimentalmente. Além disso, o modelo homogêneo 

subestima em 2 a 3 vezes a massa total de refrigerante no interior do 

evaporador (Tabela 2.1), em comparação com modelos de fração de vazio 

que consideram diferentes velocidades para as fases do escoamento. Os 

demais modelos de fração de vazio avaliados apresentaram boa 

concordância com as medições do experimento.  

  

 
Figura 2.10 – Pressão a jusante após aumento da vazão na saída do evaporador. 

Adaptado de Kærn (2011). 
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Tabela 2.1 – Massa de fluido refrigerante no evaporador no instante 𝑡 =  0 s, 

com escoamento bifásico em 85% do evaporador. Adaptado de Kærn (2011). 

Homogêneo 

[g] 

Zivi 

[g] 

Premoli 

[g] 

SvR&A 

[g] 

26,3 57,9 79,8 76,2 

 

Os autores concluíram que o modelo de escoamento homogêneo é 

insuficiente para prever com boa precisão o comportamento transiente de 

evaporadores, corroborando o fato de que a previsão da carga de fluido 

refrigerante dentro do evaporador é crucial para a determinação do seu 

comportamento dinâmico. Dentre os diversos modelos de fração de vazio 

da literatura, os autores afirmaram que a escolha deve considerar tanto a 

precisão do modelo quanto aspectos numéricos, sendo que estes 

caminham em sentidos contrários.   

2.3 SÍNTESE E CONTRIBUIÇÕES 

A partir da revisão de estudos de transientes em compressores, 

observa-se que os testes experimentais com compressores de refrigeração 

são realizados de duas formas. A primeira consiste em avaliar o 

comportamento do compressor operando no próprio sistema de 

refrigeração. Isso permite realizar ensaios na condição real de operação, 

ou seja, em condições transientes como os testes de partida e os testes em 

regime cíclico. Contudo, a instrumentação deste tipo de teste é limitada e, 

por conta disso, observam-se apenas medições das pressões de sucção e 

descarga, potência elétrica e temperaturas no passador de sucção, 

passador de descarga e carcaça do compressor. A segunda forma consiste 

em utilizar bancadas experimentais (calorímetros) para testes do 

compressor. Este tipo de análise permite a realização de instrumentações 

bastante complexas no compressor, como é o caso da instrumentação com 

termopares em diversos pontos ao longo do caminho do gás e da 

instrumentação com sensores de fluxo de calor. Todavia, esses testes são 

realizados em condições estabilizadas em que as pressões são mantidas 

constantes ao longo do teste e os resultados analisados para uma condição 

em regime permanente. De fato, não foi encontrado nenhum trabalho na 

literatura em que o compressor é submetido a uma condição de operação 

transiente típica de sistema em bancada experimental. O trabalho que 

mais se aproximou disso foi realizado por Silva et al. (2016) com testes 
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em condições cíclicas on/off, porém com o compressor operando em 

condição constante durante o período de on.  

A revisão também detalhou modelos desenvolvidos para a 

simulação transiente de sistemas de refrigeração. Apesar de dificuldades 

associadas à instabilidade, falta de versatilidade e robustez nas 

simulações, os modelos mostraram-se viáveis para prever dados de 

desempenho, bem como pressão e temperatura em diferentes pontos do 

sistema. Ressalta-se que, com exceção de Hermes e Melo (2008), a 

validação dos modelos com dados experimentais é realizada para uma 

única condição de operação do sistema. A revisão mostra que a linguagem 

Modelica apresenta características desejáveis para a simulação de 

sistemas de refrigeração. Diversas bibliotecas têm sido desenvolvidas 

nessa linguagem com a intenção de possibilitar a realização de análises 

fundamentais, otimização de componentes e projetos de controle de 

sistemas de refrigeração.  

A partir da revisão da literatura, buscam-se as seguintes 

contribuições com o desenvolvimento deste trabalho: 

 

 aprimoramento do calorímetro de ciclo quente para testes 

de compressores em condições de operação transientes, 

permitindo realizar ensaios em condições reais de 

sistemas de refrigeração; 

 

 desenvolvimento de um modelo de simulação transiente 

de um refrigerador doméstico utilizando a linguagem 

Modelica para fins de acoplamento com o calorímetro 

emulador; 

 

 desenvolvimento e validação de uma estratégia de 

acoplamento do modelo de sistema com o calorímetro que 

permita avaliar experimentalmente um compressor 

inserido em um sistema virtual de refrigeração. 
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3 BANCADA E PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

O presente capítulo considera o desenvolvimento de uma 

bancada experimental para análise de compressores operando em 

condições típicas de sistemas de refrigeração. Inicialmente, apresenta-se 

o conceito de bancada de ciclo quente para testes em compressores, 

seguido de uma descrição detalhada da bancada utilizada, mostrando os 

aprimoramentos que resultam em um calorímetro emulador capaz de 

realizar testes do compressor em condições transientes. Descreve-se 

também o procedimento experimental e alguns testes em que curvas de 

pressão de evaporação e condensação, medidas em um refrigerador 

doméstico, são utilizadas como dados de entrada no calorímetro emulador 

para submeter o compressor a uma condição de operação transiente. 

Medições de vazão mássica, potência elétrica e temperaturas do 

compressor obtidas no emulador são comparadas aos dados medidos no 

refrigerador, servindo como validação do conceito do calorímetro 

emulador.   

3.1 BANCADA EXPERIMENTAL 

3.1.1 Bancada de ciclo quente 

A bancada de ciclo quente é um aparato experimental utilizado 

para realização de ensaios experimentais em compressores. A função da 

bancada de ciclo quente é controlar a condição de operação do 

compressor e realizar a medição de parâmetros relevantes do teste. Uma 

condição de operação estabelece os seguintes parâmetros: pressão de 

sucção, pressão de descarga, temperatura de sucção do compressor, 

temperatura do ambiente em que o compressor está operando, tensão de 

alimentação elétrica e movimentação de ar no interior do ambiente de 

teste (ASHRAE Standard 23).  

A bancada de ciclo quente é formada apenas pelo compressor, 

transdutores de pressão e temperatura, trocadores de calor, medidor de 

vazão e válvulas de controle, de forma que o fluido refrigerante que escoa 

no interior do sistema da bancada não muda de fase, permanecendo 

sempre na forma de vapor superaquecido. Essa concepção é justificada 

uma vez que, mesmo quando inserido em um ciclo de refrigeração, o 

compressor normalmente opera com fluido refrigerante na forma de vapor 

superaquecido. 
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A Figura 3.1 ilustra de maneira esquemática os diagramas pressão 

versus entalpia específica (p-h) de um ciclo de refrigeração convencional 

e do ciclo da bancada de ciclo quente operando na mesma condição de 

operação. O ciclo de refrigeração convencional representado pelo circuito 

1-2-3-4-5-1 apresenta as regiões de condensação e evaporação bem 

definidas, enquanto que o ciclo da bancada, 1-2-a-b-c-d-1, permanece 

sempre à direita da linha de vapor saturado. Destaca-se o processo de 

compressão, representado pela linha 1-2, comum aos dois ciclos, 

demonstrando que do ponto de vista do compressor, nenhuma diferença 

é observada uma vez que as condições termodinâmicas do fluido na 

entrada e na saída do compressor, pontos 1 e 2 respectivamente, são 

idênticas. 

 
Figura 3.1 – Diagrama p-h do ciclo de refrigeração convencional e do ciclo 

quente. 

Após o processo de compressão na bancada de ciclo quente, o 

fluido deve passar por um processo de expansão para reduzir sua pressão 

e possibilitar o seu retorno para o compressor na pressão de sucção, 

fechando o ciclo. Para reduzir a interferência entre as pressões de sucção 

e de descarga, esse processo de expansão é realizado em duas etapas, 

representadas na Figura 3.1 pelas linhas a-b e c-d. Isso garante maior 

controle da condição de teste, pois o ciclo fica caracterizando com três 

níveis de pressão: pressão de sucção, pressão de descarga e uma pressão 

intermediária. A linha da pressão intermediária atua como um 

reservatório de gás, evitando que as pressões de sucção e descarga fiquem 

fortemente acopladas, reduzindo a sensibilidade do controle das pressões 

e facilitando o controle da condição de operação do teste. 
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3.1.2 Emulador 

A bancada experimental utilizada no presente trabalho, 

denominada emulador, vem sendo desenvolvida, testada e aprimorada no 

Laboratório de Pesquisa em Refrigeração e Termofísica (POLO) ao longo 

dos últimos anos. O emulador consiste em um calorímetro para testes 

experimentais de compressores que opera segundo o conceito de bancada 

de ciclo quente. O grande diferencial dessa bancada está no fato de 

possibilitar a realização de testes de compressores operando em condições 

transientes. Ou seja, enquanto as bancadas calorimétricas tradicionais são 

utilizadas para avaliar o desempenho de compressores de refrigeração 

operando em uma condição estabilizada, o calorímetro emulador permite 

realizar ensaios com pressões de sucção e descarga que variam ao longo 

do teste, assim como observado em sistemas reais.  

Conforme apresentado neste capítulo, o calorímetro emulador 

possui um sistema de automação e controle que atua sobre as válvulas de 

expansão da bancada, permitindo um controle automático das pressões 

durante o teste. Além disso, o algoritmo de controle atua sobre o 

ligamento e desligamento do compressor, permitindo que o mesmo 

funcione durante tempos alternados, conforme desejado. 

A Figura 3.2 apresenta uma visão geral do calorímetro emulador. 

O ambiente com temperatura controlada onde o compressor é posicionado 

para a realização dos testes, comumente denominado de box, pode ser 

observado na Figura 3.3 juntamente com as linhas de sucção e de descarga 

da bancada.  

 
Figura 3.2 – Calorímetro Emulador 
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Figura 3.3 – Detalhe do ambiente de teste do calorímetro emulador. 

 

 
Figura 3.4 – Esquema da bancada experimental. 

O circuito térmico e a disposição dos equipamentos no emulador 

podem ser visualizados no esquema da Figura 3.4. As linhas de sucção e 

descarga estão representadas nas cores azul e vermelha, respectivamente. 

As setas coloridas indicam o sentido do escoamento do fluido 

refrigerante. A seguinte legenda é usada para identificar os diferentes 

componentes do emulador: 1. Compressor; 2. Separador de óleo; 3. 

Tomada de pressão para o transmissor de pressão da descarga; 4. Medidor 

de vazão de massa; 5. Válvulas de expansão da descarga; 6. Válvulas de 
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expansão da sucção; 7. Reservatório da linha intermediária; 8. Trocador 

de calor da linha de sucção; 9. Tomada de pressão para o transmissor de 

pressão da sucção; 10. Traceamento elétrico da linha de descarga.  

Inicialmente, vapor superaquecido à baixa pressão e com 

temperatura controlada é succionado pelo compressor. Após o processo 

de compressão, o gás à alta pressão escoa pela linha de descarga, passando 

pelo separador de óleo e pelo medidor de vazão de massa até chegar ao 

conjunto de válvulas de expansão da descarga, onde ocorre a primeira 

expansão até a pressão intermediária. Conectado à linha intermediária 

(representada em amarelo) há um volume rígido atuando como 

reservatório de fluido refrigerante. Na sequência, o gás passa novamente 

por um processo de expansão ao escoar pelo conjunto de válvulas de 

expansão da sucção. Ainda na linha de sucção, o fluido refrigerante já à 

baixa pressão tem sua temperatura controlada no trocador de calor da 

linha de sucção e retorna ao compressor para ser novamente succionado, 

completando o ciclo. A seguir apresenta-se uma descrição das principais 

medições e controles do emulador. 

3.2 MEDIÇÕES E CONTROLE DA BANCADA 

A bancada experimental possui equipamentos que realizam a 

medição e o controle de parâmetros de interesse do teste. Usualmente, 

além dos parâmetros necessários para determinar a condição de operação 

(pressões e temperaturas de sucção e do box) também se realizam 

medições de vazão mássica, potência elétrica e temperaturas do 

compressor. 

O sistema de aquisição utilizado para os sinais dos instrumentos da 

bancada é formado por módulo condicionador de sinais, chassis para 

acomodação dos módulos e placa de aquisição, todos fabricados pela 

National Instruments. O software escolhido para implementar a rotina de 

aquisição e controle foi o LabVIEW, também fornecido pela National 
Instruments. 

3.2.1 Medição e controle das pressões 

Conforme citado anteriormente, o grande diferencial do emulador 

está na capacidade de realizar testes de compressores operando em 

condições transientes. Nesse tipo de teste, o compressor deve operar 

seguindo uma determinada curva de pressão de sucção e de pressão de 

descarga, previamente fornecidas ao controlador. Essas curvas, 

denominadas setpoint de pressões, são geralmente obtidas de 

experimentos realizados com sistemas de refrigeração como, por 
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exemplo, um teste em câmara de um refrigerador doméstico. O 

controlador compara o valor instantâneo de pressão lida pelos 

transmissores com o valor do setpoint e atua sobre as válvulas de 

expansão até que a pressão desejada seja alcançada. 

A medição das pressões de sucção e descarga no emulador é 

realizada com transmissores de pressão modelo P-10 da marca Wika, cuja 

exatidão é de 0,05% do fundo de escala. A faixa de medição do 

transmissor de pressão absoluta da sucção é de (0 a 10) bar enquanto que 

o transmissor de pressão manométrica da descarga é de (-1 a 39) bar.  

Válvulas micrométricas da marca Hoke foram selecionadas como 

válvulas de expansão. Para garantir um controle rápido e ao mesmo tempo 

preciso, optou-se por utilizar um arranjo em paralelo com duas válvulas 

micrométricas de diferentes diâmetros de orifício (1,19 e 3,17) mm, tanto 

para o conjunto de válvulas de expansão da sucção quanto para o da 

descarga. Acoplado a cada válvula, encontra-se um motor de passo com 

a função de atuar sobre a abertura e fechamento das válvulas a partir do 

sinal enviado pelo controlador. O motor de passo selecionado possui uma 

divisão de 200 passos por volta. A configuração resultante do conjunto de 

válvulas de expansão e atuadores pode ser observada na Figura 3.5. Com 

relação ao controle, quando o erro relativo entre a pressão medida e o 

setpoint é grande, atua-se sobre a válvula com maior orifício uma vez que 

essa válvula apresentará uma resposta mais acentuada na variação da 

pressão. A válvula de menor orifício é utilizada para o ajuste fino 

tornando o controle preciso e estável.  

 

 
 

(a) (b) 

Figura 3.5 – Conjunto de válvulas de expansão (a) e detalhe do acoplamento do 

motor de passo na válvula micrométrica (b). 
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A estratégia de controle adotada para as pressões de sucção e 

descarga consiste em utilizar um controlador do tipo Proporcional-

Integral-Derivativo (PID) para acionar, controlar o sentido e a velocidade 

de rotação dos motores de passo. Os ganhos P, I e D do controlador foram 

ajustados com base em testes realizados e observando aspectos como a 

velocidade de resposta do controle e a oscilação da variável de interesse.  

3.2.2 Medição e controle das temperaturas 

Existem duas temperaturas que devem ser controladas de acordo 

com a condição de operação do teste: a temperatura a montante da sucção 

do compressor e a temperatura do ambiente em que o compressor está 

operando (também denominada de temperatura do box). Essas 

temperaturas são importantes, pois a temperatura de sucção juntamente 

com a pressão de sucção definem a condição termodinâmica na entrada 

do compressor, enquanto que a temperatura do box é uma condição de 

contorno importante para a troca de calor entre a carcaça e o ambiente 

externo. Na bancada, o controle de temperatura é realizado primeiramente 

com a medição da temperatura. Em seguida, compara-se o valor medido 

com o valor referência e, por fim, atua-se no controle de forma a alterar o 

valor da variável até que este seja igual ao valor referência.  

A medição da temperatura a montante da sucção do compressor é 

realizada utilizando um termopar posicionado no interior do passador de 

sucção do compressor, distante aproximadamente 100 mm da carcaça. O 

controle dessa temperatura é realizado com o auxílio de um trocador de 

calor instalado na linha de sucção da bancada e alimentado com água à 

temperatura controlada por um banho termostático, conforme ilustrado na 

Figura 3.6. Assim, a temperatura de sucção do compressor é controlada 

com ajustes na temperatura do banho termostático. 

O controle de temperatura do ambiente em que o compressor opera 

é realizado com o auxílio de dois ventiladores, posicionados no lado 

externo de uma das portas do box, que promovem a movimentação do ar 

por um trocador de calor e por uma resistência elétrica, posicionados 

respectivamente no interior e no lado interno da porta. A resistência 

elétrica é inserida em um difusor de ar cuja função é evitar que o 

escoamento de ar incida diretamente sobre o compressor, conforme 

ilustrado na Figura 3.3.   

Da mesma forma como realizado para o trocador de calor da linha 

de sucção, o trocador de calor do box também é alimentado com água à 

temperatura controlada por um banho termostático, sendo utilizado 

apenas para os testes com temperatura de box inferior à temperatura da 

sala onde está instalada a bancada de ciclo quente. O controle da 
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temperatura é realizado por um controlador PID da Eurotherm que atua 

sobre a resistência elétrica com base no valor referência e no valor medido 

de temperatura de box, realizada por uma termoresistência PT-100 fixada 

no teto do compartimento de teste. 

 

 

Figura 3.6 – Controle da temperatura de sucção do compressor. 

3.2.3 Medição da vazão de massa 

A medição da vazão de massa do compressor é realizada através 

de um transdutor da marca Emerson, modelo Micro Motion 1700, 

instalado na linha de descarga da bancada. O equipamento é composto 

por duas unidades: a unidade de medição que opera segundo o princípio 

de Coriolis e a unidade eletrônica que traduz o sinal de medição e indica 

o valor da vazão em kg/h, com erro máximo de ±0,35% do valor medido 

na maior parte da faixa de medição. 

Devido ao princípio de medição do sensor do tipo Coriolis, para 

uma medição correta é necessário garantir que o fluido escoando pelo 

sensor se encontre em uma única fase, líquido ou gás. Dessa forma, a 

utilização desse sensor para aplicação em bancadas de ciclo quente requer 

alguns cuidados. Por exemplo, após o processo de compressão, o gás 

encontra-se com valores elevados de pressão e temperatura. Deve-se 

assim evitar a possibilidade de condensação do fluido refrigerante em 

pequenas gotículas que pode ocorrer no escoamento na linha de descarga, 

que se encontra a uma temperatura mais baixa. Desta forma, instalou-se 

um traceamento elétrico para o controle da temperatura externa da linha 

de descarga da bancada. Nos testes realizados, essa temperatura foi 
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mantida em 20 ºC acima da temperatura de saturação para a pressão de 

descarga do teste, garantindo que o fluido refrigerante passe pelo sensor 

Coriolis na forma de vapor superaquecido.   

Outro ponto que exige atenção é a presença de óleo lubrificante 

escoando junto com o fluido refrigerante. Sabe-se que uma pequena 

quantidade de óleo do compressor pode ser carregada pelo gás, circulando 

pelo sistema. A presença de óleo no gás também resulta em medição 

incorreta da vazão de massa. Para evitar esse problema foi posicionado 

um separador de óleo logo após o passador de descarga do compressor. A 

Figura 3.7 apresenta um desenho esquemático do separador de óleo 

utilizado na bancada. O gás proveniente do compressor é descarregado no 

volume principal do separador. Por ação da gravidade, o óleo carregado 

pelo gás acumula-se no fundo deste volume enquanto que o fluido 

refrigerante segue para a linha de descarga da bancada.  

 
Figura 3.7 – Separador de óleo da bancada. 

Um visor de nível formado por uma tubulação transparente foi 

adicionado para controlar a quantidade de óleo acumulada no separador. 

Quando o nível de óleo atinge um valor limite é realizado o retorno do 

óleo acumulado para o compressor. Este processo ocorre através de uma 

válvula manual que conecta o fundo do separador com o passador de 

processo do compressor. 

3.2.4 Medição da potência elétrica do compressor 

A medição da potência elétrica consumida pelo compressor é 

realizada por um wattímetro da marca Yokogawa modelo WT230. A 

potência consumida é calculada a partir da tensão, corrente e do ângulo 

de fase entre elas. Além disso, uma fonte de tensão é utilizada para 
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garantir que a alimentação do compressor seja estável e confiável. A fonte 

de tensão (Agilent 6812B) controla a tensão e a frequência de alimentação 

do compressor com tolerâncias muito menores do que aquelas obtidas 

com uma ligação direta na rede elétrica (0,03% e 0,01% respectivamente). 

3.3 PROCEDIMENTO DE TESTE 

Antes da execução dos testes é necessário realizar algumas etapas 

de preparação da bancada. A primeira etapa consiste em posicionar o 

compressor no interior do box e conectá-lo ao ciclo através dos passadores 

de sucção, descarga e processo. Em seguida, deve-se retirar o ar presente 

no interior do circuito da bancada utilizando uma bomba de vácuo e, 

posteriormente, carregar a bancada com o fluido refrigerante de trabalho 

do compressor em teste. Os fluidos refrigerantes são comercializados em 

cilindros pressurizados e o procedimento de carga é realizado através da 

diferença de pressão entre o cilindro e o sistema. Uma característica das 

bancadas de ciclo quente é a flexibilidade em relação à carga de fluido 

refrigerante. Essa flexibilidade está relacionada com o fato de que os 

dispositivos de expansão são válvulas reguláveis que permitem o ajuste 

das pressões do teste para diferentes cargas de fluido refrigerante presente 

no sistema. Em geral, a bancada é carregada até que a pressão do sistema 

equalize com a pressão do cilindro de abastecimento. 

