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RESUMO 

Este trabalho trata da modelagem de um trocador de calor aletado de fluxo cruzado 

denominado WHRU (Waste Heat Recovery Unit) que trabalha com fluidos de grande variação 

do calor específico, e variação de coeficientes de transferência de calor. Para o sistema 

modelado, gases de combustão com temperatura de entrada de 490 °C escoam na região 

aletada, e fluido de trabalho com elevadas variações de propriedades escoam internamente aos 

dutos, com temperatura de entrada entre 75 °C e 150 °C. As modelagens seguem abordagem 

por MLDT (Média Logarítmica das Diferenças de Temperaturas) e pelo método da 

efetividade -NUT. Para otimização do sistema, utiliza-se um algoritmo genético onde serão 

alteradas variáveis geométricas da aleta, tais como altura, espessura e número de aletas por 

comprimento para a obtenção da combinação que resulte em maior troca de calor. A troca 

térmica é otimizada com o propósito de buscar pontos de funcionamento do equipamento para 

atender aos requisitos de projeto, mediante ajuste de parâmetros geométricos do trocador 

seguindo um método heurístico. A partir dos resultados, constata-se que a abordagem 

simplificada a partir de MLDT resulta em áreas requeridas maiores que a abordagem por 

discretização, sendo 16% o acréscimo mínimo da quantidade de fileiras para uma temperatura 

de entrada do fluido frio de 135°C, e vazão do fluido interno igual a 60% do fluido externo, 

indicando que de fato as variações das propriedades dos fluidos e do coeficiente global de 

transferência de calor implicam em elevada não linearidade no problema. Adicionalmente, 

realiza-se avaliação da taxa de destruição de exergia no trocador de calor, a qual apresenta 

incremento com a vazão mássica do fluido interno, e com a redução da temperatura de entrada 

do fluido interno, ambos os parâmetros relacionados com o incremento da taxa de 

transferência de calor total do equipamento. 

Palavras-chave: Trocador de calor correntes cruzadas; Algoritmo genético; Trocador aletado; 

WHRU. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This study concerns a modelling for a finned crossflow heat exchanger, consisting in a 

Waste Heat Recovery Unit (WHRU), which operates with fluids with significant variations of 

specific heat, and variation of global heat transfer coefficient. For the modelled system, 

combustion flue gases at 490 °C enter the finned side of the heat exchanger, while another 

fluid with high variations of thermophysical properties flows inside the tubes with inlet 

temperature ranging from 75 to 150 °C. The log mean temperature difference LMTD and 

effectiveness methods are used to model the heat exchange. The system is optimized by a 

genetic algorithm to improve the fins profiles, comprising fin thickness, length and number of 

fins per meter, aiming to obtain the maximum heat transfer rate. Subsequently, other 

geometrical parameters of the heat exchanger are optimized by a heuristic method to obtain 

the desired heat transfer rate. Based on the results, it can be concluded that the simplified 

approach based on LMDT results in bigger required areas then the discretized, being 16% the 

smallest increase in numbers of rows for a 135°C entering temperature of cool fluid, and mass 

flow of inside fluid equals 60% of outside fluid, which indicates that variations of fluids 

properties and global heat transfer coefficient result in non-linearities of the problem. 

Additionally, an exergy analysis is performed for the heat exchanger, that indicates that the 

rate of exergy destruction increases with mass flow rate of the internal flow, and with 

reduction of the inlet temperature of the inlet flow, both related with the increment of heat 

transfer rate. 

Keywords: Cross flow heat exchanger, Genetic algorithm, Finned heat exchanger, WHRU 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Cada vez mais a indústria de geração de energia busca diminuir os impactos 

ambientais utilizando processos de baixo carbono, novas fontes de geração de energia ou 

incrementando eficiência de sistemas necessários. Assim, torna-se interessante o 

desenvolvimento de sistemas para redução do desperdício de energia, destruição de exergia e 

de processos que agridem o meio ambiente, justificando assim pesquisas voltadas à melhoria 

da eficiência de processos sem impactos em custo da energia gerada. 

Com base nesta discussão o presente projeto tem como objetivo avaliar um trocador de 

calor, denominado WHRU (Waste Heat Recovery Unit), unidade de recuperação de calor de 

rejeito) utilizado para incrementar a eficiência de ciclos de geração de energia elétrica 

baseados em turbinas a gás aeroderivadas. Este trocador de calor é responsável por aproveitar 

a energia térmica disponível no gás de combustão previamente ao lançamento na atmosfera, 

que pode ser utilizada em um ciclo secundário para geração de energia elétrica. Serão 

avaliadas possíveis geometrias do equipamento, as condições de operação e a exergia 

destruída para podermos escolher qual o melhor cenário de utilização do WHRU de forma a 

maximizar a troca de calor entre os ciclos. 

As abordagens clássicas mais simples para representação da troca de calor em 

trocadores de calor adotam hipóteses simplificadoras como assumir que as propriedades dos 

fluídos não variam ao longo do sistema, coeficiente global uniforme, transferência de calor 

unidimensional, entre outras. Porém, para o sistema objeto deste projeto de pesquisa, um dos 

fluidos de trabalho apresenta variações significativas de propriedades para a faixa de operação. 

Portanto, será avaliado o desvio entre os resultados de uma abordagem global e uma 

discretizada para este sistema, sendo que a segunda contempla variações das propriedades dos 

fluidos e de coeficiente global de transferência de calor, e analisar se é apropriado ou não 

utilizar abordagens clássicas simplificadas. 

1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivo principal a modelagem e avaliação de um 

recuperador, que consiste em um trocador de calor aletado em escoamento cruzado. Os 

seguintes objetivos específicos podem ser listados para o presente estudo: 
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 Breve revisão da literatura sobre aspectos relacionados a transferência de calor com 

foco em trocadores de calor. Bem como descrição sumarizada de classificação de 

trocadores de calor e métodos de análise. 

 Modelagem de trocador de calor aletado em correntes cruzadas a partir da 

discretização contemplando variações de propriedades dos fluidos e de coeficiente 

global de transferência de calor. 

 Comparação entre a transferência de calor estimada a partir da abordagem proposta e 

métodos simplificados que consideram propriedades constantes e coeficiente global de 

transferência de calor uniforme. 
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2 FUNDAMENTOS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para encontrarmos o ponto ótimo de operação de um trocador de calor são necessários 

conhecimentos de termodinâmica, transferência de calor, abordagens de análise de trocadores 

de calor, conceitos de mecânica dos fluidos, e algoritmos de otimização de sistemas. 

Conhecendo tais conceitos e as formulações matemáticas representativas, torna-se possível a 

realização de análises do equipamento, assim como entender as limitações de cada caso e as 

diferenças entre eles. 

Assim, este capítulo objetiva apresentar uma breve revisão sobre estes temas de modo 

a embasar a modelagem detalhada do sistema. 

2.1 TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

Transferência de calor corresponde ao transporte de energia térmica, a qual ocorre de 

região de maior temperatura para a de menor temperatura, podendo ocorrer por condução, 

convecção e radiação. Devido ao fato de que efeitos de transferência de calor por radiação são 

desprezíveis no trocador de calor em análise, este mecanismo não será abordado neste texto.  

2.1.1 Condução 

A condução é um modo de transferência de calor, que ocorre através da matéria, sendo 

dado através de difusão de energia térmica ao longo da massa. A lei física dominante para este 

tipo de fenômeno é a Lei de Fourier, que indica que o fluxo de calor 𝑞"⃗⃗  ⃗ ao longo de um 

material é proporcional e em sentido oposto ao gradiente de temperatura T, onde a constante 

de proporcionalidade é a condutividade térmica k do material, conforme a seguinte relação: 

𝑞"⃗⃗  ⃗ = −𝑘∇𝑇  (2.1) 

A determinação do fluxo de calor a partir da Lei de Fourier requer o prévio 

conhecimento do perfil de temperaturas no material. Assim, com o objetivo de determinar o 

perfil de temperatura, combina-se a Lei de Fourier com a Primeira Lei da Termodinâmica 

para obter uma equação diferencial governante do problema de condução de calor, 

comumente referida como equação da difusão de calor (Lienhard, 2015), na qual a variável 

dependente principal é a temperatura.  
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Outra forma de se abordar este problema, é utilizando analogia elétrica para modelar 

uma troca térmica de modo similar a uma corrente elétrica, onde a queda de temperatura 

imposta pelo material para um dado fluxo de calor é tratada como resistência térmica. A 

adoção de tal abordagem requer que a análise seja unidimensional, em regime permanente e 

com propriedades aproximadamente constantes. Analisando a partir da equação de difusão de 

calor, assumindo sem geração de calor e as condições anteriormente estabelecidas, deriva-se a 

resistência térmica, e conclui-se que para qualquer modo de transferência de calor ela é a 

diferença de temperatura dividida pela taxa de transferência de calor. No caso de condução 

radial em coordenadas cilíndricas para geometria vazada de raios interno e externo 𝑟𝑖 e 𝑟𝑒 , 

respectivamente, com condutividade térmica k, e comprimento l é dada por: 

𝑅𝑡 =
ln (

𝑟𝑒
𝑟𝑖
)

2𝜋𝑘𝑙
 

 

 

(2.2) 

 

Pode-se obter relação similar à Eq. (2.2) para outros sistemas de coordenadas, como 

cartesianas e esféricas. 

2.1.2 Convecção 

 

O mecanismo de transferência de calor por convecção corresponde a transferência de 

energia térmica através de matéria, entretanto com deslocamento líquido de matéria, que 

corresponde a escoamento. Assim, a transferência de calor para estes casos conta com parcela 

de energia transferida por convecção de massa, justificando assim a denominação dada 

(Lienhard, 2015). A Lei de Resfriamento de Newton é governante neste tipo de problema, que 

indica que o fluxo de calor entre uma superfície e um fluido, ambos em contato térmico, é 

proporcional à diferença de temperatura, onde a constante de proporcionalidade é o 

coeficiente de transferência de calor, conforme a seguinte relação: 

𝑞" = ℎ(𝑇𝑠 − 𝑇𝑓) (2.3) 

onde Ts e Tf correspondem respectivamente às temperaturas de referência da superfície e do 

fluido. 
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Analogamente ao caso de condução de calor, pode-se definir a resistência térmica para 

o caso de convecção de calor, conforme a seguinte relação: 

𝑅𝑡 =
1

ℎ𝐴
 (2.4) 

onde A é a área de contato entre a superfície e o fluido em questão. 

2.1.3 Coeficiente global de transferência de calor 

Em geral, os problemas práticos de transferência de calor envolvem vários 

mecanismos de transferência de calor, materiais de estrutura sólida, fluidos, características 

superficiais e geométricas, que resultam em diferentes resistências térmicas para cada item. 

Assim, a partir da analogia entre transferência de energia térmica e elétrica que resulta no 

conceito de resistência térmica definido anteriormente, é possível associar as resistências 

térmicas de acordo com circuitos térmicos para contemplar essas diferentes características 

(Lienhard, 2015). Entretanto, pode-se constatar a partir das equações previamente 

apresentadas que as mesmas dependem de aspectos geométricos do problema dominante, que 

não é conveniente para dimensionamento de trocadores de calor devido ao elevado número de 

parâmetros geométricos. Portanto, um conceito útil para estes casos é o coeficiente global de 

transferência de calor U, definido conforme a seguinte a seguinte relação: 

𝑈𝐴 =
1

𝑅𝑡,𝑒𝑞
 (2.5) 

onde Rt,eq corresponde à resistência térmica equivalente, que resulta da análise do circuito 

térmico, e A é a área de referência definida arbitrariamente pelo projetista. Assim, a taxa de 

transferência de calor para um sistema com coeficiente global U e para dois fluidos com 

diferença de temperatura ΔT, é dada pela seguinte relação: 

�̇� = 𝑈𝐴Δ𝑇 (2.6) 

Conforme indicado por Lienhard (2013) e Incropera (2008), o conceito de coeficiente 

global de transferência de calor é conveniente também devido ao fato de que apresenta 

variação marginal com as condições operacionais dentro de determinada faixa de operação, 

podendo assim ser assumido como constante. Por exemplo, a variação de U para trocador de 

calor tubo-e-tubo operando com água limpa líquida em ambos os lados apresenta variação 
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desprezível com variação das velocidades superficiais dos fluidos de 1,0 para 1,2 m/s (Shah e 

Sekilic, 2003). Assim, o projetista pode adotar U como constante para determinação dos 

demais parâmetros do problema, como geometria, temperaturas de saída ou taxa de 

transferência de calor. 

2.2  PERDA DE CARGA 

Um importante fator a ser analisado em um sistema com escoamento de fluidos é a 

perda de pressão ao longo do equipamento, imposta devido à resistência que o sistema impõe 

ao escoamento. Uma perda de pressão, ou de carga conforme comumente definido, alta 

introduz perdas energéticas no processo e pode alterar condições necessárias para o 

funcionamento do dispositivo através de mudança de fase, diminuição na densidade ou outros 

problemas. Adicionalmente, a perda de pressão está relacionada com a potência de 

bombeamento ou de compressão necessária para imposição do escoamento, que 

consequentemente afeta o desempenho global do sistema. 

A perda de pressão é proporcional a aproximadamente ao quadrado da velocidade do 

escoamento, sendo também função de outros fatores, como geometria do canal e superfícies, 

rugosidade superficial, propriedades do fluido, entre outros. Portanto, perturbações 

promovidas no sistema são geradores de perda de pressão (Macintyre, 1987). 

Para o presente caso, que se trata da análise de trocador de calor correntes cruzadas 

com tubos aletados, a perda de pressão do lado das aletas depende de características 

geométricas das aletas, como espaçamento e rugosidade. Assim, neste estudo adota-se 

metodologia recomendada pela ESCOA (1979), conforme descrito na seção 3.3 do presente 

texto. Para o caso do escoamento interno ao tubo, utilizam-se também recomendações 

apresentadas pela ESCOA (1979), que assume escoamento turbulento desenvolvido interno a 

tubos circulares, mediante definição de fator de atrito do escoamento como função do número 

de Reynolds. 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DE TROCADORES DE CALOR 

Previamente à discussão sobre métodos de análise de trocadores de calor, é 

interessante discutir de maneira sumarizada os tipos e classificações de trocadores de calor 

mais comumente usados em aplicações industriais. O processo de troca térmica é utilizado 

nos mais diversos setores da engenharia com diferentes propósitos, quantidade de fluidos e 
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condições de operação. Sendo assim, existem várias classificações de trocadores de calor, 

conforme pode ser visualizado na Figura 1, o que leva os trocadores de calor a serem 

classificados através do contato entre os fluidos, através da geometria do equipamento e a 

direção do escoamento. 

 

Figura 1 - Classificação de trocadores de calor (Shah e Sekulic, 2003). 

As subseções seguintes apresentam de maneira sumarizada estas classificações. 

2.3.1 Tipo de contato  

Segundo Shah e Sekulic (2003), o processo de transferência de calor pode ser indireto 

ou direto, sendo definido com base em ausência ou não de parede separando os fluidos.  

Em um trocador de calor indireto os fluidos se mantêm separados por uma parede, em 

geral sólida metálica, que permite a transferência de energia térmica entre os fluidos. Nesta 

classificação, os trocadores podem ser sub classificados ainda de acordo com o regime em que 

a troca térmica ocorre, podendo ser contínua, intermitente e ocasional. Na contínua, os fluidos 

percorrem diferentes passagens com uma parede divisora entre elas e a troca térmica é feita 
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através da parede, esse modelo é chamado de trocador de transferência direta. No caso 

intermitente, um fluido quente escoa através de uma superfície que armazena o calor deste 

fluido. Após a passagem do fluido quente, o fluido frio percorre a mesma superfície 

recebendo o calor armazenado. Já nos trocadores de calor com troca ocasional, a transferência 

funciona através de uma estrutura casco-tubo, como mostrada na Figura 2, onde o 

comportamento do fluido externo varia de acordo com a velocidade de entrada no sistema. Se 

a velocidade do fluido que adentra a região inferior do casco é baixa, as partículas sólidas vão 

se manter fixas na posição e o fluido percorrerá os interstícios entre as partículas. Caso a 

velocidade de entrada do fluido seja elevada, as partículas sólidas serão carregadas com o 

fluido. A partir de um valor apropriado para a velocidade do fluido, a força de arrasto será 

maior que o peso das partículas, resultando na flutuação delas e aumentando o volume da 

cama. Com isso, o a cama passa a se comportar como líquido. (Shah e Sekulic, 2003) 

 

 

Figura 2 – Trocador de calor de leito fluidizado (Shah e Sekulic,2003). 

