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O presente trabalho investiga de forma experimental os efeitos da adição de 

hidrogênio no coletor de admissão de ar de um grupo gerador diesel, operando com uma 

mistura de 7% de biodiesel no óleo diesel (B7) e misturas de 20% e 50% de óleo vegetal 

de palma com B7. Foram realizados ensaios experimentais e com os resultados obtidos 

foi avaliada de forma detalhada o processo de combustão, desempenho e as emissões 

dos gases. Os resultados experimentais, foram utilizados para validar uma metodologia 

que permita determinar os parâmetros desconhecidos da função de Vibe (início da 

combustão, duração da combustão e parâmetro m). Para isso foram utilizados modelos 

de otimização predizendo o comportamento do motor, em função da potência elétrica e 

o consumo específico do combustível determinados de forma experimental. Para a 

predição dos parâmetros da função de Vibe foram utilizados dois programas 

computacionais o AVL BOOST e o AVL Design Explorer. Os resultados mostraram 

uma melhora no desempenho do motor com o aumento do percentual do hidrogênio 

injetado, reduzindo o consumo específico de combustível e as emissões de CO2, CO e 

HC, mas observou-se um aumento das emissões de NOx em comparação com as do B7 

puro. Além disso, os valores pico da pressão no interior do cilindro e a temperatura dos 

gases foram aumentados com a adição de hidrogênio.  
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This work investigates experimentally the effects of adding hydrogen in the 

intake manifold of a diesel generator, fueled with a blend of 7% biodiesel in diesel (B7) 

and blends of 20% and 50% palm oil with B7. Experimental tests were conducted to 

evaluate in detail the combustion process, performance and gas emissions. The 

experimental results were used to validate a methodology that allows de determination 

of the unknown parameters of the Vibe function (start of combustion, combustion 

duration and parameter m). For this, were used optimization models predicting engine 

behavior as a function of electric power and specific fuel consumption, which were 

determined experimentally. For the prediction of the Vibe function parameters, AVL 

BOOST and AVL Design Explorer software were used. The results showed an 

improvement in engine performance with increasing percentage of hydrogen addition, 

reducing the specific fuel consumption and CO2, CO and HC emissions, but was 

observed an increase in NOx emissions compared with pure B7. Also, peak cylinder 

pressure values and exhaust gas temperature were increased with hydrogen addition. 
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CAPITULO 1 -  INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação e justificativa 

Devido aos impactos ambientais causados pelos combustíveis fósseis utilizados 

nos motores de combustão interna, busca-se a sua substituição por combustíveis 

renováveis. Neste contexto, o uso de diversos combustíveis alternativos continua sendo 

investigado, como é o caso do etanol, biodiesel e óleos vegetais, entre outros 

(AGARWAL, 2007; HAIRUDDIN et al., 2014; PRASHANT et al., 2016). No caso dos 

motores a diesel, a utilização de óleos vegetais e de biodiesel permite que as emissões de 

CO2 produzidas a partir da combustão destes biocombustíveis, possam ser eficazmente 

absorvidas pelas plantas em crescimento durante o processo de fotossíntese que, por sua 

vez, podem ser usadas para produzir os mesmos biocombustíveis oferecendo um circuito 

fechado do ciclo de carbono e reduzindo os gases do efeito estufa na atmosfera 

(HARTMANN et al., 2012). Mas seu uso é limitado, já que os motores a diesel que são 

comercializados atualmente foram desenvolvidos para consumir óleo diesel, ou qualquer 

outro combustível com propriedades energéticas e físicas similares ao óleo diesel. 

Mantendo essa lógica, foi introduzido o biodiesel no qual o óleo vegetal é 

quimicamente alterado de maneira que o produto final tenha propriedades similares as do 

óleo diesel. Um dos processos mais utilizados para a produção do biodiesel é a 

transesterificação, por meio da qual se obtém uma significativa melhoria das propriedades 

físicas e químicas do óleo vegetal (LEUNG et al., 2010). Mas esta atividade tem um 

elevado custo de produção pois requer desde profissionais especializados à equipamentos 

sofisticados, além dos custos de aquisição e deslocamento da matéria prima (Ex.: óleo 

vegetal e metanol). Dependendo da região e cenário político-econômico, estes custos de 

produção podem chegar a ser superiores ao preço médio do diesel fóssil. Por exemplo, no 

Brasil em outubro de 2015, o preço médio do biodiesel no produtor foi de R$ 2,16 o litro, 

sendo 5,4% superior ao preço médio do diesel puro, que ficou em R$ 2,05 o litro (MME, 

2015). 

Diversas pesquisas foram realizadas para verificar os efeitos da utilização direta 

do óleo vegetal como combustível, as quais encontraram múltiplas limitações associadas 

às propriedades do óleo vegetal, como a sua elevada viscosidade e a sua longa estrutura 

química requerendo tempos maiores para sua vaporização e combustão no interior do 
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cilindro (HOEKMAN et al., 2012; DATTA e MANDAL, 2016). Já outros trabalhos 

demostraram que o preaquecimento e a mistura do óleo vegetal no diesel permitem a sua 

utilização como combustível em motores a diesel, mas apresentando uma diminuição na 

eficiência térmica do motor que reflete em um aumento do consumo de combustível e nas 

emissões de CO e HC (LABECKI et al., 2012; RAKOPOULOS et al., 2014). Uma 

possível solução para a utilização de óleos vegetais em motores a diesel é a introdução de 

um novo combustível que apresente propriedades que permitam melhorar a combustão 

dos óleos vegetais.  

Já foi comprovado que a adição de hidrogênio em motores de combustão interna 

usando óleo diesel como combustível apresenta resultados positivos no que se refere a 

seu desempenho e emissões de CO2, CO e HC (KÖSE e CINIVIZ, 2013; SANDALCI e 

KARAGÖZ, 2014; DEB et al., 2015). Mas existem lacunas referentes a estudos 

experimentais e de simulações sobre o uso de diferentes misturas de óleo vegetal no diesel 

com adições de hidrogênio no ar de admissão. Por esse motivo foi escolhido como tema 

da tese a realização desse estudo, por meio da análise da combustão, do desempenho e 

das emissões dos gases usando um grupo gerador diesel. Ao mesmo tempo, estes 

resultados possibilitaram a validação de uma metodologia que permite predizer o 

comportamento da pressão no interior do cilindro em função de parâmetros experimentais 

medidos externamente. 

A utilização de óleos vegetais em motores diesel pode beneficiar o Brasil em 

forma geral, mas principalmente as usinas a diesel dos sistemas isolados de geração de 

energia elétrica, como os encontrados ao Norte do país, onde a maior parte da geração de 

energia elétrica nesses sistemas isolados é produzida usando grupos geradores a diesel, 

consumindo significativas quantidades de óleo diesel de forma constante (EPE, 2014). 

1.2 Objetivos 

O objetivo do presente trabalho foi analisar de forma experimental os efeitos da 

adição de hidrogênio no pleno do ar de admissão de um grupo gerador diesel, operando 

com biodiesel (B7) e misturas de 20% e 50% de óleo vegetal de palma com B7. Ao mesmo 

tempo, com os resultados experimentais foi validada uma metodologia que permita 

predizer o comportamento da pressão no interior do cilindro, determinando os parâmetros 

desconhecidos da função de Vibe (início da combustão, duração da combustão e 

parâmetro m). 
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Esses resultados poderão fornecer uma visão mais abrangente sobre a influência 

da adição de hidrogênio e sua possível aplicação em usinas termoelétricas a diesel visando 

a redução do consumo de óleo diesel mineral. 

1.3 Organização da tese 

O Cap. 2 apresenta uma revisão bibliográfica e o estado da arte das principais 

características dos óleos vegetais e as limitações encontradas quando utilizados em 

motores diesel. Ao mesmo tempo são descritas as experiências realizadas com o uso de 

hidrogênio em motores de ignição por compressão para verificar os efeitos no 

desempenho e emissões. 

O Cap. 3 descreve as metodologias experimentais usadas neste trabalho. Aqui 

foram descritas as principais informações do grupo gerador, equipamentos de medição, 

combustíveis, bem como o procedimento de cálculo das diversas variáveis utilizadas para 

descrever o comportamento do motor em cada ensaio realizado. 

O Cap. 4 descreve as metodologias utilizadas para a predição dos parâmetros 

desconhecidos da função de Vibe, bem como os programas de simulação utilizados nos 

diferentes cálculos realizados. 

O Cap. 5 apresenta todos os resultados obtidos nos ensaios experimentais 

realizados. Cada um dos resultados encontrados foi comentado a fim de contribuir na 

consolidação da conclusão final. 

O Cap. 6 apresenta os resultados das simulações computacionais de todas as 

concentrações de hidrogênio determinadas experimentalmente usando como 

combustíveis B7, V20 e V50. 

O Cap. 7 apresenta as conclusões e comentários finais de todos os resultados 

obtidos. Também são mencionadas nesta etapa da tese as propostas de trabalhos futuros. 
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CAPITULO 2 -  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Óleos vegetais 

A utilização de óleos vegetais como combustível em motores de combustão 

interna foi iniciada no século XIX por Rudolf Diesel. Já na década de 1930 os óleos 

vegetais foram utilizados como o principal combustível nos primeiros motores de ignição 

por compressão para, logo após, serem substituídos pelo óleo diesel em meados de 1940, 

devido a diminuição do preço do petróleo pela sua extração em grande escala 

(BIALKOWSKI, 2009).  

Recentemente tem havido uma renovada atenção aos óleos vegetais e gorduras 

animais para a obtenção de diversos biocombustíveis ou para sua utilização em forma 

pura como combustíveis nos motores de ignição por compressão, seja para a geração de 

energia elétrica ou para o uso no transporte ou em máquinas agrícolas em todos os países 

em desenvolvimento e industrializados (DATTA e MANDAL, 2016). Existem diversas 

razões para este ressurgimento deste interesse, dentre as quais estão: a redução das 

reservas de petróleo, o aumentando do consumo de energia, as preocupações ambientais 

para reduzir as emissões dos gases do efeito estufa e o desenvolvimento dos recursos 

locais para o apoio de empresas e produtores em pequena escala. 

2.1.1 Estrutura química 

O óleo vegetal contém principalmente triglicerídeos que são formados quando 

uma molécula de glicerol está ligada a três moléculas de ácidos graxos de cadeia longa, 

geralmente eles são encontrados no óleo vegetal em proporções de 90-98% juntamente 

com uma percentagem menor (1-5%) de ácidos graxos livres (BIALKOWSKI, 2009; 

LABECKI, 2010). Para a produção de biodiesel estes triglicerídeos podem reagir com o 

álcool na presença de um catalisador convertendo-se em monoglicerídeos, em um 

processo conhecido como transesterificação, no qual, normalmente o metanol é o álcool 

preferido para a produção de biodiesel por causa do seu baixo custo. Por outro lado, o 

óleo diesel mineral é composto por misturas complexas de hidrocarbonetos que contêm 

parafinas, naftalenos, olefinas e aromáticos (FERGUSON e KIRKPATRICK, 2001). A 

Figura 2.1 mostra as estruturas moleculares típicas do óleo vegetal, biodiesel e óleo diesel. 
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Fonte: Adaptado de (BIALKOWSKI, 2009) 

Figura 2.1 – Estruturas moleculares típicas do óleo vegetal, biodiesel e diesel 

Como se observa na Figura 2.1 o óleo vegetal contém maior número de ligações 

duplas se comparado com as do biodiesel e do óleo diesel, isso significa que é necessária 

uma maior quantidade de energia para quebrar essas ligações e iniciar o processo de 

combustão do óleo vegetal. Ao mesmo tempo, o tamanho da molécula do óleo vegetal é 

maior o que significa que o óleo vegetal pode cristalizar-se facilmente, tornando difícil 

seu uso em motores de combustão interna. Por outro lado, é possível observar que o 

processo de transesterificação permite transformar a molécula do óleo vegetal numa 

molécula de menor tamanho (biodiesel), permitindo que eles suportem temperaturas 

menores que as do óleo vegetal antes de cristalizar. 

2.1.1.1 Ácidos graxos dos óleos vegetais 

Os ácidos graxos, mais comumente encontrados nos óleos vegetais e gorduras de 

animais são: palmítico, esteárico, oleico, linoleico e linolênico. A variação do teor e da 

estrutura destes ácidos graxos tem um forte efeito sobre a combustão e características das 

emissões, dependendo principalmente do grau de saturação (quantidade de ligações 

duplas de carbono) e do comprimento das cadeias de carbono presentes no óleo vegetal 

(SCHÖNBORN et al., 2008). Já o biodiesel é composto por ésteres metílicos ou etílicos 
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de ácidos graxos obtidos pelo processo de transesterificação de óleos vegetais ou de 

gordura animal. 

A Tabela 2.1 apresenta a composição dos principais ácidos graxos (FA) presentes 

nos diversos tipos de óleos vegetais. Os dados desta tabela foram extraídos do trabalho 

realizado por HELLIER et al. (2015) que foram obtidos a partir dos valores médios de 

diferentes fontes bibliográficas, com a exceção do óleo de alga que foi determinado 

experimentalmente pelo autor do trabalho. 

Tabela 2.1 – Composição mássica dos ácidos graxos presentes no óleo vegetal 

Ácido 

graxo 

Número 

de 

carbonos 

Fórmula 

química 

Composição mássica [%] 

Alga Milho Amendoim Palma Colza Soja Girassol 

Palmítico C16:0 C16H32O2 51,0 12,6 10,0 43,5 4,7 10,7 6,6 

Esteárico C18:0 C18H36O2 2,0 2,2 4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 

Oleico C18:1 C18H34O2 39,0 31,1 51,8 40,0 58,5 22,0 27,0 

Linoleico C18:2 C18H32O2 7,0 51,0 28,0 9,0 21,5 53,0 61,0 

Linolênico C18:3 C18H30O2 0,0 1,0 0,0 0,3 10,5 7,5 0,0 

Fonte: (HELLIER et al., 2015)  

Já a Tabela 2.2 mostra a composição dos principais dos ésteres metílicos de ácidos 

graxos (FAME) presentes em diversos tipos de biodiesel. Os dados desta tabela foram 

extraídos do trabalho realizado por HOEKMAN et al. (2012), os quais foram obtidos 

calculando a média dos valores determinados em função de análises de numerosas fontes 

bibliográficas. 

Tabela 2.2 – Composição dos ésteres metílicos de ácidos graxos presentes no biodiesel 

Ácido graxo 

Número 

de 

carbonos 

Fórmula 

química 

Composição mássica do biodiesel [%] 

Milho Jatropha Palma Colza Soja Girassol 

Palmítico C16:0 C17H34O2 11,5 14,9 42,5 4,2 11,6 6,4 

Esteárico C18:0 C19H38O2 1,9 6,1 4,2 1,6 3,9 3,6 

Oleico C18:1 C19H36O2 26,6 40,4 41,3 59,5 23,7 21,7 

Linoleico C18:2 C19H34O2 58,7 36,2 9,5 21,5 53,8 66,3 

Linolênico C18:3 C19H32O2 0,6 0,3 0,3 8,4 5,9 1,5 

Fonte: (HOEKMAN et al., 2012) 

2.1.2 Principais propriedades dos óleos vegetais 

A Tabela 2.3 apresenta as principais propriedades dos óleos vegetais comparadas 

com as do óleo diesel, sendo que as propriedades do óleo diesel são aquelas definidas na 

Resolução ANP Nº 65. Analisando a tabela, é possível verificar que o óleo vegetal possui 

propriedades que divergem daquelas previstas na Resolução acima mencionada, tais 

como o baixo número de cetano, baixa volatilidade, elevada viscosidade (cerca de 10-12 
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vezes mais alta do que o diesel), que conduzem a problemas associados com o fluxo de 

combustível e partida a frio, a formação de depósitos no sistema de injeção, bicos 

injetores, câmara de combustão e dependendo do tipo de óleo, a elevada acidez pode ser 

prejudicial para as vedações e juntas feitas de borracha (KALAM e MASJUKI, 2004; 

BOUSBAA et al., 2012; LEENUS JESU MARTIN et al., 2012). 

Tabela 2.3 – Principais propriedades de diferentes óleos vegetais comparadas com as do óleo diesel 

Matéria prima 

Massa 

específica 

[kg/m3] 

Viscosidade 

cinemática 

[cSt] 

Número 

de cetano 

[-] 

PCS 

[MJ/kg] 

Índice 

de iodo 

[-] 

Diesela 820 - 850 2,0 a 4,5 ≥48 ≥45,0 - 

Mamona 955 251 42 37,4 84,5 

Coco 918 27 41 37,1 9,5 

Milho 910 33 38 39,5 115,5 

Semente de algodão 915 34 42 39,1 109 

Jatropha 940 34 39 38,8 90 

Palma 918 43 42 39,5 53 

Amendoim 903 40 42 39,8 92 

Colza 912 36 41 39,7 105 

Soja 914 31 38 39,6 135,5 

Girassol 916 35 37 39,6 132,5 
Fonte: (BLIN et al., 2013) 
aFonte: Resolução ANP Nº 65, de 9.12.2011 - DOU 12.12.2011 

2.1.2.1 Viscosidade cinemática e massa específica 

A viscosidade é definida como a resistência ao fluxo de um líquido, devido ao 

atrito interno. A viscosidade muda em função da temperatura, onde aumentos de 

temperatura permitem a diminuição da viscosidade do combustível. Na maioria dos casos, 

a viscosidade do óleo vegetal é sempre maior que a do óleo diesel (ver Tabela 2.3), sendo 

prejudicial no momento da injeção do combustível, já que a atomização é afetada pelo 

aumento do tamanho das gotículas do óleo vegetal, se comparadas as do óleo diesel, 

favorecendo por sua vez, o aumento do atraso de ignição. Por outro lado, quanto maior 

for a viscosidade do óleo vegetal este atua como um bom agente de lubrificação podendo 

diminuir as perdas por atrito melhorando a eficiência mecânica. 

Já a massa específica é definida como a massa por unidade de volume. A massa 

especifica encontrada nos óleos vegetais é sempre superior ao do óleo diesel (ver Tabela 

2.3), isto implica que uma gotícula de óleo vegetal injetada no cilindro do motor possui 

maior massa em comparação com uma gotícula de óleo diesel do mesmo volume, 

podendo liberar inclusive uma maior quantidade de energia dependendo do seu poder 

calorífico. Ao mesmo tempo a maior massa especifica do óleo vegetal permite uma 

separação mais eficaz da umidade que possa estar contida no combustível. 
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2.1.2.2 Poder calorifico 

O poder calorifico é quantidade de energia contida no combustível por unidade de 

massa ou volume. O poder calorífico superior (PCS) é determinado quantificando a 

energia térmica liberada na vaporização e combustão completa do combustível, 

geralmente ele é obtido usando uma bomba calorimétrica. Já o poder calorífico inferior 

(PCI) é obtido matematicamente subtraindo do valor do poder calorifico superior a 

quantidade de energia gasta com a vaporização d’água contida no combustível. 

Na maioria dos casos o PCI do óleo vegetal é inferior ao do diesel, indicando que 

mais massa de óleo vegetal é necessária para produzir a mesma quantidade de energia 

gerada pelo óleo diesel, mas esta diferença de energia pode ser compensada pela maior 

massa específica encontrada no óleo vegetal. 

2.1.2.3 Número de cetano 

O atraso da ignição é o tempo transcorrido a partir do momento que o combustível 

é injetado para dentro da câmara de combustão até o início da combustão. O número de 

cetano (NC) é um indicador do nível de atraso da ignição do combustível aplicado em 

motores de ignição por compressão. Combustíveis com baixo número de cetano 

apresentam um maior atraso de ignição, podendo ocasionar baixa eficiência térmica, 

perdas de potência, elevadas emissões de hidrocarbonetos e material particulado, entre 

outros (FERRARI, 2014). 

Para determinar o número de cetano geralmente é utilizado um motor padrão com 

razão de compressão variável e medição do atraso da ignição. Na maioria das vezes é 

usado o motor CFR (Cooperative Fuel Research), nele são testadas misturas de dois 

combustíveis com alta e baixa qualidade de ignição, determinando uma curva 

representativa da variação do NC em função do percentual da mistura (REIF, 2014). 

O número de cetano 100 é atribuído ao n-hexadecano (cetano) por sua alta 

qualidade de ignição, enquanto para o metilnaftaleno de baixa qualidade de ignição é 

atribuído o valor do número de cetano de zero. Sendo que quando utilizado o 

heptametilnonano é considerado o valor do NC de 15. Para determinar o número de cetano 

do combustível desejado são realizados ensaios no motor CFR e com os resultados é 

determinado o valor do seu NC por interpolação, utilizando a curva representativa do NC 

anteriormente determinada (FERRARI, 2014; REIF, 2014). 
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2.1.2.4 Calor especifico 

O calor específico é definido como a quantidade de energia necessária para elevar 

a temperatura de uma determinada substancia em um 1°C. Os óleos vegetais apresentam 

calores específicos maiores que os do óleo diesel e isso significa que é mais difícil 

aumentar a temperatura do óleo vegetal que a do óleo diesel, podendo-se obter maiores 

tempos de vaporização com o óleo vegetal (KEGL et al., 2013). Diversos trabalhos 

verificaram que o calor especifico dos óleos vegetais tende a aumentar em função do 

aumento do grau de instauração (número de ligações duplas) existentes nos ácidos graxos 

(MORAD et al., 2000; FASINA e COLLEY, 2008; OLASHEU et al., 2015). 

2.1.2.5 Índice de Iodo 

O índice de iodo ou número de iodo é a massa de iodo (geralmente em gramas) 

suficiente para poder saturar os ácidos graxos não saturados presentes em cem gramas de 

gordura neutra (triglicéridos). O valor do índice de iodo indica a medida de insaturação 

total dos óleos vegetais, assim pode ser usado como um indicador da sua susceptibilidade 

à oxidação (BLIN et al., 2013). Como mostrado na Tabela 2.3, este parâmetro é específico 

para cada oleaginosa, tornando-se possível verificar a natureza da biomassa utilizada por 

meio deste parâmetro. Embora a viscosidade dos óleos vegetais aumente com a 

insaturação total, o valor de iodo não é um parâmetro que pode ser usado para tirar 

conclusões sobre a qualidade do óleo vegetal ou a potencial presença de impurezas (BLIN 

et al., 2013). 

2.1.3 Norma DIN 51605:2010 

Na Alemanha a utilização do óleo de Colza e biodiesel como combustível é cada 

vez mais exigida em particular pela agricultura e por companhias de navegação. Para 

tornar possível a utilização direta do óleo de Colza em motores diesel foram definidos 

valores limites das principais propriedades que permitam sua utilização como 

combustível (REMMELE e THUNEKE, 2007). Por esse motivo, sob a liderança do 

Centro de Tecnologia e Apoio (Technologieund Förderzentrum), em 1996 teve origem a 

proposta da criação da norma DIN V 51605 a qual definiria a qualidade exigida para que 

o óleo de Colza pudesse ser usado como combustível em motores diesel. 
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Tabela 2.4 – Propriedades dos óleos vegetais Norma DIN 51605:2010 

Parâmetro Método Mín. Máx. Unidade 

Densidade a 15°C 
DIN EN ISO 3675 

DIN EN ISO 32185 
910,0 925,0 kg/m3 

Viscosidade a 40°C DIN EN ISO 3104 - 36,0 mm2/s 

Poder calorifico inferior 
DIN 51900-1.2 

DIN 51900-1.3 
36,0 - MJ/kg 

Índice de Iodo DIN EN 14111 - 125,0 gI2/100g 

Acidez DIN EN 14104 - 2,0 mg KOH/g 

Ponto de fulgor DIN EN ISO 2719 101,0 - °C 

Número de cetano DIN EN 15195 40,0 - - 

Estabilidade a oxidação a 110 °C DIN EN 14112 6,0 - h 

Contaminantes totais DIN EN 12662-1998-10 - 24,0 mg/kg 

Teor de enxofre 
DIN EN ISO 20884 

DIN EN ISO 20846 
- 10,0 mg/kg 

Teor de fósforo DIN 51627-6 - 3,0 mg/kg 

Teor de cálcio DIN 51627-6 - 1,0 mg/kg 

Teor de magnésio DIN 51627-6  1,0 mg/kg 

Conteúdo de água DIN EN ISO 12937 - 750,0 mg/kg 

Fonte: (DEUSTCHES-INSTITUT-FÜR-NURMING, 2010) 

Finalmente, após diversas modificações e adequações, foi criada e publicada a 

norma DIN 51605:2010 (ver Tabela 2.4) que define os requisitos que deve ter o Óleo de 

Colza para ser usado como combustível em motores diesel (REMMELE e THUNEKE, 

2007; BLIN et al., 2013). 

Mesmo que a norma tenha sido criada em função da utilização do óleo de Colza, 

diversos trabalhos utilizaram esta norma para avaliar a qualidade do óleo vegetal antes de 

seu uso como combustível em motores diesel (KUMAR et al., 2010; MBARAWA, 2010; 

HARTMANN et al., 2012; LABECKI et al., 2012; KARABEKTAS et al., 2013).  

2.2 Uso de óleos vegetais em motores de ignição por compressão 

2.2.1 Utilização de biodiesel 

Ultimamente, em diversos países, um dos biocombustíveis mais usados para a 

redução do consumo do óleo diesel é o biodiesel que, no caso do Brasil, foi introduzido 

na matriz energética nacional de forma obrigatória por meio do Programa Nacional de 

Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), inicialmente com a adição de uma mistura de 2% 

de biodiesel ao óleo diesel (B2), em 2008. O percentual foi ampliado para 5% (B5) em 

janeiro do 2010 e para 7% (B7) em novembro de 2014. Com a aprovação da Lei nº 

613/2015 este percentual será ampliado para 8% (B8) a partir de abril de 2017 e 
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continuará aumentando progressivamente para 9% (B9) em 2018 e 10% (B10) em 2019 

(ANP, 2016). 

O biodiesel é composto por uma mistura de mono-alquil ésteres de ácidos graxos 

de cadeia longa, produzidos a partir de óleos vegetais ou gorduras animais mediante o 

processo de transesterificação (LEUNG et al., 2010). Este combustível alternativo está 

sendo utilizado em diversos países porque possui propriedades relativamente semelhantes 

ao óleo diesel, as quais permitem seu uso na maioria dos motores diesel sem realizar 

nenhuma modificação significativa no motor (HOEKMAN et al., 2012; DATTA e 

MANDAL, 2016). As vantagens relatadas com seu uso geralmente incluem redução nas 

emissões de monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC) e de material particulado 

(PM) em comparação com as do óleo diesel convencional (RAHEMAN e PHADATARE, 

2004; RAKOPOULOS et al., 2006; GUMUS e KASIFOGLU, 2010; BEHÇET, 2011; 

DATTA e MANDAL, 2016). Por outro lado, a sua viscosidade melhora a capacidade de 

lubrificação do motor podendo prolongar sua vida útil (HOEKMAN et al., 2012; 

LANJEKAR e DESHMUKH, 2016). 

Entre as desvantagens do uso de biodiesel estão o seu menor poder calorifico, a 

sua instabilidade química e maior viscosidade, que ocasionam condições desfavoráveis 

para uma combustão completa, reduzindo a eficiência do motor e consequentemente 

refletindo em um aumento do consumo de combustível (DATTA e MANDAL, 2016). 

Além das desvantagens encontradas nas propriedades do biodiesel existem grandes 

desvantagens no que se refere a sua produção, já que está precisa de profissionais 

especializados e equipamentos sofisticados para a realização do processo de 

transesterificação, aumentando ainda mais o custo final do biodiesel, devido aos custos e 

implicações do transporte da matéria prima até as industrias especializadas e posterior 

retorno do biodiesel aos postos de distribuição e locais de consumo (VERMA e 

SHARMA, 2016). 

2.2.2 Utilização de óleos vegetais 

Os trabalhos de RAMADHAS et al. (2004) e ALTIN et al. (2001) demostram que 

a eficiência térmica obtida com o uso de óleos vegetais puros começa sendo ligeiramente 

menor comparada com a do óleo diesel, mas esta diminui gradualmente em função do 

tempo de operação do motor. Isto porque a utilização do óleo vegetal puro como 

combustível ocasiona diversos problemas associados com suas propriedades, 
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principalmente por sua elevada viscosidade, baixo número de cetano e a sua longa 

estrutura química, que dificultam a obtenção de uma combustão completa no interior do 

cilindro (HARTMANN et al., 2012; BLIN et al., 2013; RAKOPOULOS et al., 2014). 

Diversas pesquisas sugerem que a maioria dos inconvenientes anteriormente 

mencionados podem ser solucionados com um aquecimento prévio do óleo vegetal, 

aumento da pressão de injeção, ajuste do ponto de injeção e aumento da temperatura 

interna na câmara de combustão, entre outros (KALAM e MASJUKI, 2004; NWAFOR, 

2004; AGARWAL e RAJAMANOHARAN, 2009). Também foi evidenciado que o 

grande interesse no óleo vegetal motivou alguns fabricantes de motores a lançaram kits 

de conversão constituídos por diversos trocadores de calor e sistemas de filtragem para a 

utilização direta de óleos vegetais em motores diesel (MONDAL et al., 2008). 

