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LABORATÓRIO DE ENERGIA SOLAR

Desenvolvimento de atividades metrológicas (processos físicos) relativas à
Energia Solar para caracterização de sistemas térmicos (e seus
componentes), ativos e passivos, desde a captação ao fornecimento de
energia térmica (frio e calor) com vista, quer ao desenvolvimento
normativo, quer ao desenvolvimento e à qualificação de produtos.

As atividades são tendencialmente desenvolvidas de acordo com a
referência normativa NP EN ISO/IEC 17025 (Acreditação de Laboratórios de
Ensaio).

Desenvolvimento de estudos de pré-normalização e normalização a nível
europeu e internacional.

QUAL É A NOSSA MISSÃO?



O QUE FAZEMOS?

Realização de ensaios para:

Certificação de Produtos

Laboratório reconhecido por entidades certificadoras: 
• CERTIF (Portugal)
• DIN CERTCO (Alemanha)
• Eurovent Certita Certification (França)

Participação ativa na Rede Solar Keymark 

(Certificadores; Laboratórios e Indústria)

Apoio ao setor empresarial: Desenvolvimento/Otimização de produtos

Atividades I&D pré-normativa (nacional e internacional)

Solar Keymark



O QUE FAZEMOS?

Monitorização do recurso solar 
(dados necessários aos ensaios de coletores e sistemas)

Irradiância direta
DNI – Direct Normal Irradiance 

Irradiância global horizontal irradiância difusa horizontal



Ensaio de coletores solares térmicos (ISO 9806:2017)

Comportamento térmico (rendimento):

- Método estacionário

- Método Quase-Dinâmico

- Ensaio pressão interna de canais de fluido

- Temperatura de estagnação padrão

- Exposição

- Choques térmicos externos e interno

- Penetração de chuva

- Carga mecânica (positiva e negativa)

- Resistência ao impacto com bola de aço

Ensaio EXPOSIÇÃO: Classes Climáticas (A, B, C)

Ensaio Carga Mecânica

Ensaios de fiabilidade e durabilidade:

Ensaio Penetração Chuva

O QUE FAZEMOS?



Test method : Thermal performance test (quasi-dynamic conditions)

Test conditions : Mass flow rate during test : 0.020kg s-1m-2

Collector installed in a fixed support towards south.
Heat transfer fluid during test: water
Performance parameters
(gross area = 2.506 m2)

0,b c1 c2 Kd b0 c5 

Units - W/(m2K) W/(m2K2) - - kJ/(Km2)

Test results 0.764 3.98 0.014 0.95 0.098 8.9

Incidence Angle Modifier (IAM):

IAM Angle 10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º

Transv. KθT,coll 1.00 0.99 0.98 0.97 0.95 0.90 0.81 0.53

Longit. KθL,coll 1.00 0.99 0.98 0.97 0.95 0.90 0.81 0.53

Potência do coletor medida e estimada (sequência de vários dias de ensaio)

Resultados

de ensaio

do coletor

Ensaio de coletores solares térmicos – Método Quase-dinâmico (ISO 9806:2013)



Ensaio pressão interna de canais de fluido

Os canais de fluido são sujeitos a uma pressão de 1,5 vezes a pressão declarada pelo 

fabricante. A pressão tem de se manter constante durante 15min. Não pode cair mais do 5% 

ou 17 kPa (toma-se o valor máximo)

Ensaio de coletores solares térmicos – Ensaios de fiabilidade e durabilidade

Temperatura de estagnação padrão

Avaliar se o coletor resiste a elevados níveis de irradiância (>1000 W/m2) e temperatura (20-

40ºC). O coletor é exposto sem fluido e é necessário 1 hora de condições estacionárias antes 

do ensaio. No final do ensaio é feita uma observação para detetar se ocorreu degradação, 

deformação, contração, desgaseificação ou distorção.

Exposição

Pretende-se avaliar de uma forma rápida o comportamento do coletor quando exposto 

a determinados níveis de radiação solar, durante um determinado tempo, simulando 

num ensaio de curta duração, as condições de funcionamento prováveis de ocorrer 

durante o tempo de vida do coletor. O coletor é exposto sem fluido. Existe três tipos de 

classes climáticas a escolher pelo fabricante: A (muito soalheiro), B (soalheiro) e C 

(temperado). 



Ensaio de coletores solares térmicos – Ensaios de fiabilidade e durabilidade

Choque térmico externo

Pretende-se simular um dia quente com tempestade com chuva causando um choque 

térmico. Para cada coletor são efetuados 2 ensaios. Com o coletor exposto sem fluido 

e durante o meio dia solar com as condições da tabela anterior é efetuado um choque 

térmico através de spray de água da rede.



