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5. VALIDAÇÃO DO 
MODELO MATEMÁTICO 
E CARACTERIZAÇÃO 
DE PERDAS NO MOTOR 
STIRLING AMAZON

Depois de ter feitos os ajustes no modelo matemático se realizou a sua 
respectiva validação e posteriormente uma caracterização de perdas 

no motor Amazon. 

5.1 Validação do modelo matemático

Na Figura 5.1, mostra-se a bancada de ensaios utilizando o motor Stirling 
Amazon. Esta bancada está conformada pelos seguintes equipamentos:

Medidores de temperatura: foram instalados 8 termopares com cabo da 
WIKA modelo TC40. Estes medem a temperatura do gás de exaustão 
na entrada e saída do trocador de calor quente. Na Figura 5.1 pode-se 
ver os pontos onde são alocados estes medidores, na entrada tem-se os 
termopares Tee1, Tee2, Tee3 e Tee4 e na saída Tse1, Tse2, Tse3 e Tse4.
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Figura 5.1. Bancada de ensaios utilizando o motor Stirling Amazon
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Medidor de pressão: no motor foi colocado um medidor de pressão da 
marca GEFRAN modelo TK com uma faixa de operação entre 0-100 bar. 
Este equipamento toma dados de pressão na câmara de compressão (P1).

Gerador elétrico: O gerador elétrico acoplado ao variador de velocidades 
mecânico é da marca meccalte tipo T20 FS-130/A, trifásico e 50 Hz.

Carga elétrica: foi simulada por dois equipamentos, o primeiro foi um 
banco de 10 lâmpadas de 100 W cada e a segunda foi uma carga da marca 
ELETELE com 6 resistências elétricas de 2000 W cada. Nesta última 
carga foi feita uma ponte na primeira resistência para conseguir uma 
carga de 1000 W. 

Motor elétrico de partida: este motor, da marca WEG com capacidade de 
10 kW e de quatro pólos, está acoplado à volante de inércia do motor 
Stirling por médio de correias.

Variador de velocidade do motor de partida: este equipamento, modelo 
CFWOG004 da marca WEG, regula a velocidade do motor de partida.

Sistema de aquisição de dados: os dados obtidos dos medidores de pres-
são e temperatura chegam ao sistema de acondicionamento do sinal e o 
mesmo transmite os dados para o computador onde são gravados.

Fornecimento de água: o fornecimento da água ao trocador de calor frio 
do motor Stirling é feito com duas mangueiras conectadas diretamente 
ao sistema de água do local.
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O procedimento de partida e parada do motor Stirling foi feito seguindo 
os seguintes passos:

Passo 1: instalação dos medidores de pressão e temperatura.

Passo 2: fornecimento de biomassa na fornalha.

Passo 3: acionamento do ventilador de tiragem na velocidade requerida.

Passo 4: fixação da pressão de inicialização no motor em 5 bar abrindo o 
passo do nitrogênio ao motor Stirling. 

Passo 5: acendimento da biomassa da fornalha. Para não danificar o tro-
cador de calor quente por alta temperatura os passos 5 a 7 são realizados 
justo quando a temperatura do gás de exaustão na entrada (Tee) estiver 
em 200°C. 

Passo 6: abertura das torneiras de água.

Passo 7: acionamento do motor elétrico de partida para que o motor 
Stirling gire a 200 RPM.

Passo 8: desligar o motor elétrico de partida. Isto é feito no momento 
que existe suficiente energia no gás de exaustão para manter o motor 
Stirling “ligado”. Este nível de energia é alcançado, neste motor, com 
temperaturas acima de 750°C na entrada ao trocador.

Passo 9: aumento da pressão no motor Stirling. Isto é feito regulando o 
passo de gás de trabalho para o motor Stirling. 

Passo 10: regulação da velocidade do gás de exaustão variando a veloci-
dade do ventilador de tiragem induzida. 