2.2.2.1 Preaquecimento dos óleos vegetais 

Para diminuir os efeitos causados pela elevada viscosidade do óleo vegetal é 

recomendada a realização de um preaquecimento do combustível. Este aumento de 

temperatura permite diminuir a sua viscosidade, melhorando a sua atomização e posterior 

vaporização favorecendo a diminuição do atraso da ignição (YILMAZ e MORTON, 

2011). As pesquisas realizadas por BARI et al. (2002); PIMENTEL (2002); NWAFOR 

(2004); YILMAZ e MORTON (2011) compararam os resultados obtidos em testes com 

óleo diesel e diversos óleos vegetais com temperaturas variando desde 80 até 90°C. Para 

todos os casos se verificou uma diminuição da eficiência térmica que refletiu num 

aumento do consumo específico do combustível. Já nas emissões todos os trabalhos 

encontraram uma diminuição das emissões de NOx, mas apresentaram maiores emissões 

de CO e CO2. Resultados similares também foram encontrados nos trabalhos de 

RAMADHAS et al. (2004); CHAUHAN et al. (2010); MISRA e MURTHY (2010), mas 

eles descreveram a aparição de elevadas concentrações de depósitos ao redor do bico 

injetor no final dos ensaios. Já o trabalho de LI et al. (2010) afirmam que é possível 

reduzir esse acúmulo dos depósitos em torno do bico injetor com pequenas quantidades 

controladas de aditivo misturado com o óleo vegetal preaquecido. 

O trabalho de HELLIER et al. (2015) verifica a relação da composição dos ácidos 

graxos existentes no óleo vegetal com os efeitos da sua utilização em motores diesel. No 

trabalho foram utilizados sete diferentes óleos vegetais preaquecidos a 60°C, sendo que 

os resultados mostraram que dentre todos os óleos vegetais testados o óleo de alga e óleo 
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palma obtiveram menores atrasos de ignição e eficiências térmicas próximas a do óleo 

diesel, o autor atribuiu este fenômeno a elevada concentração de ácidos graxos palmítico 

e oleico existentes na composição de ambos óleos vegetais, devido ao reduzido número 

de ligações duplas (ver Tabela 2.1).  

Todos os trabalhos anteriormente descritos com ou sem preaquecimento do óleo 

vegetal, fizeram ensaios de curta duração (menores a 10 horas) mantendo todas as 

configurações de fábrica do motor, apenas realizando o aquecimento do combustível para 

a redução da viscosidade. Já no trabalho de DUCA e TOSCANO (2014) ensaios de longa 

duração acima de 2 mil horas, foram realizados com óleos vegetais preaquecidos até 70°C 

e avaliaram o desempenho e o desgaste do motor. Os resultados mostram que para longos 

períodos de funcionamento o óleo vegetal mesmo preaquecido ainda apresenta uma 

combustão incompleta ocasionando a adesão dos anéis do pistão no cilindro devido ao 

acumulo de depósitos, prejudicando a sua correta vedação e permitindo a contaminação 

do óleo lubrificante com o óleo vegetal, podendo reduzir drasticamente a vida útil do 

motor. 

2.2.2.2 Aumento da pressão de injeção do combustível 

Analisando os trabalhos anteriores verifica-se que mesmo com o preaquecimento 

do óleo vegetal a viscosidade ainda elevada impede a correta fluidez do combustível, 

obtendo uma pulverização do combustível com menor dispersão produzindo uma 

combustão deficiente. Uma alternativa para melhorar a atomização do óleo vegetal 

previamente preaquecido é o aumento da pressão de injeção do combustível como foi 

demostrado no trabalho de VOJTÍŠEK-LOM et al. (2012). 

Os trabalhos de HARIHARAN e REDDY (2011); DESHMUKH et al. (2012) 

demostraram também que o aumento da pressão de injeção usando óleos vegetais 

previamente aquecidos, permite melhorar a atomização com a redução do diâmetro médio 

das gotículas do combustível injetado, diminuindo assim os atrasos da ignição, obtendo 

uma combustão mais completa, aumentando a eficiência térmica e reduzindo 

significativamente as emissões de CO e HC. 

2.2.2.3 Utilização de misturas de óleos vegetais com diesel 

A utilização do óleo vegetal puro mostrou que, mesmo aumentando a temperatura 

do combustível e modificando a pressão de injeção do motor, este combustível ainda 
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apresenta uma combustão inadequada devido a suas propriedades, que reduzem sua 

eficiência térmica e incrementa as emissões poluentes do motor. Uma alternativa mais 

atrativa para reduzir os efeitos indesejados é a utilização parcial do óleo vegetal como 

combustível em diferentes proporções. 

Misturas sem preaquecimento com concentrações elevadas de óleo vegetal no 

diesel maiores que 50% em volume, apresentam os mesmos efeitos encontrados quando 

usado óleo vegetal puro preaquecido, tornando necessário o preaquecimento da mistura 

para obter melhores resultados (AGARWAL et al., 2008; RAKOPOULOS et al., 2011; 

WANDER et al., 2011). 

Resultados similares foram encontrados no trabalho de INOUE (2008) onde foi 

estudada a influência do aumento da concentração de óleo vegetal de soja na mistura com 

diesel, verificando que concentrações acima de 50% produzem uma redução da eficiência 

térmica maior que 5%, apresentando uma elevada formação de resíduos. Já concentrações 

baixas menores que 10% em volume não influenciaram no regime de trabalho, mantendo 

uma potência nominal e torque quase constantes com relação aos obtidos com óleo diesel. 

Além disso foi verificado que o consumo específico do combustível aumenta na medida 

em que é aumentada a concentração de óleo vegetal na mistura. 

Como anteriormente foi evidenciado o uso de grandes proporções de óleo vegetal 

na mistura podem trazer alterações no comportamento do motor, mas diversos trabalhos 

conduzidos com 30% de óleo vegetal apresentaram resultados próximos dos obtidos com 

óleo diesel. Isso foi evidenciado nos trabalhos de KALAM e MASJUKI (2004) e SIDIBÉ 

et al. (2010), onde para misturas com até 30% de óleo vegetal comparadas com os 

resultados usando óleo diesel, apresentaram uma pequena diminuição da potência efetiva 

e do calor liberado pelo combustível, já as concentrações de HC, CO e material 

particulado foram reduzidas de tal forma que não apresentaram acumulações 

significativas de depósitos ao redor do bico injetor. 

Nos trabalhos de WANG et al. (2006); MISRA e MURTHY (2011); LEENUS 

JESU MARTIN et al. (2012) foram encontradas diminuições das emissões de NOx e 

eficiências térmicas ao freio próximas as encontradas com o óleo diesel usando misturas 

de até 35% de óleo vegetal. 

Os resultados encontrados por RAKOPOULOS et al. (2006); KUMAR et al. 

(2010) confirmam que pequenas fracções de até 20% de volume de óleo vegetal podem 
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ser usadas eficazmente sem realizar nenhuma modificação no motor, nem 

preaquecimento da mistura. Obtendo pequenas variações da eficiência térmica comparada 

com a obtida com o óleo diesel.  

RAKOPOULOS et al. (2014) avaliaram a influência das propriedades de vários 

biocombustíveis sobre o desempenho e suas emissões usando um motor monocilíndrico 

de alta rotação. Misturas de óleo vegetal de semente de algodão com óleo diesel em 

proporções de 10, 20 e 50% em base volumétrica foram testadas em um motor diesel 

medindo o consumo de combustível, temperatura dos gases, pressão na câmara de 

combustão e as emissões de NOx, CO e HC. Os resultados mostraram que a curva de 

pressão na câmara combustão é ligeiramente deslocada mostrando um atraso na queima 

das misturas com o óleo vegetal. Este atraso é agravado a medida que o percentual da 

mistura é incrementado. As temperaturas dos gases atingidas no início da combustão 

foram próximas as encontradas com óleo diesel, diminuindo de forma gradativa a medida 

que a percentagem do óleo vegetal foi aumentada nas misturas, já as emissões 

apresentaram um aumento de CO e HC a medida em que o percentual da mistura foi 

incrementado. 

KARABEKTAS et al. (2013) demostraram experimentalmente que misturas com 

proporções baixas de 15% de óleo de Colza com óleo diesel podem ser utilizadas sem 

obter alterações significativas no desempenho do motor mesmo sem realizar um pré-

aquecimento do combustível, dessa forma não requereria nenhuma modificação nos 

motores. Embora as misturas tenham uma viscosidade relativamente próxima a do óleo 

diesel, as outras propriedades do óleo vegetal fizeram com que a eficiência térmica efetiva 

seja ligeiramente mais baixa que a obtida com o óleo diesel. 

Seis combinações diferentes de misturas de óleo refinado de semente de algodão 

foram testadas por DAHO et al. (2013) em proporções de 20, 40, 60 e 100% em volume. 

Foi medida a distribuição do tamanho de gotículas de combustível por meio de um 

equipamento de difração a laser, dessa forma foi possível comparar a atomização no 

momento da injeção do combustível mostrando que para concentrações de 20% de óleo 

vegetal o diâmetro das gotículas foi levemente superior aos encontrados quando testado 

com o óleo diesel. Dessa forma o autor afirma que em misturas de até 40% de óleo 

refinado de semente de algodão, trabalhando com cargas superiores a 50% da potência 

nominal máxima, é possível obter uma boa combustão apresentando resultados de 

funcionamento similares aos obtidos com óleo diesel. No entanto, na medida que a 
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proporção da mistura foi aumentada o consumo específico do combustível aumentou 

gradativamente, mas a eficiência térmica ao freio foi ligeiramente reduzida. 

LEENUS JESU MARTIN et al. (2012) estudaram a utilização de óleo de semente 

de algodão num motor de ciclo diesel monocilíndrico de 5,2 kW com injeção direta. 

Diferentes tempos de injeção de combustível e misturas de óleo vegetal com diesel foram 

testadas com e sem preaquecimento, percebendo que com o ajuste do tempo de injeção 

houve uma melhora da eficiência térmica com 30% de óleo de Colza. Ao mesmo tempo 

foi verificado que o preaquecimento desta mistura até 90°C aumentou a eficiência em 

2%. Também foi demonstrado que mesmo ajustando o tempo de injeção do combustível 

se obteve uma baixa eficiência térmica efetiva quando utilizado o óleo vegetal puro, já 

com um preaquecimento de até 110°C a eficiência térmica chegou a ficar próxima da 

obtida com a mistura de 30% de óleo de Colza sem preaquecimento. 

LABECKI et al. (2012) testaram misturas de óleo de Colza com óleo diesel num 

motor de injeção direta usando um sistema de injeção eletrônica common-rail. Foram 

variados diversos parâmetros, com o intuito de melhorar a combustão da mistura dos 

combustíveis, tais como: a pressão de injeção e tempos de injeção. Os resultados 

mostraram que ajustando a pressão de injeção e o tempo de injeção foi possível alcançar 

níveis equivalentes de desempenho à do óleo diesel para misturas de até 30% de óleo de 

Colza. 

No intuito de aumentar a proporção da mistura de óleos vegetais com óleo diesel 

e sua eficiência térmica AYDIN (2013) realizou um estudo experimental aplicando um 

revestimento térmico de ZrO2 na cabeça do pistão, superfície do cabeçote e das válvulas 

de admissão e exaustão. Nos experimentos óleos de algodão e de girassol foram 

misturados com óleo diesel em proporções de 15 até 35% de volume e testados num motor 

monocilíndrico.  

Os resultados mostraram que não se encontraram anomalias no funcionamento do 

motor após 100 h de operação. No entanto, foram evidenciadas pequenas fissuras nas 

camadas do revestimento na proximidade das bordas da câmara de combustão, 

provavelmente devido a dilatação do pistão. Mas nos ensaios com as misturas dos óleos 

vegetais foi evidenciado que os parâmetros de desempenho do motor, tais como potência 

efetiva, torque, pressão média efetiva e valores de consumo específico do combustível, 

melhoraram com a aplicação do revestimento térmico. Nestes ensaios, as misturas com 
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óleo de girassol tiveram melhores desempenhos de torque e potência, quando comparadas 

com as do óleo de algodão. Como esperado, as emissões de CO e HC foram 

consideravelmente reduzidas com o uso do revestimento no motor quando utilizadas as 

misturas dos óleos vegetais. No entanto, as emissões de NOx aumentaram, provavelmente 

devido ao aumento da temperatura no interior do cilindro. 

2.2.2.4 Adição de hidrogênio ou oxigênio em motores operando com óleos vegetais 

Os diversos resultados anteriormente mencionados mostraram que grandes 

proporções de óleo vegetal na mistura acima de 50%, não podem ser utilizados sem 

aquecimento prévio do combustível. Por outro lado, misturas de até 30% de óleo vegetal 

no diesel podem ser usadas nos motores diesel sem a necessidade de preaquecimento do 

combustível, mas continuam apresentando uma diminuição na eficiência térmica do 

motor refletindo em um aumento do consumo do combustível e emissões. 

Dessa forma se percebe que mesmo as misturas de óleos vegetais não conseguem 

solucionar as limitações associadas à combustão incompleta do óleo vegetal, mas o 

trabalho de SENTHIL KUMAR et al. (2003) afirmam que alguns dos principais 

problemas da combustão dos óleos vegetais podem ser solucionados com a adição de 

pequenas quantidades de hidrogênio misturados com o ar de admissão, como foi 

evidenciado quando utilizado óleo de Jathopra. Os resultados mostraram que a injeção 

de quantidades de até 5% de hidrogênio em massa no ar de admissão aumenta o 

desempenho do motor, reduz as emissões de CO e HC e aumenta a pressão dos gases no 

interior do cilindro. 

Outra alternativa para melhorar a combustão dos óleos vegetais foi analisada por 

LI et al. (2013) que investigaram o aumento de oxigênio no ar de admissão de um motor 

diesel utilizando óleo de Colza como combustível. O motor utilizado tinha uma potência 

nominal máxima de 134 kW, onde os ensaios foram realizados com 50% dessa potência. 

Inicialmente foi testado o óleo de Colza sem adição de oxigênio, para posteriormente 

aumentar as concentrações de oxigênio até atingir uma concentração em volume de 24% 

de oxigênio no ar de admissão. Os resultados obtidos foram comparados com os do óleo 

diesel sem enriquecimento, verificando que o aumento de oxigênio do ar de admissão 

diminui o atraso da ignição e a duração da combustão pré-misturada, também se verificou 

que aumentaram os valores máximos da pressão e temperatura dentro do cilindro. Já o 
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material particulado, as emissões de CO e de hidrocarbonetos foram significativamente 

reduzidos, enquanto que as emissões de NOx aumentaram em grande proporção. 

2.3 Utilização de hidrogênio em motores de ignição por compressão 

O hidrogênio é um combustível alternativo não-tóxico, inodoro, renovável e 

reciclável, isto o torna um candidato promissor como fonte de energia limpa. O uso deste 

combustível permite melhorar significativamente a qualidade do ar ambiente, já que não 

contem na sua composição carbono (KARAGÖZ et al., 2016). Os três métodos mais 

utilizados para adicionar o hidrogênio no motor diesel, são: injeção continua e injeção 

controlada no coletor de admissão de ar e injeção direta no interior da câmara de 

combustão do motor (KÖSE e CINIVIZ, 2013; DEB et al., 2015).  

A injeção continua de H2 no coletor de admissão é o método mais simples, porém 

obriga a utilização de válvulas corta fogo para evitar o fenômeno de flashback. O método 

de injeção controlada permite definir a quantidade e o momento exato da injeção de H2 

no coletor de admissão, mas para isso é necessária a utilização de um injetor de gás 

devidamente calibrado e sincronizado com a bomba injetora de combustível do motor. 

Além disso, ambos os métodos de injeção de hidrogênio levam a uma diminuição da 

eficiência volumétrica do motor já que o hidrogênio desloca parte do volume do ar 

admitido no coletor (BATMAZ, 2013; KÖSE e CINIVIZ, 2013; HAMDAN et al., 2015; 

KARAGÖZ et al., 2015). A injeção direta do hidrogênio na câmara de combustão do 

motor reduz os efeitos da diminuição da eficiência volumétrica, no entanto, apresenta 

grandes dificuldades na concepção e instalação do injetor de gás. Isto porque o injetor de 

gás deve ser projetado para introduzir o hidrogênio a alta pressão e suportar elevadas 

temperaturas, além de solucionar os problemas associados com as modificações 

necessárias do cabeçote para sua instalação no motor (KÖSE e CINIVIZ, 2013). 

Experimentos realizando uma injeção controlada de hidrogênio no coletor de 

admissão produziram divergências nos resultados obtidos. DEB et al. (2015) mostraram 

que a injeção de hidrogênio de forma controlada reduz as emissões de CO2, CO e HC, 

mas apresenta um aumento nas emissões de NOx devido ao aumento da temperatura 

média dos gases no cilindro, que ao mesmo tempo reduz o consumo específico de 

combustível. Por outro lado, KARAGÖZ et al. (2016) obtiveram os mesmos resultados 

no que concerne as emissões, porém apresentaram um aumento no consumo especifico 

de combustível, ambos atribuídos a diminuição da eficiência volumétrica. Já DE 
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MORAIS et al. (2013) afirmam que a injeção de hidrogênio de forma controlada no 

coletor de admissão não afetou o consumo de combustível nem a eficiência térmica, mas 

foram obtidas reduções das emissões de CO2 de até 12%. Os trabalhos citados acima 

utilizam hidrogênio com pontos de injeções diferentes e isso influencia diretamente na 

uniformidade da mistura provocando em determinadas situações uma ineficiência no 

processo de combustão. 

Já para baixas cargas verificou-se que a adição de hidrogênio de forma continua 

aumenta o consumo específico do combustível, mas o diminui em cargas acima de 50% 

da potência nominal, mesmo apresentando uma redução da eficiência volumétrica do 

motor (MORSY et al., 2015). Este fenômeno também foi evidenciado no trabalho de 

BATMAZ (2013). SANDALCI e KARAGÖZ (2014) os quais demostraram que existe 

uma melhora no processo de combustão devido ao aumento da velocidade de propagação 

da chama, onde o pico máximo de pressão e a taxa de liberação de calor também 

aumentaram com o aumento do teor de hidrogênio injetado, mostrando que existe um 

avanço no início da combustão. 

Com relação as emissões de material particulado ZHOU et al. (2015) verificaram 

que a massa e o tamanho do material particulado são reduzidos com o aumento da adição 

de hidrogênio. Ele afirma que quando o motor opera em baixas ou médias cargas, o 

hidrogênio promove um tempo de permanência maior, favorecendo o aumento da 

temperatura dos gases e a oxidação das partículas de fuligem do diesel (PM). Esses efeitos 

contribuem para a diminuição do diâmetro médio das partículas produzidas na 

combustão. Já em cargas elevadas (acima de 50% da potência nominal), a redução do 

oxigênio disponível devido a injeção de hidrogênio tende a afetar a oxidação das 

partículas de fuligem, resultando em partículas primárias de maior dimensão. 

A revisão bibliográfica acima mostra que a adição de hidrogênio em motores de 

ignição por compressão operando com puro óleo diesel pode influenciar o desempenho e 

as emissões de maneira positiva ou negativa em função do método utilizado e da 

quantidade do hidrogênio injetado, no entanto existe pouca investigação em relação a sua 

influência quando os motores operam com biodiesel ou com misturas de óleos vegetais 

com diesel. 
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2.4 Grupos geradores 

Os grupos geradores possuem algumas características de operação que devem ser 

consideradas no momento da sua análise, especificamente eles trabalham em rotações 

constantes já que seu objetivo principal é a geração de energia elétrica em uma frequência 

constante (Ex. 50 ou 60 Hz). Para poder obter essa frequência constante o motor deve 

manter a mesma rotação para qualquer demanda de carga, com o aumento da carga a 

rotação tende a aumentar o que é impedido pelo governador mecânico ou eletrônico da 

bomba injetora, reduzindo a quantidade de combustível injetado até que a rotação retorne 

ao valor desejado (GANESAN, 2007). 

Os grupos geradores a diesel são muito utilizados no mundo todo devido a sua 

fácil implementação, especificamente em sistemas isolados. Analisando a partir do ponto 

de vista do setor elétrico, no Brasil, o sistema isolado é definido como aquele que se 

caracteriza por não ser assistido pelo Sistema Interligado Nacional (SIN). Em sua extensa 

maioria, são utilizados grupos geradores a diesel para abastecimento de energia elétrica 

nesses locais. Por exemplo, no estado do Pará até 2015 no total eram 26 sistemas isolados 

que usavam grupos geradores a diesel, com um total de 156 grupos geradores diesel 

instalados, com potência instalada total de aproximadamente 97 MW, consumindo em 

média 8.946 m3/mês de diesel que representaram um custo de R$ 23 milhões de reais por 

mês gastos só com combustível diesel (RIBEIRO, 2016). 

2.5 Análise da combustão em motores diesel 

O processo de combustão em motores diesel pode ser dividido em três fases, o 

atraso da combustão, a combustão pré-misturada e a combustão difusiva. A combustão é 

comumente descrita em função da análise da curva de pressão e da taxa de liberação de 

calor como se mostra na Figura 2.2. 
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Fonte: Adaptado de (FERRARI, 2014) 

Figura 2.2 – Curvas de pressão no interior do cilindro e massa de combustível queimado 

característicos em motores diesel 

2.5.1 Atraso da combustão 

O atraso da combustão representado como a primeira fase (A-B) da Figura 2.2, 

inicia quando o combustível começa a entrar na câmara de combustão e termina no início 

da combustão com a primeira liberação de energia na forma de calor. Um determinado 

tempo é transcorrido, durante o processo A-B, onde as gotículas de combustível 

vaporizam progressivamente até atingir a temperatura de ignição. Observando a Figura 

2.2 verifica-se uma queda na taxa de liberação de calor porque parte da energia está sendo 

perdida para a vaporização do combustível e posterior ignição. Os processos que ocorrem 

durante o atraso da ignição podem ser divididos em dois: físicos e químicos (FERRARI, 

2014).  

Os processos físicos são: 

 Pulverização e formação de gotículas de combustível 

 Aquecimento do combustível líquido e vaporização 

 Difusão do combustível vaporizado no ar para formar uma mistura inflamável. 
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Os processos químicos são: 

 A decomposição dos hidrocarbonetos pesados em componentes mais leves 

 Reações químicas de pré-ignição entre os componentes decompostos e o 

oxigênio. 

É errado pensar que os atrasos devido aos fenômenos físicos e químicos podem 

ser aditivos, já que eles se sobrepõem e a velocidade de reação química aumenta à medida 

que o combustível e o ar são misturados. Portanto, a primeira parte do atraso da ignição 

é considerada dominada pelos processos físicos, que resultam na formação de uma 

mistura combustível. Já a segunda parte do atraso da ignição pode ser considerada 

dominada pelas mudanças químicas que levam à autoignição (GUPTA, 2013; FERRARI, 

2014). 

2.5.2 Combustão rápida descontrolada ou combustão pré-misturada 

Nesta segunda fase (B-C) o combustível que foi misturado com o ar durante o 

período do atraso da ignição, entra em rápida combustão produzindo taxas de libertação 

de energia muito elevadas e consequentemente aumento rápido da pressão no interior do 

cilindro. A magnitude do aumento da pressão durante este período geralmente define o 

valor máximo da pressão no ciclo. Por razões estruturais, para reduzir as tensões 

mecânicas é importante limitar o pico de pressão, bem como sua taxa de crescimento. 

Picos de pressão elevados fazem com que elevadas temperaturas sejam encontradas no 

interior do cilindro, consequentemente, contribuem para o aumento das emissões de NOx 

e aumento das cargas térmicas sobre o sistema de arrefecimento (MARTYR e PLINT, 

2007; BRUNETTI, 2012). 

2.5.3 Combustão misturada controlada ou combustão difusiva 

Na terceira fase (C-D) a combustão é controlada pelos processos da mistura do ar 

com as gotículas de combustível pulverizadas pelo bico injetor. Além disso, a liberação 

de energia nesse período é moderada (ver Figura 2.2), controlada pela taxa de injeção do 

combustível. 

O combustível e o ar previamente misturados durante a primeira fase (atraso da 

ignição) são totalmente consumidos no final do período da combustão pré-misturada, 

obtendo elevadas temperaturas no interior do cilindro, favorecendo para que qualquer 

combustível residual injetado entre rapidamente em combustão após se encontrar com as 
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quantidades necessárias de oxigênio. Qualquer aumento adicional da pressão no interior 

do cilindro é controlado pela taxa de injeção do combustível, bem como pelos processos 

de mistura e de difusão (FERRARI, 2014). 

Motores que funcionam em baixas rotações devem ser projetados para garantir 

uma mistura rápida do combustível e ar durante a terceira fase, a fim de concluir o 

processo de combustão o mais cedo possível ainda no curso de expansão (FERGUSON e 

KIRKPATRICK, 2001). 

Uma baixa taxa de combustão, por vezes referida como a pós-combustão, pode 

ocorrer quase no final do curso de expansão do motor. Isto porque uma pequena fração 

de combustível pode não ter entrado em combustão na fase (C-D), geralmente ocasionada 

por uma mistura não uniforme durante esse período, que promove uma combustão 

incompleta com maiores quantidades de produtos dissociados não oxidados denominados 

hidrocarbonetos não queimados (GUPTA, 2013). 

A fase final de combustão (pós-combustão) é indesejável, pois reduz a potência e 

eficiência térmica do motor, além de aumentar a liberação de material particulado nas 

emissões do motor. Esta pode ser eliminada através do fornecimento de ar em excesso e 

criando mais turbulência por meio dos efeitos de rotação de fluxo como swirl e tumble 

que auxiliam para a obtenção de uma melhor mistura do ar e combustível na câmara de 

combustão (PULKRABEK, 2004). 

A Figura 2.2 é uma representação ideal típica da pressão e da taxa de liberação de 

calor no interior do cilindro de um motor de ignição por compressão. Nos processos 

experimentais um sensor piezelétrico instalado em um ponto especifico do cabeçote é 

utilizado para a medição da pressão dos gases no interior do cilindro. Pequenas 

combustões espontâneas podem não ser detectadas dependendo do local onde elas 

aconteçam, por outro lado, como a combustão em motores diesel é muito turbulenta é 

característico encontrar pequenas variações de pressão que são melhor evidenciadas 

quando é calculada a taxa de liberação de calor (DEMBINSKI e ANGSTROM, 2012), 

como se mostra na Figura 2.3. 
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Fonte: Adaptado de (DEMBINSKI e ANGSTROM, 2012) 

Figura 2.3 – Comportamento caracteristico da combustão turbulenta na pressão e taxa de liberação 

de calor de um motor diesel 

Por esse motivo neste trabalho não foi utilizado nenhum tipo de filtragem do sinal da 

pressão obtida pelo sensor de piezelétrico, afim de interpretar melhor os fenômenos que 

acontecem no interior do cilindro. 

2.6 Cálculo das incertezas na medição 

Todo resultado da medição só está completo quando vem acompanhado da sua 

incerteza, que expressa a qualidade da medição e permite valorizar a confiabilidade dos 

resultados. No momento de estimar a incerteza de uma medida é necessário tomar em 

consideração cada fonte de incerteza e tratá-la separadamente para obter sua contribuição. 

O INMETRO (2012) classifica as incertezas como sendo do tipo A e do tipo B. 

2.6.1 Incerteza tipo A 

A incerteza tipo A é estimada em função de cálculos estatísticos obtidos a partir 

das amostras coletadas no processo de medição. Se a medida de uma grandeza x pode ser 

repetida n vezes, é possível obter uma distribuição da probabilidade dos valores 

experimentais medidos. Portanto, uma boa estimativa para a incerteza do tipo A é dada 

pelo desvio padrão médio dos ensaios experimentais (s), utilizando a Eq.(2.1), onde x̄ é a 

média aritmética das n medições realizadas. 
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  (2.1) 

Não existe uma recomendação geral sobre o número ideal de repetições n, já que 

este depende das condições exigidas de cada medição específica. Mas um número grande 

de repetições aumenta o tempo das medições, que pode ser contraproducente se as 

condições ambientais ou outras magnitudes associadas com nossa medição não se 

mantenham constantes no tempo (INMETRO, 2012). 

2.6.2 Incerteza tipo B 

A incerteza tipo B é avaliada a partir da informação que se possui sobre a 

variabilidade dos valores possíveis da grandeza a ser medida, elas podem ser obtidas das 

especificações do fabricante, certificados de calibração, medições anteriores e manuais 

dos instrumentos, entre outros. Dessa forma a avaliação da incerteza do tipo B não é 

baseada numa análise estatística, mas na maioria dos casos é utilizada uma distribuição 

de probabilidades para sua obtenção, como se apresenta na Eq.(2.2). 

 B

ic
u x

DP
  (2.2) 

Onde, DP é a distribuição da probabilidade que existe para cada variável e 

depende do tipo de informação que se tem com respeito daquela componente de incerteza 

ic. 

2.6.2.1 Distribuição de probabilidades 

Existem diferentes tipos de distribuição de probabilidades, cada um deles aplicado 

em situações especificas da componente da incerteza analisada, a Tabela 2.5 apresenta as 

principais distribuições de probabilidades usadas para o cálculo da incerteza tipo B. 