A última etapa de preparação consiste na elaboração do arquivo de 

entrada com as condição de operação do teste. Esse arquivo deve conter 

o setpoint de pressão de sucção e pressão de descarga ao longo do tempo. 

A Figura 3.8 apresenta curvas típicas de pressão de sucção e pressão de 

descarga de um refrigerador, que permite equalização das pressões, 

operando em regime transiente periódico, caracterizado por um período 

em que o compressor se encontra ligado e outro período com o 

compressor desligado, comumente referenciado como ciclo on/off. Essas 

informações são fornecidas ao programa de aquisição da bancada através 

de um arquivo de texto no formato de matriz onde a primeira coluna 

representa o tempo de teste, com dados a cada 10 s, e as demais colunas 

fornecem dados de pressão de sucção, pressão de descarga, estado de 

compressor ligado ou desligado e motores de passo ativos ou desativados. 

Ao ler o arquivo de entrada, o programa de aquisição realiza uma 
interpolação linear entre os dados recebidos formando curvas contínuas 

no tempo. Esse procedimento é realizado pois o período de amostragem 

do controlador das pressões é menor do que o período dos dados de 

entrada. 
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Figura 3.8 – Curvas de pressão típicas de um refrigerador doméstico operando 

em regime cíclico on/off. 

 

Figura 3.9 – Curvas de temperatura de box e passador de sucção típicas de um 

refrigerador doméstico operando em regime cíclico on/off. 

A condição de operação do teste ainda define a temperatura do 

ambiente em que o compressor está operando e a temperatura do gás a 

montante do passador de sucção. A Figura 3.9 ilustra curvas típicas para 

essas temperaturas, também obtidas de um refrigerador. A temperatura do 
ambiente é constante durante o teste e deve ser fornecida diretamente para 

o controlador do box. Já a temperatura do gás no passador de sucção sofre 

uma queda bastante acentuada logo após a partida do compressor, 

conforme mostra a figura. Essa queda está relacionada com a sucção de 

fluido refrigerante proveniente do evaporador à baixa temperatura. Após 
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um certo período, a temperatura se estabiliza e permanece constante até o 

final do período de compressor ligado. Na versão atual do emulador, não 

é possível reproduzir esse comportamento transiente da temperatura de 

sucção do compressor. A solução adotada consiste em utilizar o valor de 

temperatura da região estabilizada como setpoint durante todo o teste. 

Esse valor é fornecido ao controlador do banho termostático que alimenta 

o trocador de calor da linha de sucção da bancada. 

Após a realização dos procedimentos supracitados, a bancada está 

pronta para a execução dos testes. O programa de aquisição de dados da 

bancada realiza uma leitura a cada segundo e armazena essa informação 

em um único arquivo de saída. A interface do programa permite 

acompanhar o teste em tempo de execução através de gráficos que 

mostram a evolução das pressões, vazão de massa, potência elétrica e 

temperaturas ao longo do tempo.  

3.4 RESULTADOS 

Para esta etapa inicial do trabalho, que compreende o 

aprimoramento da bancada experimental para teste de compressores 

operando em condições transientes de sistemas, selecionaram-se algumas 

condições de funcionamento de um refrigerador para serem reproduzidas 

no calorímetro emulador com a finalidade de validar e avaliar as 

potencialidades da nova versão da bancada.  

Para isso, foram utilizados resultados de uma atividade de 

avaliação experimental do desempenho de um compressor alternativo 

operando em um refrigerador doméstico 1-porta com capacidade total de 

300 litros e isobutano (R600a) como fluido refrigerante, realizado por 

Diniz (2018), considerando o refrigerador operando em diferentes 

temperaturas ambientes e configurações de termostato. Um compressor 

alternativo de rotação fixa foi instrumentado e instalado no refrigerador, 

também instrumentado, e ensaios foram realizados em câmara com 

temperatura e umidade do ar controladas. Mais informações sobre os 

testes do refrigerador em câmara podem ser encontradas no Apêndice C.  

Os resultados obtidos dos testes do refrigerador fornecem as 

condições de operação transientes do compressor (Psuc(t), Pdes(t), Tsuc e 

Tbox) para o calorímetro emulador e também permitem realizar uma 
análise comparativa do compressor operando no calorímetro emulador e 

no refrigerador. 

Selecionaram-se três testes do refrigerador com diferentes 

temperaturas ambientes (32 °C, 25 °C e 16 °C) e com a mesma 

configuração do termostato (Posição B), ou seja, as temperaturas dos 
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compartimentos refrigerados para as quais o compressor é ligado e 

desligado durante o ciclo on/off são próximas. O tempo de ciclo, o fator 

de funcionamento (RTR - definido como a razão entre o tempo de 

compressor ligado e o tempo total de ciclo) e o consumo de energia 

mensal estimado com base em um ciclo on/off de cada teste são 

apresentados na Tabela 3.1.  

Os testes selecionados englobam desde condições com tempo de 

ciclo curtos até ciclos longos em que o compressor permanece ligado 

durante a maior parte do tempo, conforme mostra a Tabela 3.1. Valores 

médios de medições realizadas nos testes durante o período de 

compressor ligado são apresentados na Tabela 3.2.  

 
Tabela 3.1 – Testes do refrigerador para diferentes temperaturas ambiente. 

Teste 
Tempo de ciclo on/off 

[min] 

RTR 

[-] 

Consumo 

[kWh/mês] 

32 °C 41,6 0,77 25,3 

25 °C 24,5 0,58 18,8 

16 °C 20,8 0,38 12,0 

 
Tabela 3.2 – Dados médios do refrigerador durante o período de on para três 

condições de temperatura ambiente. 

Teste 
Psuc 

[bar] 

Pdes 

[bar] 

Vazão de 

massa 

[kg/h] 

Potência 

compressor 

[W] 

Temperatura 

Congelador 

[°C] 

32 °C 0,621 6,130 0,988 45,9 -14,5 

25 °C 0,604 5,248 1,050 44,7 -13,9 

16 °C 0,583 4,185 1,122 43,3 -13,1 

 

É importante destacar que o compressor utilizado para os testes no 

calorímetro emulador é o mesmo compressor que foi testado no 

refrigerador. Tomou-se esse cuidado pois a instrumentação do 

compressor é intrusiva e pode influenciar algumas características do seu 

funcionamento. Outro aspecto diz respeito à carcaça, compressores 

instrumentados utilizam uma carcaça especial flangeada e um conjunto 

de parafusos que permite a realização da instrumentação e também 

possibilita a abertura e fechamento do compressor de forma simples e 
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rápida. Essa carcaça especial pode alterar questões de volume interno, 

circulação de óleo e consequentemente o perfil térmico do compressor. 

Ao se utilizar o mesmo compressor, elimina-se a possibilidade de 

eventuais diferenças devido ao uso dessa carcaça modificada e também 

garante-se o mesmo posicionamento da instrumentação dos termopares, 

permitindo realizar uma comparação consistente entre os dados do 

compressor obtidos no refrigerador e no calorímetro emulador.  

Apesar desses cuidados, deve ser mencionado que durante os testes 

iniciais, o termopar que mede a temperatura do gás no passador de 

descarga do compressor apresentou um problema de vazamento e essa 

instrumentação teve que ser refeita. Optou-se por utilizar uma 

termoresistência PT-100 para garantir uma maior durabilidade da 

instrumentação, mas não foi possível posicionar a termoresistência na 

posição original do antigo termopar, ficando um pouco mais afastada do 

início do passador de descarga. Mais informações sobre o compressor 

utilizado nos testes e sua instrumentação podem ser encontradas no 

Apêndice B. A seguir são apresentados os resultados dos ensaios 

realizados no calorímetro emulador. 

3.4.1 Teste em regime permanente 

Inicialmente optou-se por reproduzir no emulador uma condição 

em regime permanente observada no refrigerador. Esta escolha foi 

motivada pela facilidade de comparação entre resultados de condições 

estabilizadas, servindo como um teste de validação da bancada. Nesta 

situação, o emulador opera como um calorímetro convencional, mantendo 

o compressor em uma condição fixa durante todo o teste. 

No teste do refrigerador com temperatura ambiente de 32 °C e 

termostato na posição de temperatura de congelador mais baixa 

(Posição C), o compressor permaneceu ligado durante todo o tempo, 

exceto quando a eletrônica do sistema realizava o degelo automático, que 

para o refrigerador em questão ocorre a cada 12 h de compressor ligado. 

Foi observado um período transiente inicial de aproximadamente 2 h 

seguido de um período em que o refrigerador operou em condição 

estabilizada por um período suficientemente longo para caracterizar 

regime permanente, de forma que todos os parâmetros do refrigerador não 

apresentavam variações significativas. 

Testes de avaliação de desempenho de compressores de 

refrigeração em bancada calorimétrica são regidos por normas técnicas 

que estabelecem tolerâncias para os parâmetros do teste quando em 

regime. A Tabela 3.3 apresenta as principais tolerâncias estipuladas pelas 

normas ASHRAE Standard 23 e ISO 917 (atualmente encontra-se com 
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vigência suspensa). Observa-se que as normas estipulam a máxima 

variação aceitável dos parâmetros que definem a condição de operação do 

compressor (Psuc, Pdes, Tsuc e Tbox) além de outros parâmetros do teste 

como, por exemplo, a vazão de massa do compressor que não deve 

apresentar variação superior a 2% durante a operação do compressor na 

condição estabilizada. A Tabela 3.3 também destaca a máxima 

porcentagem de óleo na mistura fluido refrigerante e óleo que pode escoar 

pelo fluxímetro, reforçando a informação de que a presença excessiva de 

óleo leva a uma medição incorreta da vazão de massa fornecida pelo 

compressor. 

 
Tabela 3.3 – Tolerâncias dos parâmetros para teste e avaliação de desempenho 

de compressores de refrigeração. 

Condição de Operação 
ASHRAE 

Standard 23 
ISO 917 

Pressão de Sucção ± 1% ± 1% 

Pressão de Descarga ± 1% ± 1% 

Temp. do Passador de Sucção ± 1 °C ± 3 °C 

Temp. do box ± 4 °C ± 3 °C 
   

Parâmetros de teste   

Tensão de alimentação ± 1% ± 3% 

Frequência ± 1% ± 1% 

Variação da vazão de massa ± 2% * ± 2% 

Porcentagem de óleo 

escoando pelo fluxímetro 
< 1% < 1,5% 

* variação individual em relação à média calculada com um mínimo de 3 testes  

 

O teste de regime permanente reproduzido no calorímetro 

emulador é definido pela seguinte condição de operação: 

 

 Pressão de sucção: 0,565 bar 

 Pressão de descarga: 5,99 bar 

 Temperatura do passador de sucção: 28,3 °C 

 Temperatura ambiente: 32 °C 
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Nesse teste foi possível manter o compressor operando dentro de 

uma faixa de ±0,5% das pressões de sucção e descarga desejadas. A 

temperatura do box não apresentou diferença superior a 0,5 °C do valor 

de setpoint, enquanto que a temperatura do passador de sucção apresentou 

uma oscilação com amplitude de 0,5 °C e uma diferença entre o valor 

médio e a referência abaixo de 1 °C. Dessa forma, conclui-se que o 

emulador pode operar como um calorímetro convencional, dentro das 

principais tolerâncias estabelecidas por normas. 

Em relação aos resultados, utilizou-se uma média dos valores 

durante 1 h de teste após a estabilização da condição de operação e das 

temperaturas do compressor. A Tabela 3.4 apresenta os valores de vazão 

de massa e potência elétrica enquanto que a Figura 3.10 apresenta as 

temperaturas medidas no compressor. As legendas indicadas pelas letras 

G, S e L, indicam se o termopar mede a temperatura do gás, sólido ou 

líquido nos diferentes pontos de medição.  

 
Tabela 3.4 – Resultados do teste em regime permanente (32 °C - Pos. C). 

Teste:  

32°C – Pos. C 

Vazão de massa 

[kg/h] 

Potência elétrica 

[W] 

Emulador 0,855 39,8 

Refrigerador 0,860 42,4 

Diferença -0,6% -6,0% 

 

Analisando os resultados obtidos no emulador e no refrigerador, 

observa-se boa concordância, exceto na medição de potência elétrica 

(Tabela 3.4). A vazão de massa manteve-se bastante estável, não variando 

mais do que 1% durante a realização do ensaio em calorímetro. Além 

disso, o valor médio obtido no emulador é muito próximo do valor 

medido no refrigerador, o que indica concordância na condição de 

operação em ambos os testes. 

Uma forma mais direta de comparação dos resultados de 

temperaturas do compressor é apresentada na Figura 3.11. Esta figura 

mostra a diferença de temperatura entre o teste de calorímetro e o teste do 

refrigerador, levando em consideração as incertezas de medição dos 

termopares (± 1 °C). Nota-se que a maioria dos pontos de medição de 

temperatura do compressor apresenta uma diferença inferior à incerteza 

de medição acumulada. No entanto, medições do teste em calorímetro 

apresentam temperaturas da carcaça inferiores e temperaturas do 

cabeçote, cilindro e sistema de descarga superiores às obtidas no teste do 



Bancada e procedimento experimental                                                                    61 

refrigerador. Sobre a temperatura do gás no passador de descarga, é 

necessário relembrar que a instrumentação teve que ser refeita e o ponto 

de medição para os testes em calorímetro ficou mais afastado do início do 

passador de descarga. Assim, a menor temperatura medida é esperada 

devido à troca de calor da linha de descarga com o ambiente. 

 

 
Figura 3.10 – Comparativo entre as temperaturas médias do compressor 

do teste em regime permanente (32 °C - Pos. C). 

A temperatura de carcaça inferior à do teste no refrigerador pode 

ser explicada pela condição de contorno de transferência de calor do lado 

externo da carcaça. No refrigerador, o compressor é posicionado em um 

espaço pequeno e confinado pelos revestimentos laterais. A troca de calor 

entre a carcaça e a vizinhança ocorre por convecção natural e radiação. 

No calorímetro, o compressor é posicionado em um ambiente com um 

volume muito maior. Além disso, o controle de temperatura desse 

ambiente é realizado com o auxílio de dois ventiladores, conforme 

apresentado na descrição da bancada. Os ventiladores promovem a 

circulação de ar no interior do box, o que caracteriza convecção forçada 

e, consequentemente, maior coeficiente de transferência de calor, 

facilitando a troca de calor da carcaça com o ambiente externo. Este efeito 

é mais pronunciado na tampa da carcaça, onde há uma maior incidência 
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de ar proveniente dos ventiladores. Em função da radiação contribuir com 

uma parcela significativa na troca de calor da carcaça, a configuração das 

superfícies que delimitam a vizinhança do compressor também influencia 

nesse aspecto. 

 
Figura 3.11 – Diferenças de temperaturas do compressor entre os testes em 

regime permanente do refrigerador e do emulador. 

A explicação sobre as temperaturas mais elevadas do cabeçote, 

cilindro e sistema de descarga não é tão direta. Sabe-se que o óleo do 

compressor é responsável por lubrificar os mancais e a folga pistão-

cilindro e também por transportar o calor das regiões quentes do bloco e 

motor para a carcaça. Ao que tudo indica, o óleo não está conseguindo 

remover calor dessas regiões quentes com tanta intensidade. Uma das 

possíveis causas desse efeito pode estar associada com diferentes níveis 

de retenção de óleo no sistema do refrigerador e da bancada experimental. 

É pertinente comentar que antes de realizar os testes no emulador, o 

compressor foi aberto para verificar a integridade da instrumentação e 

substituição do óleo para garantir o volume nominal, uma vez que o 

compressor foi removido do refrigerador após um longo período de testes. 

Outra possível causa desse efeito pode ser devido a uma eventual 

alteração na circulação de óleo decorrente da fiação dos termopares 

internos do compressor, que percorrem desde o ponto de medição até a 
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parte superior da carcaça onde está situada a peça que conecta os 

termopares internos com o módulo de aquisição. Ao instrumentar o 

compressor, tenta-se posicionar os fios dos termopares de maneira a ter a 

menor influência sobre a circulação de óleo no interior do compressor, 

mas o posicionamento dos fios pode ser alterado com a abertura e 

fechamento do compressor.  

Os pontos levantados anteriormente sobre as temperaturas do 

compressor são interessantes do ponto de vista de análise e entendimento 

das diferenças entre testes em calorímetro e refrigerador, mas deve-se 

ressaltar que as diferenças encontradas são próximas da incerteza de 

medição. Para o maior entendimento dessas diferenças, faz-se necessária 

uma análise estatística considerando repetições de testes.  

As diferenças entre as medições de temperatura não justificam a 

diferença obtida de 2,6 W (equivalente a 6%) entre as medições de 

potência elétrica em calorímetro e no refrigerador. Conforme será 

apresentado na seção de resultados, esta diferença entre a medição de 

potência elétrica no emulador e no refrigerador também foi observada nos 

testes cíclicos on/off, indicando que pode haver um erro sistemático na 

medição. Como este erro mostrou-se na forma de um desvio constante, a 

potência elétrica dos demais testes realizados com o compressor do 

refrigerador foi corrigida somando-se o valor da diferença encontrada 

para este teste em regime permanente, que é igual a 2,6 W. Após esta 

correção, observou-se boa concordância entre as curvas de potência 

elétrica medida no emulador e no refrigerador, como será mostrado a 

seguir.  

3.4.2 Teste cíclico on/off - Condição referência  

Esta seção objetiva a análise do ensaio do compressor no 

calorímetro emulador operando em condição cíclica on/off de sistema, 

considerando as condições do teste a 32 °C da Tabela 3.1, definido como 

teste referência.  

O procedimento consiste em fornecer as curvas de pressões, o 

tempo de compressor ligado e desligado e as temperaturas de passador de 

sucção e box, como dados de entrada para o emulador. Neste tipo de teste, 

denominado teste de cópia de curva, o ciclo on/off é repetido até que um 

regime transiente periódico seja estabelecido. O critério utilizado para 

caracterizar o regime periódico foi a repetição do perfil térmico do 

compressor entre dois ciclos consecutivos, com uma tolerância de 0,5 °C. 

A Figura 3.12 ilustra as curvas de pressão de sucção e pressão de descarga 

durante o teste de cópia de curva, enquanto que a Figura 3.13 apresenta a 

evolução das temperaturas do motor e do óleo. Em geral, observou-se que 
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um aquecimento do compressor em uma condição de regime por cerca de 

uma hora e um mínimo de cinco ciclos on/off já é suficiente para atender 

esse critério.  

 
Figura 3.12 – Repetição do ciclo on/off durante o teste 32 °C. 

 
Figura 3.13 – Evolução das temperaturas de motor e de óleo durante o 

teste 32 °C. 

Os resultados que serão apresentados na sequência são de um ciclo 

on/off já em regime transiente periódico. O padrão utilizado em todos os 

gráficos consiste em utilizar linhas cheias para os testes no calorímetro 

emulador e linhas pontilhadas para os dados obtidos no refrigerador.  
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A Figura 3.14 apresenta as pressões de sucção e descarga durante 

o ciclo on/off. Nesse teste, cada ciclo completo leva aproximadamente 42 

minutos, dos quais 32 minutos com o compressor ligado e 10 minutos 

desligado. É possível dividir o ciclo em três etapas. A primeira ocorre 

logo após a partida da compressor em que se observa um aumento gradual 

na pressão de descarga juntamente com uma redução na pressão de 

sucção. Após essa etapa, há um período em que o compressor opera em 

uma condição estabilizada, sem grandes variações nas pressões. Por fim, 

a terceira etapa compreende o período do ciclo com o compressor 

desligado, cujo início pode ser identificado por uma rápida queda na 

pressão de descarga e uma elevação da pressão de sucção até a pressão de 

equalização. 

 

 
Figura 3.14 – Curvas de pressão do teste 32 °C. 
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quantidade de fluido refrigerante adicionado durante a etapa de 

preparação da bancada. 

Em função do compressor partir de uma pressão de equalização 

diferente, existe uma dificuldade em copiar as pressões de sucção e de 

descarga nos instantes iniciais do teste, conforme ilustrado na Figura 3.15. 

São necessários cerca de 30 s para que as pressões entrem em uma faixa 

de ±10% de erro em relação aos setpoints, conforme as curvas tracejadas 

da figura, cuja escala correspondente é a escala do lado direito. A 

qualidade da cópia das curvas de pressão no início do teste também 

depende da velocidade de atuação sobre as válvulas, limitada pela 

máxima velocidade de giro dos motores de passo. 

 

 
Figura 3.15 – Curvas de pressão nos instantes iniciais (teste 32 °C). 
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do teste.  
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Figura 3.16 – Detalhe da pressão de descarga (teste 32 °C). 

 
Figura 3.17 – Detalhe da pressão de sucção (teste 32 °C). 
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compressor pelo passador de sucção. Na configuração atual da bancada, 

não é possível reproduzir este comportamento uma vez que não existe um 

componente que armazene fluido refrigerante na fase líquida durante o 

período de compressor desligado e também devido à limitação de troca 

de calor no trocador de calor da linha de sucção da bancada. Assim, só é 

possível controlar a temperatura do gás na entrada do compressor após a 

estabilização dessa temperatura, conforme mostra o gráfico da Figura 

3.18. 