Passo 11: quando a operação do motor ficar estável, são feitas as medi-
ções de temperaturas, pressão e potência de saída do motor.

Passo 12: terminadas todas as medições, se “desliga” o motor Stirling do 
seguinte modo:
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 ǻ Desligar ventilador de tiragem induzida
 ǻ Tampar as entradas de ar da fornalha
 ǻ Baixar a pressão média do motor
 ǻ Acionar o motor elétrico de partida para manter o gás de 

trabalho movimentando-se
 ǻ Desligar o motor elétrico de partida quando a temperatura do 

gás de exaustão estiver abaixo de 200°C.
 ǻ Fechar as torneiras de água

5.1.1. Resultados dos testes

Por motivos que se explicarão mais adiante, na validação do modelo 
matemático foram considerados os dados experimentais de dois moto-
res diferentes, o motor Stirling Amazon projetado pelo NEST e o motor 
Stirling 3 kW projetado pelo Joanneum Research.

Resultados no motor Amazon
Na Figura 5.2 podem-se ver as temperaturas do gás de exaustão, em 
graus Celsius, na entrada ao trocador de calor quente. Quando desligado 
o motor elétrico de partida e fixada a pressão média do motor, é elevada 
a velocidade do gás de exaustão para um valor de 7 m/s gerando um 
aumento em sua temperatura. No minuto 10, depois de iniciada a coleta 
de dados, é atingida uma estabilidade na temperatura do gás de exaustão 
que entra e sai do trocador nos valores de 920 e 840 °C respectivamente 
(ver Figuras 5.2 e 5.3). As setas neste gráfico correspondem com os 
valores de temperatura introduzidos no modelo matemático.
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Figura 5.2. Temperaturas de entrada ao trocador de calor quente no primeiro teste 
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Existe uma diferença média nas temperaturas do gás de exaustão entre a 
entrada e saída do trocador de aproximadamente 80°C. Esta diminuição 
da energia do gás de exaustão é absorvida, em sua grande maioria pelo 
gás de trabalho do motor Stirling, no entanto que uma pequena parte 
é perdida pelas paredes da carcaça ou capa do trocador. No caso do 
termopar Tse1 colocado no lado superior da saída do trocador, onde o 
fluido não apresenta a mesma iteração com o trocador como nos res-
tantes termopares, a temperatura se estabiliza em 860°C. Além disso, 
a velocidade de rotação do motor depois do minuto 10 se estabilizou em 
320 RPM permitindo obter a potência de saída do motor. O valor da tem-
peratura de saída do gás de exaustão calculada pelo modelo matemático 
para uma velocidade de rotação de 320RPM é de 892,3°C. O erro entre os 
valores reais e os calculados é de 5,86 %, explicando-se pelo fato que no 
modelo matemático não estão se considerando os efeitos da radiação do 
gás de exaustão na superfície externa do trocador de calor quente, nem 
as perdas de calor das superfícies do motor aos arredores.



[132] Juan Ricardo Vidal Medina

Figura 5.3. Temperaturas de saída ao trocador de calor quente no primeiro teste..    
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O primeiro teste foi realizado para uma pressão média no motor de 30 bar 
(ver Figura 5.4). Este valor de pressão é atingido variando a massa do gás 
de trabalho no motor. A pressão na câmara de compressão apresentou 
valores na faixa entre 23,1 e 36,5 bar sendo sua média de 30 bar. O valor 
da relação de pressão (ϑ=Pmax/Pmin) é de 1,6. Embora este valor seja 
considerado baixo se comparado com a relação de pressão de motores 
com trocadores de calor mais compactos, caso Chin-HsiangCheng (2011), 
que reporta valores de 2,8 para motores à biomassa, valores abaixo de 2 
podem ser considerados aceitáveis devido ao volume morto adicionado 
no trocador quente. Parlak et. al. (2009) e Podesser (1996) reportaram 
valores para esta relação de 1,42 e 1,63, respectivamente.

