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Resumo: Esse projeto tem como objetivo a pesquisa e 

dimensionamento de um condensador compacto que 

possa ser utilizado em um ciclo Rankine aplicado a um 

trem de força de um caminhão híbrido. Como resultado 

se espera integrar a esse caminhão um ciclo Rankine 

acionado pela energia contida nos gases do escapamento 

e que traga aumento de eficiência, rendimento e redução 

da emissão de gases poluentes.  

 

1. Introdução 
O setor automotivo está se direcionando cada vez 

mais para uma busca em inovações tecnológicas que 

tenham como resultado aumento em eficiência e redução 

no consumo de combustível. 

 

2. Metodologia 
A primeira etapa consistiu na revisão bibliográfica 

com foco na condensação e condensadores. As condições 

de funcionamento do condensador foram determinadas 

por outro estudo, também sobre orientação do professor 

Silvio Sizuo Sumioshi. A Tabela 1 traz essas condições. 

 

Tabela 1 - Propriedades do fluido de trabalho.   
Fluido Vazão 

(kg/s) 
Temperatura 
entrada (ºC) 

Temperatura 
saída (ºC) 

Pressão 
(bar) 

R245fa 1,25 82 45,65 3 

 

Para o projeto optou-se pelo condensador casca e tubo 

[1], por conta de pesquisas, softwares para simulação e o 

mesmo apresenta muitos parâmetros para trabalho. A 

Figura 1 traz o protótipo inicial feito no SIEMENS NX. 

 

 
Figura 1 – Protótipo inicial. Fonte: Autor 

 

Através do software Aspen EXCHANGER DESIGN 

& RATING foram feitas simulações em função de 

parâmetros físicos do fluido refrigerante. Impondo uma 

geometria fixa e determinada pressão estudou-se a 

influência da variação de temperatura do fluido 

refrigerante nos resultados de coeficiente de troca de 

calor (sujo e limpo), massa do condensador, perda de 

carga, velocidades, área e tamanho do condensador. As 

variações de temperatura foram de 3 a 13 º C e a variação 

de pressão de 0,5 a 6 bar.  

  

3. Resultados Parciais 
     A pressão do fluido refrigerante influencia a perda de 

carga do mesmo, quanto maior for a pressão maior será a 

perda de carga e vice-versa. Porém, essas variações são 

insignificantes ao ponto de se pensar na instalação de 

uma bomba ou compressor para que o fluido de 

refrigeração entre com determinado valor de pressão. A 

Tabela 2 traz os demais resultados.  

 

Tabela 2 - Resultados para pressão de 1 bar. 

 

4. Conclusões 
A condição de menor massa (216,4 kg) do 

condensador acontece para um ∆t = 9 ºC, porém existe 

muita diferença entre os coeficientes UD e UC (18,71 %) 

isso representa um maior fator de incrustação, 

diminuindo a vida útil da manutenção. Também existe a 

maior perda de carga do fluido refrigerante, 

por conta que o passo é 1-4. Com ∆t = 7 ºC, ocorre maior 

proximidade entre os coeficientes UD e UC (6,88 %), 

levando a um menor fator de incrustação e aumentando o 

tempo de vida útil da manutenção. Tem cerca de 5,3 

vezes menos perda de carga, mas apresenta o maior valor 

de massa (296,9 kg) com passo 1-1. 

Como próxima etapa será estudada a influência dos 

parâmetros construtivos do condensador. 
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∆t ṁt UD UC ∆Ps ∆Pt m 

°C kg/s W/m2K W/m2K bar bar kg 

3 4,33 618 767,7 0,04983 0,05649 231,5 

5 2,60 547 661,1 0,04984 0,04078 228,7 

7 1,85 219,1 235,3 0,12543 0,02095 296,9 

9 1,44 592,7 729,1 0,04198 0,11109 216,4 

11 1,18 238,4 257,8 0,15005 0,02563 281 

13 1 226,7 244,2 0,14149 0,01843 293,9 