Já para o caso de trocadores de calor de contato direto os fluidos entram diretamente 

em contato, e geralmente são aplicados em situações que envolvem transferência de massa 

além da transferência de calor. Comparados aos trocadores de contato indireto, os de contato 

direto possuem taxa de troca de calor mais elevada para dadas vazões e diferença de 
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temperatura além de não possuírem o problema de incrustação devido à ausência de parede 

separando os fluidos. 

Os trocadores de calor de contato direto são viáveis para fluidos imiscíveis 

monofásicos ou bifásicos, onde em geral a maior parte da transferência de calor se dá por 

mudança de fase (evaporação ou condensação) e uma parte menor por convecção. 

2.3.2 Formas de construção 

Além do tipo de contato, classifica-se o trocador de calor perante a forma em que ele é 

construído. Existem estruturas do tipo tubular, placas paralelas, superfície estendida e 

derivações destas geometrias. 

Os trocadores de calor tubular são feitos geralmente de tubos com seção circular, 

podendo também existir tubos elípticos, retangulares ou com outros perfis. Eles possuem a 

capacidade de suportar altas pressões em relação ao ambiente e entre os fluidos, além de 

poderem ser utilizados com os mais diversos tipos de fluidos (Shah e Sekulic, 2003). Os 

trocadores podem ser construídos com uma estrutura casco-tubo, duplo-tubo, em espiral, entre 

outras maneiras. 

A estrutura casco-tubo é muito utilizada e é construída com um feixe de tubos 

montados num casco cilíndrico sendo o eixo dos tubos paralelo ao eixo do casco. Um fluido 

escoa por dentro dos tubos enquanto o outro percorre o lado externo. Existem órgãos que 

normalizam este tipo de trocador de calor quanto à disposição dos tubos e como é dada a troca 

de calor como a TEMA (Tubular Exchanger Manufacturer Association), e alguns exemplos 

de configurações são mostrados na Figura 3. 
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Figura 3 – Padrões de nomenclatura para trocadores de calor de casco (TEMA, 1999) 

O trocador de calor de duplo-tubo, também referido como tubo-e-tubo, consiste de 

dois tubos concêntricos, podendo contar com técnicas de intensificação de transferência de 

calor como aletas (Shah e Sekulic, 2003) (VDI, 2010). Os fluidos podem escoar em sentido 

contrário, denominado como contracorrente que possui melhor desempenho, ou no mesmo 

sentido, denominado como co-corrente ou correntes paralelas. É uma estrutura bem simples, 

de fácil manutenção, sem problemas de distribuição da vazão e pode trabalhar com altas 

pressões dado o fato de que em geral são mais compactos. 

Já o trocador tubular em espiral persiste em uma ou mais espiras instaladas dentro de 

um casco. Esta abordagem é útil, pois a taxa de transferência de calor é maior do que os 
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outros casos descritos (Shah e Sekulic, 2003). Um dos problemas desta estrutura é a 

manutenção e limpeza do equipamento, devido a geometria ser mais complexa. 

Os trocadores de calor por placas usam placas finas, em geral metálicas, para criar 

canais de escoamento paralelos para os fluidos de trabalho, e para prover contato térmico 

entre eles, resultando assim em elevada área de transferência de calor. Seguindo esta forma de 

construção foram desenvolvidos o trocador de calor de placas vedado, soldado, em espiral, em 

lamelas, impresso e com bobinas, onde as superfícies das placas podem ser lisas ou 

corrugadas. As Figuras 4 e 5 ilustram exemplos de trocador de placas paralelas. 

 

Figura 4 – Trocador de calor de placas paralelas (Shah e Sekulic,2003). 

 

Figura 5 – Placas mostrando vedação do trocador de calor (Shah e Focke, 1988). 
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Pode-se definir também trocador de calor com superfícies estendidas, também 

denominado como trocadores de calor aletados. Esta é uma derivação dos métodos descritos 

anteriormente, que tem como foco aplicação em que um dos fluidos encontra-se na fase 

gasosa, portanto caracterizado por apresentar reduzido coeficiente de transferência de calor 

para aplicações convencionais (Shah e Sekulic, 2003). Assim, para aumentar a área de troca 

térmica sem aumentar o tamanho do equipamento, são adicionadas aletas aos tubos ou placas 

do trocador de calor no lado do gás, com consequente redução de resistência térmica. Com o 

acréscimo destas superfícies, as outras características da troca térmica, como coeficiente de 

transferência de calor podem ser alteradas devido a perturbação do escoamento. 

Existem diversas geometrias para as aletas, sendo possível encontrar inteiriças, 

segmentadas, onduladas, perfuradas entre outras, como representado pela Figura 6. 

 

Figura 6 – Tubos aletados individuais (Shah, 1981). 

2.3.3 Direção e sentido de escoamento 

A definição da direção e sentido de escoamento deve considerar as limitações do 

projeto do trocador de calor referente a velocidades permitidas dos fluidos, efetividade, perda 

de carga, níveis de temperatura e outras características do escoamento (Shah e Sekulic, 2003). 
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Dentre as formas de escoamento dos fluidos em um trocador de calor três tipos de orientação 

se destacam, sendo eles o escoamento paralelo, contracorrente e o cruzado, podendo ser de 

passe único ou multipasse. 

Para o caso de passe único, os fluidos escoam ao longo do trocador de calor sem ter 

sentido invertido, como no caso de trocadores de calor tubo-e-tubo. Enquanto que, no caso de 

trocadores de calor multipasses, ao menos um dos fluidos apresenta alteração de sentido de 

escoamento ao longo do trocador de calor (Shah e Sekulic, 2003), retornando a ter contato 

térmico com o outro fluido, como na maioria dos trocadores de calor caso-e-tubos onde e dos 

trocadores de calor aletados.  

Considerando aspectos de direção e sentido relativo de escoamento entre os fluidos, os 

trocadores de calor com escoamento definido como paralelo (ou co-corrente) se caracteriza 

pelo fato de que os escoamentos apresentam direção e sentido principais similares. Este tipo 

de configuração é bem comum e é caracterizado por possuir a entrada dos fluidos de um 

mesmo lado, os escoamentos com uma mesma direção e as saídas se encontram do lado 

oposto. Por conta desta disposição de fluxos, conforme ilustrado na Figura 7, a máxima 

temperatura de saída do fluido frio é limitada a temperatura de saída do fluido quente, 

limitando a efetividade deste tipo de orientação. Ainda assim este tipo de configuração possui 

vantagens como uma distribuição de temperaturas mais uniforme ao longo do escoamento e 

um melhor controle da variação da efetividade para uma dada variação do NUT. 

 

Figura 7 – Distribuição de temperaturas em um trocador de calor de fluxo paralelo (Shah, 2003). 

Nos trocadores de calor contracorrente, os escoamentos apresentam a mesma direção 

principal, entretanto sentidos opostos. Pode ser visto na Figura 8, que a temperatura de saída 

do fluido quente pode ser superior a temperatura de entrada do fluido frio, e analogamente o 

fluido frio pode atingir temperaturas próximas a temperatura de entrada do fluido quente, 

permitindo dessa forma uma elevada efetividade do trocador, a depender da geometria e 
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condições de operação. Esta configuração de sentido de escoamento é comumente verificada 

em trocadores de calor tubo-e-tubo e por placas. 

 

Figura 8 – Distribuição de temperaturas em um trocador de calor de fluxo contracorrente (Shah, 2003). 

Já para o caso de trocadores de calor com escoamento cruzado, os fluidos escoam com 

direção principais perpendiculares entre si, logo este tipo de fluxo tem uma disposição 

bidimensional e têm vantagens e desvantagens dos dois tipos anteriores. Conforme indicado 

por (Shah e Sekulic, 2003), a efetividade para este tipo de trocador de calor é intermediária se 

comparado aos anteriores, sendo comumente empregado em trocadores de calor aletados. 

Para esta configuração, deve-se observar também se cada escoamento é misturado ou 

não. O escoamento é considerado misturado quando uma fração de massa de fluido que troca 

calor tem contato direto com outras frações ao longo do trocador, como no caso do 

escoamento externo a banco de tubos. Já no caso de escoamento não misturado, a vazão é 

separada entre diferentes canais na entrada do trocador de calor, não ocorrendo contato direto 

até a saída, como no caso do escoamento interno a dutos no banco de tubos, e no escoamento 

entre aletas inteiriças. 

Na  Figura 9 são demostradas diversas formas de se obter um trocador de calor de 

escoamento cruzado, além das diferenças entre configurações de escoamento misturado e não-

misturado. 
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Figura 9 – Representação das formas de mistura em trocador de calor de fluxo cruzado (Shah, 2003). 

2.4 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE TROCADOR DE CALOR 

Conforme discutido, trocadores de calor são equipamentos utilizados para propiciar a 

transferência de energia térmica entre dois ou mais fluidos, que proveem variações das 

propriedades dos fluidos de trabalho, incluindo a temperatura. No caso de escoamentos 

monofásicos a variação da temperatura do fluido de trabalho devido a transferência de calor é 

significativa conforme discutido na subseção anterior. Assim, não há de imediato uma 

diferença de temperatura global entre os dois escoamentos de modo a possibilitar a aplicação 

de conceitos de resistência térmica ou coeficiente global, sendo assim necessário estabelecer 

metodologias e abordagens para contemplar variações de temperaturas e de diferenças de 

temperaturas dos fluidos. Dentre os métodos disponíveis para análise de trocadores de calor, 

este estudo aborda o método da efetividade (ε-NUT), e a média logarítmica da diferença de 

temperaturas (MLDT). 
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2.4.1 Método da efetividade Ɛ-NUT 

Esta abordagem é útil quando se tem as condições de entrada dos fluidos, as 

dimensões do trocador de calor, e desconhece-se as condições de saída, e deseja-se obter a 

taxa de transferência de calor e as temperaturas de saída dos fluidos. Esta abordagem toma 

como base a definição da efetividade ε, que é a fração de calor transferido no trocador de 

calor em relação à máxima transferência de calor entre os fluidos, conforme a seguinte 

relação: 

ε =
�̇�

𝑞𝑚𝑎𝑥
 

 

 

(2.8) 

onde qmax seria obtido por um trocador de calor tubo-e-tubo correntes contrárias com área 

infinita. Este parâmetro pode ser estimado a partir das capacidades caloríficas dos dois 

escoamentos, e da máxima diferença de temperatura que é observada na entrada do trocador. 

Assim, levando em consideração que a máxima taxa de transferência de calor deve satisfazer 

a primeira e a segunda lei da termodinâmica, qmax é dado pelo produto entre a mínima 

capacidade calorifica Cmín e a máxima diferença de temperatura ΔTmáx. Portanto, a taxa de 

transferência de calor no trocador de calor é dada pela seguinte relação: 

�̇�  = ε𝐶𝑚𝑖𝑛𝛥𝑇𝑚𝑎𝑥 

 

 

(2.7) 

onde 𝛥𝑇𝑚𝑎𝑥 é a diferença entre as temperaturas de entrada dos fluidos (Shah, 2003). 

A efetividade do trocador de calor depende da geometria, do coeficiente global de 

transferência de calor, e das características dos fluidos. Assim, de forma adimensional, é 

possível relacionar a efetividade com o número de unidades de transferência NUT, dado por 

U⋅A/Cmín, e pela razão entre a mínima e máxima capacidade calorífica dos fluidos Cr. A 

Tabela 1 apresenta relações para efetividade de trocadores de calor conforme apresentado por 

Incropera (2008) para distintas geometrias e configurações. 

Tabela 1-Correlações de efetividade para diversas configurações de calor (Incropera, 2008). 

Configuração do 

Escoamento 

Relação 

Tubos concêntricos 

Escoamento Paralelo 
𝜀 =

1 − exp [−𝑁𝑈𝑇(1 + 𝐶𝑟)]

1 + 𝐶𝑟
 

Escoamento contracorrente 𝜀 =
1−exp [−𝑁𝑈𝑇(1+𝐶𝑟)]

1−𝐶𝑟exp [−𝑁𝑈𝑇(1+𝐶𝑟)] 
            (𝐶𝑟 < 1) 
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𝜀 =
𝑁𝑈𝑇

1+𝑁𝑈𝑇
                                 (𝐶𝑟 = 1) 

Casco e tubos 

Um passe no casco (2, 4, ... 

passes no tubo) 
𝜀1 = 2{1 + 𝐶𝑟 + (1 + 𝐶𝑟

2)
1
2

×
1 + exp [−(𝑁𝑈𝑇)(1 + 𝐶𝑟

2)1/2]

1 − exp [−(𝑁𝑈𝑇)(1 + 𝐶𝑟
2)1/2] 

}

−1

 

n Passes no casco (2, 4, ... 

passes nos tubos) 
𝜀 = [(

1 − 𝜀1𝐶𝑟

1 − 𝜀1
)
𝑛

− 1] [(
1 − 𝜀1𝐶𝑟

1 − 𝜀1
)
𝑛

− 𝐶𝑟]

−1

 

Escoamento cruzado (passe único) 

Dois fluidos não misturados 
𝜀 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [(

(𝑁𝑈𝑇)0,22

𝐶𝑟
) ⋅ {𝑒𝑥𝑝[−𝐶𝑟(𝑁𝑈𝑇)0,78] − 1}] 

𝐶𝑚𝑎𝑥(misturado), 𝐶𝑚𝑖𝑛(não 

misturado) 
𝜀 = (

1

𝐶𝑟
) (1 − 𝑒𝑥𝑝{−𝐶𝑟[1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑁𝑈𝑇)]}) 

𝐶𝑚𝑖𝑛(misturado), 𝐶𝑚𝑎𝑥(não 

misturado) 

𝜀 = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝐶𝑟
−1{1 − 𝑒𝑥𝑝[−𝐶𝑟(𝑁𝑈𝑇)]}) 

Todos os trocadores (𝐶𝑟=0) 𝜀 = 1 − 𝑒𝑥𝑝(𝑁𝑈𝑇) 

 

 

2.4.2 Método da média logarítmica das diferenças de temperatura - MLDT 

Este método é indicado para situações em que se deseja determinar a área de 

transferência de calor com as temperaturas de entrada e saída de cada fluido conhecidas, ou 

que a taxa de transferência de calor total conhecida para dadas condições de entrada. Assim, 

conforme descrito por Perussi (2010) partindo de uma análise diferencial de trocadores de 

calor considerando regime permanente, propriedades aproximadamente constantes e 

coeficiente global aproximadamente uniforme, conclui-se que a taxa de transferência de calor 

entre dois fluidos em um trocador de calor tubo-e-tubo pode ser dada como função da média 

logarítmica das diferenças de temperaturas, conforme a seguinte relação: 

�̇�  = 𝑈𝐴Δ𝑇𝑙𝑚 

 

 

(2.8) 

onde, U é o coeficiente global de transferência de calor, A é a área de referência para troca de 

calor, e ΔTlm é a média logarítmica das diferenças de temperatura, dada pela seguinte relação: 
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Δ𝑇𝑙𝑚 =
Δ𝑇1 − Δ𝑇2

ln (
𝛥𝑇1

𝛥𝑇2
)

 

 

 

(2.9) 

 

onde ΔT1 e ΔT2 são as diferenças de temperaturas estimadas em dois pontos geométricos do 

trocador de calor, podendo ser co-corrente ou contracorrente. 

