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RESUMO N° 97
 

NOVO MÉTODO PARA A CARACTERIZAÇÃO
DE COMPRESSORES NA PRESENÇA DE INCERTEZA.
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Os compressores centrífugos são importantes equipamentos em vários meios industriais, contudo sua opera-
ção necessita de grandes gastos de energia e riscos operacionais. Dentre os riscos mais comuns está o surge, 
um fenômeno que leva o compressor a instabilidade e como consequência a falhas. De modo a evitar o surge, 
o controle anti-surge é utilizado, e para isso a etapa inicial consiste no conhecimento da curva de surge do 
compressor, bem como suas curvas características. Contudo a estimação dessas curvas características é função 
de variáveis que possuem incerteza, tal como pressão, temperatura e rotação. Portanto haverá uma incerteza 
avaliada, também, as essas curvas, as quais podem ser usadas para definir melhor a região de operação do 
compressor. A relação dessas curvas com as variáveis medidas pode ser fornecida pelo modelo proposto por 
Gravdahl(1999), baseado em uma abordagem fenomenológica. Dessa forma, através da simulação de Monte 
Carlo, as incertezas das variáveis medidas foram propagadas para as curvas do compressor. Para esse trabalho 
foram utilizados dados da literatura do compressor, e para o comportamento de gás foi utilizada a equação de 
Soave-Redlich-Kwong. Dessa forma mostrado que o uso do escoamento compressível, bem como da equação 
de estado para gás real são fundamentais para prever as curvas do compressor. Também foi avaliada a curva 
de controle de surge com base na incerteza da curva de surge, e obteve uma curva com maior credibilidade 
do que a metodologia usada na literatura, sendo que para uma abrangência de 99 \% o compressor poderia 
operar em condições de maior eficiência.


