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Resumo: O ciclo de Rankine orgânico é uma ótima 

alternativa para geração de energia através de fontes 

quentes de baixa temperatura (entre 80 e 150°C). Esse 

trabalho tem como objetivo criar um modelo 

termodinâmico de um ciclo ORC para selecionar o 

melhor fluido para uma futura bancada experimental 

com produção de 1 a 2 kW de potência através de 

critérios encontrados na literatura.  

 

1. Introdução 
Ao contrário do ciclo de Rankine a vapor, usado em 

usinas termelétricas, onde a temperatura na entrada da 

turbina pode chegar a 600ºC, o ciclo ORC pode gerar 

energia através de fontes quentes de baixa temperatura. 

O ciclo ORC tem um potencial de ter uma grande 

influência na sociedade, podendo gerar energia elétrica 

de forma descentralizada. Quolin et al [1], mostrou em 

seu trabalho algumas aplicações da tecnologia ORC: 

usinas de energia solar, usinas de biomassa, energia 

geotérmica, recuperação de calor de processos 

industriais e recuperação de gases de escape de motores 

de combustão interna.  

A figura 1 mostra um ciclo ORC solar contido no 

trabalho de Saitoh et al. [2]. 

  

 
Figura 1 – Sistema de um ciclo ORC solar [2] 

 

Segundo Lemort et al [3], devido à baixa faixa de 

potência produzida nos ciclos ORC, é utilizado um 

expansor scroll ao invés de uma turbina, pois não há 

turbinas disponíveis no mercado que ofereçam bons 

rendimentos isentrópicos para intervalos de 1 a 10 kW 

de potência. 

 
Figura 2 – Estrutura de um expansor scroll [4]. 

 

2. Metodologia 
Os modelos termodinâmicos estão sendo feitos no 

software matemático EES, que contém diversas 

propriedades termodinâmicas de diversos fluidos, sendo 

muito útil para trabalhos e estudos na área de energia. 

A grande vantagem do uso do software EES é 

facilidade de resolver conjuntos de equações algébricas, 

geração de gráficos e animações, interagindo com as 

propriedades termodinâmicas de algum fluido, além de 

possuir diversas funções matemáticas. 

A figura 3 mostra um exemplo de determinação da 

potência mecânica gerada por uma turbina feito no EES. 

 

 
Figura 3 – Exemplo de uma rotina de cálculo no EES.  

 

A solução do sistema de equações apresentado na 

figura 3 resulta em uma lista dos valores das variáveis, 

desde que o sistema tenha solução. A figura 4 mostra os 

resultados obtidos da rotina de cálculo da figura 3. 
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Figura 4 – Resultado do cálculo da figura 3. 

 

A modelagem será feita aplicando a 1ºlei da 

Termodinâmica em um ciclo ORC básico, como o da 

figura 5, com as devidas hipóteses simplificadoras para 

cada equipamento. Será feita uma análise mais profunda 

do expansor scroll, utilizando o modelo empírico 

proposto por Lemort et al. [3]. 

 

 
Figura 5 – Esquema de um ciclo ORC simples [1]. 

 

As equações (1), (2) e (3) do modelo termodinâmico 

são aplicações da 1ºlei na bomba, evaporador e 

condensador, respectivamente. 

 

Wbomba= ( - )                                                      (1) 

 

                                                             (2) 

 

                                                            (3) 

 

As equações de numeração (4) à (9) são baseadas no 

modelo empírico [3] da figuras 6 e 7: 
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Figura 6 – Esquema do modelo proposto por Lemort [3] 

 

A figura 7 ilustra o significado da equação 4, onde a 

razão volumétrica do expansor scroll é a razão ao 

volume das seções rosa (supply) e azul (exhaust), 

respectivamente. 

 

 
Figura 7 – Expansão dentro do expansor scroll [3]. 
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