Para o caso de trocadores de calor com configuração distinta de tubo-e-tubo, como 

casco-e-tubos, correntes cruzadas, etc., utiliza-se fator de correção, ou fator de forma, F para 

correção. Este fator, conforme indicado por Perussi (2010) e Shah e Sekulic (2003), é função 

de diferenças de temperaturas dos fluidos e da geometria do trocador, sendo como correção 

para a transferência de calor estimada caso o equipamento fosse um trocador de calor tubo-e-

tubo operando em contracorrente com mesma área. 
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3 METODOLOGIA 

Para realizar o cálculo da transferência de calor no WHRU, foi utilizada a abordagem 

da ESCOA (Extended Surface Corporation of America) com algumas adaptações para este 

caso. Esta abordagem parte de uma geometria pré-estabelecida do trocador de calor e valores 

definidos para as propriedades de entrada dos fluidos. Com estes dados iniciam-se os cálculos 

das variáveis necessárias para a análise da troca térmica. A Figura 10 ilustra 

esquematicamente o trocador de calor em análise, que consiste em um trocador de tubos 

aletados externamente em correntes cruzadas, operando com gases de combustão no lado das 

aletas, e um fluido supercrítico no lado do tubo. 

 

Vista lateral 

 

Vista inferior 

 

Figura 10 – Representação esquemática de WHRU. 

Nas seções de entrada e de saída do fluido interno aos tubos, há distribuidores 

(plenums) que dividem o escoamento em 20 tubos com características geométricas similares, 

que seguem em paralelo até o distribuidor de saída. Analogamente, na entrada do escoamento 

do gás externo há divisão da vazão devido a existência de aletas. Adicionalmente, por 

limitação de espaço na torre de exaustão do gás, a largura total do trocador, correspondente ao 

comprimento de um passe de tubo, é de 3 m, enquanto que o número de passes de tubos, 

correspondente ao comprimento percorrido pelo fluido externo, é parâmetro que pode ser 

ajustado de acordo com requisitos de operação. Assim, os seguintes parâmetros geométricos 

são restrições do sistema: 

 Área frontal: 9 m² 
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 Comprimento de um passe: 3 m 

 Número de passes: 100 

Conforme pode ser observado a partir da Figura 10, o trocador conta com vários 

passes para o escoamento interno ao tubo, e um passe para o gás externo, o qual tem saída 

para atmosfera, portanto apresenta pressão ligeiramente superior à atmosférica. 

Ressalta-se ainda que os fluidos apresentam variação significativa das propriedades 

termodinâmicas, incluindo condutividade térmica, calores específicos, volume específico e 

número de Prandtl, que impactam em variação da resistência térmica ao longo do trocador. 

Assim, as abordagens simplificadas descritas no item 2.4 proveriam elevados erros em relação 

ao sistema real, e neste projeto realiza-se discretização do trocador de calor assumindo: 

 Distribuição uniforme de vazão mássica do escoamento interno entre os 20 tubos do 

passe, bem como distribuição uniforme de vazão mássica do escoamento externo ao 

longo da direção axial e transversal dos tubos. De maneira sumarizada, assume-se 

perfil de velocidade aproximadamente uniforme ao longo da seção transversal. 

 Com base na hipótese anterior, assume-se que as características de transferência de 

calor e de quantidade de movimento são similares para as distintas camadas de tubos. 

Assim, modela-se somente uma camada de tubo e se considera que os parâmetros 

estimados são replicados nas demais 19 camadas. 

 O trocador de calor é discretizado para cada passe de tubo, e em 5 seções ao longo de 

cada passe de tubo, resultando em elementos com 0,6 m de comprimento. O número 

de passes de tubos é ajustado para obtenção de taxa de transferência de calor total 

desejada. 

 Devido a variação das propriedades do fluido, e dos coeficientes de transferência de 

calor são estimados para elemento da discretização, e a transferência de calor e perda 

de pressão são calculadas com base nestas estimativas. Assim, atualiza-se a condição 

de entrada no próximo elemento ao longo do trocador de calor. 

 Adicionalmente, devido ao fato de que os escoamentos são cruzados em configuração 

aproximadamente contracorrente, necessita-se de método iterativo para solução dos 

perfis de temperatura. 

As subseções seguintes detalham os métodos adotados para a modelagem. 



Natan Santos dos Reis Metodologia 

 

39 

3.1 GEOMETRIA E CÁLCULO DOS PARÂMETROS DE PROCESSO 

Realizada a seleção do diâmetro do tubo, a quantidade de fileiras e o número de tubos, 

são calculadas outras grandezas geométricas e características do escoamento externo, como a 

vazão mássica baseada na área livre e o número Reynolds. As variáveis de entrada para esta 

etapa são vazão mássica do exaustor 𝑊, diâmetro externo do tubo 𝐷0, diâmetro externo da 

aleta 𝐷𝑓, espessura do tubo 𝑡𝑤, passo transversal 𝑃𝑡, passo longitudinal 𝑃𝑙, altura da aleta 𝑙𝑓, 

espessura da aleta 𝑡𝑓, número de aletas por comprimento 𝑛𝑓 e largura da aleta 𝑊𝑠, que são 

representadas na Figura 11. 

 

Figura 11 – Representação esquemática da ESCOA (1979) de tubo com aletas e parâmetros geométricos principais. 

E com estes valores, são calculados o diâmetro interno do tubo 𝐷𝑖, área interna total 

por comprimento 𝐴𝑖, a área média da parede homogênea do tubo 𝐴𝑤, o diâmetro externo as 

aletas 𝐷𝑓 e o espaçamento de aletas 𝑆𝑓, conforme as seguintes relações: 

𝐷𝑖 = 𝐷0 − 2 ⋅ 𝑡𝑤 

 

 

(3.1) 

 

𝐴𝑖 = π ⋅ 𝐷𝑖 

 

 

(3.2) 

 

𝐴𝑤 = π ⋅ (𝐷0 − 𝑡𝑤) 

 

 

(3.3) 

 

𝐷𝑓 = 𝐷0 + 𝑙𝑓 

 

(3.4) 

 

𝑆𝑓 = (
1

𝑛𝑓
) − 𝑡𝑓 

 

(3.5) 
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Após a obtenção dos valores do perfil do tubo e da aleta, pode-se calcular a área 

externa principal por comprimento 𝐴𝑝𝑜, a área externa total por comprimento 𝐴𝑜, a área da 

aleta 𝐴𝑓𝑜, a área da seção transversal projetada da aleta 𝐴𝑐, a área frontal 𝐴𝑑 e a área líquida 

livre na fileira do tubo 𝐴𝑛, conforme as seguintes relações: 

 

𝐴𝑝𝑜 = π ⋅ 𝐷0 ⋅ (1 − 𝑛𝑓 ⋅ 𝑡𝑓) 

 

(3.6) 

 

𝐴𝑜 =
𝐴𝑝𝑜 + π ⋅ 𝐷0 ⋅ 𝑛𝑓(2 ⋅ 𝑙𝑓 ⋅ (𝑊𝑠 + 𝑡𝑓) + 𝑊𝑠 ⋅ 𝑡𝑓)

𝑊𝑠
 

 

(3.7) 

 

𝐴𝑓𝑜 = 𝐴𝑜 − 𝐴𝑝𝑜 

 

(3.8) 

 

𝐴𝑐 = 𝐷0 + 2 ⋅ 𝑙𝑓 ⋅ 𝑡𝑓 ⋅ 𝑛𝑓 

 

(3.9) 

 

𝐴𝑑 = 𝑙𝑓 ⋅ (𝑁𝑡 ⋅ (𝐷0 + 2 ⋅ 𝑙𝑓 + 0,01) + 0,09) 

 

(3.10) 

 

𝐴𝑛 = 𝐴𝑑 − 𝐴𝑐 ⋅ 𝑙𝑓 ⋅ 𝑁𝑡 

 

(3.11) 

 

Com todas as áreas calculadas, é possível estimar as propriedades relacionadas ao 

escoamento, sendo elas a velocidade mássica do fluido externo 𝐺𝑛 e o número Reynolds do 

escoamento externo Re, que neste trabalho é o fluido quente, conforme as seguintes relações: 

𝐺𝑛 = 
W

𝐴𝑛
 

(3.12) 

 

Re =  𝐺𝑛 ⋅
𝐷0

µ𝑏
 (3.13) 
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Os parâmetros geométricos determinados anteriormente são utilizados no cálculo da 

transferência de calor e da perda de carga, ou perda de pressão, e estas equações são baseadas 

em um trocador de fluxo cruzado com tubo de aletas segmentadas e um casco externo como 

pode ser observado na Figura 11. Esta disposição é aplicada em um trocador de calor com gás 

como fluido quente e misturado, e um fluido interno não misturado, sendo este um fluido frio 

com que pode ter sua capacidade calorífica dobrada ao longo do WHRU, 

 

3.2 CÁLCULO DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

Tendo em vista que a região externa do trocador de calor é aletada, ESCOA (1979) 

recomenda estimativa de parâmetros de transferência de calor de acordo com analogia de 

Reynolds e Colburn, conforme detalhado por (Lienhard, 2015), que relaciona a transferência 

de calor com parâmetros de perda de pressão. Para tanto, define-se o parâmetro j de Colburn 

que relaciona as duas grandezas, sendo que neste estudo adota-se os fatores de correção e 

ajuste empíricos propostos por ESCOA (1979), conforme: 

 C1 = correção de Reynolds para 𝑗, [adimensional]; 

 C2 = correção de Reynolds para 𝑓𝑔𝑎𝑠, [adimensional]; 

 C3 = correção geométrica para 𝑗, [adimensional]; 

 C4 = correção geométrica para 𝑓𝑔𝑎𝑠, [adimensional]; 

 C5 = Correção de fileira para 𝑗, [adimensional]; 

 C6 = Correção de fileira para 𝑓𝑔𝑎𝑠, [adimensional]; 

onde 𝑗 é o fator de transferência de calor de Colburn e 𝑓𝑔𝑎𝑠 é o fator de atrito do gás. 

Estas correções são determinadas pelas seguintes equações: 

𝐶1 =  0,25 ⋅ 𝑅𝑒−0,35 (3.14) 

 

𝐶2 =  0,07 + 8 ⋅ 𝑅𝑒−0,45 

 

 

(3.15) 

 

𝐶3 =  0,55 + 0,45 ⋅ 𝑒
−0,35

𝑆𝑓  

 

(3.16) 
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𝐶4 =  0,11 ⋅ (0,05 ⋅
𝑃𝑡

𝐷0
)
−0,7⋅(

𝑙𝑓
𝑆𝑓

)
0,23

 

 

 

(3.17) 

 

𝐶5 =  0,7 +
0,07 − 0,8 ⋅ 𝑒(−0,15𝑁𝑟

2)

𝑒
(
𝑃𝑙
𝑃𝑡

)
 

 

(3.18) 

 

𝐶6 =  1,1 +
1,8 − 2,1 ⋅ 𝑒(−0,15𝑁𝑟

2)

𝑒
(2⋅

𝑃𝑙
𝑃𝑡

)
−

0,07 − 0,8 ⋅ 𝑒(−0,15𝑁𝑟
2)

𝑒
(0,6⋅

𝑃𝑙
𝑃𝑡

)
 

(3.19) 

 

Após calcular o valor de cada variável supracitada, calculam-se as propriedades que 

regem a transferência de calor por condução e convecção do sistema.  

O coeficiente global de transferência térmica 𝑈𝑜  é determinado como função das 

resistências térmicas e consequentemente, dos coeficientes de troca térmica. Portanto 

calculamos o coeficiente de transferência de calor por convecção externa média ℎ𝑐 , o 

coeficiente de transferência de calor externo médio ℎ𝑜, a eficiência da aleta 𝐸 e o coeficiente 

de transferência de calor externo efetivo ℎ𝑒 . O coeficiente de transferência de calor por 

radiação ℎ𝑟 é reduzido em relação ao de convecção, e portanto foi desprezado, assim como 

quaisquer perdas que ocorram por resistência gerada por incrustação. Logo, ℎ𝑐  passa a ser 

igual a ℎ𝑜 e as equações ficam da seguinte maneira: 

𝑇𝑏 =
𝑇𝑒𝑖𝑛 + 𝑇𝑒𝑜𝑢𝑡

2
 

 

(3.20) 

 

𝑇𝑖 =
𝑇𝑖𝑖𝑛 + 𝑇𝑖𝑜𝑢𝑡

2
 

 

(3.21) 

 

𝑇𝑠 = 𝑇𝑖 + 0,3(𝑇𝑏 − 𝑇𝑖) 

 

(3.22) 

 

𝑗 = 𝐶1 ⋅ 𝐶3 ⋅ 𝐶5 ⋅ (
𝐷𝑓

𝐷0
)
0,5

⋅ (
𝑇𝑏

𝑇𝑠
)
0,25

 

 

(3.23) 
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ℎ𝑜 = 𝑗 ⋅ 𝐺𝑛 ⋅ 𝐶𝑝𝑔𝑎𝑠 ⋅ (
𝐾𝑏

𝐶𝑝𝑔𝑎𝑠 ⋅ µ𝑏
)

0,67

 

 

(3.24) 

 

𝑏 = 𝑙𝑓 + (
𝑡𝑓

2
) 

 

(3.25) 

 

𝑚 =
ℎ𝑜

(4,8 ⋅ 𝐾 ⋅ 𝑡𝑓)0,5
 (3.26) 

 

𝑋 =
tanh(𝑚 ⋅ 𝑏)

(𝑚 ⋅ 𝑏)
 

(3.27) 

 

𝐸 = 𝑋 ⋅ (0,9 + 0,1 ⋅ 𝑋) (3.28) 

 

onde 𝑏  é o comprimento corrigido para aleta retangular, 𝑚  é termo de simplificação da 

equação da eficiência da aleta, e 𝑋 é coeficiente para cálculo da eficiência da aleta. 

Devido a uma resistência condutiva da aleta, surge um gradiente de temperatura ao 

longo dela fazendo com que a temperatura da superfície dela não seja a mesma que a da base. 

Assim um coeficiente de transferência de calor equivalente para o conjunto de aletas pode ser 

definido conforme a seguinte relação: 

ℎ𝑒 =
ℎ𝑜 ⋅ (𝐸 ⋅ 𝐴𝑓𝑜 + 𝐴𝑝𝑜)

𝐴𝑜
 

 

(3.29) 

 

Com o ℎ𝑒 definido se faz necessário calcular o coeficiente de transferência de calor 

por convecção interna média ( ℎ𝑖 ) para posteriormente definirmos todas as resistências 

térmicas do sistema. Para o cálculo do ℎ𝑖, determina-se o número de Reynolds interno 𝑅𝑒𝑖 do 

escoamento interno, conforme a seguinte relação: 
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𝑅𝑒𝑖 = 
𝐷𝑖 ⋅

𝑊𝑖

𝑁𝑡

𝜋 ⋅
𝐷𝑖

2

4
⋅ µ𝑖

 

 

(3.30) 

  

O fator de atrito interno 𝑓𝑖 é calculado através da relação proposta por Barr, exposta no 

artigo “Fórmula de Colebrook-White: Velha mas actual. Soluções Explícitas”, que 

corresponde a uma aproximação explícita da relação de Colebrook et al. (1939), e que indica 

que apresenta desvios inferiores a ±0,2% em relação à Colebrook et al. (1939), para 

escoamento turbulento, conforme a seguinte relação: 

𝑓𝑖 =
1

(−2 ⋅ log [𝑟𝑜𝑢𝑔
3,7⋅𝐷𝑖

− 5,02
𝑅𝑒𝑖

⋅log (
𝑟𝑜𝑢𝑔
3,7⋅𝐷𝑖

+
5

𝑅𝑒
𝑖
0,89)])

2 (3.31) 

 

onde roug é a rugosidade superficial. 