Figura 5.4. Pressão no espaço de compressão no primeiro teste

 

 

 
 

A resposta do modelo matemático para esta relação de pressão é mostra-
da na Figura 5.5 onde aparece a variação de pressão do motor todo em 
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função do volume total do motor por ciclo. O valor máximo de pressão 
é de 34,6 bar; 0,9 bar menor que o real. Entretanto, o valor mínimo é de 
25,8 bar, sendo 1,6 bar maior que seu par real. Considerando-se aceitável 
devido ao fato de que no teste foi somente medida a pressão na câmara 
de compressão e os dados do modelo matemático representam a varia-
ção de pressão em todo o motor. 

Cabe destacar que a grande quantidade de volume morto que possui o 
motor Amazon afeta a sua eficiência. Com um cálculo simples, baseado 
na Figura 5.5, pode-se determinar que 80 % do volume contido no motor 
não está diretamente relacionado com a geração de potência.

Figura 5.5. Variação de pressão do motor Amazon segundo o modelo matemático

Neste teste o valor da potência obtido foi de 1,031 kW e seu respectivo 
valor para o modelo matemático foi de 1.1763 kW, como mostrado na 
Figura 5.6.
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Figura 5.6. Potência de saída em função da velocidade de rotação do motor

Para fazer consistente a comparação, no modelo matemático foram 
descontadas as perdas geradas pelo ventilador e no dado do teste foram 
descontadas as perdas do gerador elétrico. Este resultado é considerado 
aceitável já que no modelo matemático não foi incluído os volumes mor-
tos do flange e o compressor de ar alocado no motor, além dos volumes 
da entrada e saída ao trocador frio. Nesta Figura pode-se ver também 
a causa de perda de potência no primeiro protótipo do motor Amazon 
testado. Basicamente as perdas estão representadas nas mudanças na 
geometria inicialmente projetada, o efeito de trajetória e a pressão com 
que foi realizado o primeiro teste.

Resultados no motor 3 kW projetado pelo Joanneum Research.
Para o segundo teste no motor Amazon se seguiu o mesmo procedi-
mento ou passos que no teste anterior, mas com uma pressão média 
no motor de 40 bar. O aumento de pressão causou uma falha na solda 
entre o regenerador e o flange gerando uma perda súbita de pressão e 
danos consideráveis nos principais componentes do motor. Desta forma, 
e antes de construir o segundo protótipo, continuou-se a validação do 
modelo matemático com os dados experimentais do motor desenvolvido 
por Joanneum Research mostrado na Figura 5.7.
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Figura 5.7. Motor Stirling de 3 kW projetado pelo Joanneum Research.

A seleção deste motor foi feita pela grande similitude que apresenta este 
motor com o Amazon. Ao igual que o motor Amazon este funciona com 
biomassa sólida e apresenta uma conFiguração de tubos lisos no troca-
dor de calor quente, com a exceção que o total de seus tubos conecta-se 
diretamente na coroa da câmara de expansão, eliminando os coletores e 
tubos verticais. Este motor com capacidade nominal para gerar 3,2 kWel 
foi construído tomando como base um mecanismo de biela-manivela de 
uma motocicleta de dois pistões. Nas Tabelas 5.1 e 5.2 são mostrados os 
dados geométricos e técnicos deste motor.

Tabela 5.1. Características geométricas do motor Stirling 
desenvolvido por Joanneum Research

DADOS GERAIS DO MOTOR

Deslocamento do pistão de compressão 0,051 [m]

Diâmetro pistão de expansão 0,145 [m]

Deslocamento do pistão de expansão 0,051 [m]

Diâmetro pistão de compressão 0,145 [m]

Ângulo de fase 90 [°]

Comprimento do pistão de expansão 0,063 [m]

Comprimento do pistão de compressão 0,063 [m]
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TROCADOR DO CALOR QUENTE

Comprimento dos tubos 0,482 [m]

Diâmetro interno dos tubos 0,004 [m]