Neste trabalho, foram consideradas as distribuições de probabilidade tipo 

retangular, tipo step e t-Student. Onde para esta última o fator de abrangência (k) foi 

considerado o valor de 2, que representa 95% de probabilidade de se encontrar o valor 

verdadeiro da medida dentro do intervalo de incerteza.  
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Tabela 2.5 – Principais distribuições de probabilidades 

Tipo Representação gráfica Incerteza Aplicação 

Triangular 

ic ic
 

 
6

B

ic
u x   

Quando os limites da distribuição 

podem ser estimados, por exemplo: 

 Ruído 

 Vibração 

Retangular 

ic ic
 

 
3

B

ic
u x   

Quando apenas os limites da 

distribuição são conhecidos (± ic), por 

exemplo: 

 Especificações de fabricante 

 Certificados de calibração 

 Manuais 

Tipo U 

ic ic
 

 
2

B

ic
u x   

Quando se apresentam influências 

cíclicas, por exemplo: 

 Variação de temperatura 

Tipo step 

ic ic
 

 
12

B

R
u x   

Quando só é conhecida a resolução 

(R) do instrumento, por exemplo: 

 Leitura digital 

 Escala lida pelo operador 

t-Student 

 

 B

ic
u x

k
  

Quando são conhecidas as incertezas 

de calibração de equipamentos e 

padrões medição. 

Fonte: Adaptado de (NASA, 2010) 

2.6.3 Incerteza combinada 

A incerteza total, denominada incerteza combinada é um desvio padrão igual à 

raiz quadrada positiva da combinação de todos os componentes de incerteza tipo A e B. 

Que pode ser calculada através da Eq.(2.3). 

   2

1

n

C i

i

u y u y


   (2.3) 

Note-se que não devem ser considerados os componentes da incerteza seja do tipo 

A ou B duas ou mais vezes. 
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CAPITULO 3 -  METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

3.1 Combustíveis 

O óleo diesel utilizado em todos os ensaios foi o óleo diesel automotivo S-10 tipo 

B, composto por uma mistura de 7% de biodiesel em volume no óleo diesel (B7). Suas 

principais propriedades e limites são definidos pela Resolução ANP Nº 50 de 23/12/2013 

que regula as especificações do óleo diesel de uso rodoviário (ANP, 2013). As principais 

especificações do óleo diesel S-10 tipo B são apresentadas na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Especificações principais do diesel S-10 

Propriedades Diesel automotivo S-10 tipo B 

Teor de biodiesel 7% 

Aspecto Límpido, isento de impurezas 

Ponto de fulgor, mínimo 38 °C 

Massa específica a 20°C 815 a 853 kg/m3 

Teor de água (máximo)  200 mg/kg 

Viscosidade 2,0 a 4,5 mm2/s a 40°C 

Número de cetano 48 

Enxofre total 10 mg/kg 

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (máx.) 11% da massa 

Cinzas (máximo) 0,010% da massa 

Contaminação total (máximo) 24 mg/kg 

Estabilidade à oxidação (máximo) 2,5 mg/100 ml 

Lubricidade (máximo) 460 a 520 µm 

Fonte: (ANP, 2013) 

3.1.1 Seleção do óleo vegetal 

Se aplicamos os limites estabelecidos pela norma DIN 51605:2010 (ver Tabela 

2.4) nas propriedades apresentadas na Tabela 2.3, verifica-se que só três óleos vegetais 

apresentam propriedades dentro dos limites da norma, que são: o óleo de coco, óleo de 

semente de algodão e óleo de colza. Mas a norma DIN 51605:2010 não é suficiente para 

definir se um óleo apresentará melhores resultados quando utilizado como combustível 

nos motores diesel. Por outro lado, analisando a revisão bibliográfica realizada no item 

2.2.2, se observa que a grande maioria dos autores obtive melhores resultados com a 

utilização de óleo de alga, óleo de colza e óleo de palma. Dentre esses três óleos vegetais 

se optou pelo óleo de palma porque no Brasil ele conta com uma logística bem 
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estabelecida para sua produção, cenário que se difere dos óleos de alga e colza (BNDES, 

2014). 

Esta escolha condiz com os resultados encontrados por HELLIER et al. (2015) 

onde menores atrasos de ignição e maiores eficiências térmicas foram obtidas em 

primeiro lugar com o óleo de alga e em segundo lugar com o óleo de palma. 

3.1.2 Percentual da mistura de óleo vegetal 

A revisão bibliográfica realizada no item 2.2.2 mostra que misturas de até 30% 

apresentaram melhores resultados quando utilizados nos motores diesel, mas após uma 

rápida avaliação da estabilidade das misturas se verificou que o maior percentual da 

mistura que não apresentou separação de fases foi de 20% em volume do óleo de palma 

no B7 (V20), como se mostra nas Figura 3.1.  

Para os testes de estabilidade da mistura foi avaliada a possível separação de fases 

durante um tempo de 30 dias na temperatura ambiente. No total foram avaliadas 9 

misturas de óleo de palma no B7 de 80, 70, 60 ,50, 40, 30, 25, 20 e 10% em volume. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 3.1 – Estabilidade das misturas com óleo vegetal após 30 dias 

Foi verificado que a mistura com concentração de 20% de óleo de palma manteve 

uma consistência homogênea diferente das outras misturas com maior concentração de 

óleo de palma as quais apresentaram diferentes proporções de sedimentos cristalizados 

do óleo vegetal. Neste trabalho foram escolhidas as misturas com concentrações de 20% 

e 50% de óleo de palma em volume (V20 e V50). A concentração de 50% foi escolhida 

B7    V80     V70   V60    V50     V40     V30    V25    V20     V10  
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somente para avaliar o impacto da utilização de uma elevada concentração de óleo vegetal 

com adições de hidrogênio no motor. 

3.1.3 Caracterização dos combustíveis 

O conhecimento prévio das diversas propriedades dos combustíveis tanto físicas 

como químicas é de vital importância para o estudo dos impactos que este combustível 

possa ocasionar quando utilizado nos motores de combustão por compressão, seja por 

meio de análises experimentais ou por a utilização de simulações numéricas para a 

predição do desempenho do motor. 

As propriedades físicas e químicas dos combustíveis foram determinadas 

experimentalmente no laboratório de caracterização de combustíveis LacBio – FEM - 

UFPA. O hidrogênio que foi utilizado em todos os ensaios tinha um grau de pureza de 

99,99%. Por esse motivo seu PCS e PCI foram calculados a partir da entalpia de formação 

do hidrogênio considerando o mesmo como gás ideal. As propriedades físicas e químicas 

de todos os combustíveis são apresentadas na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 – Propriedades física e químicas dos combustíveis 

Propriedades Óleo diesel (B7) Óleo de palma V20 V50 Hidrogênio 

Fórmula química ≈ C6,9H14,8O0,05S0,026 ≈ C6,4H11,4O0,74 ≈ C6,8H14,1O0,2S0,021 ≈ C6,7H13,1O0,41S0,012 H2 

Massa esp. 20°C [kg/m3] 872,7 962,3 894,0 922,5 0,082 

Viscosidade a 40°C [cP] 2,9 38,5 6,8 11,7 - 

PCS [kJ/kg] 43942 39150 42913 41435 141807 

PCI [kJ/kg] 40687 36639 39819 38571 119975 

0

f
h [kJ/kmol]  -461218,3 -228894,2 -410332,1 -338675,0 0,0 

AFRest [-] 14,7 12,2 14,2 13,4 34,2 

Análise elementar      

C [%] 83,42 76,70 81,98 79,90 - 

H [%] 14,91 11,50 14,17 13,12 99,99 

O [%] 0,81 11,80 3,17 6,56 - 

N [%] 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

S [%] 0,84 0,00 0,66 0,40 - 

Fonte: Laboratório de caracterização – EBMA – FEM – UFPA 

3.2 Bancada Experimental 

Para este trabalho foi projetada uma bancada experimental constituída por um 

grupo gerador diesel e diferentes equipamentos de medição e controle, permitindo a 

medição da pressão dentro do cilindro, consumo específico de combustível, energia 
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elétrica gerada, emissões e temperaturas dos gases, do ambiente e do combustível. A visão 

esquemática da bancada experimental é mostrada na Figura 3.2. 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 3.2 – Representação esquemática da bancada experimental 

3.2.1 Grupo gerador diesel 

O grupo gerador utilizado foi o BRANCO BD-6500 CF3E que possui um motor 

monocilíndrico de quatro tempos, resfriado a ar e injeção direta de combustível. 

As principais especificações do grupo gerador se encontram na Tabela 3.3. O 

gerador foi ligado a um banco de resistências de 5kW que foi utilizado para variar a carga 

elétrica em 20, 40, 60, 80 e 100% da potência nominal máxima. Neste trabalho todos os 

ensaios foram realizados com 60% da potência nominal máxima, porque os grupos 

geradores, na grande maioria das usinas a diesel operam em potências de despacho de 60 

a 80% da sua capacidade máxima (RIBEIRO, 2016). Por esse motivo, neste trabalho, será 

analisada a situação mais desfavorável de operação. 
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Tabela 3.3 – Características do grupo gerador diesel 

Parâmetros  

Fabricante Branco 

Modelo BD-6500 CF3E 

Motor:  

Aspiração Natural 

Injeção de combustível Direta 

Ângulo de injeção de combustível 16° APMS 

Refrigeração Ar induzido 

Número de cilindros 1 

Diâmetro [mm] × Curso [mm] 86 × 70 

Cilindrada [cm3] 406 

Razão de compressão [-] 19:1 

Rotação [rpm] 3600 

Gerador:  

Frequência elétrica [Hz] 60 

Tensão [V] 220 

 Número de fases 2 

Eficiência [%] 85,0 

Potência nominal máxima (prime) [kW] 4,0 

Potência nominal máxima (stand-by) [kW] 4,5 

Fonte: Manual do equipamento 

3.2.2 Medição da potência elétrica 

A potência elétrica gerada (Pel) foi medida utilizando o medidor de grandezas 

elétricas Landis+Gyr SAGA 4500. Além da potência elétrica foram registradas também 

a frequência, tensão e corrente elétrica de cada uma das fases. Este equipamento foi 

configurado para coletar os dados a cada dois segundos. Posteriormente é calculada a 

média desses dados a cada um minuto e encaminhada para o computador por meio do seu 

próprio programa de monitoramento. A Tabela 3.4 contém as principais características 

do equipamento. 

Tabela 3.4 – Características do SAGA 4500 

Parâmetros  

Fabricante Landis+Gyr 

Modelo SAGA 4500 

Máxima corrente suportada 1000 A 

Classe de isolação 2 kV 

Precisão do conjunto (medidor e sensores) 1% 

Fonte: Manual do equipamento 
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3.2.3 Determinação do curso das válvulas de admissão e escape 

Para determinar o perfil do levantamento das válvulas de admissão e de exaustão 

foram utilizados dois relógios comparadores ambos com resolução de 0,001 mm e um 

disco graduado com resolução de 0,1 graus. Os relógios comparadores foram 

posicionados na parte superior do retentor de cada válvula de admissão e escape como se 

mostra na Figura 3.3. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 3.3 – Posicionamento dos relógios comparadores nas válvulas de admissão e exaustão 

Para a instalação do disco graduado primeiramente foi necessário desacoplar o 

gerador do motor permitindo o acesso ao eixo de manivelas, posteriormente foi 

centralizado e fixado o disco graduado usando a marcação existente que define o centro 

do eixo. 

O ponto de partida das medições foi o PMS (ponto morto superior) identificado 

em função da marcação existente do motor, conjuntamente com as leituras dos relógios 

comparadores constatando o correto fechamento das válvulas de admissão e exaustão. 

Definido o PMS o volante foi girado com um intervalo angular de 1° até completar um 

ciclo completo (duas rotações de 360°), este procedimento foi repetido três vezes para 

diminuir os erros na medição. 

A Figura 3.4 apresenta a média dos resultados obtidos da abertura das válvulas em 

função do ângulo do eixo de manivelas. 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 3.4 – Perfil de levantamento das válvulas de admissão e exaustão 

3.2.4 Vazão mássica do ar de admissão e eficiência volumétrica 

Para a determinação da vazão mássica do ar admitido pelo motor foi usado o 

anemômetro AMI 300 do tipo turbina (ver Tabela 3.5) instalado a montante de uma 

câmara de expansão (air-box) projetada para evitar as flutuações do ar devido a abertura 

e fechamento das válvulas no motor. 

O volume da câmara de expansão deve ser suficientemente maior que o volume 

total deslocado pelo pistão (cilindrada do motor) para manter a pressão no interior do air-

box quase constante. Geralmente este volume é de 500 a 600 vezes a cilindrada do motor 

(RAJPUT, 2005). Para este projeto foi conformado um air-box com volume de 200 l que 

representa aproximadamente 500 vezes o volume da cilindrada do motor. 

Tabela 3.5 – Características do anemômetro 

Parâmetros  

Fabricante KIMO 

Modelo AMI 300 

Diâmetro da sonda 70 mm 

Faixa de medição da velocidade 0,3 a 35 m/s 

Faixa de medição da temperatura -20 a 80 °C 

Resolução da velocidade 0,01 m/s 

Resolução da temperatura 0,1 °C 

Precisão da velocidade 3% ± 0,1m/s 

Precisão da temperatura 0,4% ± 0,3°C 

Fonte: Manual do equipamento  
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Inicialmente foi determinada a massa específica do ar (ρar) utilizando os resultados 

da medição de temperatura e pressão atmosférica do ar ambiente, posteriormente, com o 

diâmetro da sonda e a velocidade do ar obtida pelo anemômetro AMI 300 foi determinada 

a vazão mássica do ar admitido pelo motor utilizando a Eq.(3.1): 

2

4
ar sonda ar ar

m d v


  (3.1) 

Conhecida está vazão mássica de ar foi determinada a eficiência volumétrica do 

motor em função da rotação do motor  N , volume deslocado  d
V  e massa específica 

do ar calculada anteriormente. 

2
ar

V

ar d

m

V N







 
 (3.2) 

3.2.5 Vazão mássica do hidrogênio injetado 

O hidrogênio foi introduzido no coletor de admissão de ar de forma continua. Para 

o suprimento do hidrogênio foi utilizado um cilindro com o gás a 165 bar, e por meio de 

um regulador de pressão de duplo estágio a pressão da linha de alimentação do gás foi 

reduzida para 1,5 bar. Uma válvula corta fogo foi instalada imediatamente a montante do 

coletor de admissão de ar para evitar o fenômeno de flashback (retorno da chama na 

direção do cilindro) como mostrado na Figura 3.2. 

Já a vazão volumétrica de hidrogênio foi obtida utilizando o rotâmetro OMEGA 

FLDH3304ST onde suas características principais encontram-se descritas na Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 – Características do rotâmetro de hidrogênio 

Parâmetros  

Fabricante OMEGA 

Modelo FLDH3304ST 

Máxima pressão de operação 13,8 bar 

Faixa de medição da velocidade 0,3 a 42 l/min 

Precisão da temperatura ± 0,3 l/min 

Fonte: Manual do equipamento 

A fração mássica de hidrogênio foi determinada utilizando a Eq.(3.3). 

2

2

2

; B7, V20 ou V50
H

H

i H

m
y i

m m
 


 (3.3) 
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3.2.6 Consumo de combustível 

Os sistemas de injeção de combustível em motores diesel, excetuando o sistema 

de injeção eletrônica são periódicos e cíclicos, onde as bombas de injeção volumétricas 

ocasionam pulsações no fluido especificamente nas linhas de combustível de baixa 

pressão (antes da bomba injetora). Estas pulsações podem provocar breves inversões da 

direção do fluxo do combustível variando em alta frequência. Isso foi percebido quando 

usado medidores de fluxo volumétricos, proporcionando resultados nada satisfatórios 

pela elevada perturbação do fluxo como se mostra na Figura 3.5, onde a vazão de 

combustível foi medida usando um medidor de fluxo volumétrico OVAL M-III modelo 

LSF40. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 3.5 – Vazão de combustível usando medidores de fluxo volumétricos 

Por esse motivo para determinar diretamente a vazão mássica do combustível 

consumida pelo motor foi utilizada uma balança digital de precisão DIGIMED DG-15WT 

(ver Tabela 3.7).  

Balança digital

Tanque de combustível

Linha de retorno

Linha de abastecimento

Bomba injetora
Motor dieselGerador

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 3.6 – Vazão de combustível usando medidores de fluxo volumétricos 
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Para evitar transmitir a vibração das linhas de abastecimento e retorno de 

combustível elas foram instaladas na parte superior de tanque aberto sem entrar em 

contato com as paredes (ver Figura 3.5). 

A vazão mássica que o motor consome de combustível foi determinada dividindo 

a variação da massa medida pela balança digital pelo intervalo de tempo transcorrido em 

cada medição, conforme mostrado na Eq.(3.4). 

1

1

i i

i i

m mm
m

t t t






 
 

 (3.4) 

A variação de massa (Δm) foi calculada a cada um minuto para manter o mesmo 

tempo de aquisição da potência elétrica anteriormente descrita. As principais 

características da balança de precisão se encontram na Tabela 3.7. 

Tabela 3.7 – Características da balança digital de precisão 

Parâmetros  

Fabricante DIGIMED 

Modelo DG-15WT 

Capacidade 15 kg 

Resolução 0,1 g 

Reprodutibilidade ± 0,2 g 

Linearidade ± 0,2 g 

Saída digital RS232 

Fonte: Manual do equipamento 

A vazão mássica total das misturas dos combustíveis consumidos pelo grupo 

gerador foi calculada em função da soma das vazões mássicas de todos os combustíveis 

que estão sendo introduzidos no motor, como se mostra na Eq.(3.5). 

2
; B7, V20 ou V50

comb i H
m m m i    (3.5) 

3.2.7 Consumo específico de combustível 

O consumo específico de combustível é um parâmetro muito usado para comparar 

o desempenho de motores e grupos geradores. Este consumo é inversamente proporcional 

a eficiência térmica do motor (GANESAN, 2007). 

Neste trabalho o consumo especifico de combustível (Cespcomb) foi determinado 

em função da vazão mássica total de todos os combustíveis consumidos pelo motor 

(ṁcomb), que foram utilizados para gerar uma determinada potência elétrica (Pel), como se 

mostra na Eq.(3.6). 
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comb

comb

el

m
Cesp

P
  (3.6) 

Já o consumo específico do combustível líquido (B7, V20 ou V50) foi 

determinado utilizando a Eq.(3.7), onde foi desconsiderada a vazão mássica de H2 

injetada no motor. 

; B7, V20 ou V50i

i

el

m
Cesp i

P
   (3.7) 

Por outro lado, a energia disponível no combustível com a adição de hidrogênio 

foi calculada pela Eq.(3.8). 

2 2
; B7, V20 ou V50comb H H i iE m PCI m PCI i    (3.8) 

3.2.8 Medição de temperaturas 

Foram instalados diferentes termopares em distintos locais do motor, mas devido 

a sua importância só três deles foram considerados para realizar as comparações dos 

diferentes ensaios. 

A temperatura do ar de admissão (Tar) foi determina com ajuda de um termopar 

instalado na entrada do coletor de admissão de ar após o air-box (ver Figura 3.2). Ao 

mesmo tempo foi utilizado um termopar para a medição da temperatura dos gases (Tgases) 

no início da saída do coletor de exaustão o mais próximo possível da saída do cilindro 

com se mostra na Figura 3.7. 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 3.7 – Termopar instalado no pleno dos gases de escape 

Já para determinar a temperatura do combustível (Tcomb) foi instalado um termopar 

na linha de baixa pressão próximo da entrada da bomba injetora. As principais 

características de todos os termopares utilizados são apresentadas na Tabela 3.8. 
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Tabela 3.8 – Características dos termopares 

Parâmetros  

Fabricante OMEGA 

Modelo TJ-CASS-14U 

Tipo de termopar K 

Material da bainha Aço inox 304 

Junção Isolada 

Precisão (Tar e Tcomb) ± 0,5 °C 

Precisão (Tgases) ± 1,0 °C 

Fonte: Manual do equipamento 

3.2.9 Medição das emissões dos gases 

As emissões de O2, CO2, CO, NO, NO2 e HC dos gases de escape foram medidas 

com o analisador de gases GREENLINE 8000, já as concentrações de NOx foram 

definidas como a soma das concentrações de NO e NO2. O ponto de coleta dos gases foi 

situado no início da saída do coletor de exaustão próximo do termopar que mede a 

temperatura dos gases (ver Figura 3.7). 

O analisador de gases foi configurado para realizar uma análise continua das 

emissões dos gases a cada um minuto durante todo o tempo de duração de cada ensaio. 

As principais caraterísticas do analisador de gases são apresentadas na Tabela 3.9. Já o 

certificado de calibração do equipamento encontra-se no Anexo I. 

Tabela 3.9 – Características do analisador de gases 

Parâmetros  

Fabricante EUROTRON 

Modelo Greenline 8000 

Precisão do sensor O2 (Eletroquímico) ± 0,1% 

Precisão do sensor CO2 (NDIR) ± 0,3% 

Precisão do sensor CO (NDIR) ± 3% da leitura 

Precisão do sensor NO (Eletroquímico) ± 5 ppm 

Precisão do sensor NO2 (Eletroquímico) ± 5 ppm 

Precisão do sensor HC (NDIR) ±4% da leitura 

Fonte: Manual do equipamento 

3.2.10 Coletor de dados e sistema de monitoramento 

Para a coleta e registro de todas as variáveis medidas nos ensaios foi utilizado o 

coletor de dados COMTEMP A202. A Tabela 3.10 apresenta as principais características 

deste equipamento. 

Já para o monitoramento dos dados coletados foi necessária a criação de uma 

ferramenta SCADA de supervisão e controle, a qual foi desenvolvida usando o programa 

DAQFactory-Pro v16.2 (ver Anexo II). Com esta ferramenta foi possível supervisionar 
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em tempo real o consumo de combustível, temperaturas do ar de admissão, do 

combustível injetado e dos gases no pleno. 

Tabela 3.10 – Características do coletor de dados 

Parâmetros  

Fabricante CONTEMP 

Modelo A202 

Número de canais 8 

Exatidão da leitura ± 0,3% F.E.  

Leitura 170 ms / 8 canais 

Protocolo Modbus RTU 

Fonte: Manual do equipamento 

3.3 Análise da combustão 

3.3.1 Pressão na câmara de combustão 

A medição da pressão no interior da câmara de combustão requer cuidados 

especiais pois são encontradas elevadas pressões e temperaturas produzidas em um 

processo de combustão turbulento (DEMBINSKI e ANGSTROM, 2012). 

Tabela 3.11 – Características do sensor de pressão 

Parâmetros  

Fabricante AVL 

Modelo GU21D 

Linearidade < ± 0,3% 

Sensibilidade a aceleração ≤ 0,002 bar/grau 

Mudança de sensibilidade (devido a temp. 20 a 400°C) ≤ 2% 

Desvio de pressão (devido a temp. 250°C±100°C) < ± 0,5% 

Desvio de pressão ± 0,4 bar 

Precisão do sensor ±4% da leitura 

Fonte: Manual do equipamento 

Para medir a pressão na câmara de combustão foi utilizado um sensor de pressão 

piezelétrico modelo AVL GU21D instalado no interior do cilindro com capacidade de 

medição de até 250 bar. A Tabela 3.11 apresenta as principais características do sensor 

de pressão. 
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Vista superior Vista inferior 

Fonte: Autoria própria 

Figura 3.8 – Sensor de pressão no cabeçote do motor 

Para a correta instalação do sensor de pressão foram atendidas as recomendações 

fornecidas pelo fabricante. A Figura 3.8 apresenta o sensor de pressão já instalado no 

cabeçote. Por outro lado, para a medição da rotação foi utilizado o sensor de rotação 

modelo AVL 365C que foi instalado no eixo do virabrequim do motor. A Figura 3.9 

mostra o sensor de rotação já instalado no motor. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 3.9 – Sensor de rotação 

As principais características do sensor de rotação são apresentadas na Tabela 3.12. 

Tabela 3.12 – Características do sensor de rotação 

Parâmetros  

Fabricante AVL 

Modelo 365 C 

Resolução 0,5 graus 

Acurácia 0,05 graus 

Fonte: Manual do equipamento 
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O sensor de pressão AVL GU21D produz uma carga elétrica proporcional a 

pressão aplicada. Essa carga elétrica é amplificada e transformada em sinal de tensão, que 

é recebida pelo sistema de coleta de dados e análise de combustão AVL Indimicro 602 

(ver Figura 3.10). Ao mesmo tempo, o sinal do sensor de rotação AVL 365C também é 

recebido e sincronizado com a curva de pressão no cilindro em tempo real. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 3.10 – AVL Indimicro 602 

O Indimicro 602 conta com quatro canais que permitem o uso simultâneo de 

diferentes tipos de sensores incluindo os sensores de pressão, temperatura e rotação, entre 

outros. A Tabela 3.13 apresenta as principais características do Indimicro 602. 

Tabela 3.13 – Características do Indimicro 602 

Parâmetros  

Fabricante AVL 

Modelo 365 C 

Faixa de entrada Até 14.400 pC 

graus Linearidade ± 0,01% 

Fonte: Manual do equipamento 

Os certificados de calibração do sensor de pressão AVL GU21D, sensor de 

rotação AVL 365C e do Indimicro 602 encontram-se no Anexo III. 

3.3.2 Software de processamento de dados - Indicom 

O software Indicom da empresa AVL (ver Anexo II), permite realizar o 

processamento de dados e diversos cálculos em tempo real. Este programa conta com 

modelos predefinidos utilizando a primeira lei da termodinâmica, onde é possível calcular 

em função da pressão medida e os parâmetros do motor, as seguintes variáveis: pressão 

média efetiva indicada (imep), temperatura no cilindro, taxa de liberação de calor, calor 

liberado, fração mássica de combustível queimado e o início da combustão entre outros. 

A pressão média efetiva indicada (imep) foi calculada em função da pressão no 

interior do cilindro (p) e o volume deslocado (Vd) segundo a Eq.(3.9). 
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Já a taxa de liberação de calor foi calculada em função da 1a Lei da 

Termodinâmica, desconsiderando a influência das perdas de calor e os efeitos da injeção 

do combustível, segundo a Eq.(3.10).  

 
 

 
 

 1

1 1

dQ dV dp
p V

d d d

  
 

    
 

 
 (3.10) 

Onde γ é a razão dos calores específicos cp e cv e θ é o ângulo do eixo do 

virabrequim. Conhecida a taxa de liberação de calor é possível integrar a mesma para 

determinar o calor liberado, segundo a Eq.(3.11) 

 
 dQ

Q
d





   (3.11) 

Já a fração mássica de combustível queimado é determinada dividindo os valores 

da curva do calor liberado pela quantidade de energia fornecida pelo combustível. 

 
   

,comb total comb comb

Q Q
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Q m PCI

 
    (3.12) 

 

Para o cálculo da temperatura do gás no interior do cilindro foi considerado o 

mesmo como um gás ideal determinado usando a Eq.(3.13). 

 
   

total

p V
T

m R

 
   (3.13) 

3.3.3 Incerteza das medições 

As incertezas de todas as medições realizadas foram determinadas em função das 

características de cada um dos equipamentos de medição utilizados nos ensaios 

experimentais, como descrito no item 3.2, onde para a obtenção das incertezas, foi 

aplicada a metodologia descrita no item 2.6. 

Todas as possíveis fontes de incerteza foram consideradas a partir dos dados dos 

obtidos pelos certificados de calibração e manuais dos fabricantes. Para os casos em que 

o fabricante não especificou o nível de confiança, foi assumida uma distribuição 

retangular como prescrito em INMETRO (2012). Todos os resultados das incertezas 

combinadas são apresentados no Anexo IV.  
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3.3.4 Determinação da duração e início da combustão 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 3.11 – Resultados experimentais obtidos com B7 

Uma vez determinada a pressão no interior do cilindro foi possível quantificar 

diversos parâmetros importantes, com o início e a duração da combustão. Com os 
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resultados obtidos experimentalmente apresentados na Figura 3.11, a seguir é descrita a 

metodologia utilizada para determinar quando inicia a combustão e sua duração. 

3.3.4.1 Início da combustão 

A determinação do início da combustão em motores diesel é de grande interesse, 

uma vez que este parâmetro pode ser usado para melhorar a eficiência térmica e reduzir 

as emissões poluentes do motor. Diversos autores afirmam que a técnica mais adequada 

para definir o início da combustão é o uso de câmeras de alta velocidade, que permite 

determinar o início da chama (SQUIBB, 2009; CHEN et al., 2014). A aplicação desta 

tecnologia tem um elevado custo devido aos equipamentos utilizados. Por esse motivo a 

técnica mais usada e recomendada por diversos autores é o uso de sensores de pressão 

para medir os aumentos súbitos de pressão no interior do cilindro (MERKER et al., 2006; 

HORN et al., 2007; RAKOPOULOS et al., 2007; CARR et al., 2012; STONE, 2012). 

A primeira técnica apresentada consiste na análise do calor liberado (Q) ou da taxa 

de liberação de calor (dQ/dθ). Analisando o calor liberado se entende que os valores 

negativos da curva após a injeção do combustível representam a perda de calor devido a 

vaporização do combustível injetado. Nesse sentido, o início da combustão será 

representado pelo menor valor negativo encontrado na curva após a injeção do 

combustível. Já os valores subsequentes representam o aumento do calor liberado devido 

a energia liberada pela combustão do combustível. Por outro lado, se analisarmos a curva 

da taxa de liberação de calor aparente que não é nada mais do que a primeira derivada do 

calor liberado aparente, o início da combustão será encontrado no valor igual a zero que 

corresponde ao ponto mínimo do calor liberado (HORN et al., 2007; LABECKI e 

GANIPPA, 2012; STONE, 2012).  