 
Figura 3.18 – Temperatura do passador de sucção (teste 32 °C). 
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no refrigerador. 
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A Figura 3.20 ilustra a potência elétrica consumida pelo 

compressor ao longo do ciclo on/off. Da mesma forma que ocorreu no 

teste em regime permanente, cujos resultados foram apresentados na 

seção 3.4.1, observa-se uma diferença aproximadamente constante entre 

a potência elétrica medida no emulador e no refrigerador. O gráfico 

também apresenta uma curva de potência corrigida, obtida somando-se 

aquela diferença encontrada no teste em regime permanente (2,6 W) ao 

valor medido. A concordância da curva de potência corrigida com a curva 

de potência do refrigerador é mais um indicativo de que esta diferença 

está relacionada com a medição e não com uma alteração no desempenho 

do compressor. A Tabela 3.5 apresenta o resultado da integração das 

curvas de potência elétrica convertido para a unidade de kWh/mês. 

 

 
Figura 3.19 – Vazão de massa do compressor (teste 32 °C). 

 

 
Figura 3.20 – Potência elétrica consumida pelo compressor (teste 32 °C). 
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Tabela 3.5 – Estimativa do consumo mensal do refrigerador (teste 32°C). 

Teste on/off: 

32 °C 
Refrigerador 

Potência 

medida 

Potência 

corrigida 

Consumo 

[kWh/mês] 
25,3 23,8 25,2 

Diferença --- -6,0% -0,5% 

 

Os últimos resultados a serem apresentados nesta seção se referem 

às temperaturas medidas em diferentes pontos do compressor. A Figura 

3.21 apresenta as temperaturas em três posições do sistema de sucção do 

compressor: passador de sucção, entrada e saída do muffler de sucção. No 

início do ciclo, nota-se alguns pontos nos quais a temperatura do gás na 

saída do muffler de sucção é cerca de 10 °C superior à temperatura do 

refrigerador (linha pontilhada), decorrente do gás estar entrando no 

passador com uma temperatura acima do setpoint. Como consequência, 

uma menor vazão de massa de fluido será admitida pelo compressor, uma 

vez que o volume deslocado pelo pistão no interior do cilindro é constante 

e, assim, quanto maior a temperatura do gás menor será a sua massa 

específica. Essa diferença diminui à medida que a temperatura do 

passador de sucção se aproxima do setpoint.  

A Figura 3.22 mostra as temperaturas do sistema de descarga do 

compressor. Logo após o processo de compressão, o gás é descarregado 

no cabeçote, sendo esta a temperatura mais elevada no interior do 

compressor. Em seguida, o gás passa pelo filtro de descarga até chegar ao 

passador de descarga, deixando o compressor. Analisando as curvas de 

temperatura do passador de descarga, nota-se que a temperatura medida 

no calorímetro emulador (linha cheia) além de apresentar um valor menor 

em função da nova posição de instrumentação também difere no formato 

da curva, resultado de uma maior inércia térmica da termoresistência PT-

100 em comparação com o termopar do tipo T utilizado no refrigerador. 

Isso fica bem evidente logo no início do ciclo e também no período no 

qual o compressor está desligado. 

As demais temperaturas do compressor são apresentadas na Figura 

3.23. 
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Figura 3.21 – Temperaturas do sistema de sucção do compressor (teste 32 °C). 

 

 

 
Figura 3.22 – Temperaturas do sistema de descarga do compressor (teste 32 °C). 
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  (a) Temperatura do motor e do óleo lubrificante. 

 
 (b) Temperaturas do ambiente interno do compressor. 

 
(c) Temperaturas de carcaça do compressor. 

Figura 3.23 – Temperaturas do compressor ao longo do ciclo (teste 32 °C). 
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A tendência observada no teste em regime permanente se repetiu 

no teste cíclico on/off. Em geral há uma boa concordância entre as 

temperaturas obtidas no emulador e no refrigerador, com exceção das 

temperaturas de carcaça que apresentaram uma diferença um pouco maior 

devido à movimentação de ar no interior do box. 

3.4.3 Testes cíclicos on/off - Demais condições 

Para complementar a validação do emulador desenvolvido para 

realizar testes de compressores operando em condições típicas de 

sistemas, foram reproduzidas outras condições do refrigerador com 

diferentes temperaturas ambientes. Os resultados do teste referência 

mostraram que a bancada foi capaz de controlar o compressor na condição 

de operação desejada e, como consequência, o desempenho do 

compressor foi muito similar ao observado quando o compressor opera 

no refrigerador. Nesta seção, apresentam-se os resultados dos testes 25 °C 

e 16 °C, caracterizados na Tabela 3.1, com foco no controle das 

respectivas condições de operação. 

Os dados médios do período de compressor ligado apresentados na 

Tabela 3.2 indicam que a redução da temperatura ambiente faz com que 

o refrigerador passe a operar com pressões de sucção e de descarga mais 

baixas. Além disso, o tempo de ciclo e a fração de funcionamento são 

também reduzidos. Em ciclos muito curtos, como é o caso do teste a 

16 °C, o tempo de compressor ligado não é suficiente para que as pressões 

se estabilizem, de maneira que a condição de operação do compressor está 

sempre mudando. 

As pressões de descarga e de sucção do teste a 25 °C são 

apresentadas na Figura 3.24 e na Figura 3.25, respectivamente. Essas 

figuras também ilustram os setpoints e as curvas que indicam a diferença 

em porcentagem entre a pressão do teste e o setpoint. Durante os 

primeiros segundos do teste, observa-se uma oscilação nas pressões 

devido à atuação dos motores de passo sobre as válvulas de expansão da 

bancada, principalmente na descarga. Os motores de passo precisam 

compensar o fato da elevada pressão de equalização do emulador e 

rapidamente corrigir a posição das válvulas até que o compressor esteja 

operando nas pressões desejadas. Essa oscilação na pressão de descarga 

logo no início da partida do compressor influencia a vazão de massa do 

compressor e, como consequência, a potência elétrica consumida, 

conforme é possível observar na Figura 3.26 e na Figura 3.27.  
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Figura 3.24 – Pressão de descarga ao longo do ciclo (teste 25 °C). 

 

 

 

 
Figura 3.25 – Pressão de sucção ao longo do ciclo (teste 25 °C). 
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Figura 3.26 – Vazão de massa no compressor (teste 25 °C). 

 
Figura 3.27 – Potência elétrica consumida pelo compressor (teste 25 °C). 
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óleo no separador de óleo da bancada, sendo necessário realizar o retorno 

desse óleo para o compressor a cada três ou quatro ciclos. Isso não 

aconteceu nos demais testes (32 °C e 25 °C), em que o retorno de óleo foi 

realizado durante o aquecimento do compressor e mesmo após a 

realização de um número elevado de ciclos on/off o nível de óleo no 

separador continuava baixo.  

 Ao analisar os dados do compressor, nota-se que a temperatura do 

gás no passador de descarga para esta condição é baixa. A Figura 3.31 

mostra esta temperatura juntamente com a temperatura de saturação para 

a pressão de descarga durante o período do ciclo em que o compressor 

está ligado. Nota-se uma faixa em que a diferença entre essas 

temperaturas chega a ser inferior a 5 °C. No refrigerador instrumentado, 

o fluxímetro foi posicionado antes da entrada do condensador e está 

ligado ao passador de descarga do compressor por uma tubulação de 

cobre com diâmetro de 6,35 mm e com aproximadamente 60 cm de 

comprimento. Para não alterar o funcionamento do produto, esta 

tubulação não foi isolada termicamente e, assim, esse tubo troca calor 

com o ambiente externo. Desta forma, é possível que o fluido refrigerante 

esteja condensando antes do fluxímetro e isso, juntamente com uma maior 

circulação de óleo nesta condição de operação, pode afetar a medição da 

vazão de massa nos testes a 16 °C no refrigerador. Deve ser recordado 

que a linha de descarga do calorímetro emulador é mantida 20 °C acima 

da temperatura de saturação para a máxima pressão de descarga do teste. 

Por conta disso, o fluido refrigerante pode ter sua temperatura elevada ao 

percorrer a linha de descarga da bancada até passar pelo medidor de vazão 

de massa, evitando o problema de condensação. 

Outro aspecto interessante é que após o desligamento do sistema, 

a vazão mássica fornecida pelo compressor cessa instantaneamente, 

porém o sistema leva algum tempo até a estabilização das pressões. Desta 

forma ainda há movimentação de refrigerante pelo sistema, conforme 

indicam as curvas de medição de vazão que apresentam um segundo pico 

de medição após o desligamento do sistema.   

Por fim, a Figura 3.32 mostra a potência elétrica consumida pelo 

compressor no teste a 16 °C. Após a correção da potência elétrica medida, 

observa-se um valor um pouco superior ao dado do refrigerador, cerca de 

2,5%. A Tabela 3.6 apresenta a estimativa para o consumo de energia do 

refrigerador obtido a partir dos testes de cópia de curva realizados no 

calorímetro emulador para as três temperaturas de ambiente externo.  

Observa-se que após a correção do erro sistemático encontrado na 

medição de potência elétrica, o teste de cópia de curva consegue avaliar 

com boa precisão o consumo de energia do sistema, indicando que a 
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bancada experimental reproduz muito bem a condição de operação do 

compressor. 

 

 
Figura 3.28 – Pressão de descarga ao longo do ciclo (teste 16 °C). 

 

 
Figura 3.29 – Pressão de sucção ao longo do ciclo (teste 16 °C). 

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

0 200 400 600 800 1000 1200

D
if

er
en

ça
 [

%
]

P
re

ss
ão

 [
b

ar
]

Tempo [s]

P.des

Setpoint

Diferença P.des

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 200 400 600 800 1000 1200

D
if

er
en

ça
 [

%
]

P
re

ss
ão

 [
b

ar
]

Tempo [s]

P.suc

Setpoint

Diferença P.suc



78                                                               Bancada e procedimento experimental 

 
Figura 3.30 – Vazão de massa no compressor (teste 16 °C). 

 
Figura 3.31 – Curvas de temperatura do gás no passador de descarga e 

temperatura de saturação da pressão de descarga (teste 16 °C). 

 
Figura 3.32 – Potência elétrica consumida pelo compressor (teste 16 °C). 

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

0 200 400 600 800 1000 1200

V
az

ão
 d

e 
m

as
sa

 [
k

g
/h

]

Tempo [s]

15

20

25

30

35

40

0 100 200 300 400 500

T
em

p
er

at
u
ra

 [
°C

]

Tempo [s]

G - Pass. Descarga

T.sat@P.des

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 200 400 600 800 1000 1200

P
o
tê

n
ci

a 
el

ét
ri

ca
 [

W
]

Tempo [s]

Refrigerador

Potência

Potência corrigida (+2,6W)



Bancada e procedimento experimental                                                                    79 

Tabela 3.6 – Estimativa do consumo de energia do refrigerador através dos 

testes de cópia de curva no calorímetro emulador. 

Consumo de energia 

[kWh/mês] 
Refrigerador 

Cópia de 

curva 

Cópia de curva 

corrigida 

32 °C 25,3 23,8 25,2 

25 °C 18,8 18,1 19,2 

16 °C 12,0 11,1 11,8 

Diferença [%]    

32 °C --- -6% 0% 

25 °C --- -4% 2% 

16 °C --- -7% -1% 

 

3.5 CONCLUSÃO 

O presente capítulo apresentou o calorímetro emulador 

desenvolvido para testar compressores operando em condições 

transientes típicas de sistema de refrigeração. O emulador foi validado 

através de cópias de curvas de operação de testes cíclicos do tipo on/off 

de um refrigerador doméstico. Os resultados mostraram que o emulador 

é capaz de controlar muito bem a condição de operação, mesmo em testes 

com período entre ciclos muito curto, em que as pressões variam durante 

todo o intervalo de operação do compressor.  

A comparação dos resultados dos testes realizados no emulador e 

no refrigerador demonstrou que a partir do conhecimento prévio das 

curvas de pressão de sucção, pressão de descarga e temperatura de sucção 

do refrigerador, uma análise detalhada do desempenho do compressor 

operando naquele sistema de refrigeração pode ser realizada no 

calorímetro emulador. A realização de ensaios de compressores no 

calorímetro emulador é preferível a testes em sistemas devido a sua 

simplicidade, baixo custo e rápida preparação da bancada.  Em 

contrapartida, testes em sistemas necessitam a preparação de um protótipo 

e a disponibilidade de uma câmara para teste, demandando tempo de 
preparação e com elevado custo associado. Além disso, a realização de 

testes com um compressor totalmente instrumentado operando em um 

refrigerador é difícil e somente foi possível recentemente com o emprego 

de um novo procedimento de instrumentação (Diniz, 2018).  
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Os resultados dos testes no emulador também mostraram que é 

possível realizar uma análise transiente do perfil térmico do compressor 

durante operação cíclica on/off. Esse tipo de análise permite avaliar 

experimentalmente questões relacionadas ao superaquecimento no 

sistema de sucção do compressor e também questões de confiabilidade de 

projeto.  

Por outro lado, o teste de cópia de curva de sistema não permite 

avaliar o impacto que modificações no compressor possam trazer ao 

funcionamento dos demais componentes do refrigerador e, 

consequentemente, sobre seu desempenho global. Sabe-se que o 

comportamento sistêmico de um refrigerador é influenciado pelas 

características de cada um de seus componentes e também pela interação 

entre eles. Desta forma, ao propor alguma modificação no compressor, o 

comportamento do refrigerador pode ser alterado como, por exemplo, 

uma variação na pressão de condensação decorrente de um aumento ou 

uma diminuição na temperatura do gás no passador de descarga do 

compressor. Nessa situação, o teste de cópia de curva não é apropriado 

pois a condição de operação é um dado de entrada para o teste. Esse é 

precisamente o contexto em que se enquadra a segunda parte deste 

trabalho, na qual um sistema virtual de refrigeração é desenvolvido e 

acoplado ao calorímetro emulador para simular o comportamento dos 

demais componentes do refrigerador e fornecer a condição de operação 

ao emulador.   
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4 SISTEMA VIRTUAL DE REFRIGERAÇÃO  

Este capítulo apresenta os principais aspectos do modelo 

desenvolvido para simular a operação de um sistema de refrigeração 

doméstica. O modelo foi então acoplado ao calorímetro emulador, 

permitindo testar o desempenho de um compressor inserido no sistema 

virtual de refrigeração, com uma bancada de ciclo quente.  

Um refrigerador doméstico de uma porta com capacidade total de 

300 litros, dividido em dois compartimentos refrigerados, congelador e 

refrigerador foi escolhido para a validação do calorímetro emulador 

acoplado com um sistema virtual de refrigeração. Optou-se por esse 

refrigerador devido à sua simplicidade e, principalmente, pela 

disponibilidade de um grande número de dados experimentais obtidos por 

Diniz (2018), alguns dos quais já apresentados no capítulo 3. O sistema é 

composto por compressor hermético alternativo, condensador do tipo 

arame-sobre-tubo, evaporador tubo-aletado com movimentação forçada 

de ar, tubo capilar como dispositivo de expansão, linha de sucção em 

contato com o tubo capilar formando um trocador de calor intermediário 

e gabinete. O fluido refrigerante de trabalho é o isobutano (R-600a). O 

Apêndice A apresenta as características construtivas e outros detalhes do 

refrigerador que foram utilizados nos modelos dos componentes do 

sistema virtual.  

4.1 MODELAGEM DOS COMPONENTES 

Esta seção tem como objetivo apresentar o modelo de simulação 

do refrigerador desenvolvido para o acoplamento com o calorímetro 

emulador. A seguir, apresentam-se detalhes construtivos e a modelagem 

matemática de cada um dos componentes do refrigerador. 

4.1.1 Trocadores de calor 

O refrigerador selecionado é composto por um condensador do tipo 

arame-sobre-tubo que opera por convecção natural e um evaporador do 

tipo tubo-aletado que opera por convecção forçada, conforme 

representado na Figura 4.1.  
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(a) Condensador arame-sobre-tubo 

 
(b) Evaporador tubo-aletado 

Figura 4.1 – Trocadores de calor do refrigerador. 

Ao entrar no condensador, o fluido refrigerante é conduzido até a 

parte superior da serpentina pela linha de descarga, formada por um tubo 

vertical reto desprovido de aletas. Ao percorrer a serpentina, de cima para 

baixo, o fluido refrigerante troca calor com o ar do ambiente externo por 

convecção natural. Aletas na forma de arames cilíndricos são 

posicionadas em ambos os lados da serpentina para aumentarem a área de 

troca de calor no condensador. A serpentina do condensador apresenta 

dezenove passes horizontais e um total de setenta arames divididos em 
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três conjuntos com diferentes espaçamentos entre eles. Tanto a serpentina 

quanto os arames são fabricados em aço.   

O evaporador, fabricado em alumínio, é do tipo tubo-aletado 

composto por uma serpentina com doze passes horizontais divididos em 

duas fileiras e por aletas retangulares. Esse componente possui um total 

de cinquenta e cinco aletas, sendo duas utilizadas como suporte lateral e 

as demais divididas em três tamanhos diferentes. As aletas menores são 

posicionadas nos dois primeiros passes, as de tamanho intermediário nos 

quatro primeiros e as maiores compreendem toda a altura do evaporador. 

A ordem de montagem intercala os três tamanhos de aleta. A 

movimentação de ar no evaporador é forçada no sentido ascendente pela 

ação de um ventilador axial.  

Os modelos de trocadores de calor têm como função determinar a 

taxa de transferência de calor, a pressão no interior da serpentina e o 

estado termodinâmico do fluido refrigerante na saída do trocador. Uma 

forma de modelar esse componente consiste na divisão do trocador de 

calor em três subdomínios: escoamento interno de fluido refrigerante, 

transferência de calor através das paredes do tubo e das aletas e 

escoamento externo de ar. Essa divisão é ilustrada de forma esquemática 

na Figura 4.2, empregando representações gráficas do programa Dymola 

(2017). Nesse aspecto, a única diferença entre os modelos do evaporador 

e do condensador está nas correlações utilizadas para calcular os 

coeficientes de transferência de calor do lado do fluido refrigerante e do 

lado do ar. 

 
Figura 4.2 – Estratégia de modelagem dos trocadores de calor. 

Fluido refrigerante 

Sólido: tubo + aletas 

Escoamento externo 
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 Fluido refrigerante 

 

Para a modelagem do escoamento de fluido refrigerante no interior 

dos trocadores de calor, foram adotadas algumas hipóteses 

simplificativas. O escoamento no interior do tubo foi considerado 

unidimensional, desconsiderando variações nas direções radial e 

circunferencial. Os efeitos de curvatura da serpentina foram desprezados, 

ou seja, o tubo foi considerado reto, horizontal e com a área da seção 

transversal, 𝐴, constante. Com base nessas hipóteses, o modelo para o 

escoamento do fluido refrigerante é desenvolvido a partir das equações 

de conservação de massa (4.1), conservação de quantidade de movimento 

(4.2) e conservação de energia (4.3).  

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑉) = 0 (4.1) 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑉) +

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑉2) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
− 𝜏𝐹

𝑆

𝐴
  (4.2) 

𝜕

𝜕𝑡
[𝜌 (𝑢 +

𝑉2

2
)] +

𝜕

𝜕𝑥
[𝜌𝑉 (𝑢 +

𝑝

𝜌
+

𝑉2

2
)] = 

−𝜏𝐹𝑉 + 𝑞′′
𝑆

𝐴
 

(4.3) 

sendo:  

𝑉  – velocidade média do escoamento na direção axial 𝑥 

𝑢  – energia interna específica  

𝜌  – densidade  

𝑝  – pressão 

𝑘  – condutividade térmica do fluido 

𝜏𝐹 – tensão de atrito viscoso na parede (=
1

2
𝜌𝑣|𝑣|𝐶𝑓) 

𝐶𝑓 – fator de atrito de Fanning  

𝑆 – perímetro interno do tubo  

𝑞′′ – fluxo de calor entre o refrigerante e a parede  

 

A equação da conservação de quantidade de movimento (4.2) 

multiplicada por 𝑉  pode ser subtraída da equação de conservação da 

energia (4.3), resultando na equação da energia térmica: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑢) +

𝜕 

𝜕𝑥
[𝜌𝑉 (𝑢 +

𝑝

𝜌
)] = 𝑞′′

𝑆

𝐴
  (4.4) 
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Uma simplificação na equação da energia térmica, comumente 

adotada em modelos de trocadores de calor, consiste em desprezar a 

variação de pressão na direção axial do tubo. A pressão local ao longo do 

tubo é então determinada a partir do cálculo de perda de carga com o fator 

de atrito de Darcy. Maiores detalhes sobre o cálculo da pressão ao longo 

do tubo são apresentados na seção 4.1.2 do modelo do tubo capilar. Desta 

forma, o modelo para o escoamento de fluido refrigerante é caracterizado 

pelas equações da conservação da massa (4.1) e da energia térmica (4.4). 

O método dos volumes finitos foi utilizado para a resolução das 

equações resultantes, (4.1) e (4.4). Esse método consiste em dividir o 

domínio de solução em um número finito de volumes de controle onde 

são integradas as equações diferenciais governantes. Isso garante que 

todas as propriedades sejam conservadas em nível de volumes finitos. 

A serpentina dos trocadores de calor foi dividida em 𝑛 volumes de 

controle, cada um dos quais representando um passe de tubo. A Figura 

4.3 ilustra o domínio do tubo discretizado. 

 

 
Figura 4.3 – Discretização do modelo de tubo. 