O coeficiente de transferência de calor interno ℎ𝑖 é estimado a partir da correlação de 

Gnielinski (1976) para escoamentos turbulentos em dutos circulares, conforme a seguinte 

relação: 

ℎ𝑖 = (
𝑘𝑖

𝐷0
) ⋅

(𝑓𝑖 
2
) ⋅ (𝑅𝑒𝑖 − 103) ⋅ 𝑃𝑟

1 + 12,7 ⋅ (𝑓𝑖
2
)
1
2 ⋅ (𝑃𝑟

2
3 − 1)

 

 

(3.32) 

 

Após a obtenção dos coeficientes de transferência térmica por convecção interno e 

externo efetivo, determinam-se as resistências térmicas do sistema, sendo elas a externa total 

𝑅𝑜, a da parede do tubo 𝑅𝑤𝑜 e a interna total 𝑅𝑖𝑜. A soma destas resistências é a resistência 

térmica total do sistema 𝑅𝑡𝑜, e é ela que será utilizada para calcular o 𝑈𝑜 da região analisada, 

conforme as seguintes relações: 

𝑅𝑜 =
1

ℎ𝑒𝐴𝑜
 (3.33) 

 

𝑅𝑤𝑜 = (
𝑡𝑤
𝐾

) ⋅ (
1

𝐴𝑤
) (3.34) 
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𝑅𝑖𝑜 =
1

ℎ𝑖 ⋅ 𝐴𝑖
 (3.35) 

 

𝑅𝑡𝑜 = 𝑅𝑜 + 𝑅𝑤𝑜 + 𝑅𝑖𝑜 (3.36) 

 

𝑈𝑜 =
1

𝑅𝑡𝑜𝐴𝑜
 

(3.37) 

 

Ao final desta etapa, chega-se ao cálculo do calor trocado na região considerada. Para 

o caso discreto foi utilizado o método da efetividade, pois inicialmente somente os dados de 

entrada dos escoamentos estão disponíveis. Para dividir o WHRU em partes menores e buscar 

analisar regiões de menor variação das propriedades, ele foi separado por número de tubos na 

vertical, fileiras de tubos e número de colunas. Em cada região dessa a troca térmica foi 

calculado o 𝑈𝑜 assim como a capacidade calorífica mínima dos fluidos envolvidos. Com estas 

informações, foram calculados o NUT local e a efetividade local utilizando a penúltima 

relação da Tabela 1, que é indicada para trocadores de calor com correntes cruzadas e ambos 

fluidos não misturados. Para determinar o calor trocado na região foi utilizada a equação do 

calor pelo método da efetividade dada na equação (2.7). 

Com o calor calculado, as temperaturas de saída da região foram definidas da seguinte 

maneira. 

𝑇𝑒𝑜𝑢𝑡 = 𝑇𝑒𝑖𝑛 −
�̇� 

𝑊
𝑁𝑡𝑁𝑐𝑜𝑙

⋅𝐶𝑝𝑔𝑎𝑠
  

 

 

(3.38) 

 

𝑇𝑖𝑜𝑢𝑡 = 𝑇𝑖𝑖𝑛 −
�̇� 

𝑊𝑖
𝑁𝑡

⋅𝐶𝑝𝑖

  

 

 
(3.39) 

onde 𝑇𝑒𝑖𝑛 e 𝑇𝑒𝑜𝑢𝑡 são as temperaturas de entrada e saída do fluido externo, respectivamente, e 

𝑇𝑖𝑖𝑛 e 𝑇𝑖𝑜𝑢𝑡 são as temperaturas de entrada e saída do fluido interno, respectivamente. 

Para o caso global foi utilizado o método MLDT com base nas temperaturas de saída 

encontradas pelo método discreto permitindo uma comparação dos métodos posteriormente. 

Utilizando o método MLDT (Média Logarítmica das Diferenças de Temperatura) temos a 

seguinte equação para um trocador de calor: 
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�̇�  = 𝑈𝑜 ⋅ 𝐴𝑡 ⋅ 𝛥𝑇𝑚𝑙 

 

(3.40) 

 

onde 𝑈𝑜 é o coeficiente global de transferência de calor tomado como média ao longo do 

trocador, 𝐴𝑡  é a área da superfície de transferência de calor e 𝛥𝑇𝑙𝑚 é a média logarítmica das 

diferenças de temperatura para o caso de um trocador de calor de fluxo cruzado, que é 

calculada da seguinte maneira: 

𝛥𝑇𝑚𝑙 =
(𝑇𝑒𝑖𝑛 − 𝑇𝑖𝑜𝑢𝑡) − (𝑇𝑒𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑖𝑛)

ln [(𝑇𝑒𝑖𝑛−𝑇𝑖𝑜𝑢𝑡)
(𝑇𝑒𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑖𝑖𝑛)

]
 (3.41) 

 

Pode haver um estranhamento com o fato de a equação ser a mesma que o caso 

contracorrente, porém segundo Shah e Sekulic (2003) para todos os outros arranjos de fluxo, 

o trocador de calor é hipoteticamente considerado como uma unidade de fluxo cruzado.  

Sendo assim, calcula-se o 𝛥𝑇𝑚𝑙 através da equação (3.41) e é determinada uma área de 

troca total do equipamento pela equação (3.40). Como a área por metro, a quantidade de tubos 

e o comprimento de cada fileira foram determinados inicialmente, foi calculada uma nova 

quantidade de fileiras para poder ser feita a comparação com a do cálculo discreto. 

3.3 CÁLCULOS DE PERDA DE PRESSÃO 

É importante calcular também a perda de carga do sistema, pois as condições do fluido 

externo na saída da turbina podem inviabilizar o processo, além de que uma perda de carga 

elevada no sistema indica que há um grande impedimento na passagem deste fluido, seja pela 

geometria, por atrito ou pela densidade do fluido. 

O cálculo da perda de carga 𝑑𝑃 depende do fator de atrito de Fanning 𝑓𝑔𝑎𝑠, do fator de 

contração 𝛽 e do termo de desaceleração da perda de carga 𝑎, conforme as seguintes relações 

propostas por ESCOA (1979) para escoamento em trocador de calor aletado: 

𝑓𝑔𝑎𝑠 = 𝐶2 ⋅ 𝐶4 ⋅ 𝐶6 ⋅ (
𝐷𝑓

𝐷0
)
0,5

 

 

(3.42) 
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𝛽 = (
𝐴𝑛

𝐴𝑑
)
2

 

 

(3.43) 

 

𝑎 = [
1 + 𝛽

4 ⋅ 𝑁𝑟
] ⋅ 𝜌𝑏 ⋅ (

1

𝜌𝑠
−

1

𝜌𝑒
) 

 

(3.44) 

 

onde 𝜌𝑏 é a densidade média na seção, 𝜌𝑒 é a densidade de entrada do fluido na seção e 𝜌𝑠 é a 

densidade de saída do fluido na seção tratada. A perda de pressão por passe de tubo é dada 

pela seguinte relação: 

 

𝑑𝑃 =
𝑁𝑟 ⋅ 𝑓𝑔𝑎𝑠 ⋅ 𝐺𝑛

2

2 ⋅ 𝜌𝑏
 

 

(3.45) 

 

e a perda de pressão total é dada pela somatória das perdas de pressão em cada passe. 

Para o caso do escoamento interno, a perda de pressão é da ordem de 1% da pressão 

absoluta interna, pouco alterando os valores das propriedades do fluido, por este motivo esta 

perda foi desprezada ao longo do cálculo, 

3.4 PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS 

As propriedades termodinâmicas dos dois fluidos foram estimadas com o auxílio do 

pacote REFPROP do NIST (National Institute of Standards and Technology), versão 9.1 

(NIST, 2013). Conforme mencionado anteriormente, o fluido externo consiste em gases de 

combustão, sendo composto de aproximadamente 72,7% de nitrogênio, 13,2% de oxigênio, 

9,9% de H2O, 3,2% de dióxido de carbono e 0,8% de argônio em percentual mássico. 

Entretanto, o fluido interno, por restrições de sigilo não pode ser mencionado, mas as 

propriedades termodinâmicas de interesse são apresentadas na Figura 12 para a faixa de 

temperatura de interesse. 
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Figura 12- Variação das propriedades do fluido interno. 

Assim, as propriedades do fluido interno foram estimadas diretamente a partir do 

pacote REFPROP, e para o fluido externo, assume-se média ponderada com base na fração 

mássica de cada componente. 

Adicionalmente, com o objetivo de reduzir o custo computacional, e considerando que 

os fluidos e proporções não variam, tendo variação somente da temperatura e pressão, foram 

realizadas regressões lineares para obtenção de polinômios para estimativa de propriedades 

termodinâmicas como função da temperatura de trabalho. 

Devido à natureza dos fluidos, o trocador de calor é de aço inoxidável 316L, assim 

como as aletas, que possui condutividade térmica de 18,5 W/m⋅K para 280 °C (Shelton, 1934). 

3.5 EXERGIA 

Exergia é o trabalho teórico máximo que pode ser obtido de um sistema em uma 

determinada vizinhança, que seria obtido quando o sistema entrasse em equilíbrio com a 

vizinhança (Shapiro, 2010). Este parâmetro pode ser estimado a partir da consideração dos 

distintos modos de realização de trabalho ao longo de processo para obtenção de equilíbrio 
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termodinâmico. O processo de troca de calor é um dos que mais destrói exergia, e por esta 

razão se torna interessante analisar a exergia destruída de cada uma das condições de 

operação antes de escolher a ideal. 

O cálculo de exergia de um processo qualquer é dado por: 

𝐸𝑥 = (𝑈𝑖𝑛 − 𝑈𝑖𝑛0) + 𝑝0(𝑉 − 𝑉0) − 𝑇0(𝑆 − 𝑆0) + 𝐾𝐸 + 𝑃𝐸 

 

(3.46) 

 

onde 𝑈𝑖𝑛 e 𝑈𝑖𝑛0 são as energias internas do sistema no estado inicial e de equilíbrio, p0 é a 

pressão de equilíbrio, V e V0 são os volumes da substancia no estado inicial e em equilíbrio, 

T0 é a temperatura da vizinhança, S e S0 são as entropias no estado inicial e de equilíbrio, KE e 

PE são as energias cinética e potencial, respectivamente. 

Entretanto, de modo geral, é interessante avaliar a variação de exergia entre dois 

estados, e comparar com a efetiva redução de capacidade de realização de trabalho. Para um 

trocador de calor algumas variáveis são constantes ou desprezíveis, e ao ser avaliada a 

variação entre dois estados em um volume de controle, a Eq. (3.46) é simplificada para a 

seguinte relação: 

(𝑒𝑓2 − 𝑒𝑓1) = (ℎ2 − ℎ1) − 𝑇0(𝑠2 − 𝑠1) 

 

(3.47) 

onde 𝑒𝑓1 e 𝑒𝑓2 são a exergia específica inicial e final, ℎ1 e ℎ2 são as entalpias inicial e final, 𝑠1 

e 𝑠2 são a entropia específica inicial e final respectivamente. 

3.6 ALGORITMO DE SOLUÇÃO 

Conforme descrito anteriormente, o trocador de calor foi discretizado em cada passe 

de tubo, e ao longo de cada passe de tubo. Adicionalmente, como se trata de escoamento 

cruzado com fluidos entrando em lados opostos, há a necessidade de um método iterativo para 

realizar a solução do perfil de temperaturas do mesmo. A Figura 13 ilustra o algoritmo de 

solução de trocador de calor, que é resolvido assumindo o limite de temperatura imposto pela 

temperatura de entrada do gás e uma diferença máxima entre o valor da temperatura de saída 

do fluido interno entre duas iterações. Conforme pode ser observado a partir desta figura, a 

solução pode variar o número de loops de iteração para solução de cada temperatura do 

trocador como um todo. 
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Figura 13- Algoritmo de solução do perfil de temperaturas do trocador de calor. 

 

O modelo foi implementado em FORTRAN, conforme apresentado no Anexo A deste 

documento, e executado em computador pessoal com processador de 3,9GHz de velocidade 

de processamento com 2 núcleos,4 GB de memória RAM, levando aproximadamente 4 

minutos para uma dada configuração geométrica.  

3.7 ALGORITMO DE OTIMIZAÇÃO 

Como está sendo buscado um WHRU para uma aplicação real, os custos de projeto e a 

funcionalidade do equipamento são de extrema importância para o projeto. Portanto, deve-se 

encontrar a geometria e parâmetros de operação de maneira que eleve a temperatura do fluido 

interno para o valor máximo encontrado. 

Para encontrar esta geometria, foi utilizado um algoritmo de otimização que utiliza um 

método heurístico para determinar o ponto ótimo da solução de uma função objetivo. Este 

método é baseado no processo de seleção natural. Começando de uma população de modelos 

gerados aleatoriamente, o algoritmo procura produzir modelos melhorados partindo de uma 

geração para a outra. Isto é alcançado trocando informações genéticas entre os modelos da 

população atual, no qual é referido como operação de cruzamento. (Goldberg, 1989). Dentro 

dos métodos heurísticos, o selecionado foi o enxame de partículas, e ele é baseado no 

comportamento social de várias espécies e tenta equilibrar a individualidade e a sociabilidade 
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de indivíduos com o objetivo de localizar o ponto ótimo de interesse (Colaço,2009). Neste 

tipo de otimização, o equilíbrio entre os termos da equação é alcançado através de valores 

aleatórios de forma a evitar a convergência para mínimos locais. Para a população inicial foi 

utilizado a seguinte equação: 

𝑃𝑖,𝑗 = 𝑚𝑖𝑛,𝑗 + (𝑚𝑎𝑥,𝑗 − 𝑚𝑖𝑛,𝑗) ⋅ 𝑟𝑎 (3.48) 

 

onde 𝑚𝑖𝑛,𝑗 e 𝑚𝑎𝑥,𝑗 representam os valores mínimos e máximos das variáveis de entrada do 

problema respectivamente, e 𝑟𝑎 é um valor aleatório entre zero e um. Definidos os valores de 

altura, largura, e a quantidade das aletas para cada execução ponto da população inicial, os 

primeiros resultados são calculados pelo cálculo de troca térmica explicado na seção 3.2 e eles 

são arquivados. Esse procedimento é realizado um número de vezes adequado ao problema, 

percorrendo a maior parte de casos sempre comparando o melhor valor da função objetivo.  

Assim que os primeiros resultados são obtidos, são combinados os melhores para gerar 

a população temporária. Esta etapa pode ser vista pela equação (3.49). 

𝑃𝑖,𝑗
𝑘+1 = 𝑃𝑖,𝑗

𝑘 + 𝐵 ⋅ 𝑟𝑎1 ⋅ (𝑖 − 𝑃𝑖,𝑗
𝑘 ) + 𝐵 ⋅ 𝑟𝑎2 ⋅ (𝑔 − 𝑃𝑖,𝑗

𝑘 ) 
(3.49) 

onde se tem a população anterior 𝑃𝑖,𝑗
𝑘 , uma constante para equilibrar o sistema (𝐵), valores 

aleatórios entre zero e um 𝑟𝑎1 e 𝑟𝑎2, a população inicial 𝑖 e a geometria que gerou a melhor 

solução𝑔. No lado direito da Eq. (3.49), o primeiro termo serve para determinar a região a 

ser explorada, somado a uma parcela do desvio da população inicial e a um fator da melhor 

solução global, caracterizando assim a combinação da individualidade e sociabilidade do 

modelo. 

A quantidade de rodadas pode ser definida verificando a convergência após cada 

rodada, no momento em que as novas soluções não melhoram muito o resultado o custo 

computacional deve ser considerado para uma possível conclusão do programa. Outra opção é 

utilizar uma quantidade fixa de rodadas e avaliar a coerência do resultado quando comparado 

a cenários reais de aplicação. 

