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IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nome

Sistemas de Armazenamento de Energia Térmica para Edifícios Eficientes.
Uma solução integrada para armazenamento de energia térmica solar e
geotérmica em edifícios.

ACRÓNIMO
TESSe2b

DURAÇÃO
4 anos

ORÇAMENTO
€ 4.311.700

ProgramA

Horizonte 2020 | Quadro Comunitário de Investigação & Inovação

TÓPICO

EeB-06-2015 - Soluções integradas para armazenamento térmico para
aplicações em edifícios

CONTRATO NÚMERO
680 555

Reduzir o consumo de energia
primária de fonte não
renovável em 25-30%
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Retorno do investimento estimado
8-9 anos
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O QUÊ_
SOLUÇÃO
TESSE2B

O projeto TESSe2b tem como objetivo desenvolver, validar e demonstrar uma
tecnologia de armazenamento de energia térmica modular e de baixo custo, baseada
em materiais de mudança de fase (PCM Phase Change Materials). Tanques de
armazenamento de energia térmica são integrados num sistema constituído por
uma bomba de calor geotérmica e painéis solares. A solução desenvolvida pretende
satisfazer as necessidades de aquecimento, arrefecimento e a produção de água
quente sanitária (AQS) em edifícios residenciais. O funcionamento integrado dos
diversos subsistemas é gerido por um sistema de controlo inteligente (self-learning),
desenvolvido para otimizar a operação de toda a solução.

A solução desenvolvida visa potenciar a utilização de energia renovável em edifícios
residenciais, reduzir custos de operação e flexibilizar a gestão de operação da
rede elétrica. O armazenamento de energia − para além de permitir gerir o funcionamento do sistema, reduzindo a operação da bomba de calor nos períodos
com tarifas elétricas mais elevadas − permite corrigir o desfasamento entre a disponibilidade de energia de fonte renovável e as necessidades de consumo.

--- -- - ---- - - --- - ---
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OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
• Projetar e desenvolver tanques de armazenamento de energia térmica modulares
e compactos;
• Selecionar e caracterizar materiais de mudança de fase para o armazenamento
de energia térmica;
• Desenvolver permutadores de calor de elevada eficiência para integrar nas
unidades de armazenamento;
• Desenvolver nano-partículas para melhorar a condutibilidade térmica dos materiais
de mudança de fase orgânicos;
• Integrar materiais de mudança de fase no interior dos furos geotérmico para
melhorar o desempenho das bombas de calor geotérmicas;
• Desenvolver um revestimento para proteger os permutadores de calor das unidades
de armazenamentos do efeito corrosivo dos sais hidratados;
• Desenvolver um sistema de controlo inteligente (self-learning) robusto e eficaz
para gerir a operação da solução integrada;
• Desenvolver um plano de exploração e um plano de negócios para demonstrar
os benefícios da solução TESSe2b.

RESULTADOS ESPERADOS
•R
 eduzir o consumo de energia primária de fonte não renovável e as emissões
de CO2 nos edifícios residenciais em 25~30%;
•A
 lcançar um período de retorno do investimento de 8-9 anos;
•A
 umentar a utilização de energia renovável nos edifícios de habitação;
•C
 ontribuir para flexibilizar a operação da rede elétrica.

Seguro, de baixo custo e amigo do ambiente
• Reduzir o impacto ambiental dos edifícios residenciais;
• Contribuir para atingir as metas ambientais estabelecias pela UE;
• Desenvolver um sistema de baixo custo que possa ser integrado em edifícios
novos e em edifícios existentes.
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COMO_
Plano de
Trabalho
HORIZONTAL
ACTIVITIES

WP1

WP8

Project Management

Dissemination and exploitation

TESSe2b
OPTIMIZATION
ACTIVITY

WP2

l
e

Selection and development of
the appropriate PCM materials

WP3

Analysis and Design
of TESSe2b PCM storage tank

Start 1 + End 24 = Duration 24

Frio

PCM SELECTION,
ANALYSIS & DESIGN
OF TESSe2b
STORAGE TANK
AND BHes

Start 1 + End 48 = Duration 48

Verão

Start 1 + End 48 = Duration 48

WP4

Analysis and Design of TESSe2b
enhanced PCM BHes

Start 1 + End 48 = Duration 48

Start 6 + End 48 = Duration 43

WP5

Development of eﬃcient smart
control algorithms for TESSe2b
Start 1 + End 48 = Duration 48