Ensaio de coletores solares térmicos – Ensaios de fiabilidade e durabilidade

Choque térmico interno

Pretende-se simular uma entrada abruta de fluido frio num dia quente, por exemplo 

depois de um período em que o coletor esteve sem circulação de fluido ou no mesmo 

no arranque da instalação. Para cada coletor são efetuados 2 ensaios. Com o coletor 

exposto sem fluido e durante o meio dia solar com as condições da tabela anterior é 

efetuado um choque térmico interno durante 5 minutos. A temperatura do fluido <  

25ºC e o caudal cerca de 20g/s/m2.



Ensaio de coletores solares térmicos – Ensaios de fiabilidade e durabilidade

Penetração de chuva – apenas coletores com cobertura

Pretende-se verificar se a caixa do coletor é estanque a penetração da chuva. Os 

coletores tem habitualmente orifícios para ventilação da caixa, mas estes não devem 

permitir a entrada de água. O coletor é inclinado a 30º e é pulverizado com água < 

30ºC durante 4 horas. No interior dos canais circula-se fluido a 55ºC. A penetração de 

água é determinada na inspeção final no prazo de 4h até 48h. O coletor é 

desmantelado e observa-se se existe água na caixa, se o isolamento esta ensopado, 

gotas de água caindo no vidro, absorsor ou caixa.



Ensaio de coletores solares térmicos – Ensaios de fiabilidade e durabilidade

Carga mecânica (positiva e negativa)

O coletor é fixado a uma estrutura e é exercida uma carga de tração e compressão no 

vidro através de ventosas de sucção e cilindros pneumáticos. O ensaio de 

compressão é para simular o efeito da neve ou vento e o ensaio de tração o efeito do 

vento. A carga é de 2400 Pa ou a especificada pelo fabricante no manual do produto. 

Observa-se se ocorreu deformação permanente na cobertura, caixa ou fixações.



Ensaio de coletores solares térmicos – Ensaios de fiabilidade e durabilidade

Impacto (bola de aço)

Ensaio permite simular o efeito do granizo. Usamos uma bola de aço com 150 gr

em queda livre sobre o coletor com cobertura na horizontal. São efetuados ensaios 

desde 0,4 m até 2m.



Ensaio de sistemas pré-fabricados (EN 12976-2:2017)

Ensaios de fiabilidade e durabilidade

Ensaio de comportamento térmico:

• Método DST – ISO 9459-5:2007

• Método CSTG – ISO 9459-2:1995

Sistemas Termossifão

Sistemas ICS (Coletor-Depósito integrado)

Sistemas circulação forçada

O QUE FAZEMOS?

IV JORNADAS DE MECÂNICA E TECNOLOGIAS DE ENERGIA – 20 março 2018



Ensaio de depósitos (EN 12977-3:2012) e depósitos combinados (EN 12977-4:2012)

Parâmetros caraterísticos do depósito:

- Coeficiente de perdas  (Lateral; Base e 

Topo)

- Coeficiente de transferência de calor 

dos permutadores (solar; auxiliar, 

outros)

- Grau de estratificação

- …

LES: NOVAS COMPETÊNCIAS



Comportamento térmico do sistema baseado em:

Comportamento térmico do 

coletor de acordo com ISO 

9806:2017

Comportamento térmico do 

depósito de acordo com    

EN 12977-3:2012

Controlador de acordo com EN 12977-5:2012

Simulação do 

comportamento do 

Sistema utilizando

uma ferramenta de 

simualção adequada, 

e.g.

Programa TRNSYS 17 

Ensaio de sistemas solares térmicos por medida (EN 12977-2:2012)



Resultados

de ensaio

do coletor

Resultados de 

ensaio do 

depósito

Comportamento térmico do sistema

Resultados de 

ensaio do 

controlador

Configuration of custom built system
Number of colletors 2
Total collector area 5.14m2

Number of storage tanks 1
Storage tank volume 300l

Daily drawoff 300 l
location Qd,hw QL Qpar fsol

MJ/y MJ/y MJ/y %
Stockholm SE 16584 7732 290 46.6%
WürzburgDE 15902 7846 302 49.3%
Davos CH 17992 11654 411 64.8%
Athens GR 12358 9560 457 77.4%

Exemplo de resultados de 

sistema solar (sem apoio)

Fração Solar: fsol = QL/Qd 

Simulação TRNSYS

Ensaio de sistemas solares térmicos por medida (EN 12977-2:2012)



Outras Competências

Espectrofotómetro UV-VIS-NIR (175 – 3300 nm) 

com Esfera Integradora InGaAs 150 mm (200 – 2500 nm)

FTIR (7800 – 225 cm-1) (1,3 – 44, 4 m) 

com Esfera Integradora MID-IR (5000-250 cm-1) (2 – 40m)

Aquisição final 2013

Spectrophotometer FTIR Perkin Elmer Frontier

Aquisição final 2014

Caraterização ótica de absorsores e refletores

- Coeficiente da absorção – superfícies absorsoras; 

- Coeficiente de emissão – superfícies absorsoras;

- Coeficientes de transmissão – superfícies 

transparentes; 

- Coeficiente de reflexão  – superfícies espelhadas.
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