Neste presente projeto, objetiva-se determinar o número de passes de tubos para 

obtenção da taxa de transferência de calor desejada. Assim, o termo independente é o calor 

trocado sendo ele uma função das variáveis geométricas impostas, como variação da altura 
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das aletas entre 1 cm e 3 cm, da largura das aletas entre 1,0 cm e 3,9 cm e o número de aletas 

por comprimento entre 40 e 280 aletas por metro. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

A partir da abordagem descrita nos capítulos anteriores, analisou-se o desempenho do 

trocador de calor visando identificar a geometria que atendesse aos requisitos de operação e 

com menores dimensões, que estão relacionados com menores custos do WHRU. Por existir 

uma grande variação na capacidade específica, foram utilizadas duas abordagens, a global e a 

discreta, e serão comparados os resultados delas. 

4.1 TRANSFERÊNCIA DE CALOR E DIMENSÃO 

Uma variável de grande importância do WHRU é o diâmetro externo e interno do 

tubo, pois eles interferem diretamente em muitas equações da troca térmica do sistema. Para 

definir qual o diâmetro escolhido, deve-se atentar aos fatores limitantes de projeto, sendo 

estes a resistência mecânica do material e a velocidade erosional, relacionada com o potencial 

problema de remoção de material da parede devido ao cisalhamento do fluido com a 

superfície. A espessura da parede está vinculada ao diâmetro através da norma ASME B31.3 

(ASME, 2002), assim torna-se necessário determinar o diâmetro externo 𝐷0  mínimo para 

suportar a pressão interna Pin, conforme a seguinte relação encontrada na norma:  

 

𝐷0 =
2𝑡𝑤
𝑃𝑖𝑛

(𝑆𝑚𝑎𝑡 + 0,6 ⋅ 𝑃𝑖𝑛) (4.1) 

onde S é o limite de resistência do material, e 𝑡𝑤 é a espessura da parede. 

Posteriormente, é verificado se para este diâmetro a velocidade do escoamento está 

abaixo da velocidade erosional, ou seja, a energia cinética do escoamento se torna capaz de 

danificar o tubo por impacto de particulados e corrosão acelerada. A estimativa da velocidade 

máxima de operação é dada pela seguinte relação proposta por API RP14E (1991): 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
𝐶

√𝜌𝑖

 (4.2) 

onde C é uma constante empírica que depende do material, e ρ é a densidade do fluido interno 

a tubulação. Considerando a tubulação de 3 pol, a constante C segundo API RP14E (1991) é 

de 244 kg1/2/m1/2s. 

Para o presente estudo, assumindo vazão mássica de entrada de 123,02 kg/s distribuída 

igualmente entre 20 tubos, que resulta em vazão mássica de 6,151 kg/s, e pressão e 

temperatura de saída de 24 MPa e 490 °C, respectivamente, a massa específica do fluido é de 
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162,5 kg/m³. Assim, a partir das Eqs. (4.1) e (4.2) constata-se que tubulações com diâmetros a 

partir de 60 mm são suficientes para atender aos requisitos indicados. Portanto foi escolhido 3 

pol (76,2 mm), por ser um diâmetro utilizado em larga escala pela indústria. Para a quantidade 

de fileiras do equipamento, foram definidas inicialmente 100 fileiras para fins de comparação 

entre as abordagens discretizada e global. Como a quantidade de fileiras para o método global 

é calculada em função da troca térmica, e não é um dado de entrada como no método discreto, 

os valores da área de troca não precisam ficar próximos necessariamente. 

Algumas variáveis geométricas da aleta foram escolhidas como variáveis de 

otimização do sistema, sendo elas a altura e largura da aleta, e a quantidade de aletas por 

metro. Ou seja, um valor inicial é atribuído a estas variáveis e a cada execução o algoritmo 

genético salva o resultado do calor trocado, assim como qual o perfil de aletas que gerou este 

resultado. Com tais informações, uma rotina identifica o resultado onde houve o maior calor 

trocado de todas as iterações, o melhor resultado daquela linhagem de soluções e um termo 

aleatório, para evitar mínimos locais, e posteriormente calcula qual deve ser o próximo perfil 

de aleta testado dentro da faixa de valores definida pelo usuário. Foi definida uma quantidade 

de execuções no valor de 200 iterações. 

Foram testadas diversas condições de operação do fluido interno, sendo elas 

temperaturas entre 75 e 150°C com incrementos de 15°C, e vazões entre 60% e 120% da 

vazão do gás que sai da turbina, correspondente a vazão mássica de 123,02 kg/s na entrada, 

por estar limitada a uma velocidade muito próxima a erosional. Nestes cenários é possível 

notar que nos casos de baixa vazão a temperatura de saída do fluido interno é muito próxima 

da temperatura de entrada do gás, o que leva a uma troca térmica limitada por seção menor e 

significativo trecho do trocador de calor operando ineficientemente. No outro extremo, tem-se 

uma alta vazão e o calor proveniente do gás é utilizado quase que por completo, mas a 

temperatura final do fluido que será utilizado no segundo ciclo sai mais baixa, não atendendo 

a transferência de calor desejada. 

Alterando a temperatura de entrada do fluido interno, é necessário estar atento ao 

limite inferior permitido pelo fluido externo, que é limitado devido ao problema da 

condensação de derivados de enxofre que podem iniciar um processo de corrosão no tubo. 

Com o incremento da temperatura de saída do fluido externo, o gradiente de temperatura entre 

os fluidos é reduzido e a intensidade da troca decresce. 

A Figura 14 ilustra a variação da área de transferência de calor necessária para as 

diferentes condições de operação testadas com a temperatura de entrada do fluido interno para 
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distintas razões entre interna e externa entre 0,6 e 1,2. Ressalta-se que para esta avaliação 

inicial, o número de fileiras de tubos é fixo em 100, e os parâmetros ajustados foram as 

características geométricas das aletas dos tubos, portanto, a variação de área apresenta 

variação percentual limitada. Pode-se observar a partir desta figura que a variação da 

temperatura de entrado do fluido interno apresenta reduzido efeito sobre a área necessária 

para obtenção da máxima troca térmica. Adicionalmente, não é possível concluir efeitos da 

variação da vazão do fluido interno sobre a área requerida, tendo em vista que a tendência não 

é clara. 

 

Figura 14- Variação da área de transferência de calor com a temperatura de entrada de fluido interno, para obtenção da 

máxima troca térmica, segundo abordagem discreta. 

De maneira similar, a Figura 15 apresenta resultados similares ao da Figura 14, 

entretanto adotando abordagem simplificada para análise do trocador de calor, conforme 

descrito no item 2.4. Ressalta-se que para este caso assume-se a abordagem por média 

logarítmica das diferenças de temperaturas, com coeficiente global médio e capacidades 

caloríficas médias ao longo do trocador de calor. Conforme pode ser observado a partir da 

Figura 15, há tendência de redução de área de transferência de calor com o incremento da 

temperatura de entrada do fluido interno, diferentemente do caso com abordagem por 

discretização, apresentado na Figura 14. Adicionalmente, constata-se a partir da comparação 

entre as Figuras 14 e 15 que em geral as áreas de troca de calor necessárias para atender aos 

requisitos definidos são bastante superiores a partir da abordagem simplificada, o que 

implicaria em maiores custos de instalação e manutenção. Nota-se também que os valores 
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para a abordagem global se encontram dentro de uma faixa de valores mais ampla que a 

abordagem discreta. 

 

Figura 15-  Variação da área de transferência de calor com a temperatura de entrada de fluido interno, para obtenção da 

máxima troca térmica, segundo abordagem global. 

A Figura 16 ilustra a variação da taxa de transferência de calor com a temperatura de 

entrada do fluido interno para distintas razões entre vazões dos fluidos interno e externo 

segundo abordagem por discretização. A partir desta figura, pode-se constatar que de modo 

geral, a taxa de transferência de calor reduz com o aumento da temperatura de entrada do 

fluido interno, e tal aspecto pode ser justificado com base na redução da diferença de 

temperatura entre os fluidos. Adicionalmente, a taxa de transferência de calor aumenta com a 

vazão do fluido interno independentemente da temperatura de operação, apresentando 

variação desprezível para razões entre vazão interna e externa superiores a 90%. Tal aspecto 

pode ser justificado com base nas capacidades caloríficas dos fluidos de trabalho, e também 

em termos de efetividade do trocador e máxima taxa possível de transferência de calor. Para 

vazões reduzidas do fluido interno, a capacidade calorífica mínima corresponde ao 

escoamento interno, e assim o mesmo aquece até condição em que a diferença de temperatura 

entre os dois fluidos é reduzida, limitando assim a taxa de transferência de calor. Assim, com 

incrementos marginais da vazão do fluido interno, há incremento da máxima taxa de 

transferência de calor, conforme ilustrado na Figura 16, até a condição em que a mínima 

capacidade calorifica passa a ser do fluido externo. Assim, a partir de vazões de fluido interno 
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próximas da do fluido externo, a máxima taxa de transferência de calor é limitada pelo fluido 

externo. 

 

Figura 16 – Variação da taxa de transferência de calor com temperatura de entrada do fluido interno para distintas razões 

entre vazões interna e externa, segundo abordagem por discretização. 

A Figura 17 ilustra os mesmos resultados, entretanto considerando a abordagem 

simplificada MLDT, e a partir desta figura pode-se constatar que as tendências são similares 

ao verificado pela abordagem por discretização. Tal resultado pode ser justificado devido ao 

fato de que a área de transferência foi ajustada para obtenção da máxima troca térmica, e 

consequentemente a taxa de transferência de calor é aproximadamente limitada por este 

parâmetro. 

Para a análise global, após o cálculo de troca térmica, foi calculada a área de troca com 

base na taxa de transferência de calor, na média logarítmica da diferença de temperaturas e no 

coeficiente global como representado na equação (2.8), Através desta área foi determinada a 

quantidade de fileiras que seriam necessárias para tais condições de operação, A modelagem 

simplificada demonstrou que necessitaria de mais fileiras que a discretizada. Isso ocorre pelo 

fato de que a abordagem global considera valores médios para o cálculo da troca térmica, 

gerando diferenças também no coeficiente global de transferência de calor, grandeza que se 

mostrou sempre maior na abordagem discreta do WHRU, o que era esperado, dado a grande 

variação das propriedades no fluido interno, especialmente em temperaturas mais baixas. 
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Figura 17 – Variação da taxa de transferência de calor com temperatura de entrada do fluido interno para distintas razões 

entre vazões interna e externa, segundo abordagem simplificada. 

As Tabelas 2 a 6 apresentam os resultados das análises realizadas neste estudo, 

conforme apresentados nas Figuras 14 a 17. 

 

Tabela 2- Resultado das análises para 75°C de temperatura de entrada do fluido interno. 

Abordagem discreta Ti.e = 75°C 
Vazão do gás/Vazão do fluido interno 

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

Calor trocado (kW) 45115 51644 56289 58165 58718 58957 59102 

Área de troca (m²) 21507 20802 22753 21906 24181 21229 20814 

Fileiras (adimensional) 100 100 100 100 100 100 100 

Coeficiente de transferência global (W/m².K) 54 60 58 64 61 71 74 

Temperatura de saída do fluido interno (°C) 486 477 453 414 374 339 310 

 

Abordagem simplificada Ti.e = 75°C 
Vazão do gás/Vazão do fluido interno 

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

Calor trocado (kW) 43833 50913 55949 57910 58406 58564 58629 

Área de troca (m²) 31029 34329 43094 42314 42924 35889 33554 

Fileiras (adimensional) 144 165 189 193 178 169 161 

Coeficiente de transferência global (W/m².K) 47 50 48 51 48 54 56 

Temperatura de saída do fluido interno (°C) 486 477 453 414 374 339 310 
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Tabela 3- Resultado das análises para 90°C de temperatura de entrada do fluido interno. 

Abordagem discreta Ti.e = 90°C 
Vazão do gás/Vazão do fluido interno 

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

Calor trocado (kW) 42572 48782 53450 55736 56473 56762 56921 

Área de troca (m²) 21157 21146 22060 28199 20307 20752 21295 

Fileiras (adimensional) 100 100 100 100 100 100 100 

Coeficiente de transferência global (W/m².K) 54 58 59 49 71 72 72 

Temperatura de saída do fluido interno (°C) 487 478 458 425 388 355 327 

 

Abordagem simplificada Ti.e = 90°C 
Vazão do gás/Vazão do fluido interno 

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

Calor trocado (kW) 41259 47984 53047 55477 56186 56404 56490 

Área de troca (m²) 28837 32056 38118 50596 36777 35459 34509 

Fileiras (adimensional) 136 152 173 179 181 171 162 

Coeficiente de transferência global (W/m².K) 48 50 49 41 55 55 55 

Temperatura de saída do fluido interno (°C) 487 478 458 425 388 355 327 

 

 

 

Tabela 4- Resultado das análises para 105°C de temperatura de entrada do fluido interno. 

Abordagem discreta Ti.e = 105°C 
Vazão do gás/Vazão do fluido interno 

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

Calor trocado (kW) 40119 46005 50583 53181 54169 54543 54730 

Área de troca (m²) 21302 23310 21943 20790 21592 21052 22150 

Fileiras (adimensional) 100 100 100 100 100 100 100 

Coeficiente de transferência global (W/m².K) 54 53 59 66 67 71 69 

Temperatura de saída do fluido interno (°C) 487 479 462 434 401 369 342 

 

Abordagem simplificada Ti.e = 105°C 
Vazão do gás/Vazão do fluido interno 

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

Calor trocado (kW) 38792 45154 50117 52898 53895 54215 54337 

Área de troca (m²) 27326 32306 34437 36006 37307 35193 35464 

Fileiras (adimensional) 128 139 157 173 173 167 160 

Coeficiente de transferência global (W/m².K) 48 46 49 53 52 55 53 

Temperatura de saída do fluido interno (°C) 487 479 462 434 401 369 342 
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Tabela 5- Resultado das análises para 120°C de temperatura de entrada do fluido interno. 

Abordagem discreta Ti.e = 120°C 
Vazão do gás/Vazão do fluido interno 

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

Calor trocado (kW) 37800 43370 47795 50555 51797 52291 52524 

Área de troca (m²) 20221 20002 20919 21607 21243 21108 23555 

Fileiras (adimensional) 100 100 100 100 100 100 100 

Coeficiente de transferência global (W/m².K) 57 61 62 63 67 70 64 

Temperatura de saída do fluido interno (°C) 487 480 465 441 411 382 357 

 

Abordagem simplificada Ti.e = 120°C 
Vazão do gás/Vazão do fluido interno 

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

Calor trocado (kW) 36478 42484 47274 50239 51525 51985 52162 

Área de troca (m²) 24893 26456 30228 34016 34378 33913 36418 

Fileiras (adimensional) 123,00 132,00 144,00 157,00 163,00 161,00 155,00 

Coeficiente de transferência global (W/m².K) 49,643 51,984 51,588 51,328 53,517 54,509 50,291 

Temperatura de saída do fluido interno (°C) 487,24 479,87 464,61 440,59 411,05 382,04 356,55 

 

 

 

Tabela 6- Resultado das análises para 135°C de temperatura de entrada do fluido interno. 