uildin gs
CONSTRUCTION
AND VALIDATION
OF TESSe2b
SOLUTION

WP6

Construction of the TESSe2b
prototype
Start 1 + End 48 = Duration 48

WP7

Small scale validation of the
TESSe2b solution
Start 24 + End 48 = Duration 25

Atividades do projeto TESSe2B
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LAYOUT do sistema
A solução TESSe2b possui tanques de armazenamento de energia térmica que
operam a três níveis de temperatura distintos, de acordo com os requisitos da
aplicação:
•tanques de armazenamento de energia para satisfazer as necessidades de
arrefecimento ambiente;
•tanques de armazenamento de energia para satisfazer as necessidades de
aquecimento ambiente;
•tanques de armazenamento de energia térmica para a produção de AQS.
A solução TESSe2b é modular e, como tal, pode ser facilmente ajustada às
necessidades de cada edifício. A figura mostra o esquema do sistema implementado na instalação de demonstração localizada em Espanha. O sistema é
constituído por um conjunto de coletores solares, um tanque para a produção
de AQS, quatro tanques de armazenamento de energia para aquecimento, dois
tanques de armazenamento de energia para arrefecimento, uma bomba de
calor e quatro furos geotérmicos (dois convencionais e dois que integram material
de mudança de fase).
Flat-plate
Solar Collectors

HM

Heat Pump
Heat dissipator
BHE with PCM

IWH

DHW to consumption

DHW-PCM

T

HM

CW from water network
BHE without PCM

HM

HPCM-1

Buffer
HPCM-2

HM

Terminal unit 1

HPCM-3

HPCM-4
Terminal unit 10

Symbols
Lines
Solar Circuit

CPCM-1

Geothermal Heat Exchangers Circuit
Load Circuit

T

DHW Circuit (warm water to consumption)
DHW Circuit (cold water from network)

CPCM-2

Digital Two-way Valve (DTV)

Pyranometer

Pump (P)

Temperature sensor (T)

Digital Triode Valve (DV)

Flow meter (F)

Analog Triode Valve (AV)

Flow dispay (e.g. Rotameter)
Electricity meter

Themostatic Valve (TV)

IWH Instantaneous water heater

HM

Heat meter

Fan with electric motor

Layout do sistema TESSe2b implementado na instalação de demostração localizada em Espanha
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Materiais de mudança de fase

O ARMAZENAMENTO DE
ENERGIA TÉRMICA BASEADO NO
CALOR SENSÍVEL POTENCIA AS
PERDAS DE CALOR

l
e

OS MATERIAIS DE MUDANÇA DE
FASE PERMITEM
SELECIONAR A TEMPERATURA
DE ARMAZENAMENTO
uildin gs
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Sistemas baseados
no Calor Sensível
TEMPERATURA

OS MATERIAIS DE MUDANÇA
DE FASE PODEM ARMAZENAR
QUANTIDADES DE ENERGIA,
POR UNIDADE DE VOLUME,
SEMELHANTES A UM SISTEMA
CONVENCIONAL A ÁGUA COM
UMa Dt DE 40K

Os sistemas convencionais de armazenamento de energia térmica baseiam-se
no calor sensível e, como tal, a capacidade de armazenamento é proporcional ao
diferencial de temperatura do sistema, entre os estados carregado e descarregado.
Nestes sistemas, só é possível obter densidades elevadas de armazenamento de
energia com diferenciais de temperatura significativos. Pelo contrário, nos sistemas
de armazenamento de energia que integram materiais de mudança de fase, a energia
é armazenada no calor latente associado à mudança de fase dos materiais (sólido/
líquido). Estes sistemas permitem elevadas capacidades de armazenamento numa
estreita gama de temperaturas (na vizinhança da temperatura de mudança de fase).
A temperatura de mudança de fase é um parâmetro fundamental na escolha dos
materiais para integrar estes sistemas, pelo que esta temperatura tem de estar em
conformidade com os requisitos definidos pela utilização final da energia.

Sistemas baseados
no Calor Latente

Energia Térmica Armazenada
Calor Sensível vs Calor Latente

Na seleção de um material de mudança de fase, além da temperatura de mudança
de fase, outros aspetos devem ser considerados: calor latente; condutividade térmica;
tempo de vida (número de ciclos de solidificação/fusão); compatibilidade com outros
materiais (ex. plásticos e metais); toxicidade; inflamabilidade; custo; disponibilidade no
mercado; etc.
No projeto TESSe2b foram desenvolvidas e testadas soluções de armazenamento de
energia que integram materiais de mudança de fase orgânicos (parafinas) e inorgânicos
(sais hidratados). A opção final recaiu nos materiais orgânicos, tendo sido selecionadas três parafinas que armazenam calor em três níveis de temperatura: A9 para
os tanques de armazenamento, para satisfazer as necessidades de arrefecimento
ambiente; A44 para os tanques de armazenamento, para satisfazer as necessidades
de aquecimento ambiente; A53 para os tanques que fornecem AQS.