Integrando as equações (4.1) e (4.4) na direção axial 𝑥 do volume 

de controle da Figura 4.3, obtêm-se as seguintes equações:  

𝑑𝑀𝑖

𝑑𝑡
 = �̇�𝑖 − �̇�𝑖+1 (4.5) 

𝑑𝑈𝑖

𝑑𝑡
= �̇�𝑖 − �̇�𝑖+1 + �̇�𝑖 (4.6) 

sendo:  

𝑀𝑖 – massa de fluido no interior do volume (= ρi∀𝑖) 

�̇�𝑖 – vazão de massa na face do volume de controle (= ρi𝑣i𝐴) 

𝑈𝑖 – energia interna (= 𝑀𝑖𝑢𝑖) 

�̇�𝑖 – transporte advectivo de entalpia (= �̇�𝑖ℎ𝑖) 

�̇�𝑖 – taxa de calor trocado entre o fluido e a parede do tubo (= 𝑞′′𝐴) 
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As taxas de variação de 𝑀𝑖  e 𝑈𝑖 podem ser escritas das seguintes 

formas:  

𝑑𝑀𝑖

𝑑𝑡
= ∀𝑖

𝑑𝜌𝑖

𝑑𝑡
 (4.7) 

𝑑𝑈𝑖

𝑑𝑡
= 𝑀𝑖

𝑑𝑢𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑢𝑖

𝑑𝑀𝑖

𝑑𝑡
 (4.8) 

Inserindo as equações (4.5) e (4.6) nas equações (4.7) e (4.8) e 

integrando numericamente as equações resultantes, obtém-se valores para 

𝜌𝑖  e 𝑢𝑖  em cada volume de controle. Bauer (1999) comenta que uma 

equação diferencial para a densidade resulta em dificuldades numéricas 

na região em que o fluido se encontra na fase líquida. Devido à baixa 

compressibilidade do líquido, uma pequena variação de origem numérica 

na densidade resulta em uma grande e irreal mudança na pressão. Desta 

forma é desejável transformar o sistema de equações diferencias em 

função de outras propriedades que resultem em um modelo mais robusto. 

Usualmente, pressão (𝑝) e entalpia específica (ℎ) são utilizadas para este 

propósito.  

Para transformar as equações diferenciais (4.7) e (4.8) em equações 

diferenciais para 𝑝 e ℎ, deriva-se no tempo as relações gerais 𝜌 = 𝜌(𝑝, ℎ) 

e 𝑢 = 𝑢(𝑝, ℎ) . Após alguma manipulação algébrica, chega-se nas 

seguintes equações:  

∀𝑖

𝜌𝑖

𝑎𝑖
2

𝑑𝑝𝑖

𝑑𝑡
= (𝑝𝑖 + ℎ𝑖

𝜕𝜌𝑖

𝜕ℎ
|

𝑝
)

𝑑𝑀𝑖

𝑑𝑡
−

𝜕𝜌𝑖

𝜕ℎ
|

𝑝

𝑑𝑈𝑖

𝑑𝑡
 (4.9) 

∀𝑖

𝜌𝑖

𝑎𝑖
2

𝑑ℎ𝑖

𝑑𝑡
= (1 − ℎ𝑖

𝜕𝜌𝑖

𝜕𝑝
|

ℎ

)
𝑑𝑀𝑖

𝑑𝑡
+

𝜕𝜌𝑖

𝜕𝑝
|

ℎ

𝑑𝑈𝑖

𝑑𝑡
 (4.10) 

A velocidade do som, 𝑎𝑖, é obtida em função das derivadas parciais 

da densidade: 

1

𝑎𝑖
2 =

𝜕𝜌𝑖

𝜕𝑝
|

ℎ

+
1

𝜌𝑖

𝜕𝜌𝑖

𝜕ℎ
|

𝑝
 (4.11) 

Assim, inserindo as equações (4.5) e (4.6) nas equações (4.9) e 

(4.10), obtém-se um sistema de equações diferenciais que, quando 

integrados numericamente, fornecem os valores de 𝑝𝑖  e ℎ𝑖  em cada 
volume de controle. As propriedades do fluido refrigerante foram 

calculadas utilizando uma biblioteca comercial e um esquema de 

interpolação upwind para avaliar as propriedades do fluido nas interfaces 

dos volumes de controle.  
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Por questões de simplificação na implementação do modelo, o 

escoamento na região bifásica foi considerado homogêneo, apesar da 

literatura mostrar que esse modelo não é o mais apropriado para a 

simulação do comportamento transiente de trocadores de calor. Em 

decorrência dessa simplificação foi necessário utilizar uma estratégia 

alternativa para corrigir a massa de fluido refrigerante no interior dos 

trocadores de calor, conforme será apresentado na seção 4.3 de ajustes do 

modelo. O fechamento do modelo do escoamento de fluido refrigerante 

no interior do tubo é realizado juntamente com o modelo de parede, com 

a determinação da taxa de calor trocado, �̇�𝑖. 

 

 Parede do tubo e aletas 

 

O segundo subdomínio do trocador de calor, compreende a região 

sólida, isso é, a parede do tubo e as aletas. A mesma discretização em 𝑛 

volumes, utilizada para o escoamento de fluido refrigerante, é empregada 

para essa região.  

 
Figura 4.4 – Balanço de energia em um volume de controle da parede do tubo. 

Um balanço de energia no volume de controle da Figura 4.4 

fornece: 

𝑀𝑤 𝑐𝑤

𝑑𝑇𝑤

𝑑𝑡
=  �̇�𝑖 + �̇�𝑒 (4.12) 

em que  𝑀𝑤 é a massa de metal do volume de controle, a qual é a soma 

das massas do tubo e das aletas para as regiões com aletas. Além disso, 

𝑐𝑤 é o calor específico do material e �̇�𝑖 e �̇�𝑒 são as taxas de calor trocado 

entre a parede do tubo e o fluido refrigerante e entre a parede do tubo e o 

ambiente externo, respectivamente.  
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Considerou-se apenas condução de calor na direção radial da 

parede do tubo. Dessa forma, as taxas de calor são calculadas da seguinte 

forma: 

�̇�𝑖 = 𝐴𝑖𝑞𝑖
′′ =  

(𝑇𝑖 − 𝑇𝑤)

𝑅𝑤/2
 (4.13) 

�̇�𝑒 = 𝐴𝑒𝑞𝑒
′′ =  

(𝑇𝑒 − 𝑇𝑤)

𝑅𝑤/2
 (4.14) 

sendo 𝑅𝑤 a resistência térmica de condução na direção radial da parede 

cilíndrica do tubo, dada por: 

𝑅𝑤 =
ln(𝑟𝑒/𝑟𝑖)

2𝜋𝐿𝑘
 (4.15) 

sendo 𝑟𝑖  e 𝑟𝑒  os raios internos e externos do tubo, respectivamente, 𝐿 o 

comprimento e 𝑘 a condutividade térmica da parede. Embora a resistência 

térmica de condução na direção radial do tubo tenha sido considerada, a 

mesma é muito inferior à resistência de convecção do ar no lado externo 

do tubo que é de fato a resistência dominante em trocadores de calor. 

 

 Correlações para a transferência de calor 

 

O fechamento do modelo do trocador de calor é realizado com a 

prescrição dos coeficientes de transferência de calor, ℎ𝑖  e ℎ𝑒 . A partir 

desses coeficientes, as taxas de transferência de calor são correlacionadas 

com as temperaturas do fluido refrigerante, da parede do tubo e do ar do 

ambiente externo, com o emprego das seguintes equações: 

�̇�𝑖 =  ℎ𝑖𝐴𝑖(𝑇𝑤 − 𝑇𝑖) (4.16) 

�̇�𝑒 =  ℎ𝑒𝐴𝑒(𝑇𝑤 − 𝑇∞) (4.17) 

Os coeficientes de transferência de calor são obtidos a partir de 

correlações empíricas disponíveis na literatura, em função das 

características construtivas dos trocadores e também de propriedades do 

escoamento.  

No condensador, o coeficiente de transferência de calor no lado do 

fluido refrigerante é calculado a partir de uma correlação para o número 

de Nusselt que cobre toda a faixa de número de Reynolds para diferentes 

regimes do escoamento (laminar, transição e turbulento). No entanto, 

quando o fluido está mudando de fase, utiliza-se um coeficiente de 

transferência de calor constante cujo valor foi ajustado conforme será 
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apresentado na seção 4.3, referente a ajustes do modelo. Para o 

evaporador, foi utilizado apenas um coeficiente de transferência de calor 

interno fixo.  

A troca de calor entre o condensador e o ambiente externo foi 

dividida em duas partes. A primeira delas se refere à linha de descarga, 

onde foi utilizada a correlação de LeFevre e Ede (1956) para convecção 

natural turbulenta em cilindros longos verticais, equação (4.18). 

ℎ𝑒𝐿𝑙𝑑

𝑘𝑓
=

4

3
[

7 𝑅𝑎 𝑃𝑟

5(20 + 21Pr)
]

1
4⁄

+
4(272 + 315𝑃𝑟)𝐿𝑙𝑑

35(64 + 63Pr)𝑑𝑒
 (4.18) 

Para a região aletada, foi utilizado a correlação de Cyphers et al. 
(1958) para condensadores do tipo arame-sobre-tubo. Essa correlação 

determina coeficientes de transferência de calor para o tubo (ℎ𝑡) e para as 

aletas (ℎ𝑓𝑖𝑛) através das seguintes expressões: 

ℎ𝑡𝑑𝑡

𝑘𝑓
=

2

ln (1 + 5𝐺𝑟−1
4⁄  )

 (4.19) 

ℎ𝑓𝑖𝑛𝑑𝑓𝑖𝑛

𝑘𝑓
=

2

ln [1 + 4(𝐺𝑟 𝑑𝑓𝑖𝑛/𝐻𝑓𝑖𝑛)
−1

4⁄
]
 

(4.20) 

O coeficiente de transferência de calor equivalente (ℎ𝑒 ) para a 

região aletada é obtido de uma média ponderada nas áreas do tubo e das 

aletas, por meio da seguinte expressão: 

ℎ𝑒 = 𝜂𝑓𝑖𝑛ℎ𝑓𝑖𝑛

𝐴𝑓𝑖𝑛 

𝐴𝑓𝑖𝑛 + 𝐴𝑡
+ ℎ𝑡

𝐴𝑡 

𝐴𝑓𝑖𝑛 + 𝐴𝑡
 (4.21) 

Nessa equação, 𝜂𝑓𝑖𝑛 representa a eficiência da aleta: 

𝜂𝑓𝑖𝑛 =
tanh(𝑚𝑙𝑓/2) 

𝑚𝑙𝑓/2
 (4.22) 

sendo 𝑙𝑓 o espaçamento médio entre os arames e o parâmetro 𝑚 dado por: 

𝑚 = √
4𝐻𝑓𝑖𝑛 

𝑘𝑑𝑓𝑖𝑛
 (4.23) 

No condensador também foi considerada a troca de calor por 

radiação térmica com a hipótese de radiação difusa em meio não 

participante. A equação para o fluxo de calor por radiação foi linearizada 

(Incropera e DeWitt 2011), resultando na seguinte equação:  

 𝑞𝑟𝑎𝑑
′′ = 𝜎𝜀(𝑇𝑤

4 − 𝑇∞
4 ) = ℎ𝑟𝑎𝑑(𝑇𝑤 − 𝑇∞)  (4.24) 
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sendo: 

ℎ𝑟𝑎𝑑 = 𝜎𝜀(𝑇𝑤 + 𝑇∞)(𝑇𝑤
2 + 𝑇∞

2 ) (4.25) 

O coeficiente de transferência de calor por radiação (ℎ𝑟𝑎𝑑 ) foi 

somado ao coeficiente de transferência de calor por convecção obtido das 

correlações, equações (4.18) e (4.21). 

Para a determinação do coeficiente de transferência de calor por 

convecção forçada no lado externo do evaporador, foi utilizada a 

correlação semi-empírica de Barbosa et. al (2008). A partir de testes 

experimentais em túnel de vento com oito diferentes amostras de 

trocadores de calor do tipo tubo-aletado, a seguinte correlação para o fator 

J de Colburn foi proposta: 

𝑗 =
𝜂ℎ𝑒

𝐺𝑎,𝑚𝑎𝑥𝑐𝑃,𝑎 
𝑃𝑟𝑎

2
3⁄

= 0,6976 𝑅𝑒𝑎
−0,4842𝜀−0,3426 (4.26) 

em que 𝜀 é o fator de aleta, definido como a razão entre a área externa 

total e a área externa dos tubos. O número de Reynolds é calculado por: 

𝑅𝑒𝑎 =
𝑑𝑜𝐺𝑎,𝑚𝑎𝑥

𝜇𝑎 
 (4.27) 

e 𝐺𝑎,𝑚𝑎𝑥 é o fluxo de ar máximo, ou seja, a vazão de ar do ventilador (�̇�𝑎) 

dividido pela menor área de passagem: 

𝐺𝑎,𝑚𝑎𝑥 =
�̇�𝑎

𝐴𝑚𝑖𝑛
 (4.28) 

A menor área de passagem de trocadores de calor do tipo tubo-

aletado é calculada subtraindo da área da seção transversal do trocador as 

espessuras das aletas e dos tubos, isto é: 

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 𝐷𝑊 − 𝑁𝑓𝑖𝑛𝐷𝑡𝑓𝑖𝑛 − 2𝑑𝑜𝑊 + 2𝑑𝑜𝑡𝑓𝑖𝑛 (4.29) 

sendo:  

𝐷  – altura do trocador de calor 

𝑊  – largura do trocador de calor 

𝑁𝑓𝑖𝑛  – número de aletas 

𝑡𝑓𝑖𝑛  – espessura da aleta 

𝑑𝑜  – diâmetro externo do tubo 

 

Nas correlações, as propriedades termofísicas do ar foram 

avaliadas na temperatura de filme. As características geométricas dos 

trocadores de calor necessárias para os cálculos dos coeficientes de 

transferência de calor são apresentadas no Apêndice A.  
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Sabe-se que as correlações para transferência de calor podem 

apresentar desvios significativos em função de simplificações do modelo, 

de um baixo número de amostras utilizados para o levantamento das 

correlações e até mesmo em função da própria correlação proposta para 

representar os dados experimentais em função dos parâmetros 

selecionados. Desta forma, para uma maior exatidão dos resultados, 

foram realizados ajustes nos modelos com base no teste experimental 

referência do refrigerador, conforme será abordado após a descrição dos 

componentes do sistema. 

4.1.2 Tubo capilar 

O dispositivo de expansão juntamente com o compressor é 

responsável por dividir o ciclo de refrigeração em um lado de alta pressão 

e um lado de baixa pressão. O tubo capilar é o dispositivo de expansão 

mais utilizado em refrigeradores domésticos. Sua construção é bastante 

simples pois trata-se de um tubo de cobre com diâmetro interno bastante 

reduzido, da ordem de 1 mm. Apesar disso, o escoamento no interior de 

tubos capilares é bastante complexo pois envolve efeitos de atrito viscoso, 

mudança de fase, metaestabilidade, compressibilidade e condição crítica 

na região de saída, como destaca Hermes (2000). 

O modelo de tubo capilar utilizado neste trabalho é um modelo 

simplificado que resolve as equações de conservação de massa e da 

energia térmica através do método dos volumes finitos. Para o cálculo da 

pressão ao longo do tubo capilar, as seguintes hipóteses simplificativas 

foram adotadas:  

 escoamento unidimensional, viscoso e incompressível; 

 escoamento completamente desenvolvido em regime 

permanente;  

 escoamento adiabático; 

 escoamento bifásico homogêneo; 

 tubo reto, horizontal e com seção transversal constante; 

 perdas de carga localizadas foram desprezadas.  

Um balanço de energia a partir da primeira lei da termodinâmica 

aplicado em um volume de controle do tubo capilar, com a hipótese de 

escoamento em regime permanente e incompressível, fornece a seguinte 

equação:  

(
𝑝𝑖

𝜌
+ 𝛼𝑖

�̅�𝑖
2

2
+ 𝑔𝑧𝑖) − (

𝑝𝑖+1

𝜌
+ 𝛼𝑖+1

�̅�𝑖+1
2

2
+ 𝑔𝑧𝑖+1) = ℎ𝑙𝑇 (4.30) 
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 Nessa equação, cada um dos termos do lado esquerdo da 

igualdade representa a energia mecânica por unidade de massa em uma 

seção transversal do tubo. O coeficiente de energia cinética 𝛼 pode ser 

interpretado como um fator de correção que permite o cálculo da energia 

cinética através da velocidade média do escoamento. O termo do lado 

direito, ℎ𝑙𝑇, é a perda de carga total, considerada como a soma das perdas 

por atrito viscoso no escoamento em trechos retos de tubulação e em 

acessórios (válvulas, joelhos, etc.) e variações de seção transversal 

(contrações e expansões).  

Aplicando as demais hipóteses simplificativas listadas 

anteriormente, obtém-se a seguinte equação que relaciona a queda de 

pressão no interior do tubo com a perda de carga:  

𝑝𝑖 − 𝑝𝑖+1

𝜌
= ℎ𝑙 (4.31) 

O cálculo da perda de carga foi realizado através da equação 

abaixo:  

ℎ𝑙 = 𝐶ℎ𝑙 𝑓
𝐿

𝐷
 
�̅�2

2
 (4.32) 

em que 𝐶ℎ𝑙  é uma constante de ajuste e 𝑓 é o fator de atrito de Darcy 

determinado pela seguinte correlação proposta por Colebrook-White, a 

partir do número de Reynolds e da rugosidade relativa 𝑒/𝐷 do tubo: 

1

𝑓0,5
= −2 log (

𝑒/𝐷

3,7
+ 

2,51

𝑅𝑒 𝑓0,5
)  (4.33) 

O modelo do tubo capilar utiliza como dado de entrada o diâmetro 

interno, o comprimento total e a rugosidade do tubo. Em função da 

dificuldade de obtenção do dado de rugosidade interna, utilizou-se um 

valor representativo comumente medido em tubos capilares para 

aplicação em refrigeradores domésticos, 𝑒 = 0,75 µm. O modelo utiliza 

uma discretização do tubo em 20 volumes de controle.  

Para avaliar o modelo proposto para o tubo capilar, foram 

realizadas comparações com resultados experimentais de vazão mássica 

em tubos capilares adiabáticos operando com isobutano (R-600a) como 

fluido refrigerante. Os testes experimentais realizados por Melo (1997) e 

Schenk (2014) consistem em medir a vazão mássica em regime 

permanente que escoa pelo tubo capilar em diferentes condições de testes, 

definidas pelas pressões na entrada e na saída do tubo e pela temperatura 

do líquido subresfriado na entrada do capilar. Melo (1997) avaliou dois 

tubos capilares de mesmo diâmetro e comprimentos diferentes em quatro 
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condições de teste enquanto Schenk (2014) testou sete tubos capilares em 

condições de teste de baixa vazão mássica (0,7 kg/h a 2,0 kg/h). No total 

foram realizadas 30 simulações e os resultados previstos pelo modelo 

foram comparados com os dados experimentais, conforme mostra a 

Figura 4.5.  

Em geral, o modelo do tubo capilar apresentou uma vazão mássica 

superior ao dado experimental, indicando que a equação (4.32) subestima 

a perda de carga ao longo do tubo. Como forma de melhorar a previsão 

do modelo, utilizou-se um coeficiente de ajuste, 𝐶ℎ𝑙 = 1,1, para o cálculo 

da perda de carga. Os resultados do modelo ajustado apresentam uma 

melhor concordância com os dados experimentais, conforme ilustra a 

Figura 4.6, com diferenças inferiores a  em relação ao resultado 

experimental na grande parte dos testes. De fato, os resultados obtidos 

com o modelo proposto para o tubo capilar são satisfatórios, considerando 

a sua simplicidade e a variedade de tubos capilares e condições avaliadas.  

 

 
Figura 4.5 – Comparação com dados experimentais da vazão mássica, em kg/h, 

prevista pelo modelo do tubo capilar. 
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Figura 4.6 – Comparação com dados experimentais da vazão mássica, em kg/h, 

prevista pelo modelo do tubo capilar ajustado (𝐶ℎ𝑙 = 1,1). 

 

4.1.3 Compressor 

A Figura 4.7 ilustra de maneira esquemática a interação do 

compressor com os demais componentes do sistema de refrigeração 

durante uma típica condição de operação transiente. A pressão de sucção, 

a pressão de descarga e a temperatura do gás na linha de sucção 

influenciam fortemente o ciclo de compressão. Em contrapartida, a vazão 

mássica fornecida pelo compressor, a temperatura do gás no passador de 

descarga e a potência elétrica consumida, resultantes do desempenho do 

compressor para uma dada condição de operação, afetam os demais 

componentes do refrigerador. Esta interação entre compressor e sistema 

é o objetivo do procedimento acoplado proposto para esta etapa do 

trabalho.  

O modelo do compressor é responsável por fornecer a vazão 

mássica e a temperatura do gás no passador de descarga para o modelo do 

sistema, em função da condição de operação instantânea. No 

procedimento acoplado, esses dados de desempenho do compressor são 

obtidos diretamente da medição realizada no compressor posicionado no 

calorímetro emulador, não sendo assim necessário um modelo para 

simular o processo de compressão no interior do cilindro.  
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Figura 4.7 – Interação entre o compressor e os demais componentes do sistema 

de refrigeração. 

Assim, o compressor no sistema é representado por um modelo 

lumped que representa o volume do ambiente interno do compressor, 

avaliando a massa de fluido refrigerante armazenada em seu interior. 