A segunda técnica utiliza a primeira e a segunda derivada da pressão para 

determinar o ponto onde a concavidade da curva muda de sentido, isso devido ao aumento 

súbito de pressão. Para este método o início da combustão é definido como o primeiro 

valor mínimo que ocorre na primeira derivada após a injeção de combustível. Este valor 

deve ser o mesmo que o encontrado quando a segunda deriva da pressão é igual a zero 

(HEYWOOD, 1988; RAKOPOULOS et al., 2007; STONE, 2012). 

Outros autores definem o início da combustão em função da fração mássica de 

combustível queimado (MFB), geralmente considerando como o início da combustão a 

localização do ponto onde 5 ou 10% da fração mássica do combustível foi queimado 
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denominados como MFB5 ou MFB10 respectivamente (MERKER et al., 2006; CARR et 

al., 2012).  

Todos os métodos produzem valores diferentes. Geralmente o início da combustão 

determinado em função da análise da fração mássica de combustível queimado está 

atrasado com respeito ao determinado pela derivada da pressão, e este encontra-se 

atrasado em comparação com o determinado pela análise da taxa de liberação de calor. 

Neste trabalho foi considerado o início da combustão em função da análise da taxa de 

liberação de calor uma vez que este é o método utilizado pelo programa AVL Indicom. 

3.3.4.2 Início da fase difusiva e final da combustão 

Como o processo da combustão em motores a diesel é turbulento e para a medição 

da pressão interna no cilindro geralmente é usado um único sensor posicionado num ponto 

especifico dentro do cilindro, não é possível determinar com completa exatidão o início 

da combustão e de pior maneira o início da combustão difusiva, devido a que todos os 

processos acontecem de forma paralela em diferentes zonas no interior do cilindro, 

gerando flutuações de pressão. 

Neste trabalho será considerado como o início da fase difusiva o ponto onde 

ocorre a primeira mudança de curvatura na taxa de liberação de calor após atingir seu pico 

máximo. Este ponto deve corresponder também ao ponto onde a segunda derivada da taxa 

de liberação de calor (d2Q/dθ2) é igual a zero (HORN et al., 2007; LABECKI e 

GANIPPA, 2012). 

Para o fim da combustão (θf) será considerado o ponto onde 90% da fração 

mássica do combustível foi queimada (MFB90), já o atraso da ignição (ID) foi definido 

como o intervalo de tempo transcorrido entre o início da injeção (SOI) e o início da 

combustão (θ0), como se mostra na Eq. (3.14). 

0
ID SOI   (3.14) 

Por outro lado, a duração da combustão (Δθ) foi considerada como o tempo 

transcorrido desde o início da combustão até o fim da combustão anteriormente definidos, 

como se apresenta na Eq.(3.15). 

0f
      (3.15) 
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3.4 Procedimento experimental 

3.4.1 Determinação da duração de cada ensaio 

Em toda medição experimental com motores de combustão interna é necessário 

definir uma metodologia padrão que deve ser repetida para todos os ensaios realizados, a 

fim de manter as mesmas condições de operação e funcionamento do motor. No presente 

trabalho foi determinado o tempo necessário para o motor entrar em um regime quase 

permanente e como parâmetro para demonstrar ter alcançado esse estado, foi escolhida a 

temperatura dos gases de escape (Tgas), temperatura do combustível (Tcomb) e a vazão 

mássica do combustível consumida pelo motor (ṁcomb). 

Para verificar o tempo que demora para entrar em regime permanente e sua 

influência foi realizado um ensaio com B7 a 60% da carga durante uma hora, nesse 

período foram coletados os dados de pressão dentro do cilindro determinando a média de 

1000 ciclos a cada 5 min e para os dados da temperatura e consumo de combustível 

também foram consideradas as médias desses valores a cada 5 min. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 3.12 – Determinação do início da estabilidade em função das temperaturas e consumo de 

combustível 

A Figura 3.12 apresenta os resultados das temperaturas e consumo de 

combustível. Se verifica que após transcorridos os primeiros 30min do ensaio a vazão 

mássica e a temperatura dos gases apresentam uma boa estabilidade, mas a temperatura 

do combustível continua aumentando. Já após os 40 min, o ensaio apresentou uma 
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estabilidade nas três variáveis analisadas indicando que o grupo gerador entrou em um 

regime quase permanente a partir desse período. 

Nos resultados da pressão no interior do cilindro não foram representadas as 

curvas de pressão de 50, 55 e 60 min, para obter uma melhor apreciação dos resultados 

como se mostra na Figura 3.13. Analisando os resultados é possível verificar que as 

curvas a partir dos 35 min se sobrepõem indicando que o motor entrou em regime quase 

permanente, confirmando que o tempo de 40 min obtido na análise anterior permite 

condições quase permanentes de todos os parâmetros obtidos. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 3.13 – Inicio da estabilidade das pressões 

3.4.2 Metodologia experimental para cada ensaio 

Após a análise dos resultados definidos anteriormente foi determinado que cada 

ensaio terá uma duração de duas horas, onde a primeira hora é considerada suficiente para 

o motor operar em um regime quase permanente, já a segunda hora foi considerada para 

a coleta dos resultados. Com o fim de obter uma curva representativa da pressão no 

interior do cilindro para cada ensaio esta pressão foi determinada em função da média de 

1000 ciclos medidos, já com essa média foram determinados os demais parâmetros. 

Primeiramente foram realizados os ensaios com B7 que foi considerada a linha 

base para a comparação dos resultados. Nestes ensaios foram avaliadas quatro 
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concentrações volumétricas de hidrogênio de 2,7; 8,5; 11,4 e 14,3 l/min e as três primeiras 

concentrações foram também utilizadas para os ensaios com V20 e V50. Ao mesmo 

tempo para cada mistura com óleo de palma V20 e V50 foi determinada a quantidade 

necessária de hidrogênio suficiente para obter o mesmo consumo específico de 

combustível obtido com B7 sem adição de hidrogênio. 

Para todos os ensaios a carga aplicada ao grupo gerador foi produzida por um 

banco de resistências elétricas mantendo a potência constante de 2,43 kW 

(aproximadamente 60% da potência nominal máxima) e a rotação em 3600 rpm. Para 

garantir a confiabilidade dos resultados foram repetidos três ensaios para cada fração 

mássica de hidrogênio testada e o resultado final foi a média desses ensaios.  
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CAPITULO 4 -  METODOLOGÍA PARA A ESCOLHA 

DOS PARÂMETROS DO MODELO DE SIMULAÇÃO 

A simulação numérica é uma parte fundamental do processo de desenvolvimento 

de motores de combustão interna. Nos motores modernos a maioria dos sistemas são 

controladas eletronicamente e isso permite conhecer diversas variáveis dos diferentes 

processos que acontecem de forma simultânea no motor. Com a simulação numérica é 

possível encontrar resultados satisfatórios de diferentes processos (admissão, 

compressão, injeção, combustão, escape, transferência de calor, etc.) e com eles prever 

diferentes comportamentos dos parâmetros de saída do motor variando os parâmetros de 

entrada (CATON, 2016). 

Neste capítulo o objetivo principal da simulação foi determinar os parâmetros 

adequados da função de Vibe que permitam predizer o comportamento do motor em 

função de parâmetros experimentais medidos, como é o caso da potência elétrica e do 

consumo específico do combustível. Para isso foram utilizados dois programas o AVL 

BOOST e o AVL Design Explorer. 

4.1 AVL BOOST 

Um dos programas atualmente usado por diversos pesquisadores é o programa de 

simulação AVL-BOOST (LEŠNIK et al., 2014; NIKZADFAR e SHAMEKHI, 2014; 

RIMKUS et al., 2015), criado para aplicações termodinâmicas e desenvolvido 

exclusivamente para a modelagem de motores de combustão interna. O programa utiliza 

um modelo matemático unidimensional baseado na primeira lei da termodinâmica (AVL-

BOOST, 2014a), podendo simular grande variedade de motores de 4 tempos ou 2 tempos, 

de ignição por centelha e por compressão.  

O programa trata todos os elementos de forma unidimensional. Isto significa que 

as pressões, temperaturas e velocidades de fluxo obtidos com a solução das equações da 

dinâmica dos gases, representam os valores médios ao longo da secção transversal dos 

tubos. Perdas de fluxo devido aos efeitos tridimensionais, em locais particulares no motor, 

são considerados por coeficientes de fluxo adequados. Nos casos em que os efeitos 

tridimensionais precisam ser considerados com mais detalhe, existe outro programa de 

simulação chamado FIRE da mesma empresa AVL que permite uma análise 

multidimensional do fluxo em partes críticas do motor (AVL-BOOST, 2014b). 
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O BOOST consiste principalmente de dois modelos de combustão, zero 

dimensional e o unidimensional. Dentro dos modelos unidimensionais, frequentemente 

são utilizados para motores diesel o modelo Vibe duas zonas e o modelo AVLMCC 

(combustão de mistura controlada). Para este trabalho foi escolhido o modelo Vibe duas 

zonas pois o modelo AVLMCC é projetado especificamente para motores que funcionam 

com os sistemas de injeção eletrônica common rail (AVL-BOOST, 2014b). 

4.1.1 Modelo de Vibe uma zona 

O modelo de Vibe uma zona determina a taxa de variação da energia interna no 

cilindro aplicando a 1ª Lei da Termodinâmica no volume de controle V.C. (ver Figura 

4.1), obtendo a Eq.(4.1) a mesma encontrada por HEYWOOD (1988); CATON (2016). 

comb
dQ

p
dQ

. .V C

e e
h dm s s

h dm

, , , ,p u m R T

BB BB
h dm

pdV

 

Fonte: Adaptado de (AVL-BOOST, 2014a) 

Figura 4.1 – Esquema do balanço de energia para o modelo Vibe 1 zona 
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Onde, 

 total
d m u

d
 é a taxa de variação de energia interna do cilindro; 

comb
dQ

d
 é a taxa de calor liberado pelo combustível; 
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p
dQ

d
  é a taxa de calor perdido pelas paredes 

dV
p

d
 é o trabalho realizado pelo pistão 

e

e

dm
h

d
 é a energia associado ao fluxo de massa que entra no cilindro 

s

s

dm
h

d
 é a energia associado ao fluxo de massa que saí do cilindro 

BB

BB

dm
h

d
 é a energia associado ao fluxo de massa perdida devido ao blow-by 

ev

ev

dm
q f

d
 é a energia associada ao calor perdido pela vaporização do combustível 

f  é o fator de vaporização do combustível 

ev
m  é a massa de combustível evaporado 

Já realizando um balanço de massa no sistema, temos que: 

total e s evBB
dm dm dm dmdm

d d d d d    
      (4.2) 

Quando o modelo é aplicado só na zona de alta pressão desde o momento do 

fechamento da válvula de admissão até a abertura da válvula de exaustão, podem ser 

desconsiderados os termos da energia associados ao fluxo de massa que entra e saí do 

cilindro pelas válvulas, ao mesmo tempo quando assumido que existe uma mistura 

uniforme entre o combustível e ar de admissão, a Eq.(4.1) pode ser simplificada, como se 

mostra na Eq.(4.3). 

  ptotal comb BB

BB

dQd m u dQ dmdV
p h

d d d d d    
      (4.3) 

4.1.2 Modelo de Vibe duas zonas 

O modelo de Vibe de uma zona considera que a temperatura e pressão tanto para 

a mistura queimada como para a não queimada são as mesmas. Já o modelo de duas zonas 

estipula essa diferença levando em consideração que a temperatura na zona queimada é 

diferente da zona não queimada, porém é considerado que a pressão nas duas zonas são 

as mesmas. Considerando a transferência de calor entre as duas zonas desprezível e 
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utilizando a primeira Lei da Termodinâmica para cada zona (ver Figura 4.2), obtém-se as 

equações (4.4) e (4.5): 

  , ,

,

p bb b BB bb comb b

u BB b

dQd m u dmdV dQ dm
p h h

d d d d d d     
        (4.4) 
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       (4.5) 

Onde os índices b e u representam a zona queimada e não queimada. 
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Fonte: Adaptado de (AVL-BOOST, 2014a) 

Figura 4.2 – Esquema do balanço de energia para o modelo Vibe 2 zonas 

4.1.3 Modelo de transferência de calor 

Durante a combustão no interior do cilindro uma parte substancial do calor 

produzido é perdido nas paredes circundantes através da convecção. Para a estimativa da 

quantidade de calor perdido foi utilizada a equação do resfriamento de Newton, onde a 

derivada dela em função do ângulo de virabrequim foi representada na Eq.(4.6). 

3

, ,

1

( ) ( ) ( )
p

p i p i

i

dQ
A h T T

d
  

 

     (4.6) 

Para determinar o calor perdido dQp/dθ é necessário conhecer a variação do 

coeficiente de transferência de calor em função do ângulo do eixo de manivelas h(θ), a 

variação das diferentes áreas totais das paredes do cilindro Ap,i(θ), a variação da 

temperatura do gás T(θ) e as temperaturas das paredes Tp,i. Onde i = 1, 2 e 3, representam 
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respectivamente a área das paredes do cilindro, superfície da cabeça do pistão e a 

superfície do cabeçote, como mostrados na Figura 4.3. 

Área do cabeçote

Área das paredes

Área do pistão

PMS

PMI
S

z(
θ
)

 

Fonte: Adaptado de (AVL-BOOST, 2014a) 

Figura 4.3 – Representação das áreas no interior do cilindro 

As temperaturas das paredes são difíceis de medir com precisão de forma 

experimental, por tanto, neste trabalho foram consideradas essas temperaturas como 

valores médios, mesmo sabendo que o perfil real das temperaturas ao longo das paredes 

varia. 

A área do cabeçote e da superfície do pistão neste trabalho foram medidas 

diretamente do motor. Já a variação da área das paredes do cilindro foi determinada em 

função da variação do comprimento do curso do pistão z(θ) e o diâmetro do cilindro (d), 

como mostrado na Eq.(4.7). 

,1
( ) ( )

p
A d z    (4.7) 

Onde a variação do comprimento do curso do pistão é determinada em função do 

curso do pistão (Sp), a razão de compressão (rc), a relação entre o comprimento da biela e 

o raio da manivela (Rbm) e o diâmetro do cilindro (d), como se mostra na Eq.(4.8). 

 2 21 1 1
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 (4.8) 
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Alguns autores sugerem aproximar a área da superfície do pistão considerando-a 

como se fosse uma superfície plana, da mesma forma que a área do cabeçote (WILDNER, 

2010; MELO, 2012). Sendo assim, as áreas podem ser aproximadas em função do 

diâmetro do cilindro (d), como mostrado na Eq.(4.9). 

2

,2 ,3
4

p p
A A d


   (4.9) 

Por outro lado, a estimativa do coeficiente de transferência de calor é uma tarefa 

difícil, mas existem diferentes fórmulas empíricas dentro do programa BOOST que 

permitem aproximar este coeficiente (AVL-BOOST, 2014a). Nesta tese foi considerado 

a função de Woschni, representada na Eq.(4.10). 
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Onde, 

d  é o diâmetro do cilindro [m]; 

( )p   é a pressão no interior do cilindro em função do ângulo do eixo de manivelas [MPa]; 

( )T   é a temperatura no interior do cilindro em função do ângulo do eixo de manivelas 

[K]; 

1 1 1
,   e p T V  são a pressão, temperatura e volume no interior do cilindro no ângulo de 

fechamento da válvula de admissão. 

0
( )p   é a pressão no interior do cilindro sem ocorrência de combustão [MPa]; 

A velocidade média do pistão (cm) e o volume deslocado (Vd) foram calculados 

pelas equações (4.11) e (4.12), respectivamente. 

2
m p rot

c S N  (4.11) 
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  (4.12) 

As constantes C1 e C2 são relacionadas ao efeito da velocidade do swirl (cu) e ao 

formato da câmara de combustão. 

1
6,18 0,417 u

m

c
C

c
  ; 

2
0,00324C   [m/s-K] para o período de admissão e escape 

1
2,28 0,308 u

m

c
C

c
  ; 

2
0C   para o período de compressão e expansão 

(4.13) 
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Para motores monocilíndricos de alta rotação a razão do swirl com a velocidade 

média do pistão pode ser aproximada para um valor médio constante de 2,1; como foi 

demostrado por PRASAD et al. (2011). 

4.1.4 Função Vibe  

Para ambos modelos anteriormente descritos é necessário conhecer 

principalmente a taxa de calor liberado pelo combustível. Neste trabalho foi utilizada a 

função de Vibe também conhecida como função de Wiebe (MERKER et al., 2012), essa 

função empírica expressa a fração da massa do combustível queimado como uma função 

exponencial envolvendo o início da combustão (θ0), a duração da combustão (Δθ), o 

parâmetro de forma (m) e o parâmetro (a), como se mostra na Eq.(4.14). 
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0( ) 1 exp
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 (4.14) 

Derivando-se a Eq.(4.14) foi determinada a taxa da massa queimada do 

combustível, como se apresenta na Eq.(4.15). 
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 (4.15) 

A quantidade total de energia que pode ser liberada pelo combustível (Qcomb) foi 

calculada utilizando a Eq.(4.16) em função do poder calorífico inferior do combustível 

(PCIcomb) e da massa de combustível existente na câmara de combustão por ciclo. 

comb comb comb
Q m PCI  (4.16) 

Já o calor liberado pelo combustível em função do ângulo do virabrequim foi 

determinado utilizando as equações (4.14) e (4.16), obtendo assim a Eq.(4.17).  

( ) ( ) ( )
comb comb comb

Q Q x m PCI x     (4.17) 

Derivando-se a Eq.(4.17) foi determinada a taxa de liberação de calor pelo 

combustível, como se mostra na Eq. (4.18). 

( ) ( )
comb comb

dQ dx
m PCI

d d

 

 
  (4.18) 

Substituindo-se a Eq.(4.15) na Eq.(4.18), obtemos a Eq.(4.19) que foi utilizada 

neste trabalho para determinar a taxa de liberação de combustível. 
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O parâmetro a , está relacionado com o grau de conversão da energia do 

combustível no fim da combustão com relação a quantidade da energia total existente no 

combustível, muitas vezes definida como eficiência da combustão, onde pode ser 

relacionada utilizando a Eq.(4.20) (MERKER et al., 2012). 

( )
1

f

a

conv

comb

Q
e

Q
 


 



    (4.20) 

A partir da Eq.(4.20) é possível determinar a variação do parâmetro a em função 

da eficiência da conversão da energia do combustível utilizando a Eq.(4.21). 

 ln 1
conv

a     (4.21) 

Os valores obtidos são apresentados na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Variação do parâmetro a da função de Vibe 

ηconv 0,950 0,960 0,970 0,980 

, 
0,990 0,995 0,999 

a 2,996 3,219 3,507 3,912 4,605 5,298 6,908 

Fonte: Autoria própria 

Diferentes referências bibliográficas recomendam utilizar na modelagem de 

motores diesel o valor de 6,908 para o parâmetro a que representa uma conversão de 

energia de 99,9% (GUPTA, 2013; FERRARI, 2014; ILIEV, 2014; CATON, 2016). Neste 

trabalho também será utilizado o mesmo valor do parâmetro a para todas as simulações 

realizadas. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 4.4 – Variação do parâmetro m e taxa de liberação de calor 

Já o parâmetro m determina o comportamento da função que representa a fração 

da massa do combustível queimado a qual reflete diretamente na taxa de liberação de 
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calor, ou seja, para baixos valores do parâmetro, o calor é liberado muito rápido no início 

e depois mais lento, ou vice-versa para valores elevados. Para poder ilustrar este 

comportamento foram utilizados os dados obtidos experimentalmente com óleo diesel 

(B7), mantendo constantes todos os parâmetros excetuando o parâmetro m que foi 

variando para calcular a fração da massa do combustível queimado utilizando a Eq.(4.14) 

e a taxa de liberação de calor desconsiderando as perdas por transferência de calor em 

função da Eq.(4.19). Os resultados são apresentados na Figura 4.4. 

A Figura 4.4 demostra que a diminuição do valor do parâmetro m faz com que a 

zona de combustão pré-misturada seja predominante, liberando uma elevada quantidade 

de energia resultado da rápida combustão de uma grande quantidade de combustível nessa 

zona. Por outro lado, valores elevados de m permitem que a zona de combustão difusiva 

seja predominante obtendo uma liberação de calor maior na zona difusiva em comparação 

com a zona pré-misturada. 

Alguns valores típicos dos parâmetros da função de Vibe podem ser obtidos de 

diferentes fontes inclusive as sugeridas pelo próprio programa quando são utilizados 

combustíveis convencionais como o óleo diesel (PEŠIĆ et al., 2010; MICHAYLOV e 

EVTIMOV, 2013; SITUA et al., 2013; AVL-BOOST, 2014b). 

Para novos combustíveis como é o caso dos óleos vegetais os valores típicos dos 

parâmetros são difíceis de serem encontrados, já que as propriedades caraterísticas de 

cada óleo vegetal diferem em função do tipo de matéria prima, do processo de extração, 

filtragem e tratamento, entre outros. 

4.1.4.1 Ajuste da função de Vibe 

Em função dos parâmetros θ0, Δθ e m, o perfil da fração mássica de combustível 

queimado obtida da função de Vibe na Eq.(4.14) cresce a partir de zero definido como o 

início da combustão, e em seguida, tende para uma forma exponencial indicando o fim 

da combustão. Estes parâmetros foram determinados utilizando a fração mássica de 

combustível queimado por sua vez obtida experimental e conjuntamente com um modelo 

de ajuste de curva da mesma forma que foi descrito por YELIANA (2010). 

Observando a Eq.(4.14), é possível verificar que a fração mássica de combustível 

queimado nunca atinge a valor de 1, mas se aproxima desse valor por um fator de exp(- a) 

como se mostra na Eq.(4.22). 
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 ( ) 1 expx a     (4.22) 

Para solucionar este problema, no momento do ajuste da curva foi introduzido um 

fator de correção de amplitude b na função de Vibe como sugerido por YELIANA (2010). 

1

0( ) 1 exp

m

x b a
 




    
     

     

 (4.23) 

O fator a está diretamente relacionado com a eficiência da combustão como foi 

mostrado no item 4.1.3, onde para este trabalho foi considerada uma eficiência de 99,9% 

que corresponde um fator a de 6,908. Dessa forma da Eq.(4.23) são desconhecidos 

somente quatro variáveis independentes (θ0, Δθ, m e b), para determinar estas variáveis 

foi realizado o ajuste da curva obtida com os resultados dos experimentos utilizando o 

método dos mínimos quadrados. Como exemplo a Figura 4.5 mostra o resultado do ajuste 

da curva traçada com os resultados experimentais obtidos com B7 sem adição de 

hidrogênio. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 4.5 – Ajuste da curva utilizando a função de Vibe 

Na Figura 4.5 se verifica que o início da combustão ficou atrasado em comparação 

com o resultado experimental em aproximadamente 4°, ao mesmo tempo a partir de 

aproximadamente 70% da fração mássica a curva experimental se desloca para baixo da 

curva ajustada. Embora o a função de Vibe seja muito usada para descrever os processos 



59 

 

de combustão em motores diesel, ela não representa na sua totalidade a fração mássica de 

combustível queimado obtido experimentalmente. 

Como foi evidenciado anteriormente todos os parâmetros da função de Vibe são 

específicos para cada motor e condição de operação, podendo variar drasticamente em 

função das mudanças de carga e combustível. Por esse motivo não é possível manter os 

parâmetros constantes para tentar predizer comportamentos com mudanças de carga e 

alterações do combustível, já que isso implica que a fração mássica do combustível 

queimado será a mesma em todas as condições analisadas, somente se obtendo mudanças 

na taxa de liberação de calor devido ao aumento ou diminuição do poder calorifico 

inferior do combustível (ILIEV, 2014). Por esse motivo neste trabalho foram utilizados 

métodos de otimização para determinar os parâmetros desconhecidos da função de Vibe 

(θ0, Δθ e m) em função dos parâmetros medidos experimentalmente como o consumo 

específico de combustível e potência elétrica gerada, de forma similar ao trabalho 

realizado por PEŠIĆ et al. (2010). 

4.2 AVL Design Explorer 

Otimização é um processo que visa encontrar as propriedades ideais de uma 

equação ou conjunto de equações (modelo de simulação), definidas pela função objetivo. 

Para isso são utilizados diferentes algoritmos de otimização que sistematicamente vão 

mudando os parâmetros das equações, a fim de encontrar o mínimo, máximo ou o valor 

desejado da função objetivo. 

O programa AVL Design Explorer (DE) é uma ferramenta computacional usada 

para a análise e otimização de modelos de simulação, que pode ser implementada 

conjuntamente com o programa AVL-Boost por ser desenvolvida pelo mesmo fabricante 

(AVL-BOOST, 2014a). Nesta ferramenta existem três métodos diferentes de otimização, 

dois dos quais estão à procura de um valor ótimo local (métodos determinísticos), e último 

na procura do valor ótimo global (métodos estocásticos). Nos próximos itens são descritos 

os métodos de optimização existentes no DE e as suas principais características. 

 NLPQL 

O método NLPQL baseia-se no gradiente da função que é calculado utilizando 

métodos de diferenças finitas para cada iteração. O algoritmo gera uma sequência de 

iterações, onde para a aproximação do objetivo em cada iteração é utilizada uma matriz 
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quadrática Lagrangeana com condições de Karush-Kuhn-Tucker (KKT). Todo esse 

sistema de equações é considerado como um problema de programação quadrática que 

pode ser resolvido pelo método de Newton-Raphson ou similares (CAVAZZUTI, 2013). 

Em geral o método NLPQL é muito eficiente para resolver problemas de 

otimização locais em que a função objetivo tenha um comportamento suave sem 

mudanças bruscas de sentido ou perturbações. A grande desvantagem do NLPQL é que 

um método determinístico e requer um ponto de partida próximo do objetivo para atingir 

o valor desejado (CHEN e LV, 2014). 

 Nelder-Mead 

O método de Nelder-Mead é um método simplex utilizado para encontrar um valor 

mínimo ou máximo local de uma função objetivo. No caso de duas variáveis o método 

compara a função objetivo com os vértices de um triângulo onde o pior vértice é 

substituído por um novo. Criando um novo triângulo em cada iteração, o tamanho do 

triângulo diminui até encontrar um mínimo ou máximo local da função objetivo. A 

vantagem deste método é o reduzido tempo computacional, já a principal desvantagem é 

a necessidade da escolha de uma fronteira para delimitar os parâmetros antes da 

otimização, o que pode conduzir a um problema insolúvel (GLASGOW, 2014). 

 Algoritmo genético 

O algoritmo genético é um método multiobjetivo que realiza uma exploração 

global de toda a função objetivo, enquanto procura a solução ótima. Neste método 

heurístico, inicialmente uma população de soluções é gerada de forma aleatória para 

posteriormente ser combinada entre si criando uma nova geração de indivíduos. 

Para cada nova geração de soluções, pontos de otimização são gerados por 

modificação genética das soluções anteriores utilizando operadores de cruzamento e 

mutação dos indivíduos. Para evitar os mínimos locais em cada geração um indivíduo é 

substituído por outro mais predominante, produzindo uma nova estrutura genética com 

uma variabilidade adicional entre a próxima geração de soluções. Este processo é 

realizado até que algum critério de parada seja alcançado (ZHU et al., 2015). 

O método de otimizado escolhido neste trabalho foi o algoritmo genético já que é 

o único método existente no AVL Design Explorer que é heurístico e multivariável. Este 

método de otimização foi utilizado para realizar uma análise inversa encontrando a 
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condição de menor erro absoluto entre as variáveis experimentais e as determinadas 

numericamente, variando os parâmetros desconhecidos do modelo de combustão de Vibe 

duas zonas (θ0, Δθ e m) até atingir o menor erro absoluto dos parâmetros medidos 

experimentalmente no que se refere ao consumo específico de combustível e potência 

elétrica gerada. 

4.3 Dados de entrada do programa AVL-BOOST 

4.3.1 Características do motor 

Inicialmente foi necessário determinar todas as dimensões físicas de todos os 

acessórios e elementos que constituem o motor, como: tubulações, coletor de admissão e 

exaustão, válvulas de admissão e escape, filtro de ar e silenciador. Todas essas 

informações foram introduzidas no programa, incluindo o curso das válvulas determinado 

no item 0 (ver Anexo V). 

As principais dimensões do motor e seus acessórios encontram-se na Figura 4.6. 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 4.6 – Representação das dimensões do grupo gerador e seus acessórios 

Em função dos diversos parâmetros característicos do motor (ver Tabela 3.3) e da 

Figura 4.6 foi criado o modelo no programa BOOST (ver Figura 4.7) para simular o motor 

enriquecido com diferentes percentuais de hidrogênio. O modelo consiste num cilindro 



62 

 

(C1), air-box (PL1), silenciador (PL2), filtro de ar (CL1), um injetor de hidrogênio (I1) e 

os tubos pelos quais o fluido é transferido entre os componentes do sistema designados 

com a numeração de 1 ao 6 com seus respetivos pontos de medição (MP). 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 4.7 – Esquema do motor e acessórios no programa AVL-BOOST 

O injetor de hidrogênio (I1) foi colocado na linha de fluxo de ar, a fim de simular 

o enriquecimento do ar de admissão. Cada elemento do modelo foi estabelecido em 

função das dimensões e propriedades características do motor e acessórios. 