A escolha dos materiais de mudança de fase para integrar nos furos geotérmicos
teve por base a temperatura do solo e as necessidades de aquecimento/arrefecimento das instalações de demonstração. Para as instalações de demostração
da Áustria e de Espanha, foram selecionados materiais com um ponto de fusão
inferiores à temperatura do solo, com o objetivo de estabilizar a temperatura
na proximidade dos furos geotérmicos durante a estação de aquecimento. Pelo
contrário, na instalação de demostração de Chipre foi selecionado um material
com um ponto de solidificação/fusão superior à temperatura do solo, de forma a
estabilizar a temperatura no interior dos furos geotérmicos durante a estação de
arrefecimento.

PCM

APLICAÇÃO

TEMPERATURA de
MUDANÇA DE FASE (oC)

calor latente
(kJ/kg)

PARAFINA A9

Tanques para refrigeração
Furos geotérmico (Austria)

9

185

PARAFINA A12

Furos geotérmico (Espanha)

12

214

PARAFINA A28

Furos geotérmico (Chipre)

28

270

PARAFINA A44

Tanques de aquecimenro

44

268

PARAFINA A53

Tanques para a produção de AQS

53

238
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Tanques de Armazenamento de Energia Térmica
Os tanques foram desenhados para obter uma solução de armazenamento compacta
e modular. O projeto estrutural dos tanques foi efetuado de acordo com as normas
europeias e apoiado por cálculos computacionais (FEA- Finite Element Analysis). O
desenho final consiste num depósito de polipropileno reforçado por cinco abas horizontais e três barras de aço. A transferência de calor entre o fluído de trabalho e o
material de armazenamento é efetuado através de permutadores de tubos alhetados
dimensionados para obter taxas de transferência de calor apropriadas à aplicação
de cada tanque.
Os permutadores de calor foram desenvolvidos com o apoio de simulações CFD
(Computational Fluid Dynamics) e de testes experimentais realizados em laboratório.
O volume interno de cada tanque é de aproximadamente 180 l (volume do material
de armazenamento e permutador de calor). O caracter modular da solução permite
ajustar a capacidade total de armazenamento às necessidades de cada edifício.
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Tanques de Armazenamento de Energia Térmica

MATERIAIS DE MUDANÇA DE FASE NO INTERIOR
DOS FUROS GEOTÉRMICOS
Outra inovação do projeto TESSe2b é integrar materiais de mudança de fase no
interior dos furos geotérmicos, com o objetivo de estabilizar a temperatura do
solo durante a operação do sistema e, desta forma, melhorar o desempenho da
bomba de calor geotérmica. No decorrer da estação de aquecimento, a temperatura
na proximidade dos furos geotérmicos diminui, devido à operação da bomba
de calor que retira calor aos furos. Pelo contrário, na estação de aquecimento,
regista-se um aumento da temperatura do solo junto aos furos devido ao calor
rejeitado pela bomba de calor nos furos geotérmicos.
Em geral, devido à reduzida difusidade térmica dos solos, durante a operação
de uma bomba de calor geotérmica, a taxa de transferência de calor entre os
furos e o fluído de trabalho é superior à taxa de difusão de calor no interior do
solo. Esta situação gera ondas de calor e, consequentemente, flutuações da temperatura, tendo como consequência final a redução do desempenho do sistema.
A integração de materiais de mudança de fase no interior dos furos pode ser
uma forma eficaz de estabilizar o valor da temperatura do solo e suavizar as
ondas de calor geradas pela operação da bomba de calor. Espera-se que este
efeito permita melhorar o desempenho energético do sistema, aumentando o
valor do fator de desempenho sazonal das bombas de calor (SPF Seasonal
Performance Factor).

