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- Título do Projeto: Estudo experimental de um destilador por filme descendente para um 

ciclo de refrigeração por absorção de amônia-água. 

 

- Datas de execução: 24/02/2010 – 24/10/2014. 

 

- Agência ou empresa parceira:  

- FAPESP n° Proj.: 2010/10858-4, verba de Auxilio à Pesquisa (03/2011-02/2014). 

- FAPESP n° Proj.: 2010/52281-5, convênio de cooperação científica entre as instituições 

Escola Politécnica/USP (Brasil) e a Université de Savoie (França) 

(01/2011-02/2013). 

- FAPESP n° Proj.: 2010/16304-0, bolsa de doutorado fluxo contínuo (11/2010-04/2014) 

 

- Descritivo de atividades:  O objetivo deste trabalho é apresentar a análise 

térmica e o estudo experimental de um destilador de filme descendente para um ciclo de 

refrigeração por absorção de uma tonelada de refrigeração que trabalha com o par 

amônia-água. O destilador é o elemento dentro do ciclo no qual deve ser produzido vapor 

de amônia com alto grau de pureza (99,9 % em massa). O destilador proposto conta com 

dois elementos: o gerador e o retificador. O gerador trabalha em regime de filme 

descendente onde a solução rica (50 % em massa) escoa ao redor dos tubos horizontais. 

Quando energia térmica é fornecida ao gerador, vapor é produzido como conseqüência 

da transferência de calor à solução líquida amônia/água.  

Esse vapor terá uma maior concentração em amônia que a concentração da solução 

do qual foi retirado. O vapor ainda úmido terá reduzida sua quantidade de água mediante 

a retirada de calor no retificador, conseguindo assim vapor de amônia de elevada pureza. 

Os elementos do destilador trabalham em regime de escoamento bifásico e 

bicomponente sendo que seu estudo compreende transferências simultâneas de calor e 

de massa. No gerador, o vapor úmido produzido e a solução líquida escoam em 

contracorrente. O trabalho de doutorado inclui um arranjo experimental onde serão 

analisadas as influências dos parâmetros que mudam o comportamento do destilador. 

Entre esses parâmetros podem ser mencionados: vazão mássica, temperatura e 

concentração da solução rica, temperatura e vazão do fluido de aquecimento do gerador, 



temperatura e vazão do fluido de resfriamento do retificador. Para controlar esses 

parâmetros são necessários elementos de troca de calor e de controle de vazão, 

temperatura e pressão, apropriados para trabalhar com a mistura amônia-água e resistir 

uma pressão interna de sistema em torno de 15,6 bar e temperaturas da ordem de 150 °C. 

 