Deve ser mencionado que a dissolução de fluido refrigerante no óleo 

lubrificante não foi modelada. Na saída desse volume, conectada com a 

entrada do condensador, prescreve-se a vazão de massa e a temperatura 

do gás no passador de descarga obtidos experimentalmente. O capítulo 5 

explica em detalhes o procedimento de acoplamento entre o modelo 

virtual de sistema e o compressor no calorímetro emulador (bancada 

experimental). 

4.1.4 Gabinete 

O refrigerador possui um gabinete simples de apenas uma porta e 

com dois compartimentos refrigerados, congelador e refrigerador, 

separados por uma travessa e por uma porta interna que dá acesso ao 

congelador. A Figura 4.8 ilustra o interior do gabinete do refrigerador. 

As paredes do gabinete são formadas por diferentes espessuras de 

material isolante revestido do lado externo por uma chapa metálica e do 

lado interno por um revestimento plástico. O material do isolante térmico 

é formado por espuma de poliuretano expandido com ciclo-isopentano, 

comumente referenciado pelo termo PU. 

O insuflamento de ar no interior dos compartimentos refrigerados 

é realizado por um ventilador axial com potência nominal de 4 W 

posicionado na parte superior do congelador, conforme indicado na 

Figura 4.9. O ventilador promove uma movimentação forçada de ar no 

evaporador com sentido ascendente. Ao passar pelo ventilador, uma parte 

do escoamento é insuflada diretamente no congelador enquanto que outra 

parte é direcionada para o refrigerador através de um canal situado entre 

o evaporador e a parede dos fundos do congelador. Neste canal existe um 

Evaporador 

𝑃𝑒𝑣𝑎𝑝 =  𝑓(𝑡) 

Condensador 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 =  𝑓(𝑡) 

�̇� = 𝑓(𝑡) 

𝑃𝑑𝑒𝑠 = 𝑓(𝑡) 

𝑃𝑠𝑢𝑐 = 𝑓(𝑡) 

𝑇𝑠𝑢𝑐 = 𝑓(𝑡) 

�̇�𝑐 = 𝑓(𝑡) 
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controlador de vazão, denominado damper, que permite aumentar ou 

reduzir a vazão de ar fornecida ao refrigerador. A Figura 4.9 indica 

através de setas os sentidos do insuflamento e do retorno de ar no interior 

do gabinete.  

 

 
Figura 4.8 – Compartimentos refrigerados do refrigerador. Fonte: site Consul. 

 
Figura 4.9 – Insuflamento e retorno de ar no interior do gabinete. 

Fonte: site Consul. 

Congelador 

Refrigerador 

Ventilador 

axial 

Posição do 
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mecânico 
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O modelo do gabinete tem a finalidade de prever a temperatura do 

ar no interior dos compartimentos refrigerados, em função da capacidade 

de refrigeração do sistema e da carga térmica do gabinete. Cada 

compartimento foi modelado a partir de um volume de controle com um 

único ponto nodal (modelo lumped).  

Considerou-se que apenas o congelador troca calor com o 

evaporador e que ocorre movimentação de ar entre o congelador e o 

refrigerador. Desta forma, o efeito do damper é modelado com a 

simplificação de que o ar na entrada do evaporador encontra-se na mesma 

temperatura do congelador e não em uma temperatura resultante da 

mistura entre o retorno de ar do congelador e do refrigerador.  

Assumiu-se também que o gabinete é hermeticamente fechado, ou 

seja, não há infiltração de ar para o interior do gabinete e que o mesmo 

encontra-se vazio. A troca de calor entre os compartimentos refrigerados 

e o ambiente externo ocorre por condução de calor através das paredes do 

gabinete. Além disso, a dissipação de calor do ventilador no interior do 

congelador foi modelada como um termo fonte no balanço de energia. 

 
Figura 4.10 – Modelo do gabinete. 
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A Figura 4.10 apresenta as interações térmicas consideradas no 

modelo do gabinete. Os seguintes balanços de massa e energia são 

aplicados nos volumes de controle do congelador e do refrigerador: 

𝑑𝑀

𝑑𝑡
 = �̇�𝑎,𝑖𝑛 − �̇�𝑎,𝑜𝑢𝑡 (4.34) 

𝑑𝑈

𝑑𝑡
= �̇�𝑎,𝑖𝑛ℎ𝑖𝑛 − �̇�𝑎,𝑜𝑢𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 + �̇�  (4.35) 

sendo:  

𝑀 – massa de ar no interior do compartimento 

�̇�𝑎 – vazão mássica de ar entrando ou saindo do compartimento 

𝑈 – energia interna do ar no interior do compartimento 

ℎ – entalpia específica do ar  

�̇� – taxa de calor total 

 

A taxa de calor total pode ser computada para cada um dos 

compartimentos como a soma das seguintes parcelas: 

�̇�𝑐  = �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 + �̇�𝑐,𝑤 + �̇�𝑐𝑟,𝑤 + �̇�𝑓𝑎𝑛 (4.36) 

�̇�𝑟  = �̇�𝑟,𝑤 + �̇�𝑟𝑐,𝑤 (4.37) 

A taxa de calor removida no evaporador (�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝) é determinada 

juntamente com o modelo do trocador de calor. O termo fonte, �̇�𝑓𝑎𝑛, 

representa a potência nominal do ventilador e opera de maneira alternada 

junto com o compressor, ou seja, durante o período de off este termo é 

nulo. Os termos �̇�𝑐,𝑤 e �̇�𝑟,𝑤 representam a taxa de calor trocado com o 

ambiente externo através da condução de calor pelas paredes do 

congelador e do refrigerador, respectivamente. A parcela �̇�𝑟𝑐,𝑤 modela a 

condução de calor do refrigerador para o congelador através da travessa 

que divide os compartimentos refrigerados.  

Algumas hipóteses foram assumidas no cálculo da condução de 

calor através das paredes do gabinete. A condução foi considerada 

unidimensional, ou seja, efeitos tridimensionais foram desprezados 

através da planificação das paredes e uma espessura média foi 

especificada para cada um dos compartimentos. A transferência de calor 

pela parede do gabinete pode ser representada através do circuito térmico 

equivalente mostrado na Figura 4.11, composto pela associação em série 

de cinco resistências térmicas, sendo duas de convecção e três de 

condução.  
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Figura 4.11 – Circuito térmico equivalente para a parede composta do gabinete. 

Uma análise das resistências térmicas ilustradas na Figura 4.11 

mostra que a resistência térmica da camada de isolamento é cerca de 15 

vezes superior às resistências de convecção entre o ar e as paredes do 

gabinete, 200 vezes a do revestimento plástico e 105 vezes a do 

revestimento metálico. Por serem muito inferiores à resistência do 

isolante térmico, as demais resistências do circuito térmico equivalente 

foram desprezadas. Desta forma, a resistência térmica equivalente da 

parede do gabinete é igual à resistência térmica de condução ao longo da 

espessura da camada de isolamento: 

𝑅𝑤 =
𝐿𝑖𝑠

𝑘𝑖𝑠𝐴
 (4.38) 

Outra análise realizada mostrou que todas as camadas de 

revestimento do gabinete possuem capacidades térmicas de mesma ordem 

de grandeza, indicando que a chapa metálica e o revestimento plástico 

contribuem de maneira significativa para a capacidade térmica total da 

parede do gabinete. Assim:  

Por fim, o balanço de energia térmica em regime transiente do 

modelo da parede do gabinete fornece:  

𝑀𝑤 𝑐𝑤

𝑑𝑇𝑤

𝑑𝑡
=  �̇�𝑖 + �̇�𝑒 (4.40) 

em que o produto 𝑀𝑤𝑐𝑤 é a capacidade térmica da parede, �̇�𝑖 e �̇�𝑒 são as 

taxas de calor trocado do lado interno e externo da parede, 

respectivamente, calculados através das seguintes equações: 

Metal Isolante Plástico

𝑀𝑤𝑐𝑤 = 𝑀𝑚𝑐𝑚 + 𝑀𝑖𝑠𝑐𝑖𝑠 + 𝑀𝑝𝑐𝑝 (4.39) 
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 �̇�𝑖 = 𝐴𝑞𝑖
′′ =  

(𝑇𝑖−𝑇𝑤)

𝑅𝑤/2
 (4.41) 

�̇�𝑒 = 𝐴𝑞𝑒
′′ =  

(𝑇∞ − 𝑇𝑤)

𝑅𝑤/2
 (4.42) 

A solução das equações governantes do gabinete e dos modelos 

dos outros componentes do refrigerador fornece as temperaturas dos 

compartimentos refrigerados ao longo do funcionamento do refrigerador. 

4.1.5 Linha de sucção 

O último componente do refrigerador a ser modelado é a linha de 

sucção, que consiste em um tubo de cobre conectando a saída do 

evaporador à entrada do compressor. Parte do comprimento total da linha 

de sucção é colocada em contato com o tubo capilar. Essa configuração 

forma um trocador de calor, denominado trocador de calor tubo capilar - 

linha de sucção (TC-LS), cuja função é diminuir o título na entrada do 

evaporador, aumentando a capacidade de refrigeração do sistema. O 

aquecimento do gás na linha de sucção contribui para evitar o chamado 

“golpe de líquido” que pode trazer danos irreparáveis ao compressor 

devido à presença de líquido dentro da câmara de compressão.  

Do ponto de vista da modelagem do refrigerador, a inclusão da 

linha de sucção é necessária para prever a temperatura do gás no passador 

de sucção do compressor, enquanto que o modelo do trocador de calor 

TC-LS é importante para a determinação da capacidade de refrigeração 

do sistema, uma vez que a troca de calor neste componente altera a 

condição termodinâmica do gás na entrada do evaporador.  

A solução do trocador de calor TC-LS em modelos de sistemas de 

refrigeração está associada a problemas de convergência e elevado custo 

computacional, visto que a solução acoplada desses componentes (tubo 

capilar e linha de sucção) exige um procedimento iterativo de solução. 

Uma estimativa inicial para o estado termodinâmico do fluido refrigerante 

no interior do tubo capilar e da linha de sucção é necessária para o cálculo 

da troca de calor no trocador TC-LS. Com isso, resolve-se o modelo 

completo do sistema, obtendo-se o novo estado termodinâmico do fluido 

no interior desses componentes. Novamente resolve-se o trocador TC-LS 

e esse procedimento é repetido até a convergência, quando então o 

procedimento de solução do refrigerador pode avançar no tempo. Outro 

aspecto crítico é que a resposta dos modelos do tubo capilar e da linha de 

sucção têm grande influência sobre outros componentes do sistema como, 

por exemplo, o evaporador e o compressor.  
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Um modelo de sistema com trocador TC-LS acoplado foi 

desenvolvido, mas o tempo computacional de simulação foi proibitivo 

para o teste acoplado com a bancada experimental, sendo necessária uma 

abordagem alternativa. Nesse sentido, a linha de sucção foi modelada com 

a mesma estrutura utilizada para os trocadores de calor. Assim, um 

modelo de tubo discretizado resolve o escoamento do fluido refrigerante, 

um modelo de parede calcula a condução de calor ao longo da espessura 

do tubo e um coeficiente de transferência de calor constante determina a 

troca de calor do lado externo da linha de sucção. O modelo considera 

que a linha de sucção troca calor apenas com o ambiente externo, cuja 

temperatura é fixa. Desta forma é possível prever a temperatura com que 

o gás retorna para o compressor em função da condição do refrigerante 

na saída do evaporador.  

O aumento do efeito refrigerante específico no evaporador 

decorrente da diminuição do título na sua entrada foi modelado através de 

uma correção da entalpia específica do refrigerante na saída do tubo 

capilar (ℎ𝑡𝑐,𝑜𝑢𝑡 − ℎ𝑡𝑐,𝑜𝑢𝑡
′ ), produzida pela taxa de calor 𝑄𝑇𝐶−𝐿𝑆 removida 

do tubo capilar pelo trocador TC-LS, ou seja:  

�̇�𝑇𝐶−𝐿𝑆 = �̇�(ℎ𝑡𝑐,𝑜𝑢𝑡 − ℎ𝑡𝑐,𝑜𝑢𝑡
′ ) (4.43) 

A taxa de calor removida do tubo capilar pelo trocador TC-LS, 

𝑄𝑇𝐶−𝐿𝑆, foi estimada a partir de um coeficiente global de transferência de 

calor (𝑈𝐴𝑇𝐶−𝐿𝑆) e da diferença de temperatura entre o fluido refrigerante 

na entrada do tubo capilar (𝑇𝑡𝑐,𝑖𝑛) e a temperatura do ambiente externo 

(𝑇∞), de acordo com a seguinte equação:  

�̇�𝑇𝐶−𝐿𝑆 = 𝑈𝐴𝑇𝐶−𝐿𝑆(𝑇𝑡𝑐,𝑖𝑛 − 𝑇∞) (4.44) 

A entalpia específica corrigida do fluido na saída do tubo capilar 

(ℎ𝑡𝑐,𝑜𝑢𝑡
′ ) é determinada a partir de um balanço de energia na saída do tubo. 

A entalpia específica calculada pela equação (4.45) é utilizada para 

definir a condição termodinâmica do fluido refrigerante na entrada do 

evaporador. 

ℎ𝑡𝑐,𝑜𝑢𝑡
′ =  ℎ𝑡𝑐,𝑜𝑢𝑡 −

𝑈𝐴𝑇𝐶−𝐿𝑆(𝑇𝑡𝑐,𝑖𝑛 − 𝑇∞)

�̇�
 (4.45) 

A solução encontrada para modelar o trocador de calor TC-LS não 

altera o modelo do tubo capilar, isto é, o cálculo da vazão mássica em 

função da diferença de pressão e da condição na entrada do tubo capilar 

continua sendo realizado com a hipótese de tubo capilar adiabático, 

conforme o equacionamento apresentado na seção 4.1.2.   
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4.2 IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO 

A revisão da literatura indica que a modelagem de refrigeradores 

domésticos traz obstáculos significativos associados à instabilidade 

numérica, bem como falta de generalidade e robustez. Buscando 

contornar esses problemas, os modelos apresentados na seção 4.1 foram 

implementados utilizando a linguagem de programação Modelica através 

do programa Dymola (Dynamic Modeling Laboratory). O Dymola é uma 

ferramenta conveniente para modelar e simular sistemas transientes 

complexos com alto grau de interdependência entre componentes, como 

é o caso de um sistema de refrigeração. Além disso, o Dymola permite a 

reutilização de diferentes componentes do modelo, tornando-o bastante 

versátil. No caso da modelagem de um sistema de refrigeração, isso 

resulta na possibilidade de fácil adaptação do modelo para representar 

diferentes sistemas. O Dymola ainda conta com um procedimento 

matemático de solução robusto e eficiente, possibilitando que o foco do 

trabalho seja direcionado à modelagem do fenômeno físico e não ao 

procedimento de solução.  

O modelo do refrigerador foi construído a partir de componentes 

básicos conectados para modelar os principais fenômenos físicos de cada 

componente do refrigerador, conforme o equacionamento apresentado 

nas seções anteriores. Alguns desses modelos, como é o caso do modelo 

para escoamento de fluido refrigerante em tubos, resolvido com o método 

dos volumes finitos, encontram-se disponíveis em bibliotecas do Dymola. 

Neste trabalho foram utilizadas as bibliotecas ThermoFluidPro e 

AirConditioning, ambas desenvolvidas pela Modelon (2016). A conexão 

entre os modelos dos diferentes componentes ocorre através de portas. Os 

componentes que simulam o escoamento de fluido refrigerante utilizam 

portas de fluido em que estão armazenadas dados de pressão, entalpia 

específica e vazão mássica. Ao conectar dois componentes, os dados do 

componente a montante são transmitidos para o componente a jusante no 

escoamento, sendo utilizadas como condição de contorno.  

A inicialização de cada componente ocorre através da prescrição 

de pressão e entalpia específica na entrada e na saída. Esses valores são 

utilizados como estimativa inicial no procedimento iterativo de solução. 

No modelo do refrigerador, todos os componentes de fluido refrigerante 

são inicializados com a pressão de equalização do refrigerador e em 

equilíbrio térmico com o ambiente externo, ou seja, com a entalpia 

específica calculada com a pressão de equalização e com a temperatura 

do ambiente externo. Nessa condição, o fluido encontra-se na fase de 

vapor superaquecido.  
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A carga total de refrigerante do modelo é ajustada com um 

componente conectado na entrada do compressor que adiciona ou remove 

fluido refrigerante do sistema. Esse componente é utilizado apenas no 

início do ciclo, garantindo a correta carga de fluido refrigerante do 

modelo, 35 gramas de isobutano.  

Os componentes que calculam a transferência de calor são 

conectados através de portas térmicas com dados de temperatura e taxa 

de transferência de calor. Tais componentes necessitam de um valor 

inicial de temperatura, sendo normalmente prescrita a mesma temperatura 

do ambiente externo.  

O sistema de equações do modelo foi resolvido com o solver de 

passo e ordem variável DASSL (Differential Algebraic System Solver). O 

Dymola utiliza formulação implícita para a integração no tempo e permite 

a utilização de processamento paralelo, o que reduz consideravelmente o 

tempo computacional de simulação.  

4.3 AJUSTES DO MODELO 

A modelagem utilizada para descrever o comportamento físico dos 

componentes do refrigerador apresenta simplificações e muitas vezes 

necessita de informações desconhecidas ou de difícil obtenção. Por conta 

disso, é comum a realização de um processo de ajuste em certos 

parâmetros do modelo de simulação, buscando melhorar a concordância 

entre resultados numéricos e dados experimentais.  

Por conta disso, é comum a realização de um processo de ajuste do 

modelo de simulação. A calibração tem como objetivo realizar ajustes em 

determinados parâmetros do modelo buscando melhorar a concordância 

entre resultados numéricos e dados experimentais. 

O ajuste do modelo de simulação do refrigerador foi realizado 

utilizando um ciclo on/off do teste experimental do refrigerador na 

condição de referência (teste a 32 °C da Tabela 3.1). Após o ajuste para 

essa condição, os parâmetros do modelo foram mantidos fixos nas demais 

análises realizadas. 

Para esta finalidade, foram desenvolvidos modelos de simulação 

parciais que permitem a simulação individual de alguns componentes do 

refrigerador. Nestes modelos parciais, dados experimentais são prescritos 
como condições de contorno e um processo de otimização é utilizado para 

determinar os parâmetros que melhor representam os dados experimentais 

de interesse.  

Um modelo para o compressor também foi desenvolvido para 

simular o refrigerador de maneira totalmente numérica, isto é, sem a 
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necessidade do acoplamento com o calorímetro emulador, permitindo 

avaliar a qualidade do resultado do modelo em relação ao experimento. 

Esse modelo de compressor determina a vazão mássica e a potência 

elétrica consumida a partir de uma eficiência volumétrica e global, 

respectivamente. Essas eficiências são calculadas com base em curvas 

levantas a partir de dados de catálogo do compressor para diferentes 

condições de operação. A temperatura do gás no passador de descarga do 

compressor é estimada realizando um balanço de energia no compressor, 

utilizando um coeficiente global de transferência de calor para a carcaça, 

obtido a partir de testes. 

As variáveis de interesse do modelo de simulação do refrigerador 

podem ser divididas em dois grupos: 

 

i. condição de operação do compressor  

 pressão de sucção 

 pressão de descarga 

 temperatura de sucção 

 

ii. fator de funcionamento do refrigerador (RTR) 

 temperaturas dos compartimentos refrigerados 

 

A previsão numérica dessas variáveis é necessária para determinar 

o consumo de energia do refrigerador, objetivo principal do modelo.  

 

 Condensador 

 

O primeiro procedimento de ajuste foi realizado no condensador. 

Um modelo parcial, formado apenas pelo condensador e pelo tubo capilar, 

permitiu determinar o coeficiente de transferência de calor interno da 

região com mudança de fase ( ℎ𝑖,𝑐𝑜𝑛𝑑 ) e ajustar a correlação de 

transferência de calor externa da região com aletas através de um 

coeficiente que multiplica a área externa total do condensador (𝐶𝐴,𝑐𝑜𝑛𝑑).  

Na entrada do condensador são prescritos os dados experimentais 

de vazão de massa e temperatura do gás no passador de descarga do 

compressor. O modelo calcula a troca de calor no condensador e a 

expansão no tubo capilar, sendo que na saída desse tubo é prescrita a 

pressão de sucção medida no refrigerador, desprezando a queda de 

pressão no evaporador e na linha de sucção. 

O resultado foi analisado em função da pressão de descarga 

prevista pelo modelo. Um procedimento de otimização foi utilizado para 
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determinar os dois coeficientes de ajuste da troca de calor no condensador 

que melhor aproximam a pressão de descarga numérica da experimental. 

Esse procedimento resultou nos seguintes valores: ℎ𝑖,𝑐𝑜𝑛𝑑 =  1465 

W/(m2K) e 𝐶𝐴,𝑐𝑜𝑛𝑑 = 1,1875. Após o ajuste, a pressão de descarga do 

modelo apresentou ótima concordância com o dado experimental, 

conforme pode ser observado na Figura 4.12.  

 
Figura 4.12 – Resultado de pressão de descarga após o ajuste do condensador na 

condição referência. 

 Gabinete 

 

O segundo ajuste foi realizado no modelo do gabinete. Um dado 

importante para esse modelo é a vazão de ar que circula em cada um dos 

compartimentos do refrigerador. Além disso, observou-se a necessidade 

de adicionar uma capacidade térmica extra (𝐶𝑇 = 𝑀𝑐) na equação do 

balanço de energia no interior dos compartimentos, equação (4.35), de 

forma a representar as prateleiras internas do gabinete. Esses parâmetros 

foram determinados com o auxílio de dois modelos parciais.   