Número do tubos 137

TROCADOR DO CALOR FRIO 

Diâmetro interno dos tubos 0,005 [m]

Comprimento dos tubos 0,441 [m]

Número do tubos 137

REGENERADOR

Diâmetro do fio da malha regeneradora 0,0001 [m] 

Porosidade 58 [ %]

Comprimento do regenerador 0,072 [m]

Diâmetro do regenerador 0,11 [m]

TUBOS CONECTORES LADO FRIO

Número do tubos 1

Diâmetro do cada tubo 0,145 [m]

Comprimento do cada tubo 0,015 [m]

Tabela 5.2. Características técnicas do motor Stirling 3 kW projetado pelo Joanneum Research

DATO TÉCNICO

Potência nominal 3.200 Wel

Velocidade de rotação 512

Gás de trabalho Nitrogênio

Pressão media de trabalho 32 bar

Eficiência elétrica 23,5 %

Combustível Chips de madeira

Tabela 5.1. Características geométricas do motor Stirling 
desenvolvido por Joanneum Research (continuação)
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Neste motor foram implementados dois tipos de testes, o primeiro foi 
feito para medir seu desempenho a plena carga e o segundo para medir 
sua confiabilidade em um longo período de operação com carga menor 
que a nominal. Para o teste a plena carga foi fixada a pressão média de 
operação, a velocidade da água de resfriamento e a velocidade do gás de 
exaustão. O valor desta última velocidade para o teste foi de 9,37 m/s, 
como mostrado na Tabela 5.3 onde também são colocados os resultados 
do modelo matemático para este teste. 

Tabela 5.3. Comparação de resultados do modelo matemático com dados 
experimentais do motor 3 kW projetado pelo Joanneum Research

DADOS MODELO 
MATEMÁTICO

DADOS 
EXPERIMENTAIS ERRO [%]

Vel. Gás exaustão [m/s] 9,37 9,37 -

Velocidade do motor [RPM] 512 512 -

Potência [W] 3.286 3.200 2,61

Tsc Temp de saída gás de exa.[K] 1.128 1.033 8,41

Tsf Tem. saída água [K] 320 323 0,98

Qent Calor de entrada [W] 11.037 13.130 18,96

Os maiores erros entre os dados do teste e do modelo matemático se 
apresentam no calor de entrada ao motor, isto se deve à não inclusão 
dos efeitos da radiação do gás de exaustão na superfície externa do 
trocador de calor quente e as perdas de calor das superfícies do motor 
aos arredores. 

A estimação da confiabilidade, segundo o trabalho de Zeiler et al. (2007), 
foi realizada durante 100 horas continuas com o motor acoplado numa 
bancada de testes. O gás de exaustão é gerado a partir de chips de madeira 
numa fornalha com preaquecimento de ar. Além disso, utiliza-se um con-
junto motor gerador com variador de velocidade para garantir a partida, a 
geração e o controle da rotação do motor em uma velocidade ótima.

Observando os valores de pressão de operação, temperatura no trocador 
de calor quente da Figura 5.8 e considerando que, segundo Zeiler et al. 
(2007), esta temperatura e pressão devem estar entorno de 1148K e 32 
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bar respectivamente para atingir valores de potência acima de 3 kWel, po-
dem-se explicar os baixos valores de potência elétrica gerada neste teste. 

Para realizar uma comparação dos resultados deste teste com os resul-
tados do modelo matemático desenvolvido, este último foi rodado com 
as mesmas temperaturas e pressões que aparecem na Figura 5.8 dando 
como resultado a curva com marcadores “x”.

Figura 5.8. Motor Stirling de 3 kW projetado pelo Joanneum Research.

Além do anterior pode-se observar na Figura 5.8 que existem tendências 
similares entre os valores do teste e os valores do modelo matemático 
para potência gerada, apresentando uma diferencia máxima de 176,3W 
na unidade de tempo 4. Porém, e devido que os erros relativos estão 
abaixo de 10 % (exceto na unidade de tempo 4), pode-se falar que os 
resultados do modelo matemático são aceitáveis para este teste em 
particular. 