Abordagem discreta Ti.e = 135°C 
Vazão do gás/Vazão do fluido interno 

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

Calor trocado (kW) 35635 40903 45143 47946 49380 50008 50304 

Área de troca (m²) 22625 23762 23269 19348 21637 24244 18919 

Fileiras (adimensional) 100 100 100 100 100 100 100 

Coeficiente de transferência global (W/m².K) 50 51 55 70 65 60 79 

Temperatura de saída do fluido interno (°C) 487 481 464 446 419 393 369 

 

Abordagem simplificada Ti.e = 135°C 
Vazão do gás/Vazão do fluido interno 

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

Calor trocado (kW) 34333 40000 44581 47595 49100 49714 49966 

Área de troca (m²) 26150 28971 30733 28469 32674 36234 29008 

Fileiras (adimensional) 116,00 122,00 132,00 147,00 151,00 149,00 153,00 

Coeficiente de transferência global (W/m².K) 45,255 44,825 47,064 56,350 52,393 48,345 60,000 

Temperatura de saída do fluido interno (°C) 487 481 464 446 419 393 369 
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Tabela 7- Resultado das análises para 150°C de temperatura de entrada do fluido interno 

Abordagem discreta Ti.e = 150°C 
Vazão do gás/Vazão do fluido interno 

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

Calor trocado (kW) 33621 38604 42647 45417 46962 47709 48071 

Área de troca (m²) 20305 21215 20377 19510 24292 21664 20915 

Fileiras (adimensional) 100 100 100 100 100 100 100 

Coeficiente de transferência global (W/m².K) 56 57 65 69 57 66 71 

Temperatura de saída do fluido interno (°C) 488 481 468 449 426 402 379 

 

Abordagem simplificada Ti.e = 150°C 
Vazão do gás/Vazão do fluido interno 

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

Calor trocado (kW) 32355 37702 42062 45038 46669 47420 47751 

Área de troca (m²) 24571 26729 26806 27831 33706 30922 30005 

Fileiras (adimensional) 121 126 132 143 138 142 143 

Coeficiente de transferência global (W/m².K) 46 46 51 54 47 53 56 

Temperatura de saída do fluido interno (°C) 488 481 468 449 426 402 379 

 

4.2 ESTIMATIVA DE EXERGIA DESTRUÍDA 

A partir dos resultados obtidos com as simulações do trocador de calor, realizou-se 

avaliação da taxa de destruição da exergia no trocador de calor, conforme descrito no item 3.5, 

e dado pela Eq. (3.47). A partir desta equação nota-se que a exergia destruída depende 

unicamente das propriedades iniciais e finais do sistema, não importando os processos 

intermediários. Para o presente caso, devido a existência de dois fluidos de trabalho, a taxa de 

variação de exergia total é dada pela soma das contribuições dos dois fluidos. 

Devido a diferenças nas taxas de transferência de calor de acordo com a abordagem ou 

geometria, as condições de saída dos fluidos de trabalho também apresentam variações. 

Assim, as Figuras 18 e 19 apresentam variações das taxas de destruição de exergia para a 

abordagem por discretização e simplificada, respectivamente. Conforme pode ser observado a 

partir destas figuras, as taxas de destruição de exergia são similares entre as duas abordagens. 

Adicionalmente, constata-se que a taxa de destruição de exergia incrementa com a vazão e 

com a redução da temperatura de entrada do fluido interno, em decorrência do incremento da 

taxa de transferência de calor. 
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Figura 18- Exergia destruída para abordagem discreta 

 

 

Figura 19- Exergia destruída para abordagem global 
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5 CONCLUSÃO 

Este trabalho descreve a modelagem de um trocador de calor correntes cruzadas 

operando com fluidos com elevada variação de propriedades e de coeficiente global de 

transferência de calor. Assim, busca-se comparar uma abordagem por discretização 

contabilizando variações das propriedades e coeficiente global ao longo do trocador, e 

também uma abordagem global do sistema assumindo parâmetros uniformes. As seguintes 

conclusões podem ser listadas com base no estudo realizado: 

 Apresentação de revisão sumarizada sobre métodos de transferência de calor e 

classificação de trocadores de calor, tendo ênfase aos métodos de análise. Nesta revisão, 

descreve-se a abordagem por média logarítmica das diferenças de temperaturas e da 

efetividade. 

 A partir das análises realizadas, constata-se que a abordagem simplificada a partir de 

MLDT resulta em áreas requeridas maiores que a abordagem por discretização, sendo 

16% o valor mínimo da quantidade de fileiras para uma temperatura de entrada do fluido 

frio de 135°C, e vazão do fluido interno igual a 60% do fluido externo. Tal aspecto 

enfatiza que a consideração de propriedades e coeficiente global de transferência de calor 

uniformes podem ter impacto significativo no dimensionamento do trocador. 

 Realizou-se avaliação da taxa de destruição de exergia, a partir da qual pode-se concluir 

que este parâmetro aumenta com a vazão do fluido interno, e com a redução da 

temperatura de entrada do fluido interno, ambos relacionados com o incremento da taxa 

de transferência de calor no sistema. 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir do estudo realizado, pode-se sugerir as seguintes atividades: 

 A correção e melhoria da modelagem discreta são indicadas para que ela possa ser 

acoplada a um código que avalie o ponto ótimo do WHRU em função dos dois ciclos de 

geração de energia elétrica, pois tendo a energia total gerada e todo o custo do sistema 

seria possível uma análise mais ampla das condições de operação consideradas ótimas. As 

melhorias podem ser através de uma otimização multiobjetivo, aumento da quantidade de 

variáveis de otimização ou através de seleção de outros métodos de análise de um trocador 

de calor 
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  Validação do modelo mediante comparação dos parâmetros estimados com valores 

medidos em equipamento em operação, para distintas condições operacionais.  

 Além das atividades citadas, podem ser desenvolvidas análises em CFD (Computational 

Fluid Dynamics) como uma forma menos custosa do que a bancada de verificar o sistema 

e as condições de operação. 
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7 ANEXO A 

 

     PROGRAM WHRU_Discreto 

      INTEGER npop,nvar,i,col,count,objcont,cond 

      PARAMETER (npop=20,nvar=4) 

      REAL(8) pop(npop,nvar),poptemp(npop,nvar),fbest,temp(npop),ftemp(npop), cvg, Uo, Qtotal 

      REAL(8) varmin(nvar),varmax(nvar),r,bet,r1,r2,r3,pos(nvar),fpop(npop),pbest(nvar) 

       

      OPEN(1,FILE='WHRU_DISC_Nr100_0,8.txt') 

      WRITE(1,*) "Pl [m]" 

      WRITE(1,*) "Pt [m]" 

      WRITE(1,*) "Di [m]" 

      WRITE(1,*) "Ai [m²/m]" 

      WRITE(1,*) "Aw [m²/m]" 

      WRITE(1,*) "Df [m]" 

      WRITE(1,*) "Sf [m]" 

      WRITE(1,*) "Apo [m²/m]" 

      WRITE(1,*) "Ao [m²/m]" 

      WRITE(1,*) "Afo [m²/m]" 

      WRITE(1,*) "Ac [m²/m]" 

      WRITE(1,*) "Nt [adimensional]" 

      WRITE(1,*) "D0 [m]" 

      WRITE(1,*) "W [kg/s]" 

      WRITE(1,*) "Viscb [uPa.s]" 

      WRITE(1,*) "Kb [W/m.K]" 

      WRITE(1,*) "rho [kg/m³]" 

      WRITE(1,*) "ViscArg [uPa.s]" 

      WRITE(1,*) "ViscCO2 [uPa.s]" 

      WRITE(1,*) "ViscNit [uPa.s]" 
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      WRITE(1,*) "ViscOxy [uPa.s]" 

      WRITE(1,*) "ViscWat [uPa.s]" 

      WRITE(1,*) "Ad [m²]" 

      WRITE(1,*) "An [m²]" 

      WRITE(1,*) "Gn [kg/s.m²]" 

      WRITE(1,*) "Re [adimensional]" 

      WRITE(1,*) "C1 [adimensional]" 

      WRITE(1,*) "C2 [adimensional]" 

      WRITE(1,*) "C3 [adimensional]" 

      WRITE(1,*) "C4 [adimensional]" 

      WRITE(1,*) "C5 [adimensional]" 

      WRITE(1,*) "C6 [adimensional]" 

      WRITE(1,*) "Tb [Kelvin]" 

      WRITE(1,*) "Ti [Kelvin]" 

      WRITE(1,*) "Ts [Kelvin]" 

      WRITE(1,*) "j [adimensional]" 

      WRITE(1,*) "ho [W/m².K]" 

      WRITE(1,*) "E [adimensional]" 

      WRITE(1,*) "he [W/m².K]" 

      WRITE(1,*) "Ro [m².K/W]" 

      WRITE(1,*) "Rwo [m².K/W]" 

      WRITE(1,*) "fi [adimensional]" 

      WRITE(1,*) "Pr [adimensional]" 

      WRITE(1,*) "Re2 [adimensional]" 

      WRITE(1,*) "hi [W/m².K]" 

      WRITE(1,*) "T1 [Kelvin]" 

      WRITE(1,*) "T2 [Kelvin]" 

      WRITE(1,*) "tin [Kelvin]" 

      WRITE(1,*) "tout [Kelvin]" 

      WRITE(1,*) "Rio [m².K/W]" 
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      WRITE(1,*) "Rto [m².K/W]" 

      WRITE(1,*) "Uo [W/m².K]" 

      WRITE(1,*) "dTln [Kelvin]" 

      WRITE(1,*) "At [m²]" 

      WRITE(1,*) "Lf [m]" 

      WRITE(1,*) "fgas [adimensional]" 

      WRITE(1,*) "beta [adimensional]" 

      WRITE(1,*) "dP [Pa]" 

      WRITE(1,*) "Pout [Pa]" 

      WRITE(1,*) "Adtotal [m²]" 

      WRITE(1,*) "Lftotal [m]" 

      WRITE(1,*) "dPtotal [Pa]" 

      WRITE(1,*) "Nr [adimensional]" 

      WRITE(1,*) "Area [m²]" 

      WRITE(1,*) "Volume [m³]" 

      WRITE(1,*) "Condutância [W/K]" 

       

       

       

       

      varmin(1)=0.01d0 

      varmin(2)=0.001d0 

      varmin(3)=40d0 

      varmax(1)=0.03d0 

      varmax(2)=0.0039d0 

      varmax(3)=280d0 

      bet=2d0 

      fbest=0d0 

      count=0 

      objcont=0 
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      cvg=0d0 

      cond=1 

 

       

      WRITE(1,*) "Populacao inicial" 

 

!     generate the initial population 

      CALL RANDOM_SEED() 

      DO i=1,npop 

        DO col=1,nvar-1 

       CALL random_number(r) 

       pop(i,col)=varmin(col)+(varmax(col)-varmin(col))*r 

          pos(col)=pop(i,col) 

     END DO 

     WRITE(1,*) "variáveis altura largura e numero de aletas", pos(1), pos(2), pos(3) 

     IF (varmin(col).gt.pos(col)) THEN 

     cond=2 

     END IF 

     IF(pos(col).gt.varmax(col)) THEN 

     cond=2 

     END IF 

     IF (cond.eq.1) THEN 

       CALL WHRU(pos,Qtotal,Uo,cvg) 

       objcont=objcont+1 

       fpop(i)=Qtotal 

     ELSE 

       objcont=objcont+1 

       fpop(i)=0d0 

     END IF 

        IF(fpop(i).gt.fbest) THEN 
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       fbest=fpop(i) 

          pbest=pos 

     END IF 

      

   cond=1   

    

   WRITE(*,*) "Etapa", objcont 

      WRITE(*,*) "Coeficiente global de transferência de calor", Uo 

   WRITE(*,*) "Gerado usando", pbest 

      WRITE(*,*) "fbest", fbest 

    

   END DO 

   poptemp=pop 

 

      WRITE(1,*) "População temporária" 

 

10 count=count+1 

!     População temporária 

      DO i=1,npop 

        DO col=1,nvar 

       CALL random_number(r1) 

       CALL random_number(r2) 

          poptemp(i,col)=poptemp(i,col)+bet*r1*(pop(i,col)-poptemp(i,col))+  & 

                                bet*r2*(pbest(col)-poptemp(i,col)) 

          pos(col)=poptemp(i,col) 

          IF (poptemp(i,col).lt.varmin(col)) THEN 

         ftemp(i)=-1d0 

         cond=2 

         EXIT 

       ENDIF 
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       IF (poptemp(i,col).gt.varmax(col)) THEN 

         ftemp(i)=-1d0 

         cond=2 

         EXIT 

       ENDIF 

     END DO 

     WRITE(1,*) "variáveis altura largura e numero de aletas", pos(1), pos(2), pos(3) 

     IF (cond.eq.1) THEN 

       CALL WHRU(pos,Qtotal,Uo,cvg) 

          objcont=objcont+1 

       ftemp(i)=Qtotal 

     ENDIF 

     cond=1 

      END DO 

       

!     Atualização da população 

      DO i=1,npop 

        IF(ftemp(i).gt.fpop(i))THEN 

       pop(i,:)=poptemp(i,:) 

       fpop(i)=ftemp(i) 

        END IF 

     IF(ftemp(i).gt.fbest)THEN 

       fbest=ftemp(i) 

       pbest(:)=poptemp(i,:) 

     END IF 

      END DO 

       

      WRITE(*,*) "Etapa", objcont 

      WRITE(*,*) "Coeficiente global de transferência de calor", Uo 

   WRITE(*,*) "Gerado usando", pbest 
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      WRITE(*,*) "fbest", fbest 

      WRITE(1,*) "O melhor resultado é", fbest 

   WRITE(1,*) "Gerado usando", pbest 

      WRITE(1,*) "objcont, fbest", objcont,fbest 

       

      IF(count.lt.15) GOTO 10 

       

      pos=pbest 

      cvg=1d0 

      WRITE(1,*) "Resultado otimizado" 

      CALL WHRU(pos,Qtotal,Uo,cvg) 

       

      CLOSE(1) 

       

      PRINT*, "Para concluir o programa aperte qualquer numero" 

      READ*,seg 

       

       

   

     END PROGRAM 

      

      

      

      

      

      

       

     SUBROUTINE WHRU(pos,Qtotal,Uo,cvg) 

       

      IMPLICIT NONE 
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!     As variáveis do programa são baseadas nas intruções de cálculo da ESCOA. 