4.3.2 Definição das propriedades do combustível 

A grande maioria dos modelos matemáticos que são empregados para simular o 

processo de combustão em motores de combustão interna, precisam de diversas 

propriedades dos combustíveis. Para este trabalho todas as propriedades dos combustíveis 

requeridas pelo programa AVL-BOOST encontram-se na Tabela 3.2, excetuando o calor 

especifico a pressão constante como gás ideal (cp
0). Esta propriedade é difícil de ser 

encontrada para combustíveis pouco convencionais como é o caso do óleo vegetal e 

biodiesel. 

Neste trabalho o cp
0 dos óleos vegetais foi determinado em função da sua 

composição de ácidos graxos e para o biodiesel foi determinado em função dos ésteres 

metílicos dos ácidos graxos existentes na sua composição. Considerando que o cp
0 de cada 

ácido graxo ou éster metílico de ácido graxo pode ser obtido como gás ideal foi possível 

determinar a mistura deles que representa o cp
0 do óleo vegetal ou biodiesel da mesma 

forma que foi realizado no trabalho de MORAD et al. (2000), em função da Eq.(4.24). 
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Onde x é a fração molar do ácido graxo ou éster metílico do ácido graxo com seu 

respectivo calor especifico cp
0. 

Os valores do cp
0 em função da variação da temperatura de cada ácido graxo e 

éster metílico de ácido graxo são apresentados na Tabela 4.2, obtidos do trabalho de 

OSMONT et al. (2007). 

Tabela 4.2 – Calor especifico dos principais ácidos graxos e ésteres metílicos 

cp
0 

[cal/mol-k] 

Temperatura [K] 

300 400 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

Ácido graxo 

Palmítico 87,5 113,9 138,0 158,4 190,3 213,3 248,0 265,2 274,6 280,1 283,6 286,0 287,6 288,8 

Esteárico 97,6 127,2 154,3 177,3 213,1 239,1 278,1 297,4 308,0 314,2 318,1 320,8 322,6 324,0 

Oleico 95,9 124,7 150,7 172,8 206,9 231,6 268,6 287,1 297,1 303,0 306,8 309,3 311,0 312,3 

Linoleico 94,2 122,1 147,1 168,2 200,6 224,1 259,2 276,7 286,2 291,8 295,4 297,8 299,5 300,7 

Linolênico 92,4 119,4 143,4 163,5 194,3 216,5 249,8 266,3 275,3 280,6 284,0 286,3 287,9 289,0 

Ester metílico de ácido graxo 

Palmitato 92,8 120,4 145,9 167,6 201,5 226,1 263,1 281,4 291,3 297,2 300,9 303,4 305,2 306,4 

Estearato 102,9 133,8 162,2 186,5 224,4 251,9 293,2 313,6 324,7 331,3 335,4 338,2 340,1 341,6 

Oleato 101,4 131,3 158,7 182,0 218,2 244,4 283,8 303,3 313,8 320,1 324,1 326,7 328,6 329,9 

Linoleato 99,6 128,7 155,0 177,4 211,9 236,9 274,3 292,9 303,0 308,9 312,7 315,2 317,0 318,3 

Linolenato 97,8 126,0 151,3 172,7 205,6 229,3 264,9 282,5 292,1 297,7 301,3 303,7 305,4 306,6 

Fonte: (OSMONT et al., 2007) 

Com o calor especifico da Tabela 4.2 e a composição média dos ácidos graxos 

existentes nos óleos vegetais apresentada na Tabela 2.1, foi possível determinar usando a 

Eq.(4.24) o calor específico e a pressão constante de cada óleo vegetal. A mesma 

metodologia foi utilizada para o biodiesel, usando a composição média dos ésteres 

metílicos dos ácidos graxos apresentados na Tabela 2.2. 

Os resultados obtidos tanto para os óleos vegetais como para o biodiesel são 

apresentados na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 – Calor especifico dos principais óleos vegetais e biodiesel 

cp
0 

[J/mol-k] 

Temperatura [K] 

300 400 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

Óleo vegetal 

Alga 375,5 488,4 590,9 677,9 812,9 910,5 1057,2 1130,2 1169,9 1193,2 1208,1 1218,2 1225,0 1230,1 

Milho 375,8 488,0 589,0 674,4 806,3 901,7 1044,7 1116,0 1154,7 1177,5 1192,1 1201,9 1208,6 1213,6 

Amendoim 348,0 452,2 546,2 625,9 749,0 838,1 971,6 1038,2 1074,4 1095,6 1109,3 1118,4 1124,6 1129,3 

Palma 364,6 474,2 573,6 657,9 788,8 883,5 1025,6 1096,4 1134,9 1157,5 1171,9 1181,7 1188,3 1193,2 

Colza 398,4 517,4 624,7 715,5 855,7 957,2 1109,2 1185,0 1226,1 1250,3 1265,9 1276,2 1283,3 1288,6 

Soja 370,9 481,3 580,7 664,7 794,1 887,9 1028,3 1098,2 1136,2 1158,6 1172,9 1182,5 1189,2 1194,0 

Girassol 388,1 503,8 607,9 696,0 831,6 930,0 1077,1 1150,5 1190,3 1213,7 1228,8 1238,8 1245,8 1250,9 

Biodiesel 

Canola 398,4 515,5 622,3 713,2 853,9 955,8 1108,9 1184,7 1225,6 1250,0 1265,5 1275,6 1283,0 1288,1 

Milho 410,2 530,6 640,2 733,5 877,8 982,4 1139,1 1216,9 1259,0 1283,9 1299,8 1310,2 1317,8 1323,1 

Jatropha 399,3 517,0 624,4 715,8 857,6 960,3 1114,5 1190,9 1232,2 1256,7 1272,3 1282,6 1290,0 1295,2 

Palma 390,7 506,3 612,5 702,8 843,5 945,4 1098,6 1174,4 1215,4 1239,9 1255,3 1265,5 1272,9 1278,0 

Colza 380,7 492,6 594,6 681,4 816,0 913,3 1059,6 1132,0 1171,2 1194,4 1209,3 1219,0 1226,0 1230,9 

Soja 406,5 525,8 634,4 726,7 869,6 973,1 1128,3 1205,3 1247,0 1271,6 1287,3 1297,7 1305,1 1310,4 

Girassol 413,1 534,2 644,3 738,0 882,8 987,7 1145,0 1223,0 1265,3 1290,2 1306,2 1316,7 1324,2 1329,6 

Fonte: Autoria própria 

O programa BOOST utiliza um formato específico dos dados termodinâmicos, 

que é essencialmente o mesmo utilizado pelo programa CHEMKIN com ligeiras 

modificações (AVL-BOOST, 2014a). Como exemplo foi extraído do arquivo therm.dat 

do programa BOOST os dados termodinâmicos do metano como se mostra na Figura 4.8. 

É possível observar que para poder introduzir um novo combustível é necessário 

especificar minimamente o nome da espécie, a composição elementar, a indicação do 

estado físico da espécie (gás, líquido ou sólido), os intervalos de temperatura e os 14 

coeficientes do ajuste polinomial das propriedades termodinâmicas. 

Nome da espécie
Comentário

Composição 

elementar

Indicação do estado físico 

(Gás, Líquido ou Sólido)
Intervalos de 

temperatura

Coeficientes a1 - a7 do ajuste polinomial 

para o intervalo de alta temperatura

Coeficientes a1 - a7 do ajuste polinomial 

para o intervalo de baixa temperatura
 

Fonte: Autoria própria 

Figura 4.8 – Dados termodinâmicos do metano existentes no programa AVL-BOOST 
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Os 14 coeficientes são utilizados para calcular as propriedades termodinâmicas da 

espécie utilizando as equações (4.25), (4.26) e (4.27). 
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Para determinar estes coeficientes foi inicialmente realizado o ajuste da curva pelo 

método dos mínimos quadrados da Eq.(4.25) usando os valores de cp
0 determinados na 

Tabela 4.3, posteriormente encontrados os primeiros 5 coeficientes (de a1 a a5) tanto para 

os intervalos de baixa como de alta temperatura eles foram substituídos na Eq.(4.25) que 

foi integrada para determinar os valores da entalpia h° em função da Eq.(4.28). 

max

min

0 0
T

ref p
T

h h c dT    (4.28) 

Já com os valores conhecidos da entalpia foi realizado um novo ajuste da curva 

usando a Eq.(4.26) mantendo os coeficientes de a1 a a5 e determinando somente o 

coeficiente a6. 

Para determinar os valores da entropia foi usada a Eq.(4.29), como todos os 

coeficientes que definem o cp
0 são conhecidos foram determinados os valores de s°, e em 

seguida, foi realizado o ajuste da curva usando a Eq.(4.27) determinando o ultimo 

coeficiente a7. 

max
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0

0
T

p

ref
T

c
s s dT

T
    (4.29) 

Todo o procedimento anteriormente detalhado foi repetido para as duas faixas de 

temperatura definidas no programa AVL-Boost de baixa desde 300 a 1000 K e de alta 

temperatura de 1000 a 5000K, os resultados são apresentados na Tabela 4.4. 

Para realizar todos os cálculos e ajustes de curvas foi criada uma rotina 

computacional usando o programa MATHEMATICA da empresa Wolfram, o código 

completo encontra-se no Anexo VI, conjuntamente com os coeficientes introduzidos no 

programa AVL-Boost. 
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Tabela 4.4 – Coeficientes inseridos no banco de dados do programa BOOST 

 

 B7  Biodiesel de palma  Óleo de palma 

 300-1000 K. 1000-5000 K.  300-1000 K. 1000-5000 K.  300-1000 K. 1000-5000 K. 

a1  -2,56885240E+00 2,04099500E+01  -2,31093360E-01 4,07821450E+01  -2,53991480E+00 3,86652710E+01 

a2  1,02344000E-01 5,32733920E-02  1,55958850E-01 1,09193860E-01  1,60304050E-01 1,01075740E-01 

a3  -2,90812870E-05 -1,87559630E-05  4,37446040E-05 -4,26978840E-05  1,01175460E-05 -3,94191830E-05 

a4  -3,28086460E-08 3,06953310E-09  -1,56013840E-07 7,66917720E-09  -1,17956690E-07 7,06571570E-09 

a5  1,98842890E-11 -1,92542130E-13  7,03323180E-11 -5,19568150E-13  5,64005190E-11 -4,77981600E-13 

a6  -6,75407780E+04 -7,43802270E+04  -3,34111090E+04 -4,89780670E+04  -1,32928380E+04 -2,82515290E+04 

a7  3,26760790E+01 -8,90880980E+01  4,74591720E+01 -1,82712040E+02  5,45027380E+01 -1,73590440E+02 

Fonte: Autoria própria 

A Figura 4.9 mostra o calor especifico a pressão constante como gás ideal do 

diesel encontrado no BOOST comparado com os obtidos para o B7, biodiesel de palma e 

óleo de palma em função dos 14 coeficientes anteriormente determinados. Observa-se 

que o cp
0 do biodiesel de palma é mais que o dobro daquele do diesel, seguido pelo óleo 

de palma. Já o B7, como era de esperar, apresenta um aumento em menor proporção 

comparado com o óleo diesel. 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 4.9 – Comparação do calor específico do óleo vegetal e biodiesel 

Os resultados do cp
0 podem variar em função da composição dos ésteres metílicos 

dos ácidos graxos no biodiesel, da mesma forma que no óleo vegetal em função dos ácidos 
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graxos existentes na sua composição. Espera-se que o cp
0 aumente em função do grau de 

saturação de cada combustível. 

Por outro lado, quando calculada a razão dos calores específicos apresentados na 

Figura 4.10, se verifica ligeiras variações menores que 0,01 para temperaturas acima de 

1500K. 
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Figura 4.10 – Comparação da razão de calores específicos do óleo vegetal e biodiesel 

4.3.3 Critério de parada 

Em qualquer processo de simulação é muito importante determinar um critério de 

parada para evitar um número excessivo de iterações. No caso do BOOST o número de 

iterações é definido pelo número de ciclos do motor, embora todos os dados de entrada 

permaneçam constantes os resultados demostram que existem variações em função do 

aumento do número de ciclos, isto devido ao tipo de convergência que os resultados 

apresentam quando se aproximam da solução exata. 

O critério de parada do BOOST utilizado neste trabalho foi em função do imep, 

onde a diferença existente entre duas iterações deve ser o suficientemente próxima com 

uma precisão de ε = 10-6, como se mostra na Eq.(4.30). 
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1i i
imep imep 


   (4.30) 

Como exemplo a Figura 4.11 foi obtida utilizando B7 como combustível, observa-

se que a condição de parada foi comprida a partir da iteração número 35. Dessa forma 

não seria necessária a realização de novas iterações aumentando o tempo computacional, 

já que este tempo será acrescentado drasticamente quando todo esse procedimento é 

repetido inúmeras vezes no momento da utilização do método de otimização. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 4.11 – Convergência do imep calculado no BOOST 

4.4 Dados de entrada do programa AVL Design Explorer 

Para a utilização do programa Design Explorer foi necessário definir as variáveis, 

os objetivos e o método de otimização para atingir esses objetivos. Como anteriormente 

mencionado, neste trabalho foram utilizadas três variáveis a serem determinadas que são 

os parâmetros desconhecidos do modelo de combustão de Vibe, o início da combustão 

(θ0), a duração da combustão (Δθ) e o parâmetro de forma m. A faixa de variação de cada 

parâmetro foi previamente definida para poder atingir o objetivo global que represente a 

realidade do funcionamento do motor. 

Para o caso do início da combustão a faixa de variação foi determinada em função 

do atraso mínimo e máximo provável, neste trabalho foi considerado um atraso da 

combustão mínimo de 0,5ms e um atraso máximo de 1,5ms definidos em função dos 

valores apresentados por MOLLENHAUER e TSCHOEKE (2010) e HEYWOOD 

(1988). Considerando que o grupo gerador trabalha com rotação constante de 3600 rpm 
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e o combustível é injetado 16° antes do ponto morto superior (ver Tabela 3.3), foi 

determinada a faixa de variação do início da combustão de -5,2°≤ θ0 ≤ 16,4°. Já para os 

parâmetros Δθ e m as faixas de variação foram determinadas em função dos valores 

máximos e mínimos recomendados no manual do programa (AVL-BOOST, 2014b), 

obtendo os seguintes valores 40°≤ θ0 ≤ 130° e 0,01≤ m ≤ 2,6. 

Em função das faixas anteriormente determinadas foram calculados os valores 

iniciais utilizados no processo de otimização, onde os valores iniciais do θ0 e Δθ foram de 

5,6° e 85° respectivamente, ambos determinados em função da média aritmética dos 

valores máximos e mínimos dos parâmetros. Por outro lado, o valor inicial de m não foi 

calculado em função da média aritmética, uma vez que diversas referências bibliográficas 

sugerem o valor de 0,5 para motores diesel. O Anexo VII apresenta as faixas de variação 

e valores iniciais introduzidos no programa Design Explorer. 

Neste projeto foram definidos dois objetivos para serem atingidos em função dos 

parâmetros determinados experimentalmente, os quais foram: o consumo específico de 

combustível (Cespcomb) e a potência elétrica gerada (Pel). Estes objetivos foram escolhidos 

pois ambos são constantemente monitorados nas usinas de geração de energia elétrica a 

diesel, o que permite a sua possível aplicação. 

Como o programa BOOST não simula o comportamento do gerador foi 

considerada a eficiência média do gerador (ηger) de 85% obtida do manual do fabricante. 

Dessa forma a potência efetiva (Pe) foi aproximada em função da Eq.(4.31) 

el

e

ger

P
P


  (4.31) 

Já o consumo especifico efetivo do combustível (Cespcomb,e), foi determinado 

utilizando a Eq.(4.32). 

,

comb

comb e

e

m
Cesp

P
  (4.32) 

Para o método do algoritmo genético (AG) foi necessário definir alguns 

parâmetros, todos eles foram definidos considerando as recomendações existentes no 

manual do programa (AVL, 2014), excetuando o número de gerações que foi 

gradualmente aumentado desde o valor recomendado de 50 até 100, onde se obteve 

melhores resultados. Os principais parâmetros utilizados no algoritmo genético são 

apresentados a continuação: 
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 Distribuição de probabilidade de cruzamento: 10 

 Número de gerações: 100 

 Probabilidade de cruzamento: 0,5 

 Distribuição da probabilidade de mutação: 10 

 Tamanho da população: 50 

 Probabilidade de mutação: 0,5 

4.4.1 Critério de parada 

Para o programa AVL Design Explorer inicialmente foi definido como critério de 

parada o erro global determinado em função dos objetivos experimentais que são: a 

potência efetiva e consumo especifico efetivo do combustível, relacionados com aqueles 

obtidos numericamente como se mostra na Eq.(4.33). 

,exp , , ,exp , ,

,exp , ,exp

e e simu comb e comb e simu

obj

e comb e

Abs P P Abs Cesp Cesp

P Cesp


 
   (4.33) 

Porém após aplicado esse critério de parada foi percebido que existem inúmeras 

possibilidades que atingem a condição da função objetivo, como foi apresentado nos 

resultados obtidos no Capítulo 6. Por esse motivo o critério de parada do método de 

otimização foi definido em função do número de iterações e da repetitividade dos 

resultados encontrados. Onde o número definido de 100 gerações representa um total de 

5100 combinações possíveis dos parâmetros testados. 

4.4.2 Processo de cálculo 

O processo de cálculo realizado pelo programa AVL Design Explorer quando 

usado o algoritmo genético como método de otimização foi representado no fluxograma 

da Figura 4.12. Observa-se que o programa AVL BOOST foi utilizado diversas vezes 

pelo programa AVL Design Explorer, verificando novamente que o crescimento do 

número de gerações aumenta drasticamente o tempo computacional. 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 4.12 – Fluxograma do processo de cálculo realizado pelo programa AVL Design Explorer 
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CAPITULO 5 -  RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

5.1 Vazões volumétrica de hidrogênio 

Utilizando uma regressão polinomial de terceira ordem foi possível determinar 

matematicamente a quantidade de hidrogênio necessária para que cada mistura de óleo 

vegetal (V20 ou V50) possa atingir o mesmo consumo específico de combustível obtido 

com B7 (CespB7) sem adição de hidrogênio (444,2 g/kW-h). A Figura 5.1 mostra que as 

vazões volumétricas de hidrogênio calculadas foram de 5,5 e 6,7 l/min para o V20 e V50 

respetivamente, ambas vazões foram testadas no motor, onde se verificou a necessidade 

de aumentar a quantidade de hidrogênio para obter o mesmo consumo específico do 

combustível desejado, dessa forma a quantidade de hidrogênio injetada determinada 

experimentalmente para o V20 foi de 6,5 l/min e para V50 de 7,7 l/min. Todas as vazões 

volumétricas de hidrogênio foram obtidas com pressão de 1,5 bar e temperatura de 30°C. 

 

Fonte: Autoria própia 

Figura 5.1 – Determinação das frações mássicas de hidrogênio 

As vazões de 6,5 e 7,7 l/min de hidrogênio só foram utilizadas nas misturas de 

V20 e V50 como foi descrito anteriormente, da mesma forma que a vazão de 14,3 l/min 

que foi utilizada somente com o B7. 
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5.2 Consumo de combustível 

A Tabela 5.1 apresenta o consumo de cada combustível existente nas misturas. 

Foi possível observar que em função do aumento da adição de hidrogênio foi reduzido o 

consumo de cada combustível. Onde a diminuição máxima do consumo total do 

combustível foi de 6,6% para o B7, 9,4% para V20 e 7,0% para V50. O motivo desta 

diminuição foi explicado em função da análise da energia disponível e do consumo 

especifico dos combustíveis no item 5.4. 

Tabela 5.1 – Consumo de combustível 

Vazão 

de H2 

[l/min] 

 B7  V20  V50 

 
ṁB7 

[g/h] 

ṁH2 

[g/h] 

ṁcomb 

[g/h] 
 ṁV20 

[g/h] 

ṁH2 

[g/h] 

ṁcomb 

[g/h] 
 ṁV50 

[g/h] 

ṁH2 

[g/h] 

ṁcomb 

[g/h] 

0,0  1107 0,0 1107  1183 0,0 1183  1193 0,0 1193 

2,7  1029 19,4 1049  1131 19,4 1151  1142 19,4 1161 

6,5  - - -  1072 46,3 1118  - - - 

7,7  - - -  - - -  1074 54,5 1128 

8,5  982,7 60,7 1043  1035 60,7 1096  1057 60,7 1118 

11,4  959,0 81,4 1040  990 81,4 1072  1028 81,4 1110 

14,3  931,8 102,1 1034  - - -  - - - 

Fonte: Autoria própria 

Para a posterior análise das emissões dos gases de exaustão foi determinada a 

redução no suprimento de carbono de cada mistura de combustíveis. Para isso foi utilizada 

a análise elementar existente na Tabela 3.2 e o consumo do combustível obtido da Tabela 

5.1. Os resultados são apresentados na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 – Redução percentual do suprimento de carbono introduzido no cilindro por cada 

combustível em base mássica 

Vazão de H2 

[l/min] 

CB7 

[%] 

CV20 

[%] 

CV50 

[%] 

2,7 7,0 4,3 4,3 

6,5 - 9,3 - 

7,7 - - 10,0 

8,5 11,2 12,5 11,4 

11,4 13,4 16,2 13,8 

14,3 15,8 - - 

Fonte: Autoria própria 

5.3 Energia disponível dos combustíveis 

A Tabela 5.3 apresenta a energia máxima que pode ser liberada por cada 

combustível em função do consumo de combustível obtidos nos ensaios (ver Tabela 5.1) 

e o poder calorifico inferior de cada um deles (ver Tabela 3.2). Como era esperado, a 
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energia total introduzida no motor foi aumentando em função do incremento da adição de 

hidrogênio, devido a que o PCI do hidrogênio é muito maior que o PCI dos outros 

combustíveis (ver Tabela 3.2). 

A menor e maior contribuição de energia do hidrogênio nas misturas foi de 0,6 e 

3,4 kW para o B7 e de 0,6 e 2,7kW para o V20 e V50. Por outro lado, o aumento da 

energia total do combustível foi de 11,3% para o B7, 7,0% para o V20 e 6,1% para o V50. 

Tabela 5.3 – Energia dos combustíveis introduzidos no motor 

Vazão 

de H2 

[l/min] 

 B7  V20  V50 

 
EB7 

[kW] 

EH2 

[kW] 

Ecomb 

[kW] 
 EV20 

[kW] 

EH2 

[kW] 

Ecomb 

[kW] 
 EV50 

[kW] 

EH2 

[kW] 

Ecomb 

[kW] 

0,0  12,5 0,0 12,5  12,8 0,0 12,8  13,1 0,0 13,1 

2,7  11,6 0,6 12,3  12,3 0,6 12,9  12,6 0,6 13,2 

6,5  - - -  11,8 1,5 13,3  - - - 

7,7  - - -  - - -  11,6 1,8 13,4 

8,5  11,1 2,0 13,1  11,5 2,0 13,5  11,7 2,0 13,7 

11,4  10,8 2,7 13,6  11,0 2,7 13,7  11,2 2,7 13,9 

14,3  10,5 3,4 13,9  - - -  - - - 

Fonte: Autoria própria 

5.4 Consumo específico de combustível 

A variação do consumo especifico de combustível considerando também a massa 

consumida de hidrogênio (Cespcomb) foi apresentada na Figura 5.2. Foi possível verificar 

que o valor do Cespcomb foi reduzido em função da adição de hidrogênio. Os valores 

obtidos do Cespcomb foram de 444,2 g/kW-h quando usado somente B7 (sem adição de 

hidrogênio) e de 441,2; 434,1; 426,9 e 422,7 g/kW-h para cada adição de hidrogênio de 

2,7; 8,5; 11,4; e 14,3 l/min respectivamente. Já quando utilizado somente V20 foi de 490,8 

g/kW-h e para as adições de hidrogênio de 2,7; 6,5; 8,5 e 11,4 l/min o Cespcomb foi de 

475,6; 462,2; 445,6 e 438,9 g/kW-h. Finalmente para o V50 foi de 495,3 g/kW-h e para 

as adições de hidrogênio de 2,7; 7,7; 8,5 e 11,4 l/min o Cespcomb foi de 479,9; 466,2; 457,1 

e 451,0 g/kW-h. 

Neste estudo, o Cespcomb foi favoravelmente afetado com o aumento do percentual 

do hidrogênio nos três combustíveis testados, mostrando uma redução de 0,7; 2,3; 3,9 e 

4,8% para o B7, para o V20 de 3,1; 5,8; 9,2 e 10,6% e para o V50 de 2,2; 5,0; 6,9 e 8,1%. 

Todos eles em comparação com o resultado obtido com o respectivo combustível sem 

adição de hidrogênio.  



75 

 

Observando a Tabela 5.3 verifica-se que a energia disponível na mistura dos 

combustíveis aumenta em função da adição de hidrogênio, isso faz com que a temperatura 

média dos gases no cilindro aumente, incrementando os picos máximos de pressão e 

temperatura, causando a aceleração do processo de combustão que, ao mesmo tempo, 

aumenta a pressão média indicada, tendendo a aumentar a potência e rotação do motor. 

Esta tendência é contida pelo sistema de controle de alimentação de combustível 

(governador mecânico), que atua reduzindo a quantidade de combustível fornecida pelo 

sistema de injeção (ver Tabela 5.1), mantendo a rotação constante e garantindo a 

frequência da tensão gerada em 60 Hz. Resultados semelhantes em relação ao Cespcomb 

foram encontrados nos estudos de DEB et al. (2015); HAMDAN et al. (2015); YADAV 

et al. (2015); JHANG et al. (2016). 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 5.2 – Consumo específico da mistura de todos os combustíveis 

5.5 Temperatura dos gases no coletor de exaustão 

A temperatura dos gases de exaustão em relação ao aumento do teor de hidrogênio 

foi mostrada na Figura 5.3. Como esperado, o aumento da adição de hidrogênio ocasionou 

um aumento da temperatura média do gás no cilindro, refletindo no aumento da 

temperatura dos gases de escape. As temperaturas aumentaram progressivamente em 

função da adição de hidrogênio em 10,4; 13.7; 16,3 e 18,9% para o B7, para o V20 de 

2,6; 3,6; 3,7 e 4,1% e para o V50 de 1,9; 2,1; 2,5 e 3,0%. Se observa que o B7 teve um 
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aumento elevado em maior proporção que os obtidos com V20 e V50, devido as 

propriedades característica de cada combustível. O aumento da temperatura dos gases 

quando utilizado óleo diesel como combustível também foram identificados nos trabalhos 

de KÖSE e CINIVIZ (2013); HAMDAN et al. (2015); MORSY et al. (2015). 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 5.3 – Temperatura dos gases no pleno 

5.6 Eficiência volumétrica 

A Figura 5.4 apresenta a variação da eficiência volumétrica do motor para cada 

um dos percentuais de hidrogênio injetados. Para cada aumento da quantidade de 

hidrogênio injetado existe uma diminuição da eficiência volumétrica. Essa diminuição foi 

ocasionada durante a injeção continua de hidrogênio no coletor de admissão, já que o 

hidrogênio desloca parte do volume do ar admitido pelo motor, reduzindo assim a 

quantidade de oxigênio e nitrogênio no interior do cilindro. 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 5.4 – Variação da eficiência volumétrica 

Ao mesmo tempo o aumento da temperatura média do gás no cilindro faz com a 

temperatura do corpo do motor também seja aumentada, aumentando assim a temperatura 

do sistema de admissão. Como consequência, a massa especifica do ar de admissão é 

reduzida, contribuindo também para a redução da eficiência volumétrica (DE MORAIS 

et al., 2013). 

As eficiências volumétricas calculadas foram de 79,9; 79,5; 78,7; 77,0 e 75,4% 

para B7, para o V20 de 79,2; 79,1; 78,9; 78,2 e 76,8% e para o V50 de 78,0; 78,4; 78,1; 

78,0 e 75,9% respectivamente para cada adição de hidrogênio. Os resultados apresentam 

tendências similares com os obtidos nos trabalhos de BATMAZ (2013); BOSE et al. 

(2013); KÖSE e CINIVIZ (2013); MORSY et al. (2015). 

5.7 Emissões dos gases de escape 

5.7.1 Emissões de NOx 

As emissões de NOx dependem da duração da reação, da temperatura do gás, e da 

disponibilidade de nitrogênio e oxigênio. Normalmente, a adição de hidrogênio provoca 

um aumento na temperatura de combustão tendendo a aumentar as emissões de NOx, tal 

como mostrado na Figura 5.5, ao mesmo tempo visto que a combustão dos motores de 
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ignição por compressão opera com baixas razões de equivalência, implica em altos teores 

de oxigênio e nitrogênio. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 5.5 – Emissões de NOx 

Para as adições de hidrogênio com B7 as emissões foram de 21,3; 23,0, 29.9 e 

48,3%, para o V20 de 3,0; 6,8; 11,3 e 20,1% e para o V50 de 3,2; 9,6; 11,7 e 21,4%. As 

emissões de NOx encontradas com B7 foram muito maiores que as emissões com V20 e 

V50, devido ao aumento elevado da temperatura dos gases identificado na Figura 5.3. Os 

resultados encontrados são similares aos relatados por CHIRIAC e APOSTOLESCU 

(2013); DEB et al. (2015); JHANG et al. (2016). 

