
Solstice® LBA 

LOW GWP HYDROFLUOROOLEFINS (HFO) 

O isolamento térmico ecológico de elevada 
eficiência energética 

 

 



Análise 

Solstice® LBA 

O isolamento térmico ecológico de 

elevada eficiência energética 
A Afinox é um dos principais 

fabricantes de equipamentos 

hoteleiros, de alta qualidade, 

destinados à armazenagem de 

alimentos congelados, e de 

expositores de venda. Os 

processos de concepção e de 

produção da empresa têm por 

base as questões ambientais e 

o rigor no cumprimento de 

procedimentos de trabalho 

que preservam o meio 

ambiente. 

Situação actual 

A logística do frio tem provocado uma 

crescente procura de armários refrigerados 

mais eficientes em termos energéticos, de 

modo a reduzir os custos de energia e as 

emissões de CO2. Para alcançar este 

objectivo, os fabricantes de armários 

refrigerados apontam na direcção do agente 

expansor líquido Solstice (LBA) quer para 

melhorar o isolamento térmico, quer para 

antecipar e cumprir as exigências 

regulamentares em matéria ambiental. 

Simultaneamente, a atenção das autoridades 

reguladoras e sobretudo a dos clientes tem 

vindo a centrar-se nos últimos 10 anos na 

produção de espumas com Potencial de 

Destruição do Ozono (PDO) igual a zero, e 

com um agente expansor com muito baixo 

Potencial de Aquecimento Global (PAG). Os 

fabricantes são confrontados com vários 

desafios aquando da selecção dos agentes 

expansores a utilizar na produção de 

espumas isolantes: 

• Os HFC utilizados como agentes expansores 

possuem boas propriedades de isolamento 

por apresentarem baixa condutividade 

térmica. Não obstante, as directivas da UE 

limitam a sua utilização futura em virtude 

do seu elevado Potencial de Aquecimento 

Global (PAG). 

Por isso, quando a Honeywell introduziu no 

mercado o Solstice LBA, um inovador agente 

expansor de baixo Potencial de Aquecimento 

Global (PAG) à base de HFO, permitiu à 

Europoliuretani oferecer uma alternativa 

viável ao seu cliente Afinox para reduzir o 

consumo de energia com bom desempenho 

ambiental.  

Numa primeira etapa, a Europoliuretani 

comparou o desempenho do isolamento em 

sistemas que utilizam três agentes de expansão 

diferentes: água, HFC e Solstice LBA. 

A Afinox em colaboração com 

a Europoliuretani Srl, uma 

empresa especializada na 

produção de poliuretanos para 

isolamento, introduziu 

recentemente na sua gama de 

armários refrigerados o 

Solstice LBA, um agente 

expansor de quarta geração da 

Honeywell. Os resultados 

demonstraram que o novo 

agente expansor oferece 

vantagens quer do ponto de 

vista ambiental, quer do ponto 

de vista da eficiência 

energética. 

• 

 

As formulações à base de água asseguram 

menos isolamento, uma vez que a 

condutividade térmica inicial é maior e piora 

significativamente ao longo do tempo. Os 

custos de funcionamento são superiores porque 

os moldes têm de ser aquecidos, de modo a 

assegurar uma boa aderência ao revestimento; a 

mistura e o tratamento são mais complexos 

porquanto o poliol possui uma viscosidade mais 

elevada. Além disso,  a consistência tem de ser 

mais elevada para assegurar a estabilidade 

térmica e por isso o consumo de material é 

necessariamente superior. 

Na transição para o pentano devem ser tidos 

em consideração os custos elevados 

associados à aquisição de equipamentos de 

segurança, de modo a minimizar os riscos 

de inflamabilidade. Este requisito de 

segurança requer a monitorizaçao constante 

das zonas de trabalho, bem como a 

utilização de equipamentos de detecção 

especializados e de sistemas de ventilação 

mais potentes. 

• 

   

Resultados 
Os testes efectuados ao Solstice LBA 

apresentaram os seguintes resultados: 

• O isolamento térmico do Solstice LBA 

utilizado nos sistemas da Afinox é 17% 

superior ao dos sistemas que utilizam 

fluídos à base de água. 

• Com o Solstice LBA, a eficiência 

energética dos sistemas da Afinox 

representa um aumento de 3% em 

relação aos sistemas que utilizam o 

HFC como agente expansor. 
   

  

  

 



Ensaio ao Solstice® LBA 

O ensaio realizado pela Europoliuretani  e pela 

Afinox comparou o desempenho de um painel 

de poliuretano fabricado com um sistema à base 

de água, com um sistema com HFC-245fa como 

agente expansor e com um sistema com o 

Solstice LBA como agente expansor. 

Os resultados obtidos foram os seguintes:  

A razão lambda do painel fabricado com 

Solstice LBA demonstrou uma melhoria de 

17% ao longo de um período de 180 dias em 

comparação com a espuma à base de água. 

