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SUMÁRIO
Foi desenvolvido um modelo analítico para otimizar a

distribuição da espessura do material poroso do tubo de ca-
lor. 0 método foi usado para calcular, projetar c cons-
truir tubos de calor con geometria interna modificada. Fo-
ram construídas também tubos idênticos mas sen modificação.
Os resultados dos testes que os tubos modificados são mais
eficientes e que o modelo de otimização pode prever o desem
penho do tubo de calor modificado com menos 1,51 de preci-
são.

SUMMARY
An analytical model is developed for optimizing the

thickness distribution of the Porous material in heat pipes.
T T W B S utiiiüpdHÉtrcalculate. design and construct heat
pipes with internal geometrical changes. Ordinary pipes are
also constructed and tested together with the modified ones.
The results showed that modified tubes are superior in
performance and that the analytical model can predict their
performance to within 1,51 precision.
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1. Introdução
Recentemente há grande interesso quase universal cm

tentar dominar a tecnologia de tubo de calor, reduzir o cu£
to da produção usando métodos simplificados de produção e
construção, acomodar através de aplicações diversas o tubo
de calor no campo de transferência e geração de energia em
níveis de temperaturas baixas, médias e altas. Para gera-
ção de vapor e água quente, recuperação de energia em ní-
veis comerciais e industriais, para aumentar a geração de
vapor em caldeiras convencionais e produção de vapor cm
caldeiras não convencionais, para uso cm usinas a álcool,
para uso doméstico aproveitando do calor de fogão fartamen-
te desperdiçado, o tube de calor e o elemento chave para
realizar todas essas tarefas muito mais eficiente do que
qualquer dispositivo comercialmente disponível,

No programa de pesquisa de tubos de calor temos feito
vários trabalhos teóricos e experimentais. Essa pesquisa
está sendo financiada no momento pela FINEP e por um perío-
do de dois anos.

No presente trabalho apresentamos alguns resultados
de otimização da geometria interna do tubo de calor para r£
duzir sua resistência térmica e aumentar a taxa de calor
transferida. Os resultados teóricos e experimentais mos-
tram a viabilidade deste método e aumento sensível na taxa
de troca de calor.

2. Otimização da Geometria de Pavio
Geralmente no projeto de um tubo de calor o limite da

capilaridade S dado por:

<APc>max
APg

onde
a queda de pressão no escoamento do líquido

APy a queda de pressão no escoamento do vapor
AP pressão por efeito da gravidade

Quando o tubo é projetado para operação horizontal o
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termo AP é zero. Os outros termos são geralmente calcula-
dos a partir das equações do projeto, veja por exemplo Dunn
e Reay [l],

Para aumentar a taxa de calor transferida pelo tubo,
podemos aumentar a espessura da camada porosa mas isto re-
sulta também en aumento na resistência térmica do tubo. Is-
to implica que há uma espessura distribuída cujo valor mé-
dio pode resultar em uma taxa de calor ótima. Com base de£
te princípio foi variada a geonetria interna en três manei-
ras diferentes conforme a figura 1. Poi também desenvolvi-
do um modelo analítico para otimização da distribuição da
espessura porosa do tubo. Detalhes do modelo analítico, os
resultados teóricos podem ser encontrados no [2].
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a) MUDANÇA BRUSCA b) MUDANÇA LINEAR e)MUDANÇA ARBITRARIA

1. Modificações propostas

Com base do modelo analítico foran projetados tubos
de calor com geometria modificada e outros idênticos sem mo
difienção. Forn.ni também construídos os tubos projetados e
testados para verificação do modelo analítico c o desempe-
nho geral dos tubos.

3, Montagem experimental
Para verificação dos resultados teóricos foi montado

um sistema para testar- os tubos de calor cujos detalhes são
mostrados na figura 2.