5.7.2 Emissões de hidrocarbonetos 

As emissões de hidrocarbonetos (HC) são formadas devido a uma combustão 

incompleta do combustível. Para cada adição de hidrogênio foram encontradas 

significativas reduções das emissões de HC de 40,7; 67,3; 86,2 e 97,9% para o B7, para 

V20 de 13,4; 28,0; 47,0 e 67,3% e para o V50 de 29,5; 61,8; 65,2 e 71,2%. Observe que 

a redução no suprimento de carbono existente no combustível foi de 7,0; 11,2; 13,4 e 

15,8% para o B7, para o V20 de 4,3; 9,3; 12,5 e 16,2% e para o V50 de 4,3; 10,0; 11,4 e 

13,8% (ver Tabela 5.2). Como a redução percentual do HC foi maior que a redução 

percentual do suprimento de carbono, isto implica que a medida que o hidrogênio foi 

adicionado resulta em uma combustão mais completa da mistura dos combustíveis tanto 
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para B7, V20 e V50. Paralelamente, a ausência de carbono no hidrogênio também 

contribui na redução do teor de HC. Resultados semelhantes quando utilizado óleo diesel 

como combustível foram encontrados nos trabalhos de SARAVANAN et al. (2007); 

KÖSE e CINIVIZ (2013). 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 5.6 – Emissões de HC 

5.7.3 Emissões de CO 

Durante o processo de combustão o monóxido de carbono é produzido a partir da 

oxidação parcial do carbono existente nos combustíveis (ver Tabela 3.2). A adição de 

hidrogênio em diferentes percentuais ocasionam uma melhoria no processo de combustão 

como foi observado analisando a redução do Cespcomb e as emissões de HC. Ao mesmo 

tempo existe uma redução nas quantidades de carbono injetadas no cilindro, isto devido 

a redução da quantidade de combustível líquido injetada, contribuindo também para uma 

maior redução das emissões de CO como mostrado na Figura 5.7, as reduções percentuais 

médias das emissões de monóxido de carbono foram de 38,5; 56,7; 59,4 e 63,4% para o 

B7, para o V20 de 21,3; 40,8; 47,4 e 51,9% e para o V50 de 12,9; 24,8; 26,2 e 30,5%. 

Observa-se que a redução no suprimento de carbono dos combustíveis (ver Tabela 5.2) 

foi menor que a redução no teor das emissões de CO indicando que maior quantidade de 

CO foi oxidada para formar CO2. Tendências similares foram observadas nos trabalhos 
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de KÖSE e CINIVIZ (2013); SANDALCI e KARAGÖZ (2014); KARAGÖZ et al. 

(2016). 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 5.7 – Emissões de CO 

5.7.4 Emissões de CO2 

As emissões de dióxido de carbono são mostradas na Figura 5.8. Os resultados 

apresentaram reduções de 4,7; 13,3; 16,1 e 19,9% para o B7, para o V20 de 1,5; 3,4; 5,6 

e 7,8% e para o V50 de 1,5; 5,6; 6,9 e 10,4% para cada um dos percentuais de hidrogênio 

injetados no motor. Como as emissões do material particulado (PM), HC, CO e CO2 estão 

inter-relacionadas, se espera naturalmente que diminuições nos teores das três primeiras 

espécies ocasionem um aumento nas emissões de CO2. Foi verificado que a redução no 

teor das emissões de CO2 na exaustão foi inferior a redução do fornecimento de carbono 

de cada combustível, indicando que mais carbono oriundo do PM, HC e CO tornaram-se 

CO2  em função do aumento da adição de hidrogênio (DEB et al., 2015). Resultados 

similares utilizando óleo diesel como combustível são encontrados nos trabalhos de PAN 

et al. (2014); SANDALCI e KARAGÖZ (2014); KARAGÖZ et al. (2016). 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 5.8 – Emissões de CO2 

5.8 Pressão dos gases na câmara de combustão 

Os resultados das curvas de pressão no interior do cilindro quando utilizado B7, 

V20 e V50 enriquecidos com hidrogênio são apresentados na Figura 5.9, Figura 5.10 e 

Figura 5.11 respectivamente. Os resultados mostram que o aumento da adição de 

hidrogênio os picos das pressões aumentam progressivamente, ao mesmo tempo foi 

observado um deslocamento das zonas de alta pressão na direção do PMS, que pode ser 

consequência da redução do atraso da ignição. Por outro lado, o aumento da pressão no 

cilindro está diretamente relacionado ao aumento da energia disponível na mistura dos 

combustíveis em função da adição de hidrogênio (ver Tabela 5.3), corroborados com a 

melhoria obtida na combustão da mistura dos combustíveis tanto para B7, V20 e V50, 

como demostrado anteriormente. 

As curvas de pressão para o B7 mostradas na Figura 5.9 apresentam picos 

máximos que sobem a partir de 56,2 bar até 57,4; 58,1; 59,1 e 61,2 bar para a adição de 

hidrogênio de 2,7; 8,5; 11,4; e 14,3 l/min respectivamente, representando aumentos de 

pressão de 2,2; 3,5; 5,3 e 9,1% com base ao resultado obtido com B7 sem adição de 

hidrogênio. Resultados experimentais semelhantes aos obtidos neste estudo foram 

encontrados por DEB et al. (2015); KARAGÖZ et al. (2016). 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 5.9 – Pressão no interior do cilindro com B7 

Por outro lado, as curvas de pressão para o V20 mostradas na Figura 5.10 

apresentam picos máximos que sobem a partir de 50,9 bar até 51,4; 52,1; 53,2 e 54,5 bar 

para a adição de hidrogênio de 2,7; 6,5; 8,5 e 11,4 l/min respectivamente, apresentando 

aumentos de pressão de 1,0; 2,5; 4,6 e 7,2% em relação ao resultado obtido com V20 sem 

adição de hidrogênio. Observa-se que mesmo com a adição de 11,4 l/min de hidrogênio 

no V20 não foi suficiente para atingir o pico máximo de 56,2 bar obtido quando usado 

B7 sem adição de hidrogênio. Analisando a partir do ponto de vista da energia introduzida 

no cilindro, percebe-se que foi maior a do V20 que a do B7, de 12,5 kW para o B7 sem 

adição de hidrogênio e 13,7 kW para o V20 com a adição máxima de hidrogênio de 11,4 

l/min, demostrando que o B7 sem adição de hidrogênio teve um maior aproveitamento 

energético que o do V20 mesmo com uma adição de hidrogênio 11,4 l/min. 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 5.10 – Pressão no interior do cilindro com V20 

A Figura 5.11 apresenta as curvas de pressão para o V50, onde os picos máximos 

sobem a partir de 49,5 bar até 50,0; 52,6; 52,9 e 53,9 bar para a adição de hidrogênio de 

2,7; 7,7; 8,5 e 11,4 l/min respectivamente, representando aumentos de pressão de 1,1; 6,3; 

7,0 e 9,0% em relação ao resultado obtido com V50 sem adição de hidrogênio. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 5.11 – Pressão no interior do cilindro com V50 
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Comparando os picos de pressão do B7, V20 e V50 obtidos com as mesmas 

adições de hidrogênio de 2,7; 8,5 e 11,4 l/min (ver Figura 5.9, Figura 5.10 e Figura 5.11), 

se verifica que as pressões pico do V20 e V50 são menores que as obtidas com B7, em 

uma proporção de 10,4; 8,4 e 7,7% para o V20 e 12,8; 8,9 e 8,7% para o V50. Por outro 

lado, observa-se que a diferença percentual entre os picos de pressão diminui de 10,4% 

para 7,7% no caso do V20 e de 12,8% para 8,7% no caso do V50. Como os picos de 

pressão do B7 também aumentam com adição de hidrogênio a existência desta diminuição 

indica que o impacto com relação a pressão foi muito mais aproveitado com V20 e V50 

que com o próprio B7. 

Já analisando somente os picos de pressão obtidos com o V20 e V50 é possível 

verificar que para as mesmas adições de hidrogênio de 2,7; 8,5 e 11,4 l/min os resultados 

com V20 mostram maiores picos de pressão que os com V50. Como a energia do 

combustível introduzida no cilindro para todas as adições de hidrogênio são maiores com 

V50 que as com V20 (ver Tabela 5.3), isto demostra que o aproveitamento energético dos 

ensaios realizados com V20 foram maiores que os realizados com V50 na zona de 

combustão pré mistura, já que aí é liberada uma grande quantidade de energia obtendo o 

máximo pico de pressão. 

5.9 Taxa de liberação de calor do combustível 

A alta velocidade de chama e o elevado poder calorifico do hidrogênio 

proporcionam uma rápida combustão da mistura dos combustíveis, resultando em uma 

maior taxa de liberação de calor, obtendo assim melhora no processo de combustão. A 

Figura 5.12, a Figura 5.13 e a Figura 5.14 mostram o efeito da adição de hidrogênio sobre 

a taxa de libertação de calor para os combustíveis B7, V20 e V50 respectivamente. Foi 

possível verificar que para todos os combustíveis analisados o pico máximo da taxa de 

liberação de calor aumenta proporcionalmente com aumento da fração mássica de 

hidrogênio injetado. No entanto, observa-se que a fase de combustão pré-misturada foi a 

dominante, liberando maior quantidade de energia, ao contrário da fase difusiva que foi 

reduzida com o aumento do hidrogênio injetado. Os trabalhos de DEB et al. (2015); 

KARAGÖZ et al. (2016) mostram comportamentos similares no que se refere a taxa de 

liberação de calor. 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 5.12 – Taxa de liberação de calor com B7 

A Figura 5.12 mostra a taxa de liberação de calor obtida quando utilizado B7 em 

função da adição de hidrogênio no motor. Onde os valores pico máximos sobem a partir 

de 34,8 J/° para o B7 sem adição de hidrogênio até 39,6; 42,4; 44,9 e 50,3 J/° para a adição 

de hidrogênio de 2,7; 8,5; 11,4 e 14,3 l/min respectivamente, representando aumentos 

percentuais de 13,8; 21,8; 29,0 e 44,5% com relação ao resultado obtido com B7 sem 

adição de hidrogênio. 

Observa-se também que, a medida que aumenta a concentração de hidrogênio 

injetado, as curvas da taxa de liberação de calor são deslocadas na direção do PMS, isso 

significa que o atraso da combustão foi reduzido. Já analisando o detalhe A da Figura 

5.12 se observa um pequeno aumento na curva da taxa de liberação de calor, antes da 

ascensão abrupta até atingir o pico máximo, este fenômeno pode ser atribuído a pontos 

de combustão esporádicos (flash point). Como a temperatura de autoignição do 

hidrogênio é muito maior que a temperatura de autoignição do B7, o hidrogênio precisa 

de maior quantidade de energia e mais tempo para entrar em combustão. Dessa forma, 

sugere que esse pequeno aumento inicial da taxa de liberação de calor foi devido a 

combustão de uma pequena quantidade de B7 suficiente para aumentar a temperatura no 

interior do cilindro permitindo a rápida combustão das misturas de hidrogênio com B7. 

A temperatura de autoignição média do diesel é de 260°C, já a temperatura média de 

autoignição do hidrogênio é de 590°C (DEB et al., 2015). 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 5.13 – Taxa de liberação de calor com V20 

A Figura 5.13 mostra a taxa de liberação de calor obtida quando utilizado V20 

para cada adição de hidrogênio. Verifica-se que os valores pico máximos sobem a partir 

de 29,9 J/° para o V20 sem adição de hidrogênio até 30,3; 30,6; 30,8 e 32,1 J/° para a 

adição de hidrogênio de 2,7; 6,5; 8,5 e 11,4 l/min respectivamente, representando 

aumentos percentuais de 1,3; 2,3; 3,0 e 7,4% com base no resultado obtido com V20 sem 

adição de hidrogênio. 

Analisando o detalhe A da Figura 5.13 se observa que não apresentou o mesmo 

aumento inicial encontrado nos ensaios com B7 no detalhe A da Figura 5.12, é provável 

que este fenômeno seja devido a que o óleo de palma tem uma temperatura de autoignição 

e tempos de vaporização maiores que os do óleo diesel, precisando de uma maior 

quantidade de energia para entrar em combustão, demorando o tempo necessário para que 

ambos combustíveis, V20 e hidrogênio, entrem quase simultaneamente em combustão. A 

temperatura de autoignição média do óleo de palma é de 340°C (BOCKISCH, 1998). 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 5.14 – Taxa de liberação de calor com V50 

A Figura 5.14 mostra a taxa de liberação de calor obtida quando utilizado V50 

para cada aumento de hidrogênio. Os valores pico máximos encontrados sobem a partir 

de 26,6 J/° para o V50 sem adição de hidrogênio até 27,7; 29,6; 29,8 e 30,7 J/° para a 

adição de hidrogênio de 2,7; 7,7; 8,5 e 11,4 l/min respectivamente, representando 

aumentos percentuais de 4,1;11,3; 12,0 e 15,4% com base no resultado obtido com V50 

sem adição de hidrogênio. 

Observa-se que a taxa de liberação de calor teve um comportamento similar ao 

encontrado com V20 com adições de hidrogênio, mas sem adição de hidrogênio se 

observa que o V50 apresenta uma pequena liberação de calor de uma determinada 

quantidade de combustível, antes de acontecer a maior liberação de calor. Este fenômeno 

foi atribuído às características do V50, como por exemplo a elevada viscosidade, que não 

permite boa vaporização e requer maior quantidade de energia para entrar em combustão. 

De tal forma, esse pequeno aumento foi interpretado como combustão piloto de 

uma pequena quantidade de combustível V50 que permitiu atingir a energia necessária 

para iniciar a combustão do combustível restante. Ao mesmo tempo foi possível 

evidenciar que o aumento da injeção de hidrogênio permitiu uma rápida combustão da 

mistura de ambos combustíveis, V50 e hidrogênio, melhorando a combustão encontrada 

quando utilizado V50 sem adição de hidrogênio. 
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5.10 Identificação das fases de combustão 

O início da combustão, início da fase difusiva e a duração da combustão foram 

terminados aplicando a metodologia descrita no item 3.3.4. Os resultados obtidos são 

apresentados na Tabela 5.4. 

Tabela 5.4 – Início da combustão, combustão difusiva e duração da combustão 

Vazão 

de H2 

[l/min] 

 B7  V20  V50 

 θ0 

[°] 

θdif 

[°] 

Δθ 

[-] 
 θ0 

[°] 

θdif 

[°] 

Δθ 

[-] 
 θ0 

[°] 

θdif 

[°] 

Δθ 

[-] 

0  -0,32 10,13 38,00  0,33 12,88 41,89  0,38 13,32 44,32 

2,7  -0,66 9,94 36,08  0,30 12,61 41,10  0,34 13,19 44,26 

6,5  - - -  0,27 12,47 40,65  - - - 

7,7  - - -  - - -  0,24 12,73 43,46 

8,5  -0,76 9,89 34,47  0,18 12,17 40,02  0,20 12,57 42,93 

11,4  -0,85 9,86 33,40  0,04 11,58 38,83  0,11 12,31 42,08 

14,3  -0,97 9,83 31,68  - - -  - - - 

Fonte: Autoria própria 

5.10.1 Atraso da ignição 

O atraso da ignição foi definido como a diferença de tempo entre o início da 

injeção do combustível e o início da combustão obtidos na Tabela 5.4. Analisando a 

Figura 5.15 se verifica que o atraso da ignição foi reduzido para todos os combustíveis 

testados B7, V20 e V50 com o aumento da concentração de hidrogênio. 

Foram obtidas reduções percentuais do atraso da ignição para o B7 de 2,2; 2,8; 

3,4 e 4,1% para a adição de hidrogênio de 2,7; 8,5; 11,4 e 14,3 l/min respectivamente, 

para o V20 de 0,2; 0,4; 0,9 e 1,8% para a adição de hidrogênio de 2,7; 6,5; 8,5 e 11,4 

l/min e para o V50 foram de 0,2; 0,9; 1,1 e 1,6% para a adição de hidrogênio de 2,7; 7,7; 

8,5 e 11,4 l/min. Todas as reduções do atraso da ignição foram determinadas com base ao 

resultado obtido com seu respectivo combustível líquido, B7, V20 ou V50, sem adição 

de hidrogênio. 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 5.15 – Atraso da ignição 

Observa-se que foram obtidas maiores reduções do atraso da ignição para B7 que 

para V20 e V50. Pois, no momento da injeção do combustível líquido, este está rodeado 

por uma mistura gasosa de ar e hidrogênio, pronta para iniciar sua rápida combustão com 

qualquer aumento de temperatura que permita sua autoignição. Mas a elevada 

temperatura de autoignição do hidrogênio faz com que o atraso seja mais influenciado 

pela combustão piloto do combustível líquido existente no cilindro que pelo próprio 

hidrogênio. Por esse motivo são obtidos menores atraso de autoignição com B7, 

posteriormente com V20 e finalmente com V50, devido a suas características físicas e 

químicas de cada combustível. Comportamentos similares foram encontrados no trabalho 

de KARAGÖZ et al. (2016) quando utilizado óleo diesel como combustível. 

5.10.2 Início da combustão difusiva 

Como o atraso da combustão foi reduzido em função da adição de hidrogênio para 

todos os combustíveis analisados (ver Figura 5.15), isso implica que o início da fase 

difusiva também deverá ser reduzido devido ao deslocamento da curva da taxa de 

liberação de calor pela combustão antecipada. A Figura 5.16 mostra que as reduções 

percentuais obtidas em função do seu respectivo combustível líquido sem adição de 

hidrogênio como base, foram de 1,9; 2,4; 2,7 e 3,0% para o B7, de 2,1; 3,2; 5,5 e 10,1 

para o V20 e para o V50 de 1,0; 4,4; 5,6 e 7,6%. 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 5.16 – Inicio da combustão difusiva 

Comparando-se a redução percentual do atraso da ignição determinado no item 

5.10.1, com a redução percentual do início da combustão difusiva foi possível evidenciar 

que para o B7 se obtiveram maiores reduções percentuais do atraso da ignição que do 

início da combustão difusiva para cada uma das adições de hidrogênio. Isto leva a concluir 

que para os ensaios com B7 não foi acelerada a combustão pré-misturada, obtendo 

somente uma maior liberação de calor por influência do elevado PCI do hidrogênio (ver 

Figura 5.12). É muito provável que este fenômeno tenha acontecido em função da 

aparição de combustões esporádicas antecipadas, as quais, permitiram deslocar o início 

da maior liberação de calor para um ponto comum em todas as adições de hidrogênio, 

como mostrado no detalhe A da Figura 5.12. Como o método utilizado para determinar o 

início da combustão foi definido em função da liberação de calor, as combustões 

esporádicas foram consideradas como o início da combustão, resultando em um 

adiantamento do início da combustão. Mas após as pequenas combustões esporádicas foi 

possível evidenciar que ambas novamente se concentram aproximadamente num ponto 

comum, onde não se observam atrasos ou adiantamentos significativos entre as curvas 

(ver detalhe A da Figura 5.12). 
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Por outro lado, verifica-se que para o V20 foi obtida maior redução percentual do 

início da combustão difusiva que a do atraso da ignição, demostrando que o processo de 

combustão pré-misturado foi acelerado, de forma significativa, em função da adição de 

hidrogênio. Já para o V50 foram obtidos comportamentos similares em menor proporção, 

os quais indicam também uma aceleração do processo de combustão pré-misturado, 

demostrando a obtenção de melhoraria em todo o processo de combustão. 

5.10.3 Duração da combustão 

A duração da combustão foi definida como a diferença do tempo entre o fim da 

combustão (MFB90) e início da combustão, ambos determinados em função da taxa de 

liberação de calor do combustível utilizando a metodologia definida no item 3.3.4. A 

Figura 5.17 mostra que a duração da combustão foi reduzida em função da adição de 

hidrogênio para todos os combustíveis analisados. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 5.17 – Duração da combustão 

Onde para o B7 foram obtidas reduções percentuais em função da adição de 

hidrogênio de 5,0; 9,3; 12,1 e 16,6%, para o V20 de 1,9; 3,0; 4,5 e 7,3% e para o V50 de 

0,1; 1,9; 3,1 e 5,1%. Como para o B7 não foram obtidas reduções significativas do início 

da combustão difusiva determinado no item 5.10.2, a significativa redução percentual da 
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duração da combustão sugere que o processo de combustão difusiva foi reduzido, 

resultando em uma melhoria do processo de combustão em função da adição do 

hidrogênio. 

Já para o V20 também foi reduzido o tempo da duração da combustão indicando 

uma melhoria da combustão, da mesma forma que com V50, mas desta vez em menor 

proporção. Ambas reduções são atribuídas à alta velocidade de chama e ao elevado poder 

calorifico do hidrogênio que proporcionam rápida combustão da mistura dos 

combustíveis, reduzindo a duração da combustão. 

5.11 Temperatura na câmara de combustão 

Os resultados da temperatura dos gases no interior da câmara de combustão 

quando utilizado B7 são apresentados na Figura 5.18, na Figura 5.19 para o V20 e para o 

V50 na Figura 5.20. Todos os resultados mostram um aumento progressivo da 

temperatura em função da adição de hidrogênio. Este aumento está diretamente 

relacionado ao aumento da pressão no interior do cilindro encontrados no item 5.8, 

atribuídos ao aumento da energia disponível na mistura dos combustíveis em função da 

adição de hidrogênio (ver Tabela 5.3) e a melhoria do processo de combustão encontrada 

em todos os combustíveis testados tanto para B7, V20 e V50, como demostrado no item 

5.10. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 5.18 – Temperatura no interior do cilindro com B7 
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As temperaturas para o B7 mostradas na Figura 5.18 apresentam picos máximos 

que sobem a partir de 1641 K até 1649, 1656, 1663 e 1675 K para a adição de hidrogênio 

de 2,7; 8,5; 11,4; e 14,3 l/min respectivamente, representando aumentos percentuais de 

temperatura de 0,5; 0,9; 1,3 e 2,1% comparado com o resultado obtido com B7 sem adição 

de hidrogênio. 

Por outro lado, as temperaturas para o V20 mostradas na Figura 5.19 apresentam 

picos máximos que sobem a partir de 1620 K até 1623, 1628, 1631 e 1640 K para a adição 

de hidrogênio de 2,7; 6,5; 8,5 e 11,4 l/min respectivamente, representando aumentos 

percentuais de 0,2; 0,5; 0,7 e 1,2% com base no resultado obtido com V20 sem adição de 

hidrogênio. Observa-se que com a adição de 11,4 l/min de hidrogênio no V20 a 

temperatura obtida foi levemente inferior ao pico máximo de temperatura de 1641 K 

obtido quando usado B7 sem adição de hidrogênio.  

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 5.19 – Temperatura no interior do cilindro com V20 

A Figura 5.20 apresenta as temperaturas dos gases obtidas quando utilizado V50, 

onde os picos máximos sobem a partir de 1618 K até 1621, 1629, 1630 e 1638 K para a 

adição de hidrogênio de 2,7; 7,7; 8,5 e 11,4 l/min respectivamente, representando 

aumentos percentuais de temperatura de 0,2; 0,7; 0,7 e 1,2% com base no resultado obtido 

com V50 sem adição de hidrogênio. 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 5.20 – Temperatura no interior do cilindro com V50 

Comparando os picos máximos de temperatura do B7, V20 e V50 obtidos com as 

mesmas adições de hidrogênio de 2,7; 8,5 e 11,4 l/min (ver Figura 5.18, Figura 5.19 e 

Figura 5.20), se verifica que as temperaturas pico do V20 e V50 são menores que as 

obtidas com B7, numa proporção de 1,6; 1,5 e 1,4% para o V20 e 1,7; 1,6 e 1,5% para o 

V50. Por outro lado, observa-se que a diferença percentual entre os picos de temperatura 

do B7 comparado com os do V20 e V50, vão diminuindo de 1,6% para 1,4% no caso do 

V20 e de 1,7% para 1,5% no caso do V50. Como os picos de temperatura do B7 também 

aumentam com adição de hidrogênio a existência desta diminuição percentual entre os 

picos indica novamente que a adição de hidrogênio foi melhor aproveitada com V20 e 

V50 que com o próprio B7, obtendo o mesmo comportamento que foi determinado na 

análise das pressões no item 5.8. 

Já quando se analisa somente os picos de temperatura obtidos com o V20 e V50 

foi possível verificar que para as mesmas adições de hidrogênio de 2,7; 8,5 e 11,4 l/min 

os resultados com V20 mostram maiores picos de temperatura que aqueles com V50. 

Como a energia do combustível introduzida no cilindro para todas as adições de 

hidrogênio são maiores com V50 que as com V20 (ver Tabela 5.3), isto demostra 

novamente que o aproveitamento da energia dos ensaios realizados com V20 foram 

maiores que os realizados com V50, de forma semelhante como a que ocorreu na análise 

das pressões no item 5.8.  
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CAPITULO 6 -  RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 

6.1 Convergência do método de otimização 

Como foi mencionado no item 4.1.3 o objetivo do método de otimização foi 

realizar uma análise inversa para encontrar os valores desconhecidos dos parâmetros de 

Vibe (θ0, Δθ e m) em função da potência elétrica e do consumo específico de combustível, 

ambos obtidos experimentalmente. 

Para mostrar a convergência do método de otimização, neste item foram 

apresentados os resultados obtidos utilizando B7 como combustível sem adição de 

hidrogênio. Dessa forma em função dos dados de entrada definidos no item 4.4 e os 

resultados experimentais para o B7 sem adição de hidrogênio obtidos do item 5.4, foram 

definidos como os objetivos a serem atingidos a potência efetiva de 2,86 kW e o consumo 

específico efetivo de 377,6 g/kW-h (ver Anexo VII). 

Após 5100 iterações foi verificado que existem inúmeras variações dos 

parâmetros de Vibe (θ0, Δθ e m) que satisfazem os objetivos estabelecidos, como se 

observa na Figura 6.1 (a). Onde cada esfera representa uma iteração e o tamanho das 

mesmas o erro global do objetivo determinado em função da Eq.(4.33). 

  

(a) (b) 

Fonte: Autoria própria  

Figura 6.1 – Variação do objetivo global usando B7 sem adição de H2 

Na Figura 6.1 (a) observa-se uma grande concentração das esferas de menor 

tamanho (menor erro) numa região especifica, que pode ser melhor apreciada na Figura 
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6.1 (b), evidenciando que mesmo obtendo baixos erros em locais diferentes a maioria das 

iterações com menor erro concentram-se em uma região específica, onde a média dos 

pontos dessa região foi considerada como o resultado da otimização. 

A variação do início da combustão calculado em cada iteração foi apresentada na 

Figura 6.2. Da mesma forma que na situação anterior verifica-se uma concentração de 

iterações num valor especifico. Que foi aproximado em função da média das últimas mil 

iterações que obtiveram menor erro global, determinando que o início da combustão foi 

de 3,35°. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 6.2 – Predição do início da combustão usando B7 sem adição de H2 

Foi verificado um comportamento similar nos valores da duração de combustão 

para cada iteração, como se mostra na Figura 6.3, foi possível observar que existem 

concentrações de pontos diferentes desde aproximadamente a iteração número 900 até a 

2650, tendendo a repetições mais estáveis a partir das iterações de 2750 até 5100. Da 

mesma forma que na situação anterior o valor da duração da combustão foi determinado 

em função da média das últimas mil iterações com menor erro global, dando como 

resultado o valor de 88,38° para a duração da combustão. 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 6.3 – Predição da duração da combustão usando B7 sem adição de H2 

Na Figura 6.4 observa-se que não existe uma concentração considerável de 

iterações com menor erro global até a iteração número 750, da mesma forma que foi 

evidenciado na duração da combustão na Figura 6.3. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 6.4 – Predição do parâmetro m da função de Vibe usando B7 sem adição de H2 

Já nas iterações acima de 750 foram verificadas concentrações dos valores obtidos 

do parâmetro m da função de Vibe, como se mostra na Figura 6.4. Com a média das 
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últimas mil iterações com menor erro global, foi determinado o valor do parâmetro m da 

função de Vibe de 0,038. 

Para cada iteração foram obtidos valores dos parâmetros da função de Vibe (θ0, 

Δθ e m), predizendo constantemente o comportamento do motor em função do modelo de 

duas zonas definido no item 4.1.2. Para cada um desses parâmetros foi verificado se o 

objetivo global foi atingido no que concerne a potência efetiva e o consumo específico 

efetivo do combustível. 

Os resultados da potência efetiva para cada iteração são apresentados na Figura 

6.5. Observa-se que nas primeiras iterações até a iteração 750 são obtidas variações 

significativas da potência efetiva, já a partir da iteração 750 apresenta um comportamento 

mais continuo. A média das últimas mil iterações com menor erro global foi de 2,74 kW, 

obtendo um erro relativo 4,2% com relação ao objetivo definido de 2,86 kW. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 6.5 – Predição da potência efetiva do motor usando B7 sem adição de H2 

Por outro lado, a Figura 6.6 apresenta os resultados do consumo especifico efetivo 

do combustível para cada iteração. Da mesma forma que nos resultados da potência 

efetiva, observa-se que nas primeiras iterações até a iteração 750 são obtidas variações 

significativas do consumo especifico efetivo do combustível, já a partir da iteração 750 

apresenta um comportamento mais contínuo. A média das últimas mil iterações com 

menor erro foi de 365,9 g/kW-h, e um erro relativo de 3,1% com relação ao objetivo 

definido de 377,6 g/kW-h. 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 6.6 – Predição do Cespe utilizando B7 sem adição de H2 

6.2 Predição dos valores dos parâmetros da função de Vibe 

O processo descrito no item 6.1 foi aplicado para todos os combustíveis B7, V20 

e V50 com suas respetivas adições de hidrogênio. Neste trabalho foram comparados os 

resultados da potência elétrica do motor, consumo especifico de combustível e a pressão 

dos gases no interior do cilindro, determinados em função dos parâmetros desconhecidos 

da função de Vibe, os quais foram obtidos de duas formas: a primeira pelo ajuste da 

função de Vibe em função dos resultados experimentais aplicando a metodologia descrita 

no item 4.1.4.1 e a segunda pelo processo de otimização descrito no item 4.4. 