Em tanto a unidade de tempo 4 é considerada como um ponto atípico, 
já que se comparada com as unidades de tempo 3 e 5, pontos onde a 
potência de saída é quase igual, as variações de temperatura são 5,6 e 
2,9 % e as de pressão de 27,3 e 16,7 % respectivamente, significando isto 
que a variação de temperatura não compensa a variação de pressão e a 
potência de saída teria que ser maior à medida no teste. 
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5.2 Caracterização de perdas no 
motor Stirling Amazon

O modelo matemático foi executado com os dados de sua geometria pro-
jetada inicialmente (Tabela 3.2) a uma pressão de 40 bar e velocidade e 
temperatura do gás de exaustão na entrada ao trocador de 7 m/s e 950°C 
respectivamente; além disso, a vazão e temperatura da água de resfria-
mento na entrada ao trocador de calor frio foram fixadas em 0,00044461 
m3/s e 23°C respectivamente, alcançando uma potência de saída de 
2019,15 W com uma eficiência de 18,5 %. O motivo desta rodada foi ca-
racterizar ou determinar as fontes de perdas mais significativas se o mo-
tor operasse nas condições inicialmente projetadas. Preliminarmente, à 
caracterização das perdas do motor se apresenta uma breve análise do 
comportamento geral do motor (Figuras 5.9 a 5.14).

A Figura 5.9 mostra os fluxos de energia do modelo adiabático no motor 
em função do ângulo do mecanismo. A velocidade de rotação do motor foi 
de 320 RPM e empregou-se nitrogênio como gás de trabalho. Pode-se visu-
alizar quando o ciclo se fecha, no ângulo de 360°, a quantidade de energia 
fornecida e rejeitada por ciclo pelo motor. A quantidade de energia térmica 
de entrada e rejeitada por ciclo é igual à energia fornecida e consumida 
pelos pistões na expansão e compressão, respectivamente. Nessa mesma 
Figura, Wc representa o trabalho no pistão de compressão, We é o trabalho 
no pistão de expansão, Qh e Qksão o calor trocado nos trocadores de calor 
quente e frio respectivamente, e Qr é o calor armazenado no regenerador. 

Figura 5.9. Diagrama de fluxos de energia no motor em função 
do ângulo do mecanismo no modelo adiabático
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A Figura 5.10 mostra a variação das temperaturas nos trocadores de 
calor quente e frio em função da velocidade de rotação do motor. Quando 
a velocidade aumenta, o motor precisa de mais entrada de calor, isto 
gera uma maior queda de temperatura dos gases no trocador de calor 
quente. O mesmo raciocínio pode-se utilizar para explicar o paulatino 
aumento das temperaturas no trocador de frio. Nesta Figura os subín-
dices h,s,se,k,sf,sef fazem referência à temperatura do gás de trabalho no 
trocador de calor quente, temperatura de superfície do trocador de calor 
quente, temperatura de saída do gás de exaustão, temperatura do gás de 
trabalho no trocador de calor frio, temperatura de superfície do trocador 
de calor frio e temperatura de saída da água respectivamente.

Figura 5.10. Variação de temperatura dos fluidos que atuam no motor 
Stirling em função da velocidade de rotação do motor