      

!     Propriedades do escoamento e dos fluidos  

      REAL(8) :: W, Wi, dtmin, K 

      INTEGER, PARAMETER:: Nlin=105, Ncol=5 

      REAL(8), DIMENSION(Nlin,Ncol):: tin, tout, T1, T2, Qt, Efct 

      REAL(8) :: CpGAS, Cpi, Cpiout, Cpiin, Cpitotal, Qmax, Qmaxtotal, Visci, Ki, roug, Cmin, Cmax, Cr 

      REAL(8) :: Kb, hi, Pin, fi 

       

!     W -> Vazão mássica do exausto [kg/s] 

!     Wi -> Vazão mássica do Fluido interno [kg/s] 

!     tin -> Temperatura de entrada do Fluido interno [K] 

!     tout -> Temperatura de saída do Fluido interno [K] 

!     T1 -> Temperatura de entrada do Gás [K] 

!     T2 -> Temperatura de saída do Gás [K] 

!     dtmin -> Diferença mínima de temperatura entre os fluidos [K] 

!     K -> Condutividade térmica do duto [W/m.K] 

!     CpGAS -> Cp do Gás ao longo do recuperador [J/kg.K] 

!     Cpi -> Cp do Fluido interno ao longo do recuperador [J/kg.K] 

!     Visci -> Viscosidade do Fluido interno ao longo do recuperador [kg/s.m] 

!     Ki -> Condutividade do Fluido interno ao longo do recuperador [W/m.K] 

!     Kb -> Condutividade térmica do Gás [W/m.K] 

!     hi -> Coeficiente de transferência térmica interna [W/m².K] 

!     Pin -> Pressão de operação do Fluido interno [kPa] 

!     fi -> Fator de atrito do fluido interno ao longo do recuperador [adimensional] 

 

      

!     Variáveis geométricas   
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      PARAMETER nvar=4 

      REAL(8) :: D0, tw, l, tf, nf, Ws, Xc, Lf, Nr, Nt, pos(nvar) 

      REAL(8) :: Vol, lin, col, Area, row 

      REAL(8), PARAMETER :: pi=3.1415927d0 

       

!     D0 -> Diâmetro externo do tubo [m] 

!     tw -> Espessura da parede [m] 

!     l -> Altura da aleta [m] 

!     tf -> Espessura média da aleta [m] 

!     nf -> Número de aletas por comprimento [1/m] 

!     Ws -> Largura da aleta [m] 

!     Xc -> Área obstruída da seção transversal [m²] 

!     Lf -> Comprimento aletado do duto [m] 

!     Nr -> Número de fileiras [adimensional] 

!     Nt -> Número de tubos por fileira [adimensional] 

!     Vol -> Volume total do WHRU [m³]      

 

         

!     Parâmetros característicos calculados 

      REAL(8) :: Pl, Pt, Di, Ai, Aw, Df, Sf, Apo, Ao, Afo, Ac, Ad, An, Tdown, Tup, aux, Tb, Ti, Ts, Tp, Gn, Re, Ef 

       

!     Pl -> Passo longitudinal [m] 

!     Pt -> Passo transversal [m] 

!     Di -> Diâmetro interno [m] 

!     Ai -> Área interna total por comprimento [m²/m] 

!     Aw -> Área média da parede por comprimento [m²/m] 

!     Df -> Diâmetro externo da aleta [m] 

!     Sf -> Espaçamento da aleta [m] 

!     Apo -> Área externa principal por comprimento [m²/m] 

!     Ao -> Área externa total por comprimento [m²/m] 
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!     Afo -> Área da aleta por comprimento [m²/m] 

!     Ac -> Área projetada da seção transversal com aletas [m²/m]             

!     Ad -> Área do feixe transversal [m²] 

!     An -> Área líquida livre na fileira de tubos [adimensional] 

!     Tb -> Temperatura média do Gás na seção [K] 

!     Ti -> Temperatura média do Fluido interno [K] 

!     Ts -> Temperatura média da aleta [K] 

!     Tp -> Temperatura na parede do tubo [K] 

!     Gn -> Velocidade mássica [kg/s.m²] 

!     Re -> Número de Reynolds [adimensional] 

!     Ef -> Eficiência do WHRU [adimensional] 

 

 

!     Cálculos da troca térmica 

      REAL(8) :: C1, C3, C5, j, ho, b, m, X, E, he, Ro, Rwo, Pr, Re2, Rio, Rto, Uo, Cmin1, Cmin2, Cr1, Cr2, Ci, 

Cgas, Utotal, Utotal1, Utotal2, Efcttotal1, Efcttotal2, Efcttotal3, Qtotal, At, Cond, dT, cvg, NUT 

      INTEGER(8) :: seg, contcell, contlin 

      INTEGER(8), PARAMETER:: error=1d-5 

       

!     C1 -> Correção de Reynolds para j [adimensional] 

!     C3 -> Correção geométrica para j [adimensional] 

!     C5 -> Correção de fileira para j [adimensional] 

!     j -> Fator de Colburn [adimensional] 

!     ho -> Coeficiente de transf. de calor por convecção ext. média [W/m²K] 

!     b -> Variável para o cálculo do E [m] 

!     m -> Variável para o cálculo do E [adimensional] 

!     X -> Variável para o cálculo do E [adimensional] 

!     E -> Eficiência da aleta [adimensional] 

!     he -> Coeficiente de transf. de calor ext. efetivo [W/m²K] 

!     Ro -> Resistência térmica externa total [m²K/W]             
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!     Rwo -> Resistência térmica da parede do duto [m²K/W] 

!     Pr -> Número de Prandtl [adimensional] 

!     Re2 -> Número de Reynolds do Fluido interno [adimensional] 

!     Rio -> Resistência térmica interna total [m²K/W] 

!     Rto -> Resistência térmica externa total [m²K/W] 

!     Uo -> Coeficiente global de transf. de calor [K] 

!     Qt -> Calor total fornecido [W] 

!     dTln -> Gradiente médio de temperatura [K] 

!     At -> Área total do feixe [m²] 

!     Cond -> Condutância do WHRU [W/K]    

!     dT -> Diferença mínima entre temperatura int. e ext. permitida [K] 

!     cvg -> Indicador de convergência do problema [adimensional] 

   

   

       

!     Cálculos da perda de carga 

      REAL(8) :: C2, C4, C6, fgas, beta, a, dP, dPtotal 

 

!     C2 -> Correção de Reynolds para f [adimensional] 

!     C4 -> Correção geométrica para f [adimensional] 

!     C6 -> Correção de fileira para f [adimensional] 

!     f -> Fator de Fanning [adimensional] 

!     beta -> Fator de contração [adimensional] 

!     a -> Perda de carga por aceleração [adimensional] 

!     dP -> Perda de carga ao longo do feixe [Pa]      

       

       

!     Propriedades dos elementos do gás 

 

      REAL(8) :: Pout,Viscb,rhob,rho1,rho2,Parg,Pco2,Pnit,Poxy,Pwat,Warg,Wco2,Wnit,Woxy,Wwat,mix 
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      REAL(8) :: CpArg,CpCO2,CpNit,CpOxy,CpWat 

      REAL(8), PARAMETER :: molarg=39.948d0, molnit=28.013d0, moloxy=32d0, molwat=18.015d0, 

mol=44.01d0 

      REAL(8) :: 

Karg,Kco2,Knit,Koxy,Kwat,ViscArg,ViscCO2,ViscNit,ViscOxy,ViscWat,Darg,Dco2,Dnit,Doxy,Dwat 

 

!     Pout -> Pressão de operação do gás [kPa]    

!     Viscb -> Viscosidade dinâmica média do Gás [g/s.km] 

!     rhob -> Densidade média do Gás [mol/L] 

!     rho1 -> Densidade de entrada do Gás [mol/L] 

!     rho2 -> Densidade de saída do Gás [mol/L] 

!     Parg -> Fração molar do argônio [adimensional] 

!     Pco2 -> Fração molar do dióxido de carbono [adimensional] 

!     Pnit -> Fração molar do nitrogênio [adimensional] 

!     Poxy -> Fração molar do oxigênio [adimensional] 

!     Pwat -> Fração molar da água [adimensional] 

!     Warg -> Fração mássica do argônio [adimensional] 

!     Wco2 -> Fração mássica do dióxido de carbono [adimensional] 

!     Wnit -> Fração mássica do nitrogênio [adimensional] 

!     Woxy -> Fração mássica do oxigênio [adimensional] 

!     Wwat -> Fração mássica da água [adimensional] 

!     mix -> Massa da mistura [kg] 

!     CpArg -> Cp do argônio ao longo do recuperador [J/kg.K] 

!     CpCO2 -> Cp do dióxido de carbono ao longo do recuperador [J/kg.K] 

!     CpNit -> Cp do nitrogênio ao longo do recuperador [J/kg.K] 

!     CpOxy -> Cp do oxigênio ao longo do recuperador [J/kg.K] 

!     CpWat -> Cp da água ao longo do recuperador [J/kg.K] 

!     molarg -> Conversão da densidade de mol/l para kg/mol 

!     molnit -> Conversão da densidade de mol/l para kg/mol 

!     moloxy -> Conversão da densidade de mol/l para kg/mol 

!     molwat -> Conversão da densidade de mol/l para kg/mol 
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!     Karg -> Condutividade térmica do argônio [W/m.K] 

!     Kco2 -> Condutividade térmica do dióxido de carbono [W/m.K] 

!     Knit -> Condutividade térmica do nitrogênio [W/m.K] 

!     Koxy -> Condutividade térmica do oxigênio [W/m.K] 

!     Kwat -> Condutividade térmica da água [W/m.K] 

!     ViscArg -> Viscosidade do argônio [kg/s.m] 

!     ViscCO2 -> Viscosidade do dióxido de carbono [kg/s.m] 

!     ViscNit -> Viscosidade do nitrogênio [kg/s.m] 

!     ViscOxy -> Viscosidade do oxigênio [kg/s.m] 

!     ViscWat -> Viscosidade da água [kg/s.m] 

!     Darg -> Densidade molar do argônio [kg/kmol] 

!     Dco2 -> Densidade molar do dióxido de carbono [kg/kmol] 

!     Dnit -> Densidade molar do nitrogênio [kg/kmol] 

!     Doxy -> Densidade molar do oxigênio [kg/kmol] 

!     Dwat -> Densidade molar do água [kg/kmol] 

 

 

       

 

 

 

!     Inícialização das variáveis 

 

!     0,6 = 73.812 

!     0,7 = 86.114 

!     0,8 = 98.416 

!     0,9 = 110.718 

!     1,0 = 123.02 

!     1,1 = 135.322 

!     1,2 = 147.624 
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      Parg=0.00874d0 

      Pco2=0.03223d0 

      Pnit=0.72708d0 

      Poxy=0.13241d0 

      Pwat=0.09954d0 

      Nt=20d0 

      W=123.02d0 

      Wi=98.416d0 

      dtmin=20d0 

      tin=348.15d0 

      tin(1,1)=763.15d0 

      T1=763.15d0 

      aux=0d0 

      K=18.5d0 

      CpGAS=1150d0 

      Cpi=0d0 

      roug=2d-6 

      Pin=24000d0 

      Pout=104d0 

      D0=0.0762d0 

      Pl=0.1d0 

      Pt=0.2d0; 

      tw=0.0111d0 

      l=pos(1) 

      tf=0.0015d0 

      nf=pos(3) 

      Ws=pos(2) 

      Xc=0d0 
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      Lf=3d0 

      Nr=100d0 

      dT=20d0 

      At=0d0 

      Efcttotal3=0d0 

       

       

       

       

       

      Tdown=T1(1,1) 

       

!     Cálculo geométrico  

       

      Di=D0-2d0*tw 

      Ai=pi*Di 

      Aw=pi*(D0-tw) 

      Df=D0+2d0*l 

      Sf=(1d0/nf)-tf 

      Apo=pi*D0*(1d0-nf*tf) 

      Ao=Apo+pi*D0*nf*(2d0*l*(Ws+tf)+Ws*tf)/Ws 

      Afo=Ao-Apo 

      Ac=D0+2d0*l*tf*nf 

      Ad=Lf*(Nt*(D0+2d0*l+0.01d0)+0.09d0) 

      An=Ad-Ac*Lf*Nt 

      Area=Ao*(Lf/Ncol) 

       

! Cálculo da mistura 

      

      mix=(molarg*Parg)+(mol*Pco2)+(molnit*Pnit)+(moloxy*Poxy)+(molwat*Pwat) 
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      Warg=(molarg*Parg)/mix 

      Wco2=(mol*Pco2)/mix 

      Wnit=(molnit*Pnit)/mix 

      Woxy=(moloxy*Poxy)/mix 

      Wwat=(molwat*Pwat)/mix 

       

       

 

 

       

   

 

       

!     Cálculo da troca térmica por seção 

 

       

       

      DO WHILE (abs(tin(1,1)).gt.Tdown.OR.abs(tin(1,1)-aux).gt.error)       

 

       

       

      contlin=0 

      contcell=0 

 

           

!     Zerando variáveis 

 

      Utotal1=0d0 

      Cmin1=0d0 

      Cr1=0d0 



Natan Santos dos Reis Anexo A 

 

83 

      Utotal2=0d0 

      Cmin2=0d0 

      Cr2=0d0 

      Efcttotal1=0d0 

      Efcttotal2=0d0 

      Utotal=0d0 

      aux=tin(1,1) 

      Qtotal=0d0 

      lin=Nr 

      Ci=0d0 

      Cgas=0d0 

       

       

      DO row=Nr, 1, -1 

       

       

!     Primeiro sentido 

 

 

        DO col=Ncol,1,-1 

 

!     Cálculo das propriedades do fluido interno 

             

          Ti=tin(lin,col) 

       

          Visci=1155.69365651505-7.7424339940246*Ti+0.0197801005852*(Ti*Ti)-

0.0000222570158*(Ti*Ti*Ti)+0.0000000093299*(Ti*Ti*Ti*Ti) 

          Ki=1328.31536513528-8.709464353*Ti+0.0218983814696*(Ti*Ti)-

0.0000242159851*(Ti*Ti*Ti)+0.0000000099951*(Ti*Ti*Ti*Ti) 

          Cpi=-375.364168313929+4.36868575501525*Ti-

0.020594303126594*(Ti*Ti)+0.000050781919599269*(Ti*Ti*Ti)-
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0.000000069316188176*(Ti*Ti*Ti*Ti)+0.000000000049769652*(Ti*Ti*Ti*Ti*Ti)-

0.000000000000014708*(Ti*Ti*Ti*Ti*Ti*Ti) 

          Ki=Ki*1d-3 

          Cpi=Cpi*1d3 

           

 

        

 

       

 

!     Cálculo das propriedades do gás 

       

          Tb=T1(lin,col) 

           

          ViscArg=9.737460866+0.054173812*Tb-0.000003097*(Tb*Tb)-0.000000005*(Tb*Tb*Tb) 

          ViscCO2=41.144656809-0.137551805*Tb+0.000294776*(Tb*Tb)-0.000000165*(Tb*Tb*Tb) 

          ViscNit=8.056248138+0.042245691*Tb-0.000008575*(Tb*Tb) 

          ViscOxy=7.892732084+0.055252614*Tb-0.000013555*(Tb*Tb) 

       

          Karg=0.010561514+0.000039951*Tb-0.000000006*(Tb*Tb) 

          Kco2=0.100100075+0.000431473*Tb+0.000000843*(Tb*Tb) 

          Knit=0.014002387+0.000058695*Tb+0.000000006*(Tb*Tb) 

          Koxy=0.011528874+0.000067582*Tb-0.000000006*(Tb*Tb) 

       

          Darg=436.970642715-1.357411565*Tb+0.001776201*(Tb*Tb)-0.000000838*(Tb*Tb*Tb) 

          Dco2=3160.832168631420-19.618730180617*Tb+0.047882825170*(Tb*Tb)-

0.000052371714*(Tb*Tb*Tb)+0.000000021450*(Tb*Tb*Tb*Tb) 

          Dnit=282.676576407-0.852988418*Tb+0.001099686*(Tb*Tb)-0.000000514*(Tb*Tb*Tb) 

          Doxy=351.861831110-1.096609710*Tb+0.001437746*(Tb*Tb)-0.000000679*(Tb*Tb*Tb) 
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          IF (Tb.gt.373.86) THEN 

          ViscWat=-18.156687651+0.080505764*Tb-0.000025291*(Tb*Tb) 

          Kwat=0.505972879-0.001294938*Tb+0.000000960*(Tb*Tb) 

          Dwat=1972.656696794-7.908769620*Tb+0.010858189*(Tb*Tb)-0.000005015*(Tb*Tb*Tb) 

          ELSE 

          ViscWat=5589.074048277-30.812596160*Tb+0.058506516*(Tb*Tb)-0.000037515*(Tb*Tb*Tb) 

          Kwat=0.124594551+0.003984502*Tb-0.000004881*(Tb*Tb) 

          Dwat=1600.156104222-3.873693775*Tb+0.009036492*(Tb*Tb)-0.000008668*(Tb*Tb*Tb) 

          ENDIF 

                 

          Viscb=((ViscArg*Warg)+(ViscCO2*Wco2)+(ViscNit*Wnit)+(ViscOxy*Woxy)+(ViscWat*Wwat))/1d6 

          Kb=(Karg*Warg)+(Kco2*Wco2)+(Knit*Wnit)+(Koxy*Woxy)+(Kwat*Wwat) 

          rhob=((Darg*Warg)+(Dco2*Wco2)+(Dnit*Wnit)+(Doxy*Woxy)+(Dwat*Wwat))*1000d0 

 

 

 

          Gn=W/An 

          Re=Gn*D0/Viscb 

       

       

       

!     Troca de calor      

 

 

 

          IF (W*CpGAS/(Nt*Ncol).lt.Wi*Cpi/Nt) THEN 

          Cmin=(W/(Nt*Ncol))*CpGAS 

          Cmax=Wi*Cpi/Nt 

          ELSE 

          Cmin=Wi*Cpi/Nt 
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          Cmax=(W/(Nt*Ncol))*CpGAS 