Impacto esperado da introdução de materiais de mudança de fase no interior dos furos geotérmicos na estação de aquecimento (linha verde)
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Sistema de controlo inteligente
Outra das inovações do projeto TESSe2b é o desenvolvimento de um sistema de
controlo inteligente (self-learning) para gerir a operação integrada dos diverso subsistemas de forma a otimizar o desempenho da solução como um todo.
O sistema é baseado num algoritmo inteligente que toma decisões com base em
múltiplas variáveis e dados tais como: dados definidos pelo utilizador, histórico do
funcionamento da instalação, previsão do estado do tempo, valor da tarifa elétrica,
modelos do funcionamento dos subsistemas, etc.

self learning
management system
set-point
signals

actuating
signals
ADVANCED
MULTI-VARIABLE CONTROL
prototype

Adaption of parameters
measurement
signals

state estimaton
and stochastic
prediction

profiles &
parameters

measurements
model-based signals
estimations predictions

model-based
signals
profiles &
parameters

• user profile database
• component database

Layout do Sistema de controlo
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MODEL OF PROTOTYPE
SYSTEM

ONDE_
Locais de demostração
ESPANHA
LOCALIZAÇÃO
Calonge de Segarra, região de Barcelona
CLIMA
Mediterrânico
(Bsk - classificação de Köppen - Geiger)
Temperaturas de Projeto
5 °C | 28 °C
Edifício
Moradia com dois pisos.

A solução TESSe2b será demostrada em três casas de habitação familiares,
localizadas em três países. O objetivo principal das demostrações é validar e
avaliar o desempenho energético e económico da solução em climas distintos.
As três instalações dispõem de um vasto número de sensores que permitem
recolher dados detalhados de diversos parâmetros (temperaturas, caudais, taxas
de transferência de calor, etc.), de forma a monitorizar e caracterizar detalhadamente o desempenho da solução integrada e dos diversos subsistemas que a
constituem. Espanha, Chipre e Áustria foram os países selecionados para efetuar
as demonstrações.

ÁUSTRIA
LOCALIZAÇÃO
Kapfenberg, região de Graz
CLIMA
Continental
(Dfb - classificação de Köppen - Geiger)
Temperaturas de Projeto
-5 °C | 24 °C
Edifício
Moradia com um piso e duas frações
independentes.

CHIPRE
LOCALIZAÇÃO
Miliou village, Pafos region
CLIMATE
Mediterranean
(Csa - classificação de Köppen - Geiger)
Temperaturas de Projeto
7 °C | 30 °C
Edifício
Casa de habitação unifamiliar com dois
pisos.

Graz, Áustria

Barcelona, ESPANHA

Pafos, cHIPRE

LOCAIS DAS INSTALAÇÕES DE DEMONSTRAÇÃO

13

Características das instalações de demostração

LOCAL

ÁUSTRIA

CHIPRE

ESPANHA

ÁREA (m2)

321

221

138

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO (kW)

14,4

17,0

12,2

Capacidade de Arrefecimento
(kW)

4,67

18,6

4,92

Necessidades anuais de
aquecimento (kWh/m2)

55,1

45,3

63,9

Necessidades anuais de
arrefecimento (kWh/m2)

8,67

69,9

6,85

Coletores solares (m2)

13,6

23,5

23,5

Nº de tanque para aquecimento

3

3

4

Nº de tanque para arrefecimento

*

3

3

Nº de tanque para AQS

1

1

1

SOLAR fraction heating

11,8%

30,5%

33,5%

Aumento da fração solar
devido ao armazenamento

8,2%

27,0%

31,0%

Fração solar
(aquecimento + AQS)

20,9%

42,3%

47,0%

* Arrefecimento gratuito, vermelho valores estimados
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QUEM_
Stakeholders e
campo de aplicação
stakeholders
•F
 abricantes de equipamento de climatização:
• Coletores solares térmicos,
• Bombas de calor,
• Depósitos.
• Profissionais do setor da construção:
• Arquitetos,
• Construtores,
• Engenheiros,
• Projetistas,
• Consultores,
• Instaladores.
• Agência de Energia,
• Utilizadores finais.

Campo de aplicação
• Casas de habitações familiares, moradias.
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https://www.facebook.com/tesse2b/
https://twitter.com/TESSe2b_Project
www.tesse2b.eu
INFO@TESSE2B.EU

https://www.linkedin.com/in/tesse2b-project-624459120
https://www.youtube.com/channel/UCXIBxih7H_Q4vSxadc6HGSA

Esta brochura apresenta os desenvolvimentos do projeto à data de março de 2019

O projeto TESSe2b é finaciado pelo programa Horizonte 2020 da União Europeia
Quadro Comunitário de Investigação & Inovação, Contrato Número 68055.