Analisando o modelo proposto para o gabinete, percebe-se que a 

temperatura no interior do refrigerador depende apenas da troca de calor 

com o ambiente externo e com o congelador através da condução na 

parede que divide os dois compartimentos e da movimentação de ar entre 
o congelador e o refrigerador. A partir dessa observação, um modelo 

parcial foi desenvolvido para determinar a vazão de ar que circular através 

do damper (�̇�𝑎,𝑑). Esse modelo é composto apenas pelo compartimento 

do refrigerador e suas interações térmicas com o ambiente externo e 
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congelador. Dessa forma, ao prescrever a temperatura experimental do 

congelador durante o período de on do ciclo é possível determinar a vazão 

de ar que resulta na melhor concordância da temperatura do refrigerador 

prevista pelo modelo em comparação com o experimento.  

O segundo modelo parcial consiste em simular o modelo do 

gabinete completo durante o período de off do ciclo. Nesse modelo, 

observa-se o tempo necessário para o aquecimento dos compartimentos 

refrigerados desde a temperatura mínima até a temperatura máxima do 

teste referência, lembrando que durante o período de off o ventilador do 

evaporador encontra-se desligado. Esse procedimento permite determinar 

os valores das capacidades térmicas adicionais necessárias no interior do 

volume do congelador e do refrigerador.  O procedimento de ajuste do 

modelo do gabinete resultou nos seguintes dados: �̇�𝑎,𝑑 = 2,9 ×
10−3 kg/s, 𝐶𝑇,𝑐 = 3 × 103 J/K e 𝐶𝑇,𝑟 = 2,45 × 104 J/K. 

 

 Evaporador, trocador de calor TC-LS e Linha de Sucção 
 

Os demais ajustes foram realizados com o modelo completo de 

simulação do refrigerador, com curvas de eficiência para o compressor 

em função da condição de contorno do regime transiente de operação.  

O primeiro aspecto foi analisar uma estratégia alternativa para 

corrigir a previsão da massa de fluido refrigerante contida no evaporador. 

Conforme comentado na descrição do modelo dos trocadores de calor, 

seção 4.1.1, o escoamento na região bifásica dos trocadores de calor foi 

considerado homogêneo sob a hipótese de que as fases de vapor e líquido 

escoam com a mesma velocidade. Sabe-se que esta hipótese não é 

apropriada e que por conta disso o modelo estará subestimando 

significativamente a massa no interior desses componentes (Kærn et al. 

2011). O grande problema dessa limitação do modelo ocorre no cálculo 

da pressão de sucção, que é resultado de um balanço global de massa nos 

componentes de baixa pressão do sistema. Este problema é ainda maior 

em modelos de simulação de refrigeradores domésticos devido à baixa 

carga de refrigerante. 

A estratégia adotada para contornar a necessidade do uso de 

modelos de fração de vazio para a determinação da massa específica na 

região de escoamento bifásico nos trocadores de calor consiste em 

adicionar volumes virtuais na entrada e na saída do evaporador. Esses 

volumes não são reais, ou seja, não existem no refrigerador e são 

utilizados apenas para estimar a carga extra de refrigerante no 

componente. Os volumes virtuais são adiabáticos e não adicionam 
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nenhuma perda de carga ao modelo do evaporador. O ajuste dos volumes 

virtuais é realizado comparando a pressão de sucção prevista pelo 

modelo, utilizando a carga de refrigerante nominal do refrigerador, com 

a pressão obtida experimentalmente na região estabilizada do ciclo, isto 

é, logo antes do compressor desligar.  

Os coeficientes de transferência de calor interno do evaporador 

( ℎ𝑖,𝑒𝑣𝑎𝑝 = 500 W/(m2K )), a vazão de ar do ventilador ( �̇�𝑎 =

0,01 kg/s), o coeficiente global de transferência de calor do trocador de 

calor TC-LS (𝑈𝐴𝑇𝐶𝐿𝑆 = 1,0 W/K) e os coeficientes de transferência de 

calor interno e externo da linha de sucção ( ℎ𝑖,𝑙𝑠 = 250 W/(m2K)  e 

ℎ𝑒,𝑙𝑠 = 150 W/(m2K)) foram os últimos parâmetros do modelo a serem 

ajustados. Os valores desses parâmetros foram obtidos observando as 

temperaturas dos compartimentos refrigerados, o superaquecimento na 

saída do evaporador, o tempo de compressor ligado do ciclo e a 

temperatura do gás no passador de sucção do compressor.  

Após a realização dos procedimentos apresentados acima, 

finalmente concluiu-se o modelo de simulação do refrigerador.  

4.4 RESULTADOS DO SISTEMA VIRTUAL DE REFRIGERAÇÃO 

Antes de acoplar o sistema virtual de refrigeração com o 

compressor no calorímetro emulador, buscou-se avaliar os resultados do 

modelo do refrigerador em comparação com dados experimentais. Para 

isso, foram realizadas algumas simulações numéricas com o modelo de 

simulação do refrigerador desenvolvido em Modelica, com o compressor 

sendo caracterizado a partir de curvas de eficiência. Os resultados obtidos 

nessa etapa são apresentados nesta seção. Inicialmente é realizada a 

simulação do refrigerador na condição referência (teste a 32 °C da Tabela 

3.1), na qual foram realizados os ajustes para a calibração do modelo. Em 

seguida, o modelo é utilizado para prever o comportamento do 

refrigerador em outras duas condições de temperatura ambiente (seguindo 

a notação apresentada na Tabela 3.1). 

4.4.1 Condição de operação referência 

Resultados obtidos com o modelo de simulação do refrigerador 

operando na condição de referência são mostrados na Figura 4.13 para 
pressões e temperatura na entrada e saída do compressor e na Figura 4.14 

para temperaturas do refrigerador e congelador ao longo de um ciclo 

on/off. 
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Os gráficos mostram que o modelo consegue prever de maneira 

satisfatória as curvas de pressão de sucção e de descarga durante o ciclo, 

inclusive a pressão de equalização do sistema. Analisando a curva de 

pressão de sucção, Figura 4.13 (b), observam-se três pontos de destaque. 

O primeiro é a queda mais acentuada da pressão nos instantes iniciais após 

a partida do compressor no modelo. Esse comportamento é típico de 

simulações que utilizam o modelo homogêneo para o escoamento bifásico 

do evaporador. A utilização dos volumes virtuais no evaporador ameniza 

essa queda. O segundo ponto é o suave decaimento da pressão de sucção 

experimental durante o período de tempo de 300 s até 1900 s, relacionado 

com o abaixamento da temperatura do gabinete. Tal comportamento não 

é previsto pelo modelo, resultando em uma pressão de sucção 

praticamente constante nesta região do ciclo. O terceiro ponto é o pequeno 

atraso para desligar o compressor, que ocorre em função do modelo 

prever um tempo de on superior ao observado experimentalmente.  

Devido à limitação do calorímetro emulador em controlar o 

comportamento transiente da temperatura do gás no passador de sucção 

do compressor, conforme explicado na seção 3.3, a correta previsão dessa 

temperatura apenas no período de operação estabilizada já é suficiente 

para procedimento de teste. Em função disso, o resultado da Figura 4.13 

(c) é aceitável.  

A Figura 4.14 mostra o perfil de temperatura do congelador e do 

refrigerador ao longo de um ciclo. A concordância com as curvas 

experimentais são um indicativo de que a capacidade de refrigeração do 

sistema e a taxa de ganho de calor através das paredes do gabinete são 

previstas de forma adequada.  

Por fim, a Tabela 4.1 mostra que o modelo consegue prever o 

tempo de on, o tempo de off e o fator de funcionamento do refrigerador. 

 
Tabela 4.1 – Previsão numérica do fator de funcionamento do refrigerador. 

Condição 

referência 
Numérico Experimental Diferença 

Tempo on [min] 32,8 31,8 3% 

Tempo off [min] 9,6 9,7 -1% 

RTR 0,774 0,767 1% 
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(a) Pressão de descarga. 

 
(b) Pressão de sucção. 

 
(c) Temperatura do gás no passador de sucção do compressor. 

Figura 4.13 – Resultados do modelo de simulação do refrigerador operando na 

condição de referência. 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0 500 1000 1500 2000 2500

P
re

ss
ão

 [
b

ar
]

Tempo [s]

P.des (numérico)

P.des (experimental)

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

0 500 1000 1500 2000 2500

P
re

ss
ão

 [
b

ar
]

Tempo [s]

P.suc (numérico)

P.suc (experimental)

20

25

30

35

40

45

0 500 1000 1500 2000 2500

T
em

p
er

at
u
ra

 [
°C

]

Tempo [s]

T.suc (numérico)

T.suc (experimental)



110                                                                        Sistema virtual de refrigeração 

 
Figura 4.14 – Previsão de temperatura dos compartimentos refrigerador durante 

ciclo on/off na condição de referência.  

4.4.2 Demais condições de operação 

Os resultados obtidos com o modelo totalmente numérico do 

refrigerador operando em ambientes a 25 °C e a 16 °C são apresentados, 

respectivamente, na Figura 4.15 e na Figura 4.16. As linhas tracejadas 

representam dados de pressão de sucção, pressão de descarga e vazão 

mássica medidos no refrigerador e as linhas contínuas representam dois 

resultados do modelo do refrigerador. O primeiro resultado, identificado 

com a legenda Numérico-R, foi obtido mantendo todos os parâmetros de 

ajuste apresentados na seção 4.3, sem nenhuma alteração em relação aos 

da condição de referência.  

Nota-se que para as outras condições analisadas, ao contrário do 

observado para a condição de referência, a concordância com os dados 

experimentais não foi totalmente satisfatória. A análise desses resultados 

indicou que a pressão de sucção é o principal parâmetro responsável pela 

grande diferença entre os resultados numéricos e experimentais.  

Em ambas as condições de temperatura ambiente, 25 °C e 16 °C, 

o modelo subestima a pressão de sucção. Por conta disso, a vazão de 

massa fornecida pelo compressor é significativamente menor, reduzindo 

a capacidade de refrigeração do sistema e, consequentemente, elevando o 
tempo em que o compressor permanece ligado durante o ciclo, conforme 

mostra a Tabela 4.2. Em decorrência da redução na vazão de massa 

fornecida pelo compressor, a pressão de descarga calculada pelo modelo 

também é subestimada em relação ao dado experimental. 
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(a) Pressão de descarga. 

 
(b) Pressão de sucção. 

 
(c) Vazão de massa no compressor. 

Figura 4.15 – Resultados numéricos da simulação do refrigerador operando com 

temperatura ambiente de 25 °C. 
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(a) Pressão de descarga. 

 
(b) Pressão de sucção. 

 
(c) Vazão de massa no compressor. 

Figura 4.16 – Resultados numéricos da simulação do refrigerador operando com 

temperatura ambiente de 16 °C. 
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Tabela 4.2 – Tempos de on e off previstos pelo modelo do refrigerador operando 

em outras condições de temperatura ambiente.  

Condição 
Tempo [min] Diferença [%] 

On Off On Off 

Refrigerador 

(Experimental) 

25 °C 14,2 10,1 --- --- 

16 °C 7,8 12,8 --- --- 

Numérico-R 
25 °C 

16 °C 

20,7 10,6 46% 5% 

13,6 13,4 72% 5% 

Numérico-A 
25 °C 16,9 10,6 19% 5% 

16 °C 10,6 13,3 34% 4% 

 

Conforme já comentado, a pressão de sucção é resultado de um 

balanço de massa nos componentes de baixa pressão do modelo e está 

ligada à distribuição de fluido refrigerante no sistema e, por consequência, 

com os modelos de fração de vazio dos trocadores de calor. No modelo 

desenvolvido neste trabalho, a pressão de sucção é influenciada também 

pelos volumes virtuais do evaporador, uma vez que esta foi a estratégia 

adotada para contornar a necessidade do uso de modelos de fração de 

vazio que consideram diferentes velocidades para as fases de vapor e de 

líquido. Todavia, os resultados apresentados anteriormente indicam que 

o ajuste dos volumes virtuais realizados na condição referência não é 

apropriado para outras condições de operação. 

Uma análise mais detalhada foi realizada reajustando os volumes 

virtuais do evaporador para as condições de 25 °C e 16 °C, lembrando 

que esse ajuste é realizado comparando resultados numéricos e medições 

de pressão de sucção no período estabilizado do ciclo, isto é, quando a 

vazão de refrigerante através do tubo capilar é igual à vazão fornecida 

pelo compressor. Para facilitar a mudança nos valores desses volumes 

virtuais, a seguinte equação é utilizada:  

∀𝑣𝑣=  𝐶𝑣𝑣

𝜋𝐷2𝐿

4
   (4.46) 

sendo 𝐶𝑣𝑣 a constante multiplicativa de ajuste. 
A Figura 4.17 apresenta o valor ajustado dos volumes virtuais que 

resultam na correta predição da pressão de sucção na região estabilizada 

do ciclo para as três condições de operação definidas pela temperatura do 

ambiente externo: 32 °C, 25 °C e 16 °C. Ao ajustar os três pontos do 

gráfico com uma reta, o coeficiente de determinação resultante é 
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𝑅2 =  0,9922 , indicando que os volumes virtuais apresentam um 

comportamento linear com a pressão de sucção. A partir dessa 

constatação, definiu-se a equação (4.47) para a variável 𝐶𝑣𝑣 em função da 

pressão de sucção, utilizando dois testes experimentais, 32 °C e 16 °C, e 

um processo iterativo para determinar o valor apropriado para os volumes 

virtuais em função da condição de operação da simulação.   

 

 
Figura 4.17 – Curva para o ajuste dos volumes virtuais do evaporador em 

função da pressão de sucção estabilizada. 

O procedimento iterativo emprega uma estimativa inicial para a 

constante dos volumes virtuais, realizando a simulação de um período de 

on do refrigerador. Ao final da simulação, com base na pressão de sucção 

prevista pelo modelo, utiliza-se a equação (4.47) para se obter uma nova 

estimativa para a constante dos volumes virtuais. Repete-se este 

procedimento até a convergência, determinando o valor dos volumes 

virtuais que deve ser utilizado para a condição de operação do 

refrigerador sendo analisada.  

𝐶𝑣𝑣 = 1023,3 𝑃𝑠𝑢𝑐 − 258,09   (4.47) 

Os resultados do modelo com a correção dos volumes virtuais são 

apresentados na Figura 4.15 e na Figura 4.16 para as condições 25 °C e 

16 °C, respectivamente, com a legenda Numérico-A. Nota-se uma 

melhora considerável na previsão das pressões de sucção e de descarga e, 

assim, na duração dos períodos alternados do ciclo, como mostra a Tabela 

4.2. Apesar disso, percebe-se ainda que o modelo prevê uma queda mais 

acentuada na pressão de sucção no início do ciclo. Essa queda é 

semelhante àquela observada por Kærn et al. (2011) utilizando o modelo 

homogêneo para o escoamento no evaporador.  
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Apesar das diferenças encontradas entre as previsões do modelo e 

os dados experimentais do refrigerador, considera-se que o modelo é 

adequado para simulações de diferentes condições de operação do 

refrigerador. De fato, dentre os trabalhos disponíveis na literatura sobre 

simulação transiente de sistemas, nenhum deles compara resultados 

numéricos com dados experimentais em condições tão diferentes em 

termos de pressão de sucção, pressão de descarga e fator de 

funcionamento do sistema. A maioria desses trabalhos valida o modelo 

apenas para uma única condição referência. Assim, considerando o estado 

da arte, conclui-se que o modelo aqui proposto se encontra 

suficientemente desenvolvido para ser acoplado a um compressor 

operando em um calorímetro emulador. 
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5 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE COMPRESSORES 

INTEGRADOS EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 

O capítulo 3 apresentou o desenvolvimento e a validação de um 

calorímetro emulador para testes de compressores em condições 

transientes de sistemas. Na sequência, no capítulo 4, detalhou-se um 

modelo de simulação do sistema de refrigeração desenvolvido com 

auxílio do código Dymola. Este capítulo apresenta um procedimento 

experimental para avaliação do desempenho de compressores de forma 

integrada a sistemas de refrigeração, considerando a interação existente 

entre o compressor e os demais componentes do sistema. O objetivo é 

fornecer um método que auxilie o projeto de compressores levando em 

consideração as características de operação e o desempenho global do 

refrigerador. 

Para alcançar esse objetivo, o modelo desenvolvido para um 

sistema de refrigeração doméstica com capacidade total de 300 litros 

dividido em dois compartimentos refrigerados foi acoplado ao 

calorímetro emulador. O sistema virtual modela os componentes do 

refrigerador, exceto o compressor, e tem como função fornecer para a 

bancada experimental a condição de operação instantânea através da 

interação em tempo real com o compressor em teste. Além disso, o 

sistema virtual simula a lógica de controle do refrigerador e comanda o 

acionamento do compressor, sendo responsável por determinar os tempos 

de on e off de operação. Desse modo, a condição de operação deixa de ser 

um dado de entrada e, com isso, mudanças na condição de operação do 

refrigerador podem ser previstas de acordo alterações introduzidas no 

compressor. 

A estratégia utilizada para o acoplamento do sistema virtual com a 

bancada de teste leva em consideração as diferentes escalas de tempo 

presentes no sistema de refrigeração. Por exemplo, o processo de 

compressão no interior do cilindro possui uma escala de tempo muito 

pequena. Por outro lado, a escala de tempo do refrigerador é maior e está 

associada com a migração de massa de refrigerante e, por consequência, 

com os transientes do evaporador e do condensador (Hermes, 2006). Por 

conta disso, o acoplamento pôde ser realizado através de intervalos 

discretos em que a condição de operação da bancada e a resposta do 

compressor para o modelo são consideradas constantes ao longo de cada 

intervalo. 

Um esquema ilustrativo do acoplamento entre o sistema virtual de 

refrigeração e o calorímetro emulador é apresentado na Figura 5.1. O 

calorímetro emulador envia para o sistema virtual dados de vazão de 
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massa (�̇�𝑐) e temperatura de descarga (𝑇𝑑𝑒𝑠) do compressor em teste. A 

potência elétrica consumida (�̇�𝑒𝑙𝑒) também é enviada para o cálculo do 

consumo de energia. Com os dados do compressor, o sistema virtual 

simula o refrigerador no próximo intervalo de tempo, obtendo uma nova 

condição de operação para o compressor, definida pela pressão de sucção 

(𝑃𝑠𝑢𝑐), pressão de descarga (𝑃𝑑𝑒𝑠) e temperatura do gás no passador de 

sucção ( 𝑇𝑙𝑠 ). Essa troca de informações entre bancada e modelo é 

realizada durante todo o teste a cada intervalo de acoplamento, ∆𝑡. 

  

 
Figura 5.1 – Esquema ilustrativo do acoplamento do sistema virtual de 

refrigeração com o calorímetro emulador. 

Nessa estratégia de acoplamento, o sistema virtual está sempre um 

intervalo de tempo adiantado em relação à condição de teste do 

compressor, ou seja, o modelo determina a nova condição de operação 

para a bancada a partir dos dados médios do compressor medidos no 

intervalo anterior. Por conta disso, deve-se fornecer uma estimativa para 

a resposta do compressor (vazão de massa e temperatura de descarga) 

para a partida de cada período de on, pois o compressor ainda estará 

desligado no momento em que o modelo irá simular o primeiro intervalo 

de cada ciclo. 

O sistema virtual também é responsável por ligar e desligar o 

compressor em função da previsão da temperatura interna do gabinete, da 

mesma forma como atua o termostato em um refrigerador. 
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Com relação à bancada experimental, a única alteração em relação 

ao método que copia a curva de sistema, descrito no Capítulo 3, está no 

fato de que uma nova condição de operação é informada ao software de 

controle da bancada a cada iteração com o sistema virtual e não mais 

através de um arquivo de dados fornecido no início do teste. A Figura 5.2 

e a Figura 5.3 ilustram, respectivamente, a pressão de descarga e a pressão 

de sucção de um teste com o sistema virtual acoplado ao calorímetro 

emulador na condição de referência. Observa-se que os setpoints de 

pressão calculados pelo sistema virtual são formados por pequenos 

segmentos constantes durante cada intervalo de acoplamento. A cada 

novo setpoint informado, os motores de passo atuam sobre as válvulas de 

expansão da bancada para controlar as pressões do teste. 

 
Figura 5.2 – Setpoint e pressão de descarga do teste com o sistema virtual 

acoplado ao calorímetro emulador. 

 
Figura 5.3 – Setpoint e pressão de sucção do teste com o sistema virtual 

acoplado ao calorímetro emulador. 
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No sistema virtual, a resposta do compressor é um dado de entrada 

constante para cada intervalo de simulação. Por conta disso, as curvas de 

vazão de massa e de temperatura do gás no passador de descarga 

apresentam o mesmo comportamento de pequenos degraus observado na 

condição de operação, conforme ilustrado na Figura 5.4 e na Figura 5.5. 

Os valores fornecidos ao sistema virtual são dados médios de cada 

intervalo. 

 

 
Figura 5.4 – Vazão de massa do compressor no teste com o sistema virtual 

acoplado ao calorímetro emulador. 

