
Ciclo simples 

1. Considere um sistema de refrigeração 

simples, operando com um ΔT no evaporador 

de 6°C, e condensado a ar, com temperatura 

de condensação 10°C acima da temperatura 

ambiente. O ambiente refrigerado está a        

-20°C, enquanto que o ambiente externo está 

a 28°C. O compressor opera com eficiência 

isentrópica de 85 %. Para uma carga térmica 

de 50 kW, R134a como fluido refrigerante e 

desconsiderando efeitos de superaquecimento 

e subresfriamento, determine: 

a. Diagrama p-h; 

b. Efeito de Refrigeração (ER); 

c. Fluxo de massa; 

d. Flash Gas; 

e. Potência consumida; 

f. Razão de compressão; 

g. COP; 

h. COP ideal (Carnot); 

 

2. Repita o problema 1 considerando um 

superaquecimento útil de 10°C. 

 

3. Repita o problema 1 considerando um 

subresfriamento de 5°C. 

 

4. Repita o problema 1 considerando um 

superaquecimento não útil de 10°C.  

 

5. Repita o problema 1 considerando um 

superaquecimento não útil de 10°C e um 

subresfriamento de 5°C. 

 

6. Elabore uma conclusão a respeito dos 

efeitos do SA útil, do SA não útil, do SR, e de 

ambos em relação ao ciclo sem estes efeitos. 

 

 1 2 3 4 5 

a - - - - - 

b 129,2 137,2 136,5 129,2 136,5 

c 0,387 0,3645 0,3663 0,3871 0,3664 

d 85,76 85,76 78,44 85,76 78,44 

e -21,3 -21,07 -20,15 -22,38 -21,18 

f 9,471 9,471 9,471 9,471 9,471 

g 2,348 2,373 2,481 2,235 2,361 

h 5,274 5,274 5,274 5,274 5,274 

 

Ciclo com expansão fracionada 

7. Considere uma instalação frigorífica que 

deve ser projetada para atender a uma carga 

térmica de 50 kW em um único ambiente. O 

sistema opera com um ΔT no evaporador de 

6°C, e condensado a ar, com temperatura de 

condensação 10°C acima da temperatura 

ambiente. O ambiente refrigerado está a        

-20°C, enquanto que o ambiente externo está 

a 28°C. Você deve analisar duas situações 

para atender a esta carga térmica e 

temperatura: o uso de um sistema com 

expansão fracionada (a) e um sistema com 

expansão fracionada e resfriamento 

intermediário (b), que  provoca um 

subresfriamento do fluido na ordem de 5°C. 

O compressor opera com eficiência 

isentrópica na ordem de 85%, e a pressão 

intermediária corresponde a uma 

temperatura de saturação de 0°C. O fluido 

refrigerante é o R134a. Determine, para cada 

caso: 

a. Diagrama p-h; 

b. Efeito de Refrigeração (ER); 

c. Fluxo de massa; 

d. Flash Gas; 

e. Potência consumida em cada compressor; 

f. Potência total consumida; 

g. Razão de compressão (cada compressor); 

h. COP; 

i. COP ideal (Carnot); 

 

8. Repita o problema 7(b) considerando um 

subresfriamento de 10°C; 

 

9. Elabore uma conclusão a respeito da 

diferença entre os dois sistemas analisados 

na questão 7, e o efeito do subresfriamento 

no COP. 

 

10. Elabore uma conclusão a respeitos dos 

sistemas analisados na questão 1 e 7, 



considerando todos os aspectos. Quais os 

melhores sistemas, considerando mesma 

carga térmica e temperaturas? Porque? 

 

(a) Expansão fracionada 

 

 
 

(b) Expansão Fracionada c/ resfriamento 

intermediário 

 

 

 

 

 

 7(a) 7(b) 8(b) 

a - - - 

b 182,2 136,4 143,5 

c 0,3751 0,3999 0,3972 

d 32,78 78,55 71,43 

e -6,843/-11,16 -9,139/-11,59 -8,686/-11,51 

f -18,01 -20,73 -20,2 

g 2,874/3,289 2,874/3,289 2,874/3,289 

h 2,777 2,412 2,476 

i 5,274 5,274 5,274 

 

 