Dois tipos de tubos de calor foram feitos, uma normal
e outra com modificações na estrutura interna.
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1 EVAPORADOR
2 StCÇÀO AOIABATICA
3 CON0EN3ADOR
4 AQUECEDOR ELÉTRICO
5 BANHO QUENTE
6 BANHO DE RESFRIAMENTO
7 ENTRADA DA ÁGUA
a SAÍDA DA AQUA
9 TERMOPARES

12,5mm e 25mm
lOflmm e 330mm
100mm e 330mm

Fig. 2. Montagem experimental

As características básicas destes tubos são resumidos

abaixo:

Diâmetro de tubo
Comprimento do evaporador
Comprimento do condensador
Comprimento da seção adiabática: 100mm e 330mm
Fluido de trabalho : Água

Os tubos modificados foram feitas conforme o caso (a)

e o caso (b).
Durante os testes foram medidos os potenciais transfo

ridos e o perfil da temperatura ao longo do tubo que foram
usados para preparar os gráficos de desempenho dos tubos.

4, Discussão dos resultados
Modificações conforme o caso (a).
Figura 3 mostra a variação da potência transferida

com a temperatura de trabalho para um tubo normal e um tubo
modificado conforme o caso (a). A partir das curvas nota-



raos que:
a potência transferida com o tubo normal • 04 watts
a potência transferida -com o tubo modificado medida exp£

rimentalmente - 10£ watts
a potência calculada teoricamente para o tubo modificado

- 107 watts.
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O TUBO DE CALOR NORMAL

* TUBO DE CALOR MODIFICADO ( o )

90 100 130 AT "C

Fig. 3. Variação da potência com temperatura

Isto mostra que um tubo modificado pode transferir
11,71 mais que o tubo normal e 1,91 menos que a previsão
teórica pelo modelo proposto.

Resultados similares a esses são mostrados na figura 4
nenhuma faixa de potência diferente. As curvas mostram que:

a potência transferida pelo tubo normal • 340 watts
a potência transferida pelo tubo modificado » 420 watts
a potência calculada do tubo de calor modificado » 432

watts,

Uma analise simples mostra que o tubo de calor modify
cado transfere 23,SI mais que o tubo normal e que a previ-
são teórica da potência para o tubo modificado é 2,81 mais
que o valor medido experimentalmente.

Esses resultados mostram que os tubos com modificação
externa brusca transferem mais potência que os tubos idênti^
cos sem modificação quando operando nas mesmas condições.
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Alem disso o modelo i-̂ õi i.-:;:

modificado com boa precisão.

3OC

Soo
340-

Í300-
t

200

100

piuver a potência de

O TUBO DE CALOR NORMAL

x TUBO DE CALOR MODIFICADA ( a i

"55 ÍÕÕ Í35 iVo AT **C

Fig. 4. Variação da potência com temperatura

Modificações conforme o caso (b)

O desempenho do tubo de calor modificado gradualmente

conforme o caso (b) c mostrado na figura 5 junto com o tubo

normal idêntico. Das curvas notamos que:

a potência transferida pelo tubo normal • 340 watts

a potência transferida pelo tubo modificado • 455 watts

a potência calculada para o tubo modificado • 464 watts

O TUBO DE CALOR NORMAL
« TUBO DE CALOR MODIFICADO ( b )

90 100 190 170 AT *C

Pig. 5. Variação da potência com temperatura
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Analisando os resultados, encontramos que o tubo mo<U
ficado transfere 33,84 mais que o tubo normal e 1,971 menos
que a previsão teórica pelo modelo proposto.

lisses resultados mostram novamente que o tubo modifi-
cado é mais eficiente que o tubo plano, que o modelo propôs^
to pode prever a potência do tubo modificado com boa preci-
são e finalmente que as modificações graduais são mais efi-
cazes que a modificação brusca.

5. Conclusões
As conclusões mais importantes do presente trabalho.

são: . !

1. Modificação da estrutura interna do pavio resulta cm au-
mento na taxu de calor transferida.

2. Modificação gradual na estrutura do pavio são mais efica
2cs que as mudanças bruscas.
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