Disciplina: Tubos de Calor e Termossifões – Aspectos Teóricos
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Disciplina

Ementa:
- Introdução: Aspectos históricos; Princípios de funcionamento; Aplicações.
- Princípios físicos: Tensão superficial; Ângulo de contato líquido / sólido; Geometria do equilíbrio de interfaces líquido / sólido;
Pressão capilar; Medida de tensão superficial; Vaporização e condensação na interface líquido / vapor; Modelo de Nusselt para
condensação em paredes.
- Distribuição de pressão: Pressões capilares; Quedas de pressão devido a forças de fricção; Distribuição de pressão na fase
líquida; Distribuição de pressão na fase vapor; Pressões hidrostáticas; Distribuição de pressão em tubos de calor.
- Limites de operação: Limite capilar; Limite viscoso; Limite sônico; Limite de arrasto; Limite de ebulição.
- Metodologia para projeto de tubos de calor e termossifões: Metodologia de projetos para tubos de calor; Metodologia de
projetos para termossifões.

Programa:



















Aspectos históricos
Princípios de funcionamento
Tensão superficial - teoria e processos de medição
Determinação do ângulo de contato líquido / sólido
Teoria sobre geometria do equilíbrio de interfaces líquido / sólido
Pressão capilar – teoria
Aspectos teóricos dos fenômenos de vaporização e condensação na interface líquido / vapor em tubos de calor
Modelo de Nusselt para condensação em paredes aplicado a termossifões.
Modelos para determinação da distribuição de pressão:
o Pressões capilares
o Quedas de pressão devido a forças de fricção
o Distribuição de pressão na fase líquida
o Distribuição de pressão na fase vapor
o Pressões hidrostáticas
o Distribuição de pressão em tubos de calor
Teoria para cálculo do limite capilar de operação de tubos de calor e termossifões
Teoria para cálculo do limite viscoso de operação de tubos de calor e termossifões
Teoria para cálculo do limite sônico de operação de tubos de calor e termossifões
Teoria para cálculo do limite de arrasto de operação de tubos de calor e termossifões
Teoria para cálculo do limite de ebulição de operação de tubos de calor e termossifões
Metodologia para projeto de tubos de calor
Metodologia de projetos para termossifões
Montagem e fabricação de tubos de calor e termossifões (aulas práticas)

Forma de Avaliação:
Uma prova a serrealizada em sala de aula.
Um trabalho (projeto e construção de um tubo de calor).
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