A Tabela 6.1 apresenta os resultados dos parâmetros da função de Vibe 

determinados pelo método do ajuste da função e pelo processo de otimização. Verifica-

se que para todos os combustíveis analisados (B7, V20 e V50) os resultados do início da 

combustão (θ0) diminuem gradualmente em função da adição do hidrogênio, da mesma 

forma que os resultados obtidos experimentalmente no item 5.10. Foi esperado que, pelo 

método do ajuste da função de Vibe, se obtenha este comportamento uma vez que os 

resultados foram determinados em função dos experimentais. Já pelo método de 

otimização, a obtenção deste comportamento revela que foi possível predizer o efeito da 

adição de hidrogênio no que concerne ao adiantamento do início da combustão. 
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Tabela 6.1 – Comparação dos parâmetros de Vibe determinados pelo ajuste da função e otimização 

 Vazão 

de H2 

[l/min] 

  Ajuste Vibe   Otimização   Diferença 

 

 θ0 

[°] 

Δθ 

[°] 

m 

[-] 
 θ0 

[°] 

Δθ 

[°] 

m 

[-] 
 θ0 

[°] 

Δθ 

[°] 

m 

[-] 
B

7
 

0  3,73 81,80 0,05  3,35 88,38 0,038  0,4 -6,6 0,012 

2,7  3,35 84,20 0,05  3,01 90,97 0,035  0,3 -6,8 0,015 

8,5  2,94 87,20 0,05  2,64 94,21 0,048  0,3 -7,0 0,002 

11,4  2,70 88,80 0,05  2,42 95,94 0,045  0,3 -7,1 0,005 

14,3   2,20 92,50 0,05   1,98 99,94 0,041   0,2 -7,4 0,009 

V
2
0

 

0  6,14 76,90 0,05  5,51 83,09 0,034  0,6 -6,2 0,016 

2,7  5,89 78,90 0,05  5,29 85,25 0,040  0,6 -6,3 0,010 

6,5  5,52 79,70 0,05  4,96 86,08 0,038  0,6 -6,4 0,012 

8,5  5,21 79,70 0,05  4,68 86,11 0,035  0,5 -6,4 0,015 

11,4   4,63 79,72 0,05   4,16 86,57 0,048   0,5 -6,4 0,002 

V
5
0

 

0  6,18 53,80 0,26  5,55 58,13 0,306  0,6 -4,3 -0,048 

2,7  6,10 65,40 0,13  5,48 70,66 0,158  0,6 -5,3 -0,029 

7,7  5,80 68,30 0,05  5,21 73,79 0,099  0,6 -5,5 -0,049 

8,5  5,55 69,80 0,05  4,98 75,41 0,040  0,6 -5,6 0,010 

11,4   5,35 69,90 0,05   4,80 75,52 0,039   0,5 -5,6 0,011 

Fonte: Autoria própria 

Por outro lado, analisando a duração da combustão (Δθ) observa-se que para 

ambos os métodos se obtiveram comportamentos inversos com relação aos obtidos nos 

resultados experimentais (ver Figura 5.17), onde nos resultados experimentais a duração 

da combustão foi diminuindo em função da adição de hidrogênio, contrariamente ao 

aumento obtido por ambos métodos de predição. 

O aumento da duração da combustão pelo método do ajuste da função de Vibe, 

foi evidenciado quando descrito o método no item 4.1.4.1, onde o método consegue bons 

resultados até 75% da fração mássica de combustível queimado (MFB) ajustando a maior 

quantidade de pontos (ver Figura 4.5), posteriormente a curva de ajuste se afasta dos 

pontos reais, indicando um aumento na duração da combustão com relação aos valores 

experimentais. Já no método de otimização os resultados também apresentam um 

gradativo aumento da duração da combustão em função da adição de hidrogênio os quais 

não representa o comportamento real dos resultados experimentais, mas sim representam 

o comportamento dos resultados obtidos pelo método do ajuste da função de Vibe, isso 

ocorre porque ambos os métodos estão restritos ao comportamento característico da 

função de Vibe. 

O parâmetro m, pelo método do ajuste da função de Vibe se manteve de forma 

constante no valor de 0,05 para todos os ensaios com B7 e V20, nos ensaios com V50 
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sem adição de hidrogênio foi de 0,26 e com a menor adição de hidrogênio de 2,7 l/min 

foi de 0,13; para posteriormente, com o aumento da adição de hidrogênio atingir 

novamente o valor de 0,05 de forma constante. Como foi descrito no item 4.1.4 o valor 

do parâmetro m reflete diretamente na taxa de liberação de calor, ou seja, quando o valor 

foi de 0,05 indica que o calor foi liberado muito rápido na combustão pré-misturada e 

mais lento na difusiva, já os valores de 0,26 e 0,13 confirmam que o V50 não teve uma 

rápida combustão pré-misturada, mas ela foi melhorando à medida que foi aumentada a 

concentração de hidrogênio, por sua vez, refletindo o mesmo comportamento dos 

resultados experimentais apresentados no item 5.9. 

Os resultados obtidos pelo método de otimização não apresentam um 

comportamento constante da mesma forma que os obtidos no método do ajuste da função 

de Vibe, mas a média dos valores obtidos do parâmetro m pelo método de otimização em 

todos os ensaios com B7 e V20 foi de 0,04. Ao mesmo tempo verifica-se uma diminuição 

do valor do parâmetro m, à medida que aumentada a concentração de hidrogênio nos 

ensaios com V50, mostrando que também foi possível representar esse comportamento 

real pelo método de otimização, mas neste caso foi necessário atingir a concentração de 

8,5 l/min de hidrogênio para novamente chegar a um valor médio constante de 0,04. 

6.3 Comparação dos resultados experimentais com os obtidos numericamente 

Utilizando os parâmetros da função de Vibe calculados anteriormente pelo método 

do ajuste da função e pelo método de otimização, foram determinados por meio do 

modelo de combustão de duas zonas existente no programa AVL-Boost a pressão dos 

gases no interior do cilindro (p), a potência elétrica (Pel) e o consumo específico de 

combustível (Cespcomb) para cada combustível analisado (B7, V20 e V50). Todos eles 

foram comparados com seus respectivos resultados experimentais determinados no 

Capítulo 5. 

6.3.1 Comparação da potência elétrica 

Os resultados da potência elétrica quando utilizado B7 como combustível são 

apresentados na Figura 6.7. Observa-se que para o método do ajuste da função de Vibe 

se obtiveram potências elétricas menores com uma diferença percentual de 3,7; 4,8; 4,7; 

5,5 e 7,6% para cada adição de hidrogênio de 0,0; 2,7; 8,5; 11,4 e 14,3 l/min utilizando 

como base os resultados experimentais. Já para o método de otimização também foram 

obtidas potências elétricas menores, mas com um ligeiro aumento nas diferenças 
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percentuais que foram de 4,2; 5,3; 5,4; 6,1 e 8,2 % para as mesmas adições de hidrogênio 

descritas anteriormente. Comparando os resultados de ambos os métodos se observa que 

as potências elétricas calculadas pelo método de otimização apresentaram maiores 

diferenças percentuais com relação aos resultados obtidos no método do ajuste da função 

de Vibe. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 6.7 – Predição da potência elétrica utilizando B7 

A Figura 6.8 apresenta os resultados da potência elétrica quando utilizado o V20 

como combustível. Diferentemente dos resultados encontrados com B7 (ver Figura 6.7) 

para o V20 observa-se que com o método do ajuste da função de Vibe se obtiveram 

potências elétricas maiores com uma diferença percentual de 2,4; 2,1; 2,6; 4,1 e 3,6% 

para cada adição de hidrogênio de 0,0; 2,7; 6,5; 8,5 e 11,4 l/min quando comparados com 

os resultados experimentais. 

Já para o método de otimização também foram obtidas potências elétricas maiores 

(ver Figura 6.8), mas novamente com um ligeiro aumento nas diferenças percentuais que 

foram de 3,9; 3,1; 3,5; 4,9 e 3,7% para as mesmas adições de hidrogênio. Comparando os 

resultados do método do ajuste da função de Vibe com o método de otimização, verifica-

se novamente que o método do ajuste da função obteve resultados com menor erro em 

relação aos obtidos com o método de otimização, quando comparados com os resultados 

experimentais. 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 6.8 – Predição da potência elétrica utilizando V20 

Por outro lado, os resultados com V50 são apresentados na Figura 6.9, onde para 

o método do ajuste da função de Vibe se obtiveram potências elétricas maiores com uma 

diferença percentual de 3,6; 3,1; 4,3; 5,2 e 5,5% para cada adição de hidrogênio de 0,0; 

2,7; 7,7; 8,5 e 11,4 l/min utilizando como base os resultados experimentais. No método 

de otimização também foram obtidas potências elétricas maiores, onde as diferenças 

percentuais foram de 1,7; 2,7; 1,8; 5,8 e 6,0% para cada adição de hidrogênio. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 6.9 – Predição da potência elétrica utilizando V50 
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Analisando os resultados obtidos com ambos os métodos se verifica que para as 

adições de hidrogênio de 0,0; 2,7 e 7,7 l/min os resultados obtidos pelo método de 

otimização ficaram mais próximos dos resultados experimentais, que os obtidos pelo 

método do ajuste da função de Vibe. Já para as adições de hidrogênio de 8,5 e 11,4 l/min 

o método do ajuste da função de Vibe obteve resultados melhores em comparação aos 

determinados pelo método de otimização. 

6.3.2 Comparação do consumo específico de combustível 

A Figura 6.10 apresenta os resultados do consumo específico de combustível 

(Cespcomb) quando utilizado B7. Observa-se que para ambos métodos de predição foram 

obtidos consumos específicos menores que os encontrados experimentalmente, onde a 

variação percentual do Cespcomb para o método do ajuste da função de Vibe foi de 3,4; 

4,6; 4,7; 5,4 e 7,4% para cada adição de hidrogênio de 0,0; 2,7; 8,5; 11,4 e 14,3 l/min 

utilizando como base os resultados experimentais. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 6.10 – Predição do consumo específico de combustível utilizando B7 

Nos resultados com o método de otimização foram encontradas variações 

percentuais de 3,1; 4,3; 4,1; 4,9 e 6,8% (ver Figura 6.10). Observa-se que o método de 

otimização apresentou resultados mais próximos dos experimentais que os obtidos com o 

método do ajuste da função de Vibe, inversamente ao comportamento obtido com os 

resultados da potência elétrica na Figura 6.7. 
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Ao contrário do comportamento do Cespcomb com B7 os resultados com V20 

apresentados na Figura 6.11, apresentaram maiores valores do Cespcomb para ambos 

métodos de predição comparados com os resultados experimentais. Onde com o método 

do ajuste da função foram obtidas variações percentuais de 3,1; 2,4; 2,8; 4,2 e 2,9% e para 

o método de otimização variações percentuais de 1,8; 1,6; 2,0; 3,5 e 1,2% para cada 

adição de hidrogênio de 0,0; 2,7; 6,5; 8,5 e 11,4 l/min utilizando como base os resultados 

experimentais. Quando comparados ambos os métodos de predição com os resultados 

experimentais, se percebe que os resultados com o método de otimização apresentaram 

uma melhor aproximação que os do método do ajuste da função de Vibe. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 6.11 – Predição do consumo específico de combustível utilizando V20 

A Figura 6.12 apresenta os resultados obtidos do Cespcomb quando utilizado V50 

como combustível. Com o método do ajuste da função foram obtidas variações 

percentuais de 0,9; 2,0; 1,1; 5,1 e 5,2% e para o método de otimização variações 

percentuais de 3,0; 2,6; 3,7; 4,6 e 3,1% para cada adição de hidrogênio de 0,0; 2,7; 7,7; 

8,5 e 11,4 l/min utilizando como base os resultados experimentais. 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 6.12 – Predição do consumo específico de combustível utilizando V50 

Quando comparados ambos métodos de predição com os resultados experimentais 

(ver Figura 6.12), se percebe que os resultados com o método do ajuste da função de Vibe 

apresentaram melhor aproximação que com o método de otimização para as adições de 

hidrogênio de 0,0; 2,7 e 7,7 l/min, por outro lado, para as vazões de hidrogênio de 8,5 e 

11,4 l/min o método de optimização obteve melhores resultados. 

6.3.3 Comparação da pressão dos gases no interior do cilindro 

A Figura 6.13 apresenta os resultados da predição da pressão dos gases no interior 

do cilindro, quando utilizado o método do ajuste da função de Vibe com B7 como 

combustível. Observa-se que para todos os resultados obtidos a pressão pico foi inferior 

a pressão experimental numa proporção percentual de 2,5; 3,5; 3,3; 3,9 e 6,0% para cada 

concentração de hidrogênio de 0,0; 2,7; 8,5; 11,4 e 14,3 l/min, é muito provável que este 

comportamento ocorra porque foram obtidas menores potências elétricas com este 

método (ver Figura 6.7). A potência elétrica está diretamente relacionada com o imep, 

que por sua vez está relacionada com o trabalho realizado pelo pistão, onde este trabalho 

foi calculado em função da área embaixo da curva de pressão. Isto implica que 

considerando os resultados numéricos a diminuição nos picos de pressão reflete na 

obtenção de baixas potências elétricas 
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Ao mesmo tempo, é possível verificar que para todos os resultados o início do 

aumento de pressão foi antecipado, mas não o suficiente como para obter um 

deslocamento completo da curva de pressão mais próxima da obtida experimentalmente. 

Já os resultados obtidos com o método de otimização utilizando B7 como 

combustível são apresentados na Figura 6.14. Onde também todos os picos de pressão 

com este método foram menores que os obtidos experimentalmente, numa proporção 

percentual de 2,9; 4,0; 4,0; 4,6 e 6,5 para as mesmas concentrações de hidrogênio de 0,0; 

2,7; 8,5; 11,4 e 14,3 l/min respectivamente. Também foi evidenciada a antecipação do 

início do aumento de pressão, da mesma forma que foi encontrado com o método do 

ajuste da função de Vibe. 

Comparando os resultados encontrados por ambos métodos em função dos picos 

máximos, foi verificado que os picos de pressões obtidos pelo método do ajuste da função 

de Vibe foram mais próximas dos resultados experimentais que as obtidas com o método 

de otimização. Como o método do ajuste da função de Vibe utilizou os resultados 

experimentais da pressão no interior do cilindro é esperado este comportamento. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
(e) 

Fonte: Autoria propia 

Figura 6.13 – Pressão experimental e ajuste de Vibe utilizando B7 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
(e) 

Fonte: Autoria propia 

Figura 6.14 – Pressão experimental e resultado da otimização utilizando B7 
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Os resultados da predição da pressão no interior do cilindro pelo método do ajuste 

da função de Vibe quando utilizado V20 como combustível, são apresentados na Figura 

6.15. Verifica-se que as pressões pico para todos os resultados obtidos foram ligeiramente 

maiores que as pressões determinadas experimentalmente, em uma proporção percentual 

de 1,2; 0,8; 1,2; 2,5 e 2,0% para cada concentração de hidrogênio de 0,0; 2,7; 6,5; 8,5 e 

11,4 l/min utilizando como base os resultados experimentais. 

A Figura 6.16 apresenta os resultados obtidos da pressão no interior do cilindro 

pelo método de otimização quando utilizado V20 como combustível, da mesma forma 

que no anterior método onde foram obtidos valores pico superiores aos medidos 

experimentalmente, com aumentos percentuais de 2,6; 1,8; 2,1; 3,4 e 2,0% para cada 

adição de hidrogênio. 

Para ambos métodos é possível que a obtenção dos resultados da pressão pico 

superiores aos experimentais, esteja ligada a obtenção de valores superiores da potência 

elétrica que os obtidos experimentalmente, como foi mostrado na Figura 6.8. Ao mesmo 

tempo, nos resultados de ambos os métodos foram evidenciados adiantamentos do início 

do aumento de pressão, mas sem obter um deslocamento relevante nas curvas de pressão.  

Comparando os dois métodos se verifica que foram obtidas melhores 

aproximações dos picos de pressão com o método do ajuste de curva que com o método 

de otimização, excetuando para a máxima adição de hidrogênio de 11,4 l/min, onde 

ambos métodos apresentaram uma diferença percentual de 2,0% com relação ao resultado 

obtido experimentalmente. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
(e) 

Fonte: Autoria propia 

Figura 6.15 – Pressão experimental e ajuste de Vibe utilizando V20 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
(e) 

Fonte: Autoria propia 

Figura 6.16 – Pressão experimental e resultados da otimização utilizando V20 
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A Figura 6.17 apresenta os resultados da predição da pressão no interior do 

cilindro pelo método do ajuste da função de Vibe quando utilizado V50 como 

combustível. Foi verificado que as pressões foram ligeiramente superiores as obtidas 

experimentalmente, para as vazões de hidrogênio de 0,0; 2,7 e 7,7 l/min em uma 

proporção percentual de 2,4; 1,8 e 2,9%, já as vazões de 8,5 e 11,4 l/min tiveram um 

aumento percentual maior de 3,6 e 3,9% utilizando como base os resultados 

experimentais. 

Por outro lado, a Figura 6.18 apresenta os resultados determinados com o método 

de otimização quando utilizado V50 como combustível, observa-se que foram obtidos 

pequenos aumentos percentuais de 0,4; 1,4 e 0,4 % para as vazões de hidrogênio de 0,0; 

2,7 e 7,7 l/min, já para as vazões de 8,5 e 11,4 l/min a diferença percentual para ambos 

foi de 4,3%. Comportamentos similares também foram evidenciados nos resultados 

obtidos pelo método do ajuste da função de Vibe na Figura 6.17. 

Comparando os resultados de ambos os métodos, se verifica que foram obtidos 

melhores resultados com o método de otimização para as vazões de 0,0; 2,7 e 7,7 l/min, 

já para as vazões de 8,5 e 11,4 l/min o método do ajuste da função de Vibe obteve 

melhores resultados com relação aos resultados obtidos experimentalmente. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
(e) 

Fonte: Autoria propia 

Figura 6.17 – Pressão experimental e ajuste de Vibe utilizando V50 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
(e) 

Fonte: Autoria propia 

Figura 6.18 – Pressão experimental e resultado da otimização utilizando V50 
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CAPITULO 7 -  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

7.1 Conclusões 

Neste trabalho pequenas quantidades mássicas de hidrogênio, que representam 

significativas frações de energia da mistura combustível, foram adicionadas ao B7, V20 

e V50 para verificar seus efeitos no desempenho e nas emissões de um grupo gerador a 

diesel. Este estudo mostrou que mesmo uma pequena quantidade de hidrogênio pode 

alterar o desempenho e as emissões do motor. 

A adição de hidrogênio tende a melhorar o desempenho do motor, reduzindo seu 

consumo específico de combustível e suas emissões de CO2, CO e HC a valores inferiores 

aos percentuais de redução de carbono fornecido pelos combustíveis B7, V20 e V50. O 

aumento do teor de hidrogênio elevou e antecipou o pico de pressão no interior do 

cilindro, elevando também a temperatura média dos gases, o que reflete no aumento das 

emissões de NOx, onde esta condição pode ser agravada em cargas mais elevados do 

motor. Tudo isso indica que o hidrogênio promove uma combustão mais rápida com 

maiores taxas de liberação de calor, obtendo uma rápida combustão pré-misturada. 

Comparando os resultados obtidos do V20 com os do V50 verifica-se que o V20 

apresentou uma melhor combustão que o V50 para cada adição de hidrogênio analisada, 

esse comportamento foi devido a que as propriedades do V50 ainda são desfavoráveis 

para obter uma boa vaporização e posterior combustão. Já as propriedades do V20 

favoreceram a obtenção de uma boa combustão que foi drasticamente melhorada com 

adição de hidrogênio, demostrando assim que é possível a sua utilização em grupos 

geradores a diesel. 

Vale salientar que neste trabalho o hidrogênio foi introduzido no coletor de 

admissão de ar de forma contínua, sem realizar nenhuma modificação ou instalação de 

complexos equipamentos no motor, viabilizando assim a sua utilização comercial nas 

usinas termoelétricas. Foi testado como máximo a adição de 10% de hidrogênio em massa 

quando utilizado B7 como combustível e 8,0% quando utilizado V20 e V50, mas como o 

hidrogênio foi admitido de forma continua com o ar de admissão, está adição tende a 

reduzir o ar admitido pelo motor, diminuindo assim a sua eficiência volumétrica. Por esse 

motivo elevadas concentrações de hidrogênio poderiam prejudicar o desempenho do 

motor devido à falta de oxigênio no cilindro. 
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No estudo proposto da tese para a etapa de simulação foi analisada a capacidade 

da utilização de métodos de optimização para determinar os parâmetros desconhecidos 

da função de Vibe. Os resultados demostraram que as técnicas de otimização podem ser 

aplicáveis para a determinação dos parâmetros de combustão, se a função objetivo foi 

corretamente definida. 

Para a predição dos parâmetros da função de Vibe foram utilizados dois programas 

computacionais o software AVL BOOST e o AVL Design Explorer, onde no AVL 

BOOST foi utilizado o modelo de combustão Vibe de duas zonas e no AVL Design 

Explorer o algoritmo genético multivariável como método de otimização. Os resultados 

calculados por meio dos parâmetros de combustão determinados pela técnica de 

optimização tiveram boas aproximações dos resultados determinados experimentalmente, 

onde os resultados obtidos pelo método de otimização apresentaram como maior erro 

relativo encontrado nos picos máximos de pressão de 6,5% para o B7 com adição de 

hidrogênio de 14,3 l/min, já o menor erro relativo foi de 0,4% para o V50 sem adição de 

hidrogênio. Pode concluir-se que foi possível predizer o comportamento do motor em 

função da medição da potência elétrica e consumo específico de combustível 

corroborados com métodos de otimização, da mesma forma que foi verificado por 

COLAÇO et al. (2010). 

7.2 Recomendação para trabalhos futuros 

Com a conclusões dos resultados experimentais e das simulações dessa tese foi 

possível identificar propostas de trabalhos futuros que podem contribuir para a 

continuidade das pesquisas realizadas em motores diesel utilizando misturas de óleos 

vegetais enriquecidos com hidrogênio, como as seguintes: 

 Realização de uma análise econômica da utilização de misturas de óleo vegetal 

com adição de hidrogênio puro com relação a redução do consumo do óleo diesel 

mineral, e sua influência nos custos de subvenção do combustível nos sistemas 

isolados de geração de energia elétrica. 

 Realização de ensaios experimentais para cargas mais elevados do motor, para 

estudar a influência do aumento da potência com relação as pressões no interior 

do cilindro e o provável crescimento excessivo nas emissões de NOx. 
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 Avaliar diferentes métodos de produção de hidrogênio como por exemplo 

processos de eletrolises d’água. Verificando a influência da sua utilização direta 

em motores diesel. 

 Estudar a utilização de injetores de hidrogênio diretamente na câmara de 

combustão do motor, com o objetivo de evitar a diminuição da eficiência 

volumétrica do motor obtida quando o hidrogênio é injetado de forma continua. 

 Estudar a possível utilização da metodologia aplicada nesta tese, com relação aos 

parâmetros desconhecidos dos modelos utilizados para predição das emissões dos 

gases no programa AVL BOOST. 
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ANEXO II 

Tela principal do sistema de monitoramento 

 

Tela principal do programa AVL Indicom 
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ANEXO III 

Certificado de calibração do sensor de pressão: AVL GU21D 
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Certificado de calibração do sensor rotação modelo AVL 365C 

 

  



135 

 

Certificado de calibração do sistema de aquisição de dados Indimicro 602 
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ANEXO IV 

Incertezas tipo B de cada equipamento de medição 

 

Equipamento utilizado Parâmetro 
Incerteza tipo B 

[%] 

Analisador de grandezas elétricas - SAGA 4500 Potência elétrica ±0,58 

Balança digital - DIGIMED DG-15W Massa de combustível ±0,65 

Rotâmetro - OMEGA FLDH3304ST Vazão volumétrica de H2  ±1,93 

Anemômetro digital - KIMO AMI 300 Vazão volumétrica do ar ±0,67 

Analisador de gases - GREENLINE 8000 Emissões de CO2 ±0,28 

Analisador de gases - GREENLINE 8000 Emissões de CO ±0,35 

Analisador de gases - GREENLINE 8000 Emissões de NOx ±0,98 

Analisador de gases - GREENLINE 8000 Emissões de HC ±1,27 

Sensor de pressão - AVL GU21D Pressão no interior do cilindro ±0,15 

Encoder - AVL 365C Ângulo do virabrequim ±0,18 

Termopar tipo K OMEGA TJ-CASS-14U Temperatura dos gases de escape ±0,43 

Termopar tipo K OMEGA TJ-CASS-14U Temperatura do ar de admissão ±0,21 

Contemp A202 Registrador de dados ±0,17 

AVL Indimicro 602 Registrador de dados ±0,15 
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Incerteza combinada para cada parâmetro medido 

 

Parâmetro medido Combustível 
Vazão de hidrogênio [l/min] 

0,0 2,7 5,5 6,7 8,5 11,4 14,3 

Potência elétrica – Pel 

[kW] 
B7 0,0145 0,0138 - - 0,0139 0,0141 0,0142 

V20 0,0140 0,0140 0,0140 - 0,0143 0,0142 - 

V50 0,0140 0,0140 - 0,0140 0,0142 0,0143 - 

Consumo específico de 

combustível líquido – Cesp 

[g/kW-h] 

B7 3,60 3,51 - - 3,31 3,19 3,09 

V20 3,98 3,79 3,59 - 3,41 3,28 - 

V50 4,01 3,82 - 3,59 3,50 3,39 - 

Consumo específico de 

combustível – Cespcomb 

[g/kW-h] 

B7 3,60 3,57 - - 3,52 3,46 3,42 

V20 3,98 3,85 3,74  - 3,61 3,55 - 

V50 4,01 3,89 - 3,78 3,70 3,65 - 

Eficiência volumétrica - ηvol 

[C] 
B7 0,240 0,239 - - 0,236 0,231 0,226 

V20 0,238 0,237 0,234 - 0,235 0,230 - 

V50 0,237 0,235 - 0,234 0,234 0,228 - 

Temperatura dos gases de 

escape – Tgases 

[°C] 

B7 1,82 2,01 - - 2,07 2,12 2,17 

V20 1,78 1,83 1,84 - 1,85 1,85 - 

V50 1,76 1,80 - 1,80 1,81 1,82 - 

Emissões de CO2 [%] B7 0,07 0,07 - - 0,06 0,06 0,06 

V20 0,06 0,06 0,05 - 0,05 0,05 - 

V50 0,06 0,05 - 0,05 0,05 0,05 - 

Emissões de CO [ppm] B7 92,15 56,63 - - 39,92 37,43 33,68 

V20 109,16 85,94 64,62 - 57,44 52,46 - 

V50 128,65 112,10 - 96,79 94,95 89,47 - 

Emissões de NOx [ppm] B7 7,30 8,85 - - 8,98 9,48 10,82 

V20 5,92 6,10 6,32 - 6,59 7,11 - 

V50 4,80 4,95 - 5,26 5,36 5,83 - 

Emissões de HC [ppm] B7 65,31 38,76 -  21,33 8,99 1,35 

V20 49,28 42,65 35,47 - 26,13 16,10 - 

V50 108,03 76,12 - 41,25 37,58 31,08 - 

Pressão no interior do 

cilindro – p 

[bar] 

B7 0,14 0,14 - - 0,13 0,14 0,14 

V20 0,13 0,14 0,14 - 0,13 0,13 - 

V50 0,14 0,14 - 0,14 0,14 0,14 - 
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ANEXO V 

Definição do curso das válvulas no programa AVL-Boost 
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ANEXO VI 

Programação em MATHEMATICA para determinar os 14 coeficientes de ajuste 
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Coeficientes dos combustíveis no programa AVL-Boost 
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ANEXO VII 

Definição das variáveis no programa Design Explorer 

 

Definição do método de otimização no programa Design Explorer 
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Apresentação dos resultados obtidos no programa Design Explorer 
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ANEXO VIII 

Pressão dos gases no interior do cilindro com B7 sem adição de hidrogênio 

CA 

[deg] 

P 

[bar] 

CA 

[deg] 

P 

[bar] 

CA 

[deg] 

P 

[bar] 

CA 

[deg] 

P 

[bar] 

CA 

[deg] 

P 

[bar] 

CA 

[deg] 

P 

[bar] 

CA 

[deg] 

P 

[bar] 

CA 

[deg] 

P 

[bar] 

CA 

[deg] 

P 

[bar] 

CA 

[deg] 

P 

[bar] 

-360,0 1,95 -323,0 0,66 -286,0 0,67 -249,0 0,69 -212,0 0,85 -175,0 1,03 -138,0 1,22 -101,0 1,81 -64,0 4,09 -27,0 18,45 

-359,5 1,93 -322,5 0,67 -285,5 0,67 -248,5 0,69 -211,5 0,85 -174,5 1,03 -137,5 1,22 -100,5 1,82 -63,5 4,15 -26,5 18,92 

-359,0 1,90 -322,0 0,67 -285,0 0,67 -248,0 0,70 -211,0 0,86 -174,0 1,03 -137,0 1,22 -100,0 1,83 -63,0 4,22 -26,0 19,40 