Na Figura 5.11 pode se ver a relação direta que existe entre o coeficiente 
de transferência de calor e as perdas de carga no regenerador, sendo que 
neste equipamento apresenta a maior perda de carga, se comparado com 
os outros dois trocadores de calor, mais também o maior coeficiente de 
troca de calor por convecção. Outro ponto a ressaltar nesta Figura é a 
diferença entre os coeficientes de transferência de calor dos trocadores 
quente e frio. Este coeficiente para o trocador quente é calculado, no mo-
delo matemático, com o valor médio entre cada tramo dos tubos verticais 
e os tubos horizontais, sendo afetado pelas baixas velocidades do gás de 
trabalho nos tubos horizontais. No caso particular de uma velocidade 
de rotação do motor de 320 RPM, a velocidade média do gás de trabalho 
nos tubos horizontais é de 5,46 m/s e para os tubos do trocador frio esta 
velocidade é de 7,55 m/s. Desta forma, o menor valor do coeficiente de 
transferência de calor no trocador quente, se comparado com o trocador 
frio, deve-se, além da variação das propriedades termodinâmicas, à 
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velocidade do gás de trabalho (ver Figura 5.11). Nesta Figura hh, hk e 
hrg representam os coeficientes de transferência de calor por convecção 
no trocador de calor quente, trocador de calor frio e regenerador 
respectivamente.

Figura 5.11. Variação dos coeficientes de troca de calor com convecção nos 
três trocadores de calor em função da velocidade de rotação do motor

Evidentemente, a grande quantidade de malhas regeneradoras no rege-
nerador se reflete numa alta eficiência, mas também numa alta perda 
de carga (ver Figura 5.12). Na equação (38) se definiu a eficiência do 
regenerador como uma função diretamente proporcional ao coeficiente 
de transferência de calor e inversamente proporcional à velocidade do 
gás de trabalho no regenerador, mas sendo mesmo que o valor do dito 
coeficiente aumenta com a velocidade de rotação do motor, sua taxa de 
crescimento diminui. No entanto, a taxa de crescimento da velocidade 
do gás é constante com o aumento da velocidade de rotação do motor, 
gerando um comportamento descendente na eficiência do regenerador 
com o aumento da velocidade do motor. 
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Figura 5.12. Variação das perdas de calor externas e eficiência do 
regenerador em função da velocidade de rotação do motor

A Figura 5.13 mostra as quantidades de calor de entrada e saída no 
motor em função da velocidade de rotação do mesmo. A entrada de calor 
(Qen) aumenta, em teoria, até um ponto máximo onde as perdas de carga 
igualam os requisitos de entrada de calor, enquanto que a saída de calor 
(Qsa) continua a aumentar. 

Figura 5.13. Variação do calor de entrada e calor de saído 
do motor em função da velocidade de rotação

A variação de massa do gás de trabalho nas cinco câmaras é mostrada na 
Figura 5.14. A maior quantidade de massa se apresenta no trocador de 
calor quente devido a seu volume, entanto que por sua alta temperatura, 
se comparada com as outras câmaras, deixa a câmara de expansão com 
a menor quantidade de massa média no motor. Os subíndices e,h,r,k e c 
referem se às câmaras de expansão, aquecimento, regenerador, resfria-
mento e compressão respectivamente, mestras que M se refere a massa 
total contida no motor.
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Figura 5.14. Variação da massa nas câmaras do motor em 
função do ângulo do mecanismo biela-manivela

Com o objetivo de caracterizar e priorizar as causas que geram as maio-
res perdas de potência no motor, para focar a posterior otimização, se 
aplica uma metodologia baseada em diagramas de Pareto ou diagramas 
20-80. Esta metodologia basicamente consiste em identificar as maiores 
causas da perda de potência do motor e sobre estas fazer uma caracteri-
zação mais detalhada, chegando desta forma à principal causa da perda 
de potência no motor. 

A continuação, na Figura 5.15 se apresenta a distribuição de perdas de 
energia no motor. A queda de potência do motor causada pelas perdas 
de carga se situa no primeiro lugar com uma porcentagem de 35 % do 
total das perdas, seguida pelas perdas de calor, efeito das trajetórias 
no trocador de calor quente, perdas mecânicas e perdas por histereses 
com 25, 24, 16, 0,0005 % das perdas totais respectivamente. Pode-se ver 
também que 84 % das perdas em tudo o motor são causadas pelas per-
das de carga, perdas de calor e os efeitos de trajetórias. Quanto a estas 
últimas perdas, devido que para sua ocorrência se requerem condições 
geométricas e dinâmicas de todo o trocador de calor quente, não serão 
subdivididas para sua análise. 

