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Resumo: Neste trabalho analisou-se o comportamento 

dinâmico de um trocador de calor a placas (PHE). 

Realizou-se a modelagem matemática baseada nos 

balanços de energia nos canais do trocador. Verificou-se 

a influência do acúmulo de energia nas placas metálicas 

e o número de discretizações necessárias para obter-se 

uma boa resposta dinâmica. O modelo foi validado por 

meio da comparação com dados experimentais de um 

trocador piloto. 

1. Introdução 
O uso de PHEs vem crescendo muito na indústria 

em função de sua versatilidade e boa relação área de 

troca térmica por volume [1]. Existem diversas 

configurações possíveis para se operar um PHE, que 

influenciam diretamente na carga do equipamento. O 

estudo destas configurações permite otimizar os 

trocadores [2]. Além das respostas em regime 

estacionário, é muito importante conhecer a dinâmica do 

sistema, pois ela é a base para o projeto de 

controladores [3]. 

2. Metodologia 
Realizaram-se ensaios em um trocador de calor 

piloto, com 5 placas e área de troca de 0,04 m². Após se 

atingir o estado estacionário, provocaram-se 

perturbações na vazão ou temperatura na entrada. Na 

modelagem matemática utilizada no trabalho, os canais 

do PHE foram discretizados (Figura 1), aplicando-se um 

balanço de energia para cada um deles. A Equação 1 

representa esse balanço para o elemento 2 do trocador, 

num canal no qual está escoando o fluido frio. 

 
(1) 

O sistema de equações diferenciais resultante foi 

resolvido em Matlab, analisando-se a influência do 

número de divisões n em cada canal. Inicialmente 

desprezou-se o efeito térmico das placas na dinâmica do 

trocador (Modelo 1) e posteriormente essa influência foi 

considerada (Modelo 2). 

 
Figura 1 – Esquema de configuração do PHE. 

 

3. Resultados e Discussão 
A Figura 2 apresenta as respostas dos modelos e os 

dados experimentais, para o ensaio descrito na Tabela 1, 

com uma perturbação em degrau. Nota-se que tanto as 

respostas do Modelo 1 como do Modelo 2 descreveram 

bem as temperaturas das correntes de saída. Os desvios 

aconteceram devido a imprecisões na estimativa dos 

coeficientes convectivos e dos instrumentos de medida. 

Tabela 1 – Características do ensaio. 

Variável Tipo Amplitude Inicio Duração 

TH,i  
5 °C 90 s 212 s 

 
Figura 2 – Temperaturas de saída do trocador. 

A Tabela 2 apresenta a soma da média dos desvios 

das duas correntes em função das discretizações (n). 

Tabela 2 – Desvios das correntes do trocador. 

n 5 50 100 

Desvio (°C) 0,9366 0,9251 0,9244 

 

4. Conclusões 
 Os modelos matemáticos utilizados representaram 

bem a dinâmica do trocador; 

 O acúmulo de energia nas placas metálicas é 

pequeno e pouco altera as respostas dinâmicas; 

 A divisão dos canais em 100 elementos é suficiente 

para se ter boa resposta dos modelos. 
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