Imediatamente após a obtenção destes 

resultados, foram efectuados ensaios na Afinox 

para avaliar a eficiência energética efectiva. Os 

armários refrigerados Mekano BT 700, 

fabricados com dois tipos de espumas, foram 

testados lado a lado. 

Os armários refrigerados que utilizam o 

Solstice LBA estão em condições de manter a 

temperatura mais baixa do que os que utilizam 

HFC-245fa. 

"A utilização do 

Solstice LBA da 

Honeywell na espuma 

contribui para melhorar 

a eficiência energética 

dos nossos frigoríficos, 

em benefício dos 

clientes, dos produtores 

e sa sociedade em 

geral.” 

Civiero Karim, 

R&D Manager, Afinox Srl. 

32 

30 

28 
Lambda inicial 

Lambda 

envelhecida de 

uma espuma 

30 

28 

Lambda 

envelhecida de 

espuma com 

revestimento 

 

26 

24 

22 

20 
HFC 245fa Solstice LBA À base de água 

Fig. 1 Manutenção da temperatura nos dois armários refrigerados 

Melhoria superior a 3%  
Em termos de eficiência energética 

Dado que a temperatura na célula que utiliza o 

Solstice LBA é sempre inferior devido ao 

aumento do desempenho do isolamento, o 

compressor 

deve funcionar com menos frequência quando 

comparado com o HFC-245f, resultando num 

menor consumo de energia. Apresenta uma 

melhoria da eficiência energética quando 

comparado com o pentano e a água, utilizados 

na produção de espumas. 

Fig. 2 Ciclos On/Off dos 2 armários refrigerados  
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Aplicação industrial 
Após os resultados dos ensaios efectuados pela 

AFINOX srl, a  espuma de poliuretano com o 

agente expansor HFC-245fa foi completamente 

substituída pela espuma expansiva com 

Solstice® LBA. Por seu turno, a 

Europoliuretani começou a promover o Solstice 

 LBA como agente expansor energeticamente 

eficiente junto dos seus clientes, antecipando 

futuros requisitos ambientais. 

a sua adopção generalizada conduziria a uma 

economia de cerca de 60 milhões de toneladas 

métricas de CO2 por ano, o equivalente a 

eliminar as emissões de dióxido de carbono de 

mais de 11,8 milhões de automóveis por ano. * 

O Solstice LBA será mais vantajoso do que 

outras soluções para responder aos objectivos 

ambientais no âmbito da política energética 

global. Apresenta-se como uma alternativa 

válida ao fluído refrigerante HCFC, HFC, aos 

hidrocarbonetos e a outros gases não fluorados. 

Não requer elevados custos de armazenagem e 

manuseamento, tal como se pretende, para 

minimizar os riscos associados à utilização de 

hidrocarbonetos. O Solstice LBA não é 

inflamável e, ao contrário dos hidrocarbonetos, 

não requer um equipamento à prova de 

explosão. 

 

 

Solstice LBA 

O Solstice LBA da Honeywell é o mais 

recente produto da tecnologia de produção de 

agentes de expansão. Possui um muito baixo 

Potencial de Aquecimento Global (PAG) 

igual a 1, não é inflamável, apresenta uma 

elevada eficiência energética para aplicação 

em armários refrigerados e arcas de 

congelação e não requer nenhum tipo de 

alteração na estrutura da unidade de produção 

nem de equipamentos de produção. 

 

Assegura níveis de desempenho melhorado 

até 10-12% quando comparado com o 

ciclopentano e de 3% relativamente ao HFC-

245fa (não optimizado), para além de 

garantir maior eficiência energética a baixas 

temperaturas. 

Com um PAG inferior a 1, 

ACTUAÇÃO RESPONSÁVEL / RESPONSIBLE CARE 

A Honeywell Performance Materials and Technologies, 

enquanto membro do Conselho Norte-Americano de Química, 

aprovou o Responsible Care / Actuação Responsável como 

fundamento da empresa em matéria de saúde, segurança e 

excelência ambiental (HS&E). 

A Responsible Care é uma iniciativa voluntária da indústria 

química a nível mundial em que as empresas, através das suas 

associações nacionais, trabalham juntas para melhorar 

continuamente a sua saúde, segurança e desempenho ambiental, e 

para divulgar os produtos e processos às partes interessadas. 

Fontes 
*(Fonte: GHG Equivalencies Calculator: http://www. 

epa.gov/cleanenergy/energyresources/calculator.html) 

Os nossos compromissos: 

A segurança dos nossos 

funcionários 

 A qualidade dos nossos 

produtos 

O exercício de uma administração responsável em termos de 

protecção do ambiente, das comunidades onde operamos e dos 

nossos clientes. 

Honeywell Belgium N.V. 

Interleuvenlaan 15i 3001 

Heverlee, Bélgica 

Tel. +32 16 391 212 

Fax +32 16 391 371 

fluorines.europe@honeywell.com 
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