As perdas mecânicas, além de não serem tão grandes como as três 
anteriores, são inerentes ao mecanismo de biela-manivela, e as perdas por 
histerese são muito baixas, pelo que estas duas últimas não se incluíram 
numa caracterização de perdas mais detalhada. 
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Figura 5.15. Distribuição de perdas de energia no motor

Identificadas as maiores causas de perdas de potência no motor, procede-
se a caracterizá-las de maneira mais detalhada. Desta forma, a primeira 
causa se subdivide para encontrar os equipamentos que geram a maior 
quantidade de perdas de carga. Da Figura 5.16 pode-se concluir que o 
equipamento que apresenta maiores perdas de carga é o regenerador 
seguido pelo trocador de calor frio, acumulado nestes dois mais de 85 % 
das perdas. 

As perdas no regenerador não se podem subdividir devido sua conFi-
guração compacta. Por este motivo, e pelos objetivos desta caracteri-
zação de perdas, uma análise mais profunda neste equipamento não é 
necessária. O contrário acontece com o trocador de calor frio donde se 
subdividirá as perdas de carga locais e perdas de carga distribuídas para 
serem analisadas. 

As perdas de carga no trocador de calor quente, mesmo não sejam tão 
grandes como as duas anteriores, se caracterizaram mais profundamen-
te dada à importância deste equipamento e a particularidade geométrica 
do mesmo. As restantes perdas de carga não serão analisadas com mais 
profundidade por sua baixa contribuição à perda de carga total.
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Figura 5.16. Distribuição de perdas de carga no motor

As perdas de carga no trocador de calor frio se subdividem em perdas 
locais e perdas de carga distribuídas. As perdas de carga locais são 
evidentemente as maiores com 94 % do total de perdas de carga neste 
equipamento, isto é devido a que nesta perda se incluem os efeitos da 
entrada e saída do gás de trabalho aos tubos do trocador mais os feitos 
de entrada nos tubos conectores. Sendo este último o que mais produz 
perda de carga (Figura 5.17).

Figura 5.17. Distribuição de perdas de carga no trocador de calor frio

A continuação se apresenta a caracterização das perdas de carga no 
trocador de calor quente. As principais, com mais de 86 % das perdas 
de carga neste equipamento, acontecem no coletor de entrada, seguidas 
pelas perdas locais do arranjo tubos verticais (v)–tubos horizontais (h) 
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e pelas perdas no coletor de saída. Não entanto, as perdas de carga dis-
tribuídas são consideradas baixas se comparadas com as duas primeiras.

Figura 5.18. Distribuição de perdas de carga no trocador de calor quente

Seguindo com a metodologia para caracterizar as perdas no motor, 
a continuação apresenta as perdas de calor. Na Figura 5.19 pode-se 
visualizar que 84 % das perdas se apresentam por regeneração não 
ideal ou perdas externas, condução no cilindro de expansão e condução 
no cilindro que contém o regenerador. Entanto a condução no pistão de 
expansão, condução shuttle e condução nas malhas regeneradoras não 
chegam a contribuir com mais de 16 %.
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Figura 5.19. Distribuição de perdas de calor no motor

Das Figuras 5.15 a 5.19 pode-se visualizar a importância de uma proje-
ção adequada do regenerador, sendo que nele se apresentam as maiores 
perdas de carga e de calor. Além disso, a melhora de uma destas duas 
perdas prejudica à outra. Outro foco importante de perdas de carga no 
motor é o espaço que existe entre o trocador de calor frio e os tubos co-
nectores, entanto que no trocador de calor quente as perdas de carga não 
são significativas, mas os efeitos de trajetória que nele se apresentam o 
colocam como outro alvo para melhorar. 