 
Figura 5.5 – Temperatura de descarga do compressor no teste com o sistema 

virtual acoplado ao calorímetro emulador. 
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Para que a estratégia desenvolvida se aproxime ao máximo de um 

acoplamento em tempo real, o intervalo de acoplamento deve ser o menor 

possível. Todavia, o tempo de simulação do sistema virtual é um fator 

limitante na escolha deste intervalo. De maneira geral, o tempo de 

simulação deve ser inferior ao tempo do intervalo de acoplamento para 

que não ocorra uma distorção entre os tempos do teste e da simulação. 

Diferentes intervalos de acoplamento foram avaliados sendo que os 

melhores resultados foram obtidos com a interação entre bancada e 

modelo a cada 10 segundos. Utilizando esse valor, observou-se que a 

condição de operação ao longo do ciclo varia de maneira suave, com 

pequenos incrementos nas pressões. 

A Figura 5.6 apresenta o tempo de processamento necessário para 

simular cada intervalo do modelo do refrigerador durante os primeiros 

minutos de um teste acoplado. Observa-se que apenas o primeiro 

intervalo apresentou um tempo de simulação superior ao intervalo de 

acoplamento, isto é, para simular o refrigerador de (0 a 10) s, foram 

necessários aproximadamente 28 s. Quando isso ocorre, a bancada repete 

a condição de operação anterior até que uma nova condição seja fornecida 

pelo sistema virtual. A Figura 5.2 e a Figura 5.3 deixam evidente a 

repetição do primeiro valor de setpoint de pressão durante os primeiros 

30 s de teste. Por conta disso, ocorre uma pequena diferença entre o tempo 

do ciclo previsto pelo modelo e o tempo do ciclo executado no 

calorímetro emulador. Porém, ao longo de um ciclo on/off completo, o 

número de intervalos que apresentam este problema é muito pequeno 

(inferior a cinco), não interferindo de maneira significativa nos resultados 

dos testes. 

A comunicação entre o sistema virtual (Dymola) e a bancada 

experimental (LabVIEW) é realizada através de arquivos de texto 

(extensão .txt). Uma variável de comunicação foi criada para controlar e 

sincronizar a leitura e a escrita das informações de ambos os softwares 

durante o teste. A simulação do sistema virtual é realizada através de um 

script desenvolvido para atualizar os dados de entrada para o modelo do 

compressor, carregar o resultado da simulação anterior, simular o novo 

intervalo de tempo, escrever as variáveis resposta e salvar as informações 

do modelo para o pós-processamento.  
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Figura 5.6 – Tempo de processamento do modelo do refrigerador durante os 

primeiros minutos do teste com o intervalo de acoplamento ∆𝑡 = 10 s. 

O procedimento de teste com o sistema virtual de refrigeração 

acoplado com o calorímetro emulador ocorre de maneira automatizada, 

sendo necessário fornecer apenas as informações que definem a condição 

do teste, ou seja, a temperatura do ambiente em que o refrigerador opera 

e a posição do termostato, que define as temperaturas do gabinete para as 

quais o compressor é ligado e desligado. 
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6 RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos testes realizados 

com o procedimento experimental acoplado, desenvolvido para análise de 

compressores integrados em sistemas de refrigeração. Os ensaios 

realizados objetivam validar esse procedimento através da reprodução da 

operação cíclica on/off de um refrigerador doméstico operando em três 

temperaturas ambientes: 32 °C, 25 °C e 16 °C. Deve ser ressaltado que 

esse teste não utiliza nenhum dado experimental de testes com o 

refrigerador, mas apenas aqueles fornecidos pelo modelo de simulação 

transiente. Os resultados são analisados através dos perfis de pressão de 

sucção e descarga, das temperaturas nos compartimentos refrigerados, do 

tempo de ciclo e da estimativa para o consumo de energia do refrigerador. 

6.1 TESTE ACOPLADO NA CONDIÇÃO REFERÊNCIA 

O primeiro teste realizado com o calorímetro emulador acoplado 

com o sistema virtual reproduziu a condição referência do refrigerador 

(32 °C - Pos. B), simulando diversos ciclos on/off até a caracterização do 

regime transiente periódico, tanto para o modelo quanto para o 

compressor em teste. A Figura 6.1 ilustra a evolução das temperaturas do 

gabinete previstas pelo modelo durante o teste. 

 

 
Figura 6.1 – Temperaturas do gabinete durante o teste acoplado na condição de 

referência (32 °C). 
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Uma análise do tempo necessário para reduzir a temperatura do 

congelador de -13,15 °C para -16,1 °C (tempo de on) e do tempo 

necessário para elevar esta temperatura na mesma faixa (tempo de off) 
durante cada um dos ciclos realizados indica boa repetibilidade do 

procedimento acoplado. Observando os dados da Tabela 6.1, nota-se que 

a partir do quinto ciclo, a máxima variação no período de compressor 

ligado foi de apenas 40 segundos e que o tempo de compressor desligado 

praticamente não variou. Além da consistência do teste, a tabela também 

ilustra a boa concordância dos tempos de on e off em relação ao dado do 

refrigerador, com diferenças máximas de 1% e 7%, respectivamente. 

Nessa condição, o refrigerador opera com o compressor ligado durante 

1909 segundos e desligado por 580 segundos. 

 
Tabela 6.1 – Tempos de on e off em cada ciclo do teste acoplado a 32 °C. 

Teste 
Tempo [s] Diferença [%] 

On Off On Off 

Ciclo 1 1930 610 1% 5% 

Ciclo 2 2061 609 8% 5% 

Ciclo 3 1852 609 -3% 5% 

Ciclo 4 1880 620 -2% 7% 

Ciclo 5 1911 610 0% 5% 

Ciclo 6 1931 620 1% 7% 

Ciclo 7 1890 621 -1% 7% 

Ciclo 8 1910 620 0% 7% 

Ciclo 9 1891 620 -1% 7% 

 

Para a análise dos demais resultados do teste acoplado na condição 

de referência, o ciclo de número 7 foi selecionado. A Figura 6.2 apresenta 

os perfis de pressão ao longo deste ciclo. Para cada uma das pressões 

notam-se três curvas diferentes, são elas: a pressão medida pelos 

transmissores do emulador (P.des e P.suc), o setpoint calculado pelo 

sistema virtual e a pressão medida no refrigerador em câmara.  

Ao comparar as curvas de setpoint e as pressões resultantes do 
teste, constata-se que o controle da bancada experimental conseguiu 

manter o compressor operando na condição estabelecida pelo sistema 

virtual de maneira satisfatória. Ainda, o acoplamento entre o sistema 

virtual e o calorímetro emulador mostrou-se estável e eficaz. O intervalo 
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de tempo de acoplamento utilizado (∆𝑡 = 10 s) resultou em curvas de 

pressões suaves, sem grandes variações que pudessem dificultar o 

controle da condição de operação da bancada ou causar oscilações no 

sistema virtual. 

 

 
Figura 6.2 – Curvas de pressões durante um ciclo on/off (Ciclo 7). 

Em comparação com os dados do refrigerador, as curvas de pressão 

calculadas pelo sistema virtual apresentam boa concordância. No entanto, 

nota-se que nos instantes iniciais do ciclo, após a partida do compressor, 

o modelo tende a subestimar tanto a pressão de descarga quanto a pressão 

de sucção. Outro ponto de destaque é a diferença na trajetória das pressões 

após o desligamento do compressor. O modelo prevê um abaixamento na 

pressão de descarga muito mais rápido do que realmente ocorre no 

refrigerador. Destaca-se também a não equalização dos setpoints de 

pressão calculados pelo modelo. Isso ocorre em função da utilização de 

uma estratégia numérica que consiste em manter uma vazão mássica 

mínima para o compressor durante o período de off (�̇�𝑐𝑜𝑚𝑝,𝑚í𝑛 = 0,025 

kg/h), evitando assim problemas de solução numérica comumente 

observados em simulações de sistemas de refrigeração quando a vazão 
mássica tende a zero (Dermont, 2016). Todavia, do ponto de vista do 

procedimento de teste, o único interesse durante o período de compressor 

desligado está no tempo necessário para o aquecimento do gabinete até o 
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início do próximo ciclo e na correta previsão da pressão de partida do 

sistema, pontos que são previstos pelo modelo com boa precisão. 

A Figura 6.3 compara a condição de operação do compressor no 

teste do calorímetro emulador acoplado com o sistema virtual com a 

condição de operação medida no refrigerador. De forma geral, existe boa 

concordância entre os resultados.  

Analisando as curvas de pressão de sucção e de descarga, verifica-

se uma diferença inferior a 5% em relação às pressões do refrigerador 

durante todo o período de compressor ligado, exceto nos primeiros 100s 

do ciclo, quando há uma maior dificuldade do modelo em prever 

corretamente a pressão de sucção. Além disso, a elevada pressão de 

equalização do calorímetro emulador dificulta o controle da condição na 

partida do compressor, conforme investigado nos testes de cópia de curva 

de sistemas do capítulo 3. Entretanto, esse resultado pode ser considerado 

bom, uma vez que a diferença indicada nos gráficos engloba erros 

associados ao modelo do refrigerador e ao controle da condição de 

operação no emulador. 

A pressão de sucção do teste acoplado apresenta um 

comportamento que difere um pouco da condição observada no 

refrigerador. Nota-se na Figura 6.3 (b) que essa pressão no teste acoplado 

permanece praticamente constante da metade do período de on em diante, 

enquanto que no refrigerador ocorre uma diminuição gradativa, 

acompanhando o decaimento da temperatura dos compartimentos 

refrigerados. Por consequência, um comportamento semelhante é 

observado na vazão de massa e na potência elétrica consumida pelo 

compressor, Figura 6.4 e Figura 6.5, respectivamente. Pouco antes do 

desligamento do sistema, o compressor opera em uma pressão de sucção 

levemente superior à pressão do refrigerador e com uma pressão de 

descarga muito próxima. Por esse motivo, a vazão mássica e a potência 

elétrica do compressor também são superiores àquelas do refrigerador 

nesta parte do ciclo, conforme mostram essas figuras. 

O consumo de energia do refrigerador é estimado integrando-se a 

potência elétrica ao longo de um ciclo on/off completo. Normalmente, o 

consumo de energia é apresentado na unidade de kWh/mês, sendo 

necessário realizar essa conversão. O resultado deste cálculo é 

apresentado na Tabela 6.2.  
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(a) Pressão de descarga. 

 
(b) Pressão de sucção. 

 
(c) Temperatura do gás no passador de sucção. 

Figura 6.3 – Comparação da condição de operação do compressor no teste 

acoplado com o teste no refrigerador (32 °C). 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 500 1000 1500 2000 2500

D
if

er
en

ça
 [

%
]

P
re

ss
ão

 [
b

ar
]

Tempo [s]

P.des

Refrigerador

Diferença

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 500 1000 1500 2000 2500
D

if
er

en
ça

 [
%

]

P
re

ss
ão

 [
b

ar
]

Tempo [s]

P.suc

Refrigerador

Diferença

-10

0

10

20

30

40

50

0 500 1000 1500 2000 2500

T
em

p
er

at
u
ra

 [
°C

]

Tempo [s]

G - Pass. Sucção

Refrigerador



128                                                                                                         Resultados 

 
Figura 6.4 – Vazão de massa no compressor (teste acoplado 32 °C). 

 
Figura 6.5 – Potência elétrica consumida (teste acoplado 32 °C). 

Tabela 6.2 – Estimativa do consumo de energia do refrigerador operando na 

condição referência (32 °C). 

Teste 
Consumo de energia 

[kWh/mês] 
Diferença 

Refrigerador 25,3 --- 

Cópia de curva 23,8 -6,0% 

Acoplado 23,7 -6,5% 

Cópia de curva* 25,2 -0,5% 

Acoplado* 25,1 -0,9% 

*Potência corrigida   
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Além do consumo de energia medido no refrigerador e no 

calorímetro emulador, a Tabela 6.2 apresenta também o consumo do teste 

do compressor usando a cópia da curva do sistema, em que a condição de 

operação do compressor e os tempos alternados do ciclo são prescritos 

para a bancada com base nos ensaios com o refrigerador. As três primeiras 

linhas da Tabela 6.2 apresentam o consumo de energia avaliado no 

refrigerador, no teste de cópia de curva e no teste acoplado com o sistema 

virtual. Observa-se que os testes realizados no calorímetro emulador 

apresentam uma diferença aproximada de 6% em relação ao refrigerador, 

porém a diferença é de apenas 0,5% entre o teste acoplado com o sistema 

virtual e o teste de cópia de curva. Realizou-se também uma comparação 

entre os consumos a partir de valores de potência elétrica corrigidos. 

Nesse sentido, somou-se 2,6 W referente à diferença na medição de 

potência elétrica do teste em regime permanente no calorímetro emulador 

e no refrigerador, seção 3.4.1. Os resultados da comparação desses 

valores corrigidos são apresentados nas duas últimas linhas da Tabela 6.2. 

Com a correção na medição da potência elétrica, o teste do 

calorímetro emulador acoplado com o sistema virtual apresenta um erro 

inferior a 1% na previsão do consumo de energia do refrigerador 

operando na condição de referência. Essa boa concordância é 

consequência da correta predição da condição de operação do compressor 

e do fator de funcionamento do sistema virtual, evidenciando que a 

estratégia utilizada para o acoplamento entre o modelo e a bancada 

experimental é apropriada. 

Por fim, a Figura 6.6 mostra os perfis de temperatura dos 

compartimentos refrigerados ao longo do ciclo. Verifica-se boa 

concordância entre os valores calculados pelo sistema virtual e aqueles 

medidos no refrigerador. Destaca-se que o modelo consegue prever a 

elevação da temperatura do congelador após o religamento do sistema, 

𝑡 = 0 s. Isso ocorre até o momento em que a troca de calor no evaporador 

supera a taxa de ganho de calor através das paredes do gabinete, quando 

se observa o início do abaixamento da temperatura do congelador. No 

desligamento, verifica-se uma tendência mais linear no aquecimento do 

congelador no modelo do que no refrigerador. A temperatura do 

compartimento do refrigerador apresenta uma amplitude térmica muito 

pequena ao longo do ciclo, em concordância com o dado experimental.  
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Figura 6.6 – Perfis de temperatura do congelador e do refrigerador ao longo de 

um ciclo on/off (teste acoplado 32 °C). 

6.2 TESTE ACOPLADO PARA OUTRAS CONDIÇÕES 

Após a apresentação dos resultados do teste acoplado para a 

condição de operação de referência do refrigerador, esta seção apresenta 

resultados do procedimento para as outras duas condições de temperatura 

ambiente analisadas neste trabalho, 25 °C e 16 °C, conforme Tabela 3.1.  

Novamente, o procedimento de teste apresentou boa 

repetibilidade. O período entre ciclos manteve-se dentro de uma faixa de 

±2%. Por conta disso, apenas um único ciclo on/off de cada condição foi 

selecionado para as análises. Ainda, o controle da condição de operação 

na bancada experimental permitiu boa concordância das curvas de 

pressões com as curvas de setpoints. 

Os resultados do procedimento de teste acoplado operando na 

condição 25 °C são ilustrados na Figura 6.7. Observa-se que nesta 

condição, o tempo de funcionamento do sistema previsto pelo modelo foi 

substancialmente maior que o tempo observado no refrigerador, conforme 

resumido na Tabela 6.3.  

 
Tabela 6.3 – Tempos alternados (condição 25°C). 

Teste 
Tempo [s] Diferença [%] 

On Off On Off 

Refrigerador 853 604 --- --- 

Acoplado 1110 680 30% 13% 
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As curvas de pressão mostram boa concordância com o dado 

experimental (Figura 6.7), principalmente na região final do período em 

que o compressor está ligado. A maior diferença na condição de operação 

do compressor ocorre na pressão de sucção durante os primeiros 200 

segundos de teste, quando o sistema virtual prevê uma pressão 

consideravelmente inferior, em alguns pontos a diferença é da ordem de 

0,05 bar.  

A Figura 6.8 apresenta a vazão mássica fornecida pelo compressor 

e a vazão de refrigerante através do tubo capilar, ou seja, a vazão de 

refrigerante que está entrando no evaporador. Nota-se que o intervalo em 

que o modelo não consegue prever corretamente a pressão de sucção é 

justamente o período em que está ocorrendo a redistribuição de 

refrigerante nos componentes do sistema de refrigeração. A partir do 

momento em que a vazão através do capilar se iguala à vazão do 

compressor (𝑡 ≈ 300 s), ocorre a estabilização das pressões do sistema e 

o modelo consegue prever corretamente a condição de operação do 

compressor.  

A pressão de sucção tem grande influência sobre o ciclo de 

compressão e, por conta disso, nota-se que a vazão mássica do 

compressor e a potência elétrica consumida diferem daquelas do 

refrigerador nos períodos em que a pressão de sucção não é prevista 

corretamente, conforme indicam a Figura 6.9 e a Figura 6.10. No restante 

do ciclo, quando o compressor opera em condições muito próximas às 

condições do refrigerador, observa-se novamente concordância desses 

dois parâmetros do teste, conforme esperado.  
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(a) Pressão de descarga. 

 
(b) Pressão de sucção. 

 
(c) Temperaturas do gabinete. 

Figura 6.7 – Resultado do teste acoplado na condição 25 °C. 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

P
re

ss
ão

 [
b

ar
]

Tempo [s]

P.des

Setpoint

Refrigerador

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

P
re

ss
ão

 [
b

ar
]

Tempo [s]

P.suc

Setpoint

Refrigerador

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

T
em

p
er

at
u
ra

 [
°C

]

Tempo [s]

T.refrigerador (numérico)

T.congelador (numérico)

Refrigerador (experimental)



Resultados                                                                                                           133 

 
Figura 6.8 – Vazão de massa no compressor e na saída do tubo capilar 

(teste acoplado 25 °C). 

 
Figura 6.9 – Vazão de massa no compressor (teste acoplado 25 °C). 

 
Figura 6.10 – Potência elétrica consumida (teste acoplado 25 °C). 
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Em função da baixa pressão de sucção calculada pelo sistema 

virtual no início do teste, o compressor responde com uma vazão mássica 

menor, reduzindo a capacidade de refrigeração do sistema e aumentando 

o período de sistema ligado. Na Figura 6.11 é possível constatar que os 

vales na curva de capacidade de refrigeração destacados no gráfico 

ocorrem principalmente devido à redução da vazão do compressor, 

conforme explicado. 

O resultado do consumo de energia do refrigerador operando na 

condição 25 °C é mostrado na Tabela 6.4. Devido às diferenças 

apresentadas acima e principalmente ao maior tempo de compressor 

ligado, que resultou em um aumento de 6% no fator de funcionamento do 

sistema, o teste com o procedimento acoplado apresentou um erro de 

aproximadamente 6% na estimativa do consumo de energia (utilizando a 

curva de potência elétrica corrigida). 

 
Figura 6.11 – Capacidade de refrigeração do sistema (teste acoplado 25 °C). 

Tabela 6.4 – Estimativa do consumo de energia do refrigerador operando na 

condição 25 °C. 

Teste 
Consumo de energia 

[kWh/mês] 
Diferença 

Refrigerador 18,8 --- 

Cópia de curva 18,1 -4% 

Acoplado 18,8 0% 

Cópia de curva* 19,2 2% 

Acoplado* 20,0 6% 

*Potência corrigida   
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Na condição com temperatura de ambiente externo igual a 16°C, 

os resultados foram semelhantes aos do teste a 25 °C. No entanto, por se 

tratar de um ciclo muito curto, o período inicial de aproximadamente 200 

segundos em que o modelo falha na previsão da pressão de sucção 

representa um percentual elevado do período total de compressor ligado. 

Conforme pode ser observado na Tabela 6.5, o tempo necessário para 

baixar a temperatura do congelador do valor máximo até o valor mínimo 

previsto pelo procedimento acoplado é cerca de 50% superior ao dado 

experimental do refrigerador. Em termos de fator de funcionamento, o 

valor obtido no teste acoplado é 17% superior. 

 
Tabela 6.5 – Tempos alternados (condição 16 °C). 

Teste 
Tempo [s] Diferença [%] 

On Off On Off 

Refrigerador 476 769 --- --- 

Acoplado 709 869 49% 13% 

 

As curvas de pressão e a evolução das temperaturas dos 

compartimentos refrigerados do teste acoplado na condição 16 °C são 

ilustrados na Figura 6.12, enquanto que a vazão de massa e a potência 

elétrica do compressor ao longo do ciclo são apresentados na Figura 6.13 

e na Figura 6.14, respectivamente. 

Observa-se que nesta condição, a queda na pressão de sucção 

instantes após a partida do compressor é ainda mais pronunciada, 

resultando em uma grande redução na vazão mássica instantânea do 

compressor. Por conta dessas diferenças, o teste acoplado resultou em um 

erro de 12% para a estimativa do consumo de energia do refrigerador na 

condição 16 °C, conforme mostra a Tabela 6.6. 
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(a) Pressão de descarga. 

 
(b) Pressão de sucção. 

 
(c) Temperaturas do gabinete. 

Figura 6.12 – Resultado do teste acoplado na condição 16 °C. 
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Figura 6.13 – Vazão de massa no compressor (teste acoplado 16 °C). 

 
Figura 6.14 – Potência elétrica consumida (teste acoplado 16 °C). 

Tabela 6.6 – Estimativa do consumo de energia do refrigerador operando na 

condição 16 °C. 
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Consumo de energia 

[kWh/mês] 
Diferença 

Refrigerador 12,0 --- 

Cópia de curva 11,1 -7% 

Acoplado 12,7 6% 

Cópia de curva* 11,8 -1% 

Acoplado* 13,4 12% 

*Potência corrigida   
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6.3 SÍNTESE 

Este capítulo apresentou os resultados do teste acoplado que busca 

reproduzir em bancada experimental a operação do compressor inserido 

em um sistema de refrigeração. Um refrigerador doméstico de 300 litros 

foi escolhido para esta análise, considerando operação cíclica on/off desse 

sistema em três temperaturas ambientes: 32 °C, 25 °C e 16 °C.    