-358,5 1,87 -321,5 0,66 -284,5 0,67 -247,5 0,70 -210,5 0,86 -173,5 1,04 -136,5 1,22 -99,5 1,85 -62,5 4,29 -25,5 19,90 

-358,0 1,84 -321,0 0,66 -284,0 0,67 -247,0 0,70 -210,0 0,86 -173,0 1,04 -136,0 1,23 -99,0 1,86 -62,0 4,35 -25,0 20,41 

-357,5 1,81 -320,5 0,66 -283,5 0,67 -246,5 0,70 -209,5 0,86 -172,5 1,04 -135,5 1,24 -98,5 1,88 -61,5 4,42 -24,5 20,94 

-357,0 1,78 -320,0 0,66 -283,0 0,67 -246,0 0,70 -209,0 0,86 -172,0 1,04 -135,0 1,24 -98,0 1,89 -61,0 4,49 -24,0 21,48 

-356,5 1,75 -319,5 0,66 -282,5 0,67 -245,5 0,71 -208,5 0,87 -171,5 1,04 -134,5 1,25 -97,5 1,91 -60,5 4,56 -23,5 22,05 

-356,0 1,72 -319,0 0,66 -282,0 0,66 -245,0 0,71 -208,0 0,87 -171,0 1,05 -134,0 1,25 -97,0 1,93 -60,0 4,63 -23,0 22,62 

-355,5 1,69 -318,5 0,66 -281,5 0,66 -244,5 0,72 -207,5 0,87 -170,5 1,05 -133,5 1,26 -96,5 1,94 -59,5 4,71 -22,5 23,21 

-355,0 1,66 -318,0 0,66 -281,0 0,66 -244,0 0,72 -207,0 0,87 -170,0 1,05 -133,0 1,26 -96,0 1,96 -59,0 4,79 -22,0 23,80 

-354,5 1,62 -317,5 0,66 -280,5 0,66 -243,5 0,72 -206,5 0,88 -169,5 1,05 -132,5 1,25 -95,5 1,97 -58,5 4,87 -21,5 24,41 

-354,0 1,59 -317,0 0,66 -280,0 0,66 -243,0 0,72 -206,0 0,88 -169,0 1,05 -132,0 1,26 -95,0 1,99 -58,0 4,95 -21,0 25,03 

-353,5 1,55 -316,5 0,66 -279,5 0,66 -242,5 0,73 -205,5 0,88 -168,5 1,06 -131,5 1,27 -94,5 2,01 -57,5 5,03 -20,5 25,67 

-353,0 1,51 -316,0 0,66 -279,0 0,66 -242,0 0,73 -205,0 0,88 -168,0 1,06 -131,0 1,28 -94,0 2,03 -57,0 5,12 -20,0 26,32 

-352,5 1,47 -315,5 0,66 -278,5 0,66 -241,5 0,73 -204,5 0,89 -167,5 1,06 -130,5 1,29 -93,5 2,05 -56,5 5,21 -19,5 26,99 

-352,0 1,42 -315,0 0,66 -278,0 0,66 -241,0 0,73 -204,0 0,89 -167,0 1,06 -130,0 1,29 -93,0 2,06 -56,0 5,30 -19,0 27,67 

-351,5 1,37 -314,5 0,66 -277,5 0,66 -240,5 0,74 -203,5 0,89 -166,5 1,06 -129,5 1,30 -92,5 2,08 -55,5 5,39 -18,5 28,37 

-351,0 1,33 -314,0 0,66 -277,0 0,66 -240,0 0,74 -203,0 0,89 -166,0 1,06 -129,0 1,30 -92,0 2,10 -55,0 5,49 -18,0 29,07 

-350,5 1,29 -313,5 0,66 -276,5 0,66 -239,5 0,74 -202,5 0,89 -165,5 1,07 -128,5 1,31 -91,5 2,12 -54,5 5,59 -17,5 29,78 

-350,0 1,25 -313,0 0,66 -276,0 0,65 -239,0 0,74 -202,0 0,89 -165,0 1,07 -128,0 1,31 -91,0 2,14 -54,0 5,69 -17,0 30,51 

-349,5 1,21 -312,5 0,65 -275,5 0,65 -238,5 0,74 -201,5 0,90 -164,5 1,07 -127,5 1,32 -90,5 2,16 -53,5 5,79 -16,5 31,24 

-349,0 1,18 -312,0 0,65 -275,0 0,65 -238,0 0,74 -201,0 0,90 -164,0 1,07 -127,0 1,32 -90,0 2,18 -53,0 5,89 -16,0 31,97 

-348,5 1,14 -311,5 0,65 -274,5 0,65 -237,5 0,74 -200,5 0,90 -163,5 1,07 -126,5 1,33 -89,5 2,20 -52,5 6,00 -15,5 32,72 

-348,0 1,10 -311,0 0,65 -274,0 0,65 -237,0 0,74 -200,0 0,90 -163,0 1,07 -126,0 1,33 -89,0 2,22 -52,0 6,11 -15,0 33,48 

-347,5 1,07 -310,5 0,65 -273,5 0,65 -236,5 0,75 -199,5 0,90 -162,5 1,08 -125,5 1,33 -88,5 2,24 -51,5 6,23 -14,5 34,24 

-347,0 1,03 -310,0 0,65 -273,0 0,64 -236,0 0,75 -199,0 0,91 -162,0 1,08 -125,0 1,34 -88,0 2,26 -51,0 6,35 -14,0 35,02 

-346,5 1,00 -309,5 0,65 -272,5 0,64 -235,5 0,75 -198,5 0,91 -161,5 1,08 -124,5 1,35 -87,5 2,29 -50,5 6,47 -13,5 35,79 

-346,0 0,97 -309,0 0,65 -272,0 0,64 -235,0 0,75 -198,0 0,91 -161,0 1,09 -124,0 1,36 -87,0 2,31 -50,0 6,59 -13,0 36,56 

-345,5 0,94 -308,5 0,66 -271,5 0,64 -234,5 0,75 -197,5 0,91 -160,5 1,09 -123,5 1,37 -86,5 2,33 -49,5 6,72 -12,5 37,33 

-345,0 0,92 -308,0 0,66 -271,0 0,64 -234,0 0,76 -197,0 0,92 -160,0 1,09 -123,0 1,38 -86,0 2,36 -49,0 6,85 -12,0 38,10 

-344,5 0,89 -307,5 0,66 -270,5 0,64 -233,5 0,76 -196,5 0,92 -159,5 1,09 -122,5 1,38 -85,5 2,38 -48,5 6,98 -11,5 38,87 

-344,0 0,87 -307,0 0,66 -270,0 0,64 -233,0 0,76 -196,0 0,92 -159,0 1,10 -122,0 1,39 -85,0 2,40 -48,0 7,12 -11,0 39,63 

-343,5 0,85 -306,5 0,66 -269,5 0,64 -232,5 0,76 -195,5 0,93 -158,5 1,10 -121,5 1,39 -84,5 2,43 -47,5 7,26 -10,5 40,38 

-343,0 0,83 -306,0 0,66 -269,0 0,64 -232,0 0,76 -195,0 0,93 -158,0 1,10 -121,0 1,40 -84,0 2,46 -47,0 7,41 -10,0 41,13 

-342,5 0,82 -305,5 0,66 -268,5 0,64 -231,5 0,77 -194,5 0,93 -157,5 1,10 -120,5 1,41 -83,5 2,48 -46,5 7,56 -9,5 41,86 

-342,0 0,81 -305,0 0,66 -268,0 0,64 -231,0 0,77 -194,0 0,93 -157,0 1,11 -120,0 1,41 -83,0 2,51 -46,0 7,71 -9,0 42,58 

-341,5 0,79 -304,5 0,66 -267,5 0,64 -230,5 0,77 -193,5 0,93 -156,5 1,11 -119,5 1,42 -82,5 2,54 -45,5 7,87 -8,5 43,28 

-341,0 0,78 -304,0 0,66 -267,0 0,64 -230,0 0,77 -193,0 0,94 -156,0 1,11 -119,0 1,43 -82,0 2,57 -45,0 8,03 -8,0 43,96 

-340,5 0,77 -303,5 0,66 -266,5 0,64 -229,5 0,78 -192,5 0,94 -155,5 1,11 -118,5 1,44 -81,5 2,59 -44,5 8,20 -7,5 44,61 

-340,0 0,76 -303,0 0,66 -266,0 0,64 -229,0 0,78 -192,0 0,94 -155,0 1,12 -118,0 1,45 -81,0 2,62 -44,0 8,37 -7,0 45,23 

-339,5 0,75 -302,5 0,66 -265,5 0,64 -228,5 0,78 -191,5 0,94 -154,5 1,12 -117,5 1,46 -80,5 2,65 -43,5 8,55 -6,5 45,83 

-339,0 0,74 -302,0 0,66 -265,0 0,64 -228,0 0,78 -191,0 0,95 -154,0 1,12 -117,0 1,47 -80,0 2,68 -43,0 8,73 -6,0 46,41 

-338,5 0,73 -301,5 0,67 -264,5 0,65 -227,5 0,78 -190,5 0,95 -153,5 1,12 -116,5 1,47 -79,5 2,72 -42,5 8,92 -5,5 46,95 

-338,0 0,73 -301,0 0,67 -264,0 0,65 -227,0 0,79 -190,0 0,95 -153,0 1,13 -116,0 1,48 -79,0 2,75 -42,0 9,11 -5,0 47,46 

-337,5 0,73 -300,5 0,67 -263,5 0,65 -226,5 0,79 -189,5 0,95 -152,5 1,13 -115,5 1,49 -78,5 2,78 -41,5 9,31 -4,5 47,93 

-337,0 0,72 -300,0 0,67 -263,0 0,65 -226,0 0,79 -189,0 0,96 -152,0 1,13 -115,0 1,50 -78,0 2,81 -41,0 9,51 -4,0 48,35 

-336,5 0,72 -299,5 0,67 -262,5 0,65 -225,5 0,79 -188,5 0,96 -151,5 1,13 -114,5 1,51 -77,5 2,84 -40,5 9,72 -3,5 48,72 

-336,0 0,72 -299,0 0,67 -262,0 0,65 -225,0 0,79 -188,0 0,96 -151,0 1,14 -114,0 1,51 -77,0 2,88 -40,0 9,94 -3,0 49,02 

-335,5 0,72 -298,5 0,67 -261,5 0,65 -224,5 0,80 -187,5 0,96 -150,5 1,14 -113,5 1,52 -76,5 2,92 -39,5 10,16 -2,5 49,28 

-335,0 0,71 -298,0 0,67 -261,0 0,65 -224,0 0,80 -187,0 0,97 -150,0 1,14 -113,0 1,53 -76,0 2,95 -39,0 10,39 -2,0 49,50 

-334,5 0,71 -297,5 0,67 -260,5 0,65 -223,5 0,80 -186,5 0,97 -149,5 1,14 -112,5 1,54 -75,5 2,99 -38,5 10,63 -1,5 49,69 

-334,0 0,71 -297,0 0,67 -260,0 0,66 -223,0 0,80 -186,0 0,97 -149,0 1,15 -112,0 1,55 -75,0 3,03 -38,0 10,87 -1,0 49,80 

-333,5 0,70 -296,5 0,67 -259,5 0,66 -222,5 0,81 -185,5 0,97 -148,5 1,15 -111,5 1,56 -74,5 3,06 -37,5 11,12 -0,5 49,85 

-333,0 0,70 -296,0 0,67 -259,0 0,66 -222,0 0,81 -185,0 0,98 -148,0 1,15 -111,0 1,57 -74,0 3,10 -37,0 11,37 0,0 49,86 

-332,5 0,70 -295,5 0,67 -258,5 0,66 -221,5 0,81 -184,5 0,98 -147,5 1,15 -110,5 1,58 -73,5 3,14 -36,5 11,63 0,5 49,86 

-332,0 0,69 -295,0 0,67 -258,0 0,66 -221,0 0,81 -184,0 0,98 -147,0 1,16 -110,0 1,59 -73,0 3,18 -36,0 11,90 1,0 49,84 

-331,5 0,69 -294,5 0,67 -257,5 0,66 -220,5 0,82 -183,5 0,98 -146,5 1,16 -109,5 1,61 -72,5 3,22 -35,5 12,18 1,5 49,78 

-331,0 0,69 -294,0 0,67 -257,0 0,66 -220,0 0,82 -183,0 0,98 -146,0 1,16 -109,0 1,61 -72,0 3,26 -35,0 12,47 2,0 49,64 

-330,5 0,68 -293,5 0,68 -256,5 0,66 -219,5 0,82 -182,5 0,99 -145,5 1,16 -108,5 1,62 -71,5 3,31 -34,5 12,77 2,5 49,44 

-330,0 0,68 -293,0 0,68 -256,0 0,66 -219,0 0,82 -182,0 0,99 -145,0 1,17 -108,0 1,63 -71,0 3,35 -34,0 13,08 3,0 49,22 

-329,5 0,68 -292,5 0,68 -255,5 0,66 -218,5 0,83 -181,5 0,99 -144,5 1,17 -107,5 1,64 -70,5 3,40 -33,5 13,40 3,5 49,03 

-329,0 0,67 -292,0 0,68 -255,0 0,67 -218,0 0,83 -181,0 0,99 -144,0 1,17 -107,0 1,65 -70,0 3,44 -33,0 13,72 4,0 48,92 

-328,5 0,67 -291,5 0,68 -254,5 0,67 -217,5 0,83 -180,5 1,00 -143,5 1,18 -106,5 1,67 -69,5 3,49 -32,5 14,05 4,5 48,90 

-328,0 0,67 -291,0 0,68 -254,0 0,67 -217,0 0,83 -180,0 1,00 -143,0 1,18 -106,0 1,68 -69,0 3,54 -32,0 14,40 5,0 48,99 

-327,5 0,67 -290,5 0,68 -253,5 0,67 -216,5 0,84 -179,5 1,00 -142,5 1,18 -105,5 1,69 -68,5 3,59 -31,5 14,75 5,5 49,27 

-327,0 0,66 -290,0 0,68 -253,0 0,67 -216,0 0,84 -179,0 1,00 -142,0 1,18 -105,0 1,70 -68,0 3,64 -31,0 15,11 6,0 49,86 

-326,5 0,66 -289,5 0,68 -252,5 0,68 -215,5 0,84 -178,5 1,01 -141,5 1,19 -104,5 1,71 -67,5 3,70 -30,5 15,49 6,5 50,87 

-326,0 0,66 -289,0 0,68 -252,0 0,68 -215,0 0,84 -178,0 1,01 -141,0 1,19 -104,0 1,73 -67,0 3,75 -30,0 15,87 7,0 52,24 

-325,5 0,66 -288,5 0,68 -251,5 0,68 -214,5 0,84 -177,5 1,01 -140,5 1,19 -103,5 1,74 -66,5 3,80 -29,5 16,27 7,5 53,67 

-325,0 0,66 -288,0 0,67 -251,0 0,68 -214,0 0,84 -177,0 1,02 -140,0 1,19 -103,0 1,75 -66,0 3,86 -29,0 16,68 8,0 54,85 

-324,5 0,66 -287,5 0,67 -250,5 0,68 -213,5 0,85 -176,5 1,02 -139,5 1,20 -102,5 1,76 -65,5 3,91 -28,5 17,11 8,5 55,58 

-324,0 0,66 -287,0 0,67 -250,0 0,68 -213,0 0,85 -176,0 1,02 -139,0 1,20 -102,0 1,78 -65,0 3,97 -28,0 17,54 9,0 55,90 

-323,5 0,66 -286,5 0,67 -249,5 0,69 -212,5 0,85 -175,5 1,02 -138,5 1,21 -101,5 1,79 -64,5 4,03 -27,5 17,99 9,5 55,91 
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10,0 55,81 47,0 14,72 84,0 5,26 121,0 3,13 158,0 2,50 195,0 1,86 232,0 1,33 269,0 1,29 306,0 1,53 343,0 1,86 

10,5 55,86 47,5 14,46 84,5 5,22 121,5 3,12 158,5 2,49 195,5 1,85 232,5 1,33 269,5 1,29 306,5 1,53 343,5 1,87 

11,0 56,11 48,0 14,20 85,0 5,17 122,0 3,11 159,0 2,49 196,0 1,84 233,0 1,32 270,0 1,29 307,0 1,53 344,0 1,88 

11,5 56,17 48,5 13,94 85,5 5,12 122,5 3,10 159,5 2,48 196,5 1,83 233,5 1,32 270,5 1,29 307,5 1,53 344,5 1,89 

12,0 55,68 49,0 13,70 86,0 5,08 123,0 3,08 160,0 2,47 197,0 1,82 234,0 1,31 271,0 1,30 308,0 1,53 345,0 1,90 

12,5 54,79 49,5 13,45 86,5 5,03 123,5 3,07 160,5 2,47 197,5 1,81 234,5 1,31 271,5 1,30 308,5 1,54 345,5 1,91 

13,0 53,95 50,0 13,22 87,0 4,98 124,0 3,06 161,0 2,46 198,0 1,80 235,0 1,31 272,0 1,30 309,0 1,54 346,0 1,92 

13,5 53,39 50,5 12,99 87,5 4,94 124,5 3,05 161,5 2,45 198,5 1,79 235,5 1,30 272,5 1,30 309,5 1,54 346,5 1,93 

14,0 53,01 51,0 12,77 88,0 4,89 125,0 3,04 162,0 2,45 199,0 1,78 236,0 1,30 273,0 1,31 310,0 1,54 347,0 1,94 

14,5 52,59 51,5 12,56 88,5 4,85 125,5 3,03 162,5 2,44 199,5 1,77 236,5 1,30 273,5 1,31 310,5 1,54 347,5 1,95 

15,0 51,94 52,0 12,34 89,0 4,81 126,0 3,01 163,0 2,44 200,0 1,76 237,0 1,30 274,0 1,31 311,0 1,55 348,0 1,97 

15,5 51,02 52,5 12,13 89,5 4,76 126,5 3,00 163,5 2,43 200,5 1,75 237,5 1,29 274,5 1,32 311,5 1,55 348,5 1,98 

16,0 50,07 53,0 11,93 90,0 4,72 127,0 2,99 164,0 2,42 201,0 1,74 238,0 1,29 275,0 1,32 312,0 1,55 349,0 1,99 

16,5 49,30 53,5 11,73 90,5 4,68 127,5 2,98 164,5 2,42 201,5 1,74 238,5 1,29 275,5 1,32 312,5 1,56 349,5 2,00 

17,0 48,65 54,0 11,54 91,0 4,64 128,0 2,97 165,0 2,41 202,0 1,73 239,0 1,29 276,0 1,32 313,0 1,57 350,0 2,02 

17,5 47,97 54,5 11,36 91,5 4,60 128,5 2,95 165,5 2,40 202,5 1,72 239,5 1,28 276,5 1,33 313,5 1,57 350,5 2,03 

18,0 47,24 55,0 11,18 92,0 4,56 129,0 2,94 166,0 2,39 203,0 1,71 240,0 1,28 277,0 1,33 314,0 1,57 351,0 2,04 

18,5 46,47 55,5 11,00 92,5 4,52 129,5 2,93 166,5 2,39 203,5 1,70 240,5 1,28 277,5 1,33 314,5 1,58 351,5 2,05 

19,0 45,65 56,0 10,83 93,0 4,48 130,0 2,92 167,0 2,38 204,0 1,69 241,0 1,28 278,0 1,33 315,0 1,59 352,0 2,06 

19,5 44,78 56,5 10,66 93,5 4,45 130,5 2,90 167,5 2,37 204,5 1,68 241,5 1,27 278,5 1,34 315,5 1,59 352,5 2,07 

20,0 43,91 57,0 10,49 94,0 4,41 131,0 2,89 168,0 2,37 205,0 1,68 242,0 1,27 279,0 1,34 316,0 1,60 353,0 2,07 

20,5 43,10 57,5 10,32 94,5 4,37 131,5 2,88 168,5 2,36 205,5 1,67 242,5 1,27 279,5 1,34 316,5 1,60 353,5 2,08 

21,0 42,34 58,0 10,16 95,0 4,33 132,0 2,87 169,0 2,35 206,0 1,66 243,0 1,27 280,0 1,34 317,0 1,60 354,0 2,08 

21,5 41,60 58,5 10,00 95,5 4,30 132,5 2,86 169,5 2,34 206,5 1,65 243,5 1,27 280,5 1,35 317,5 1,61 354,5 2,09 

22,0 40,84 59,0 9,85 96,0 4,26 133,0 2,85 170,0 2,33 207,0 1,64 244,0 1,27 281,0 1,35 318,0 1,61 355,0 2,09 

22,5 40,05 59,5 9,70 96,5 4,23 133,5 2,83 170,5 2,33 207,5 1,63 244,5 1,27 281,5 1,35 318,5 1,62 355,5 2,08 

23,0 39,23 60,0 9,55 97,0 4,20 134,0 2,82 171,0 2,32 208,0 1,63 245,0 1,27 282,0 1,36 319,0 1,62 356,0 2,08 

23,5 38,42 60,5 9,41 97,5 4,17 134,5 2,81 171,5 2,31 208,5 1,62 245,5 1,27 282,5 1,36 319,5 1,62 356,5 2,07 

24,0 37,64 61,0 9,26 98,0 4,13 135,0 2,80 172,0 2,30 209,0 1,61 246,0 1,27 283,0 1,36 320,0 1,62 357,0 2,06 

24,5 36,89 61,5 9,12 98,5 4,10 135,5 2,79 172,5 2,29 209,5 1,60 246,5 1,27 283,5 1,37 320,5 1,63 357,5 2,05 

25,0 36,16 62,0 8,99 99,0 4,07 136,0 2,78 173,0 2,28 210,0 1,59 247,0 1,27 284,0 1,37 321,0 1,63 358,0 2,04 

25,5 35,45 62,5 8,86 99,5 4,04 136,5 2,77 173,5 2,27 210,5 1,58 247,5 1,27 284,5 1,37 321,5 1,63 358,5 2,02 

26,0 34,75 63,0 8,73 100,0 4,01 137,0 2,77 174,0 2,27 211,0 1,57 248,0 1,27 285,0 1,37 322,0 1,64 359,0 2,00 

26,5 34,03 63,5 8,61 100,5 3,99 137,5 2,76 174,5 2,26 211,5 1,56 248,5 1,26 285,5 1,38 322,5 1,64 359,5 1,98 

27,0 33,28 64,0 8,49 101,0 3,96 138,0 2,75 175,0 2,25 212,0 1,55 249,0 1,26 286,0 1,38 323,0 1,64   

27,5 32,53 64,5 8,37 101,5 3,93 138,5 2,74 175,5 2,24 212,5 1,54 249,5 1,26 286,5 1,38 323,5 1,65   

28,0 31,82 65,0 8,26 102,0 3,90 139,0 2,73 176,0 2,23 213,0 1,53 250,0 1,26 287,0 1,39 324,0 1,65   

28,5 31,17 65,5 8,15 102,5 3,88 139,5 2,73 176,5 2,22 213,5 1,52 250,5 1,26 287,5 1,39 324,5 1,65   

29,0 30,56 66,0 8,04 103,0 3,85 140,0 2,72 177,0 2,21 214,0 1,51 251,0 1,26 288,0 1,39 325,0 1,66   

29,5 29,95 66,5 7,94 103,5 3,82 140,5 2,71 177,5 2,21 214,5 1,51 251,5 1,26 288,5 1,40 325,5 1,66   

30,0 29,32 67,0 7,83 104,0 3,80 141,0 2,70 178,0 2,20 215,0 1,50 252,0 1,26 289,0 1,40 326,0 1,67   

30,5 28,67 67,5 7,73 104,5 3,78 141,5 2,69 178,5 2,19 215,5 1,49 252,5 1,26 289,5 1,40 326,5 1,67   

31,0 28,02 68,0 7,63 105,0 3,75 142,0 2,69 179,0 2,18 216,0 1,49 253,0 1,26 290,0 1,41 327,0 1,67   

31,5 27,41 68,5 7,53 105,5 3,73 142,5 2,68 179,5 2,17 216,5 1,48 253,5 1,26 290,5 1,41 327,5 1,67   

32,0 26,84 69,0 7,44 106,0 3,71 143,0 2,68 180,0 2,16 217,0 1,48 254,0 1,27 291,0 1,41 328,0 1,68   

32,5 26,30 69,5 7,34 106,5 3,68 143,5 2,67 180,5 2,15 217,5 1,48 254,5 1,27 291,5 1,42 328,5 1,68   

33,0 25,77 70,0 7,25 107,0 3,66 144,0 2,66 181,0 2,14 218,0 1,47 255,0 1,27 292,0 1,42 329,0 1,68   

33,5 25,25 70,5 7,16 107,5 3,64 144,5 2,66 181,5 2,14 218,5 1,47 255,5 1,27 292,5 1,43 329,5 1,68   

34,0 24,71 71,0 7,07 108,0 3,62 145,0 2,65 182,0 2,13 219,0 1,46 256,0 1,27 293,0 1,43 330,0 1,69   

34,5 24,17 71,5 6,98 108,5 3,59 145,5 2,65 182,5 2,12 219,5 1,45 256,5 1,27 293,5 1,43 330,5 1,69   

35,0 23,65 72,0 6,90 109,0 3,57 146,0 2,64 183,0 2,11 220,0 1,45 257,0 1,27 294,0 1,44 331,0 1,70   

35,5 23,16 72,5 6,81 109,5 3,55 146,5 2,64 183,5 2,11 220,5 1,44 257,5 1,27 294,5 1,44 331,5 1,70   

36,0 22,70 73,0 6,73 110,0 3,53 147,0 2,63 184,0 2,10 221,0 1,44 258,0 1,27 295,0 1,44 332,0 1,71   

36,5 22,26 73,5 6,65 110,5 3,51 147,5 2,62 184,5 2,09 221,5 1,43 258,5 1,27 295,5 1,45 332,5 1,71   

37,0 21,81 74,0 6,57 111,0 3,49 148,0 2,62 185,0 2,08 222,0 1,42 259,0 1,27 296,0 1,45 333,0 1,71   

37,5 21,36 74,5 6,49 111,5 3,47 148,5 2,61 185,5 2,07 222,5 1,42 259,5 1,27 296,5 1,45 333,5 1,72   

38,0 20,90 75,0 6,41 112,0 3,44 149,0 2,61 186,0 2,06 223,0 1,41 260,0 1,27 297,0 1,46 334,0 1,73   

38,5 20,47 75,5 6,33 112,5 3,42 149,5 2,60 186,5 2,05 223,5 1,41 260,5 1,27 297,5 1,46 334,5 1,73   

39,0 20,05 76,0 6,26 113,0 3,40 150,0 2,59 187,0 2,04 224,0 1,40 261,0 1,27 298,0 1,46 335,0 1,74   

39,5 19,66 76,5 6,19 113,5 3,39 150,5 2,59 187,5 2,03 224,5 1,40 261,5 1,27 298,5 1,47 335,5 1,74   

40,0 19,28 77,0 6,12 114,0 3,37 151,0 2,58 188,0 2,02 225,0 1,40 262,0 1,27 299,0 1,47 336,0 1,75   

40,5 18,90 77,5 6,05 114,5 3,35 151,5 2,57 188,5 2,01 225,5 1,39 262,5 1,27 299,5 1,48 336,5 1,76   

41,0 18,53 78,0 5,98 115,0 3,33 152,0 2,57 189,0 2,00 226,0 1,39 263,0 1,27 300,0 1,48 337,0 1,76   

41,5 18,17 78,5 5,91 115,5 3,31 152,5 2,56 189,5 1,99 226,5 1,38 263,5 1,27 300,5 1,48 337,5 1,77   

42,0 17,81 79,0 5,84 116,0 3,29 153,0 2,56 190,0 1,97 227,0 1,38 264,0 1,27 301,0 1,49 338,0 1,78   

42,5 17,46 79,5 5,78 116,5 3,27 153,5 2,55 190,5 1,96 227,5 1,37 264,5 1,27 301,5 1,49 338,5 1,78   

43,0 17,13 80,0 5,72 117,0 3,26 154,0 2,55 191,0 1,95 228,0 1,37 265,0 1,27 302,0 1,50 339,0 1,79   

43,5 16,81 80,5 5,66 117,5 3,24 154,5 2,54 191,5 1,94 228,5 1,37 265,5 1,28 302,5 1,50 339,5 1,80   

44,0 16,50 81,0 5,60 118,0 3,22 155,0 2,53 192,0 1,93 229,0 1,36 266,0 1,28 303,0 1,51 340,0 1,81   

44,5 16,19 81,5 5,54 118,5 3,21 155,5 2,53 192,5 1,92 229,5 1,36 266,5 1,28 303,5 1,51 340,5 1,81   

45,0 15,88 82,0 5,49 119,0 3,19 156,0 2,52 193,0 1,90 230,0 1,35 267,0 1,28 304,0 1,52 341,0 1,82   

45,5 15,58 82,5 5,43 119,5 3,18 156,5 2,52 193,5 1,89 230,5 1,35 267,5 1,28 304,5 1,52 341,5 1,83   

46,0 15,28 83,0 5,37 120,0 3,16 157,0 2,51 194,0 1,88 231,0 1,34 268,0 1,28 305,0 1,52 342,0 1,84   

46,5 14,99 83,5 5,32 120,5 3,15 157,5 2,50 194,5 1,87 231,5 1,34 268,5 1,29 305,5 1,53 342,5 1,85   
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