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INTRODUÇÃO
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A Turbina de Discos foi pr imeiramente
patenteada por Nikola Tesla no início do século
XX. Todavia, devido a l imitações de mater iais
para a sua construção, as Turbinas de Discospara a sua construção, as Turbinas de Discos
não ganhou espaço na indústr ia. Atualmente,
em um mundo em que se busca o conceito de
sustentabi l idade e ef ic iência energét ica, a
Turbina de Discos ganha visibi l idade pois podeTurbina de Discos ganha visibi l idade pois pode
ser ut i l izada para recuperação energét ica de
correntes residuais e produção de baixas
potências.

METODOLOGIA

Construiu-se um protót ipo no Laboratór io de
Ensaios Térmicos e Aerodinâmicos a part i r de
discos rígidos de computadores inut i l izados
(Fig.1).(Fig.1).
Para se determinar a potência gerada por ela
um gerador de 12 V foi acoplado no eixo da
turbina, controlado por um circui to com
lâmpadas incandescentes em paralelo (Fig.2) .lâmpadas incandescentes em paralelo (Fig.2) .
Para a lei tura de corrente, ut i l izou-se um
amperímetro em série na saída do gerador, e a
determinação da vol tagem foi fe i ta por
aquisição de dados ut i l izando o softwareaquisição de dados ut i l izando o software
LabVIEW (Fig.3). Foi f ixada uma rotação e,
através do efei to de frenagem, foi determinada
a potência para di ferentes vazões. A lei tura da
rotação foi real izada a part i r de um tacômetrorotação foi real izada a part i r de um tacômetro
ópt ico.

Figura 1:  Protótipo da Turbina de Discos construída Figura 1:  Protótipo da Turbina de Discos construída 

Figura 2:  Circuito elétrico montado para a determinação da 
potência .
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Figura 3:  Algoritmo de aquisição de dados construído no software 

RESULTADOS

Figura 3:  Algoritmo de aquisição de dados construído no software 
LabVIEW.

RESULTADOS
Os valores de vazão, rotação, tensão e corrente elétrica
medidos são apresentados nas tabelas abaixo.medidos são apresentados nas tabelas abaixo.

Tabela 1:  Resultados obtidos na primeira medição com vazão de  
140 L/min.

Tabela 2: Resultados obtidos na primeira medição com vazão de  
146 L/min.

As potências na Tabela 1 e Tabela 2 foram calculadas a
partir do produto da tensão e corrente produzida pelo
gerador.

CONCLUSÃO
gerador.

Como esperado para este protótipo, as potência produzidas
durante os testes foram baixas. Isto ocorre devido ao
tamanho da turbina e do diâmetro e quantidade dos orifíciostamanho da turbina e do diâmetro e quantidade dos orifícios
de saída do ar. Além disso, os vazamentos na carcaça da
turbina e as perdas energéticas no bocal de injeção
contribuem para a baixa eficiência da turbina.
Verificou-se também que as resistências não eramVerificou-se também que as resistências não eram
adequadas para o gerador, resultando numa baixa
sensibilidade da bancada ao efeito da frenagem, impedindo
assim a tomada de mais pontos de medição.
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