O sistema virtual de refrigeração desenvolvido na linguagem 

Modelica foi acoplado ao calorímetro emulador, simulando o 

comportamento dinâmico dos componentes do refrigerador, exceto o 

compressor. Seguindo esse procedimento, o sistema virtual fornece ao 

calorímetro emulador a condição de operação instantânea através da 

interação em tempo real com o compressor em teste, além dos tempos de 

on e off do ciclo em função das temperaturas do gabinete.  

O teste acoplado na condição referência 32°C, utilizada para o 

ajuste do sistema virtual, apresentou resultados em boa concordância com 

os dados experimentais. De fato, as curvas de pressão de sucção e 

descarga, bem como as temperaturas dos compartimentos refrigerados ao 

longo do ciclo, ficaram muito próximas dos dados medidos no 

refrigerador. Em função disso, o procedimento de teste acoplado previu o 

consumo de energia do refrigerador nesta condição com erro na faixa de 

±1%.  

Outras duas condições de operação do refrigerador foram usadas 

para avaliar o procedimento acoplado desenvolvido. Os resultados 

apresentaram concordância razoável com as medições do refrigerador. 

Isso mostra que é necessário melhorar o modelo do sistema virtual para 

atingir resultados mais precisos. O principal aspecto que deve ser incluído 

nessa melhoria são modelos mais apropriados para a fração de vazio dos 

trocadores de calor. Os resultados mostram que o modelo apresenta 

dificuldades na determinação da pressão de sucção durante os instantes 

iniciais após a partida do compressor, período em que ocorre a 

redistribuição e o acumulo de refrigerante nos componentes do sistema 

de refrigeração.  

Apesar de algumas deficiências, todos os testes realizados com o 

calorímetro emulador acoplado com o sistema virtual de refrigeração 

apresentaram boa repetibilidade e controle da condição de operação na 

bancada experimental. A estratégia utilizada para o acoplamento entre o 

modelo e a bancada se mostrou confiável e robusta, permitindo avaliar o 

desempenho do compressor experimentalmente de forma acoplada a um 

sistema virtual.  
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7 CONCLUSÕES 

Conforme exposto na introdução, a maioria dos refrigeradores 

domésticos realiza o controle de capacidade do sistema através de 

períodos alternados de compressor ligado e desligado. Por conta dessa 

operação cíclica, observa-se uma condição de operação transiente, 

principalmente nos instantes iniciais após a partida do compressor. No 

entanto, em função da dificuldade em determinar as condições reais de 

operação, o projeto de compressores é realizado para condições 

estabilizadas previstas em normas. Tais condições não necessariamente 

representam condições de operação reais do refrigerador e, assim, testes 

com o refrigerador em câmaras climatizadas são necessários para atestar 

o real benefício de um novo compressor no sistema. 

O presente estudo se concentrou no desenvolvimento de um 

procedimento experimental-numérico para auxiliar o projeto de 

compressores em condições típicas de sistemas. Uma bancada 

experimental foi desenvolvida para testar compressores em condições de 

operação transientes, possibilitando a reprodução de curvas de pressões 

de sucção e descarga provenientes de sistemas de refrigeração, incluindo 

operações cíclicas do tipo on/off. Tendo em vista a forte interação entre o 

compressor e os demais componentes do refrigerador, um sistema virtual 

foi desenvolvido e acoplado ao calorímetro emulador para simular o 

comportamento desses componentes, tornando o calorímetro emulador 

mais efetivo na análise de compressores em condições de sistemas.  

Com relação à bancada experimental, destacam-se os seguintes 

aspectos: 

 

 o conceito de calorímetro emulador foi validado, mostrando 

que é possível reproduzir, em bancada de ciclo quente, 

condições típicas de sistemas de refrigeração; 

 

 o controle da condição de operação no calorímetro emulador 

mostrou-se efetivo, sendo possível manter durante a maior 

parte do teste as pressões de sucção e descarga dentro de 

tolerâncias geralmente empregadas para condições 

estabilizadas; 

 

 a partir do conhecimento prévio da condição de operação de 

um sistema de refrigeração, uma análise detalhada do 

desempenho do compressor nesse sistema pode ser realizada 
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no calorímetro emulador, possibilitando a utilização de 

instrumentações complexas. 

 

 Sobre o procedimento acoplado para análise de compressores 

integrados a um sistema virtual de refrigeração, as principais conclusões 

podem ser assim sumarizadas: 

 

 a estratégia de acoplamento entre o sistema virtual e o 

calorímetro emulador, realizada através de pequenos 

intervalos de tempo, mostrou-se adequada e permite avaliar 

experimentalmente um compressor inserido em um sistema 

virtual; 

 

 apesar de melhorias serem ainda necessárias no sistema 

virtual para a obtenção de resultados mais precisos, a 

linguagem Modelica se mostrou uma ferramenta adequada 

para o desenvolvimento de modelos transientes de sistemas 

de refrigeração, em função das seguintes características: 

robustez, flexibilidade para reuso e alteração de modelos, 

facilidade de ajustes de parâmetros com base em dados 

experimentais e tempo reduzido de simulação; 

 

 o procedimento acoplado desenvolvido pode ser usado para 

avaliar o impacto de modificações de projeto do compressor 

com o objetivo de reduzir o consumo de energia do 

refrigerador ou reduzir o custo do compressor mantendo a 

eficiência do sistema. O procedimento acoplado pode 

também ser aplicado para comparar o desempenho de 

diferentes compressores operando em um determinado 

sistema. 

 

Com o objetivo de aperfeiçoar o aparato experimental 

desenvolvido para análise do desempenho de compressores integrados em 

sistemas de refrigeração, sugerem-se as seguintes atividades para 

trabalhos futuros: 

 

i. Calorímetro emulador 

Na etapa de validação do emulador, observou-se temperaturas de 

carcaça inferiores às dos testes no refrigerador, indicando uma 

condição de contorno diferente para a transferência de calor do 
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lado externo da carcaça. Recomenda-se investigar e propor 

alterações no compartimento de teste do emulador para 

aproximar essa condição de troca térmica daquela observada em 

refrigeradores.  

Outra melhoria para o calorímetro emulador seria o controle mais 

preciso da condição de operação do compressor no início do 

período de on. Em função das diferentes pressões de equalização 

no emulador e no refrigerador, são necessários aproximadamente 

100 s para que as pressões do teste fiquem dentro de uma faixa 

de ±1% do setpoint. As seguintes alternativas poderiam ser 

testadas para o controle da pressão de equalização no emulador: 

(a) utilização de um circuito secundário que permita variar a 

carga de fluido refrigerante da bancada durante o período de off; 

(b) acrescentar um volume com temperatura controlada na linha 

de sucção do emulador com a função de armazenar fluido 

refrigerante à baixa temperatura durante o período de compressor 

desligado, de maneira semelhante ao evaporador em 

refrigeradores. Tal dispositivo também possibilitaria a 

reprodução do comportamento transiente da temperatura de 

sucção do compressor no início do ciclo. 

 

ii. Sistema virtual de refrigeração  

Os resultados mostraram que o modelo de simulação do 

refrigerador desenvolvido neste trabalho apresenta dificuldades 

na previsão da pressão de sucção do refrigerador, principalmente 

quando ocorrem variações na condição de contorno, como é o 

caso da partida do compressor. Este problema está associado com 

a previsão e distribuição de fluido refrigerante nos componentes 

do sistema. Assim, a principal melhoria sugerida para o sistema 

virtual é a implementação e avaliação de diferentes modelos de 

fração de vazio para o escoamento de fluido refrigerante nos 

trocadores de calor (evaporador e condensador). Também 

sugere-se incorporar ao modelo do compressor o fenômeno de 

dissolução de fluido refrigerante no óleo lubrificante e melhorar 

o modelo do trocador de calor tubo capilar - linha de sucção 

através do conceito de efetividade (ε-NUT). 

As melhorias supracitadas devem aproximar os resultados do 

modelo aos dados experimentais do refrigerador. No entanto, 

sabe-se que modelos de fração de vazio e modelos teóricos para 

o trocador TC-LS aumentam significativamente a complexidade 

do modelo, podendo apresentar sérios problemas numéricos e até 



142                                                                                                        Conclusões 

inviabilizar o seu uso na simulação global do refrigerador. Uma 

alternativa seria utilizar modelos de sistemas simplificados 

(Gonzalves et al., 2008; Tagliafico et al., 2012; Borges et al., 
2011 e Borges et al., 2015), como é o caso dos modelos que 

empregam uma abordagem em regime permanente para o ciclo 

de refrigeração fixando as temperaturas de subresfriamento e 

superaquecimento na saída do condensador e do evaporador, 

respectivamente. Esses modelos apresentam boa precisão para a 

estimativa do consumo de energia e para o fator de 

funcionamento do refrigerador, mas com um custo 

computacional substancialmente inferior em comparação com 

modelos dinâmicos complexos.  

 

iii. Acoplamento do modelo de sistema com o calorímetro emulador 

Na versão atual do emulador, a troca de informações entre os 

softwares é realizada através de arquivos de texto externos. 

Recomenda-se utilizar o módulo Dymola DataPlugin disponível 

no LabVIEW para importar os resultados da simulação do 

sistema virtual diretamente para o programa da bancada, 

aumentando a velocidade e a robustez da troca de informação 

entre os softwares. 
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APÊNDICE A – CARACTERÍSTICAS DO REFRIGERADOR 

A seguir são apresentadas algumas características geométricas do 

refrigerador em estudo utilizadas no modelo do sistema virtual de 

refrigeração (Capítulo 4).  

 

Dados do refrigerador: 

 Volume interno total: 300 litros 

 Volume interno do congelador: 47 litros 

 Volume interno do refrigerador: 253 litros 

 Carga de fluido refrigerante: 35 g de isobutano (R-600a) 

 

Condensador 

 Tipo: arame-sobre-tubo 

 Material: Aço ABNT 1008/1010 

 Diâmetro interno: 3,34 mm 

 Diâmetro externo: 4,76 mm 

 Comprimento da linha de descarga: 1,26 m 

 Comprimento da serpentina: 10,166 m 

 Número de passes da serpentina: 19 

 Número de arames: 70 

 Diâmetro dos arames: 1,4 mm 

 Comprimento dos arames: 0,905 m 

 Espaçamento médio entre arames: 6,5 mm 

 

Evaporador 

 Tipo: tubo-aletado 

 Material: Alumínio 

 Altura: 125 mm 

 Largura: 320 mm 

 Profundidade: 60 mm  

 Diâmetro interno: 6,6 mm 

 Diâmetro externo: 8,0 mm 

 Comprimento da serpentina: 4,25 m 

 Número de passes da serpentina: 6 (vertical) x 2 (horizontal)  

 Número de aletas: 17 grandes, 18 médias, 18 pequenas 

 Espessura das aletas: 0,15 mm 

 Número de suportes laterais: 2  
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 Espessura dos suportes laterais: 0,8 mm 

 Área total de superfície (serpentina + aletas): 0,6245 m2 

 Área de superfície da serpentina: 0,1067 m2 

 

Tubo Capilar 

 Material: Cobre 

 Diâmetro interno: 0,63 mm 

 Diâmetro externo: 1,9 mm 

 Comprimento: 2,7 m 

 

Linha de Sucção 

 Material: Alumínio 

 Diâmetro interno: 6,6 mm 

 Diâmetro externo: 8,0 mm 

 Comprimento: 1,5 m 

 

Gabinete 

 Dimensões externas: 1470 mm/ 610 mm/ 505 mm 

(altura/largura/profundidade) 

 Dimensões internas do congelador: 31 mm/ 500 mm/ 34 mm 

(altura/largura/profundidade) 

 Dimensões internas do refrigerador: 1000 mm/ 520 mm/ 460 mm 

(altura/largura/profundidade) 

 Espessura média do congelador: 50,7 mm 

 Espessura da travessa: 35 mm 

 Espessura média do refrigerador: 45,8 mm 

 Espessura do revestimento plástico: 1,5 mm 

 Espessura do revestimento metálico: 0,5 mm 

 Massa sólida do congelador: 5,11 kg 

 Massa sólida do refrigerador: 15,54 kg 

 Calor específico equivalente para o congelador: 3735 J/(kgK) 

 Calor específico equivalente para o congelador: 3978 J/(kgK) 

 Potência nominal do ventilador: 4 W 

 

As propriedades termofísicas dos materiais utilizados na 

construção do refrigerador são ilustradas na Tabela A.1. Os valores foram 

obtidos de Raznjevic (1976) para uma temperatura de referência de 25 °C. 
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Tabela A.1 – Propriedades dos materiais sólidos (Raznjevic 1976). 

Materiais 

Massa 

Específica 

Calor 

Específico 

Condutividade 

Térmica 

[kg/m3] [J/(kgK)] [W/(mK)] 

Alumínio 2700 879 229 

Aço 7850 477 50 

Cobre 8930 379 332 

PU 34,5 1460 0,0214 

Plástico 1040 1350 0,16 
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APÊNDICE B – COMPRESSOR INSTRUMENTADO 

O compressor utilizado para a realização dos testes opera com 

isobutano (R-600a) como fluido refrigerante e ALQUILB/ISO5 como 

óleo lubrificante. Este compressor é projetado para aplicações LBP (Low 

Back Pressure), como é o caso de refrigeração doméstica e comercial 

leve, relacionadas a baixas temperaturas de evaporação (- 35 °C até 

- 10 °C). A tensão de alimentação e a frequência de operação 

correspondem a (220 a 240) V e 50 Hz. Outras características do 

compressor são apresentadas na Tabela B.1. 

 
Tabela B.1 – Características do compressor. 

Características do compressor 

Deslocamento volumétrico: 5,96 cm3 

Rotação nominal: 3000 rpm 

Diâmetro do pistão: 22,500 mm 

Curso do pistão: 15,000 mm 

Volume de óleo: 150 ml 

Massa total (com óleo): 8,3 kg 

 

O compressor selecionado foi instrumentado com diversos 

termopares do tipo T para realizar medições de temperatura do gás em 

diversas regiões do compressor além das temperaturas de motor, óleo no 

cárter, cilindro e carcaça. A Tabela B.2 resume os pontos de 

instrumentação com termopares no compressor enquanto a Figura B.1 

ilustra a posição de alguns desses termopares. As legendas indicadas pelas 

letras G, S e L, indicam se o termopar mede a temperatura do gás, sólido 

ou líquido nos diferentes pontos de medição. Para realizar a 

instrumentação do compressor, faz-se necessária a utilização de uma 

carcaça especial com uma flange e um conjunto de parafusos que permite 

a abertura e fechamento do compressor de forma simples e rápida, 

conforme ilustra a Figura B.2.  
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Tabela B.2 – Termopares instrumentados no compressor. 

Instrumentação do Compressor 

G Passador de sucção 

G Entrada do muffler de sucção 

G Saída do muffler de sucção 

G Cabeçote 

G Ambiente interno do cabeçote 

G Filtro de descarga 

G Passador de descarga 

S Motor 

L Óleo - cárter 

S Cilindro 

G Ambiente interno – região do muffler 

G Ambiente interno – lateral esquerda 

G Ambiente interno – lateral direita 

S Carcaça – lateral esquerda 

S Carcaça – lateral direita 

S Carcaça – topo 

 

 
Figura B.1 – Alguns pontos de instrumentação interna do compressor com 

termopares. 

𝑇ó𝑙𝑒𝑜 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

𝑇𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑇𝑎𝑚𝑏𝐼𝑛𝑡𝐶𝑎𝑏 

𝑇𝑠,𝑚𝑢𝑓𝑓𝑙𝑒𝑟 
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Figura B.2 – Carcaça modificada do compressor.

𝑇𝑠𝑢𝑐 

𝑇𝑑𝑒𝑠 

𝑇𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎ç𝑎 
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APÊNDICE C – TESTES COM REFRIGERADOR EM CÂMARA 

Os testes experimentais do refrigerador, realizados por Diniz 

(2018), foram conduzidos em uma câmara climatizada própria para testes 

de refrigeradores. A câmara de testes é capaz de manter a temperatura e a 

umidade do ambiente respectivamente nas faixas de ±0,5 °C e ±5%, com 

movimentação do ar inferior a 0,25 m/s, em conformidade com a norma 

técnica ISO 8561 (1995) para testes de refrigeradores domésticos. 

Um refrigerador doméstico de 300 litros foi selecionado para a 

atividade de avaliação experimental do funcionamento de um compressor 

alternativo operando em um refrigerador doméstico. Neste refrigerador, a 

temperatura do congelador é controlada através do ligamento e 

desligamento do compressor, pela ação do termostato, caracterizando 

uma operação cíclica do tipo on/off. O compressor instrumentado 

apresentado do Apêndice B foi instalado no refrigerador e testes foram 

conduzidos em diferentes temperaturas ambientes (32 °C, 25 °C e 16 °C) 

e com diferentes posições do termostato, posições: A, B e C, sendo a 

posição A referente a temperatura de congelador mais elevada e a 

posição C referente a temperatura de congelador mais baixa. 

Os ensaios experimentais tiveram como objetivo monitorar o 

comportamento do compressor e do refrigerador durante os transientes 

cíclicos induzidos pela ação do termostato. Além da instrumentação do 

compressor, o refrigerador também foi instrumentado para que 

parâmetros importantes fossem monitorados e posteriormente analisados. 

A Tabela C.1 apresenta as instrumentações para medições de pressão, 

vazão mássica e potência elétrica e a Tabela C.2 apresenta os termopares 

instalados no refrigerador. 

 
Tabela C.1 – Instrumentação do refrigerador. 

Refrigerador 

𝑃𝑠𝑢𝑐 Pressão de Sucção 

𝑃𝑑𝑒𝑠 Pressão de Descarga 

�̇� Vazão de massa 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑝 Potência elétrica do Compressor 

�̇�𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔 Potência elétrica do Refrigerador 
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Tabela C.2 – Termopares instrumentados no refrigerador. 

Compressor 

Carcaça 

Passador de Sucção 

Passador de Descarga 
 

Condensador 

Entrada 

Meio 

Saída 
 

Evaporador 

Entrada 

Meio 

Saída 
 

Gabinete 

Topo Congelador 

Meio Congelador 

Fundo Congelador 

Topo Refrigerador 

Meio Refrigerador 

Gaveta de Legumes 

 

Uma ilustração do refrigerador instrumentado é apresentada na 

Figura C.1, onde é possível visualizar a instrumentação realizada no 

interior dos compartimentos refrigerados (a) e a instrumentação da parte 

externa do refrigerador (b). A Figura C.2 mostra em detalhe o nicho do 

compressor juntamente com os transmissores de pressão e o medidor de 

vazão de massa.  
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(a) (b) 

Figura C.1 – Refrigerador instrumentado. 

 

 
Figura C.2 – Detalhe do nicho do compressor no refrigerador. 

𝑃𝑠𝑢𝑐 

𝑃𝑑𝑒𝑠 

�̇� 

Instrumentação do 

Condensador 

Termopares 

gabinete 
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Resultados típicos dos testes realizados com o refrigerador 

instrumentado em câmara climatizada são apresentados na Figura C.3 e 

na Figura C.4, ilustrando as curvas de pressão e as curvas das 

temperaturas dos compartimentos refrigerados ao longo de um período 

entre degelos. Nota-se que quando a temperatura do congelador atinge um 

determinado valor mínimo (-16 °C para o teste considerado nessas 

figuras) o compressor é desligado. Durante o período de off, as pressões 

se equalizam e a temperatura do congelador aumenta devido à 

transmissão de calor pelas paredes do gabinete, transferência de calor e 

infiltração de ar para o interior do gabinete pela gaxeta. Quando a 

temperatura atinge um valor máximo (-13 °C para o teste apresentado), o 

compressor é ligado novamente para remover calor do congelador e, 

assim, baixar a sua temperatura. O refrigerador permanece operando 

nesse regime cíclico até que a eletrônica do sistema registre 12 h de 

compressor ligado. Nesse momento, o compressor é desligado e 

resistências elétricas em torno do evaporador são acionadas para 

realizarem o degelo automático.  

Questões relacionadas com o degelo do refrigerador não fazem 

parte do escopo do presente trabalho, que se limita a análises de ciclos 

on/off estabilizados. Assim sendo, realizou-se uma análise dos últimos 

cinco ciclos on/off antes do degelo para avaliar a repetibilidade da 

condição de operação do refrigerador. A Tabela C.3 apresenta a máxima 

diferença observada entre o tempo de compressor ligado (on), o tempo de 

compressor desligado (off) e o tempo total de um ciclo on/off dos cinco 

últimos ciclos selecionados para três testes com diferentes temperaturas 

ambientes. 

A diferença observada foi menor do que 2%, indicando que o 

refrigerador está operando em um regime transiente cíclico. Desta forma, 

o quinto último ciclo antes do degelo foi selecionado como ciclo de 

referência para todos os testes. 
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Figura C.3 – Pressões de sucção e descarga durante um período entre degelos. 

 
Figura C.4 – Temperatura dos compartimentos refrigerados durante um período 

entre degelos. 

  Tabela C.3 – Máxima variação entre os tempos de on, off e ciclo on/off 

dos últimos 5 ciclos que antecedem um degelo. 
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