          ENDIF 

          Cr=Cmin/Cmax 

          Ci=Ci+Cpi*Wi/Nt 

          Cgas=Cgas+CpGAS*W/(Nt*Ncol) 

          C1=0.25d0*Re**(-0.35d0)                   

          C2=0.07d0+8d0*Re**(-0.45d0) 

          C3=0.55d0+0.45d0*exp(-0.35d0*(l/Sf)) 

          C4=0.11d0*(0.05d0*Pt/D0)**(-0.7d0*(l/Sf)**(0.23d0)) 

          C5=0.7d0+(0.7d0-0.8d0*exp(-0.15d0*Nr**2d0))/(exp(-Pl/Pt)) 

          C6=1.1d0+(1.8d0-2.1d0*exp(-0.15d0*Nr**2d0))*(exp(-2d0*Pl/Pt))-(0.7d0-0.8d0*exp(-

0.15d0*Nr**2d0))*(exp(-0.6d0*Pl/Pt)) 

          Ts=Ti+0.3d0*(Tb-Ti) 

          j=C1*C3*C5*((Df/D0)**0.5d0)*(Tb/Ts)**0.25d0 

          ho=j*Gn*CpGAS*(Kb/(CpGAS*Viscb))**0.67d0 

          b=l+tf/2d0 

          m=(ho/(4.8d0*K*tf))**0.5d0 

          X=(tanh(m*b))/(m*b) 

          E=X*(0.9d0+0.1d0*X) 

          he=ho*(E*Afo+Apo)/Ao 

          Ro=1d0/he 

          Rwo=(tw/K)*(Ao/Aw) 

          Pr=(Cpi*(Visci*1d-6))/(Ki) 

          Re2=(Di*Wi/Nt)/(((pi*(Di**2d0))/4d0)*(Visci*1d-6)) 

          fi=1/(-2d0*LOG((roug/Di*3.7d0)-(5.02/Re2)*LOG((roug/Di*3.7d0)+(5/Re**0.89))))**2 

          hi=(((Ki)/D0)*(fi/2d0)*(Re2-1d3)*Pr)/(1d0+12.7d0*((fi/2d0)**0.5d0)*(-1d0+Pr**0.67d0)) 

          Rio=Ao/(hi*Ai) 

          Rto=Ro+Rwo+Rio 

          Uo=1d0/Rto 

          NUT=(Uo*Area)/Cmin 
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          Efct(lin,col)=1-exp((1-exp(-Cr*NUT))/(-Cr))  !Incropera 

          Qt(lin,col)=(Ti-Tb)*Cmin*Efct(lin,col) 

          Qtotal=Qtotal+Qt(lin,col)*(-1d0) 

          IF (col.gt.1) THEN 

            tin(lin,col-1)=tin(lin,col)-Qt(lin,col)/(Wi*Cpi/Nt) 

            T1(lin+1,col)=T1(lin,col)+Qt(lin,col)/((W/(Nt*Ncol))*CpGAS) 

          ENDIF 

          IF (col.eq.1) THEN 

            IF (lin.gt.1) THEN 

              tin(lin-1,col)=tin(lin,col)-Qt(lin,col)/(Wi*Cpi/Nt) 

              T1(lin+1,col)=T1(lin,col)+Qt(lin,col)/((W/(Nt*Ncol))*CpGAS) 

            ENDIF 

          ENDIF 

           

          IF (W*CpGAS/Nt.lt.Wi*Cpi/Nt) THEN 

          Utotal1=Utotal1+Uo 

          contcell=contcell+1 

          ELSE 

          Utotal2=Utotal2+Uo 

          ENDIF 

 

       

       

       

!     Perda de Carga 

   

          fgas=C2*C4*C6*(Df/D0)**0.5d0 

          beta=(An/Ad)**2 

          a=((1+beta)/(4d0*Nr))*rhob*((1/rho2)-(1/rho1)) 

          dP=(Nr*fgas*Gn**2)/(2*rhob) 
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          Pout=Pout-(dP/1d6)   

           

 

        END DO 

         

         

         

        IF ((W*CpGAS/Nt).lt.(Wi*Cpi/Nt)) THEN 

          Cmin1=Cmin1+(W*CpGAS/Nt) 

          Cmax=Wi*Cpi/Nt 

          Cr1=Cr1+((W*CpGAS/Nt)/Cmax) 

          contlin=contlin+1 

        ELSE 

          Cmin2=Cmin2+(Wi*Cpi/Nt) 

          Cmax=W*CpGAS/Nt 

          Cr2=Cr2+((Wi*Cpi/Nt)/Cmax) 

        ENDIF 

 

        lin=lin-1 

         

 

         

         

        IF (lin.lt.1) THEN 

          EXIT 

        ENDIF 

         

!     Segundo sentido 
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        DO col=1,Ncol 

           

!     Cálculo das propriedades do fluido interno 

             

          Ti=tin(lin,col) 

 

          Visci=1155.69365651505-7.7424339940246*Ti+0.0197801005852*(Ti*Ti)-

0.0000222570158*(Ti*Ti*Ti)+0.0000000093299*(Ti*Ti*Ti*Ti) 

          Ki=1328.31536513528-8.709464353*Ti+0.0218983814696*(Ti*Ti)-

0.0000242159851*(Ti*Ti*Ti)+0.0000000099951*(Ti*Ti*Ti*Ti) 

          Cpi=-375.364168313929+4.36868575501525*Ti-

0.020594303126594*(Ti*Ti)+0.000050781919599269*(Ti*Ti*Ti)-

0.000000069316188176*(Ti*Ti*Ti*Ti)+0.000000000049769652*(Ti*Ti*Ti*Ti*Ti)-

0.000000000000014708*(Ti*Ti*Ti*Ti*Ti*Ti) 

          Ki=Ki*1d-3 

          Cpi=Cpi*1d3 

           

          Cpitotal=Cpitotal+Cpi 

        

 

       

 

!     Cálculo das propriedades do gás 

       

          Tb=T1(lin,col) 

           

          ViscArg=9.737460866+0.054173812*Tb-0.000003097*(Tb*Tb)-0.000000005*(Tb*Tb*Tb) 

          ViscCO2=41.144656809-0.137551805*Tb+0.000294776*(Tb*Tb)-0.000000165*(Tb*Tb*Tb) 

          ViscNit=8.056248138+0.042245691*Tb-0.000008575*(Tb*Tb) 

          ViscOxy=7.892732084+0.055252614*Tb-0.000013555*(Tb*Tb) 
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          Karg=0.010561514+0.000039951*Tb-0.000000006*(Tb*Tb) 

          Kco2=0.100100075+0.000431473*Tb+0.000000843*(Tb*Tb) 

          Knit=0.014002387+0.000058695*Tb+0.000000006*(Tb*Tb) 

          Koxy=0.011528874+0.000067582*Tb-0.000000006*(Tb*Tb) 

       

          Darg=436.970642715-1.357411565*Tb+0.001776201*(Tb*Tb)-0.000000838*(Tb*Tb*Tb) 

          Dco2=3160.832168631420-19.618730180617*Tb+0.047882825170*(Tb*Tb)-

0.000052371714*(Tb*Tb*Tb)+0.000000021450*(Tb*Tb*Tb*Tb) 

          Dnit=282.676576407-0.852988418*Tb+0.001099686*(Tb*Tb)-0.000000514*(Tb*Tb*Tb) 

          Doxy=351.861831110-1.096609710*Tb+0.001437746*(Tb*Tb)-0.000000679*(Tb*Tb*Tb) 

           

       

          IF (Tb.gt.373.86) THEN 

          ViscWat=-18.156687651+0.080505764*Tb-0.000025291*(Tb*Tb) 

          Kwat=0.505972879-0.001294938*Tb+0.000000960*(Tb*Tb) 

          Dwat=1972.656696794-7.908769620*Tb+0.010858189*(Tb*Tb)-0.000005015*(Tb*Tb*Tb) 

          ELSE 

          ViscWat=5589.074048277-30.812596160*Tb+0.058506516*(Tb*Tb)-0.000037515*(Tb*Tb*Tb) 

          Kwat=0.124594551+0.003984502*Tb-0.000004881*(Tb*Tb) 

          Dwat=1600.156104222-3.873693775*Tb+0.009036492*(Tb*Tb)-0.000008668*(Tb*Tb*Tb) 

          ENDIF 

                 

          Viscb=((ViscArg*Warg)+(ViscCO2*Wco2)+(ViscNit*Wnit)+(ViscOxy*Woxy)+(ViscWat*Wwat))/1d6 

          Kb=(Karg*Warg)+(Kco2*Wco2)+(Knit*Wnit)+(Koxy*Woxy)+(Kwat*Wwat) 

          rhob=((Darg*Warg)+(Dco2*Wco2)+(Dnit*Wnit)+(Doxy*Woxy)+(Dwat*Wwat))*1000d0 

 

 

 

          Gn=W/An 

          Re=Gn*D0/Viscb 
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!     Troca de calor      

 

 

 

          IF (W*CpGAS/(Nt*Ncol).lt.Wi*Cpi/Nt) THEN 

          Cmin=(W/(Nt*Ncol))*CpGAS 

          Cmax=Wi*Cpi/Nt 

          ELSE 

          Cmin=Wi*Cpi/Nt 

          Cmax=(W/(Nt*Ncol))*CpGAS 

          ENDIF 

          Cr=Cmin/Cmax 

          Ci=Ci+Cpi*Wi/Nt 

          Cgas=Cgas+CpGAS*W/(Nt*Ncol) 

          C1=0.25d0*Re**(-0.35d0)                   

          C2=0.07d0+8d0*Re**(-0.45d0) 

          C3=0.55d0+0.45d0*exp(-0.35d0*(l/Sf)) 

          C4=0.11d0*(0.05d0*Pt/D0)**(-0.7d0*(l/Sf)**(0.23d0)) 

          C5=0.7d0+(0.7d0-0.8d0*exp(-0.15d0*Nr**2d0))/(exp(-Pl/Pt)) 

          C6=1.1d0+(1.8d0-2.1d0*exp(-0.15d0*Nr**2d0))*(exp(-2d0*Pl/Pt))-(0.7d0-0.8d0*exp(-

0.15d0*Nr**2d0))*(exp(-0.6d0*Pl/Pt)) 

          Ts=Ti+0.3d0*(Tb-Ti) 

          Tp=Ti+0.1d0*(Tb-Ti) 

          j=C1*C3*C5*((Df/D0)**0.5d0)*(Tb/Ts)**0.25d0 

          ho=j*Gn*CpGAS*(Kb/(CpGAS*Viscb))**0.67d0 

          b=l+tf/2d0 

          m=(ho/(4.8d0*K*tf))**0.5d0 
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          X=(tanh(m*b))/(m*b) 

          E=X*(0.9d0+0.1d0*X) 

          he=ho*(E*Afo+Apo)/Ao 

          Ro=1d0/he 

          Rwo=(tw/K)*(Ao/Aw) 

          Pr=(Cpi*(Visci*1d-6))/(Ki) 

          Re2=(Di*Wi/Nt)/(((pi*(Di**2d0))/4d0)*(Visci*1d-6)) 

          fi=1/(-2d0*LOG((roug/Di*3.7d0)-(5.02/Re2)*LOG((roug/Di*3.7d0)+(5/Re**0.89))))**2 

          hi=((Ki/D0)*(fi/2d0)*(Re2-1d3)*Pr)/(1d0+12.7d0*((fi/2d0)**0.5d0)*(-1d0+Pr**0.67d0)) 

          Rio=Ao/(hi*Ai) 

          Rto=Ro+Rwo+Rio 

          Uo=1d0/Rto 

          NUT=(Uo*Area)/Cmin 

          Efct(lin,col)=1-exp((1-exp(-Cr*NUT))/(-Cr))  !Incropera 

          Qt(lin,col)=(Ti-Tb)*Cmin*Efct(lin,col) 

          Qtotal=Qtotal+Qt(lin,col)*(-1d0) 

          IF (col.lt.Ncol) THEN 

            tin(lin,col+1)=tin(lin,col)-Qt(lin,col)/(Wi*Cpi/Nt) 

            T1(lin+1,col)=T1(lin,col)+Qt(lin,col)/((W/(Nt*Ncol))*CpGAS) 

          ENDIF 

          IF (col.eq.Ncol) THEN 

            IF (lin.gt.1) THEN 

              tin(lin-1,col)=tin(lin,col)-Qt(lin,col)/(Wi*Cpi/Nt) 

              T1(lin+1,col)=T1(lin,col)+Qt(lin,col)/((W/(Nt*Ncol))*CpGAS) 

            ENDIF 

          ENDIF 

          

          IF (W*CpGAS/Nt.lt.Wi*Cpi/Nt) THEN 

            Utotal1=Utotal1+Uo 

            contcell=contcell+1 
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          ELSE 

            Utotal2=Utotal2+Uo 

          ENDIF 

 

 

 

 

       

       

       

!     Perda de Carga 

   

          fgas=C2*C4*C6*(Df/D0)**0.5d0 

          beta=(An/Ad)**2 

          a=((1+beta)/(4d0*Nr))*rhob*((1/rho2)-(1/rho1)) 

          dP=(Nr*fgas*Gn**2)/(2*rhob) 

              

          Pout=Pout-(dP/1d6)   

           

           

  

          END DO 

 

          IF ((W*CpGAS/Nt).lt.(Wi*Cpi/Nt)) THEN 

          Cmin1=Cmin1+(W*CpGAS/Nt) 

          Cmax=Wi*Cpi/Nt 

          Cr1=Cr1+((W*CpGAS/Nt)/Cmax) 

          contlin=contlin+1 

          ELSE 

          Cmin2=Cmin2+(Wi*Cpi/Nt) 
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          Cmax=W*CpGAS/Nt 

          Cr2=Cr2+((Wi*Cpi/Nt)/Cmax) 

          ENDIF 

           

          lin=lin-1 

 

           

           

        IF (lin.lt.1) THEN 

          EXIT 

        ENDIF 

         

      END DO 

       

      END DO 

 

       

      IF (cvg.eq.1) THEN 

      Cr=Cr1/contlin 

      Utotal1=Utotal1/(contcell) 

      Cmin1=Cmin1*Ncol/contlin 

      NUT=(Utotal1*Area*contcell)/Cmin1 

      Efcttotal1=1-exp((1-exp(-Cr*NUT))/(-Cr)) 

      WRITE(1,*) 

"Utotal1,Cmin1,Cr1,contlin,contcell,NUT,Efcttotal1",Utotal1,Cmin1,Cr1,contlin,contcell,NUT,Efcttotal1 

       

      Cr=Cr2/(Nr-contlin) 

      Utotal2=Utotal2/((Nr*Ncol)-contcell) 

      Cmin2=Cmin2*Ncol/(Nr-contlin) 

      NUT=(Utotal2*Area*((Nr*Ncol)-contcell))/Cmin2 
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      Efcttotal2=1-exp((1-exp(-Cr*NUT))/(-Cr)) 

      WRITE(1,*) "Nr,Ncol,Cr2,Cr,Utotal2,Cmin2,NUT,Efcttotal2",Nr,Ncol,Cr2,Cr,Utotal2,Cmin2,NUT,Efcttotal2 

      ENDIF 

       

 

       

       

       

      Qtotal=Qtotal*Nt 

       

 

      IF (cvg.eq.1) THEN 

        WRITE(1,*) "Resultados finais" 

        WRITE(1,*) "tin(1,1)", tin(1,1) 

        WRITE(1,*) "T1(Nr,Ncol)", T1(Nr,Ncol) 

        WRITE(1,*) "Qtotal", Qtotal 

        WRITE(1,*) "Area", Area 

        WRITE(1,*) "Pout", Pout 

      END IF 

 

     END SUBROUTINE 


