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CONDENSAÇÃO
CONDENSAÇÃO EM FILME SOBRE ESFERAS E TUBOS
O coeficiente convectivo médio pode ser representado por:
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onde C = 0,826 para esferas (a) e C = 0,729 para tubos (b). As
propriedades do líquido são tomadas na temperatura de filme e as
do vapor na temperatura de saturação.
Para uma fileira vertical com N tubos horizontais (c), o coeficiente
convectivo médio (nos N tubos) pode ser calculado por:

hD , N

 gl l   v kl3hfg 
 0,729

 Nl Tsat  Ts D 
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1 4
Ou seja, hD, N  hD N , onde hD é o coeficiente de transferência
de calor para o primeiro tubo (superior). Tal configuração é usada
com frequência no projeto de condensadores.
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CONDENSAÇÃO
CONDENSAÇÃO EM FILME SOBRE ESFERAS E TUBOS
Para a matriz de tubos , admite-se que o condensado escoe na
direção descendente na forma de uma lâmina contínua e desprezase a transferência de calor para a lâmina de condensado entre os
tubos, que intensifica a troca de calor. Para Ja < 0,1 esta
intensificação é menor que 15%.
O gotejamento reduz a espessura do filme de condensado,
provendo turbulência, e intensifica a troca de calor.
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CONDENSAÇÃO
CONDENSAÇÃO

EM FILME SOBRE ESFERAS E TUBOS

EXEMPLO
Um condensador de vapor d’água possui uma matriz quadrada composta por 400 tubos, cada um com 6 mm de diâmetro. Se os
tubos estão expostos ao vapor saturado a uma pressão de 0,15 bar e a temperatura superficial dos tubos é mantida a 25oC, qual é
a taxa de condensação do vapor por unidade de comprimento dos tubos?

Dados do vapor saturado ,
estimados a p = 0,15 bar,
interpolando os dados da tabela:

Tsat  54o C

v 

1
 0,098 kg 3
m
vv

h fg  2373 kJ

kg
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EM FILME SOBRE ESFERAS E TUBOS

EXEMPLO
Um condensador de vapor d’água possui uma matriz quadrada composta por 400 tubos, cada um com 6 mm de diâmetro. Se os
tubos estão expostos ao vapor saturado a uma pressão de 0,15 bar e a temperatura superficial dos tubos é mantida a 25oC, qual é
a taxa de condensação do vapor por unidade de comprimento dos tubos?

Dados do líquido saturado, à
temperatura de filme, Tf,
interpolando os dados da tabela:

Tf 

Tsat  Ts 54  25

 39,5o C  312,5K
2
2

l  992

kg
m3

l  663 106
kl  0,631

Ns
m2

W
mK

c p ,l  4178

J
kgK
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EM FILME SOBRE ESFERAS E TUBOS

EXEMPLO
Um condensador de vapor d’água possui uma matriz quadrada composta por 400 tubos, cada um com 6 mm de diâmetro. Se os
tubos estão expostos ao vapor saturado a uma pressão de 0,15 bar e a temperatura superficial dos tubos é mantida a 25oC, qual é
a taxa de condensação do vapor por unidade de comprimento dos tubos?
Calculando o número de Jacob:

Ja 

hD , N

c p ,l Tsat  Ts 
h fg

hfg  h fg 1  0,68 Ja   2373 103 1  0,68  0,051  2455

417854  39,5

 0,051
2373 103
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hD, N

 9,8  992992  0,098 0,6313  2,455 106 
 0,729

20  663 106 54  25 0,006
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 5194

kJ
kg

W
m2 K

hD , N é a taxa média nos vinte tubos (N = 20) verticais. Desta forma, a taxa de condensação média em um único tubo é dada
por:
m 1' 

q1' hD , N D Tsat  Ts  5194  0,00654  25
kg


 1,16 103
6
hfg
hfg
2,455 10
sm

Para toda a matriz, a taxa de condensação por unidade de comprimento dos tubos é de:

m '  400  m 1'  400 1,16 103  0,464

kg
sm
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CONDENSAÇÃO
CONDENSAÇÃO EM FILME NO INTERIOR DE TUBOS HORIZONTAIS
Se a velocidade de escoamento do vapor no interior do tubo for pequena a condensação ocorre como mostrado na figura (a). O
condensado escoa da parte superior do tubo para a parte inferior e, posteriormente, na direção longitudinal junto com o vapor.
Para baixas velocidades do escoamento do vapor caracterizadas por:

 u D
Re v ,ent   v v   35000
 v ent
(o termo ent se refere à entrada do tubo) Chato (1962) recomenda uma expressão na forma:

 gl l   v kl3hfg 
hD  0,555
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Onde, para esse caso, o calor latente modificado é:

3
hfg  h fg  c p ,l Tsat  Ts 
8
Para altas velocidades, o regime se torna anular (b). O vapor ocupa a parte central, que diminui de diâmetro à medida em que a
espessura da camada de condensado aumenta na direção do escoamento.
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