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Resumo: O presente trabalho envolve estudar a 

influência dos parâmetros utilizados na geração da 

geometria de um expansor scroll sobre seu desempenho. 

O objetivo deste projeto é gerar a geometria de um 

expansor scroll utilizando equacionamentos propostos 

em trabalhos anteriores [1]. Será analisado 

numericamente o desempenho do expansor e 

experimentalmente com um protótipo. 

 

1. Introdução 
Diversos processos de geração de energia mecânica 

utilizam fontes de calor de baixa temperatura (abaixo de 

100ºC.). Não é possível reaproveitar as perdas de 

processos a baixas temperaturas utilizando ciclos 

comuns, como o de Rankine para vapor d’água. Uma 

solução viável para reaproveitar estas perdas energéticas 

é a utilização do ciclo orgânico de Rankine, ou ORC 

(Organic Rankine Cycle). Segundo Quolin et al. [2], a 

expansão de fluido orgânico saturado em uma turbina 

resulta em vapor superaquecido na saída. Desta forma, o 

fluido não precisa ser superaquecido, como em um ciclo 

Rankine convencional. 

Estudos realizados por Blunier [1] demonstram que 

expansores do tipo scroll utilizados para geração de 

baixas potências (até 2 kW) e baixas rotações (até 2500 

rpm) apresentam bons resultados quanto a comparação 

entre o modelo matemático e experimental. Estes 

dispositivos usam uma geometria simplificada, baseada 

na evolvente de uma circunferência com espessura de 

parede constante. Este projeto busca relacionar as 

características geométricas de um compressor scroll 

com o desempenho termodinâmico de sua evolvente. 

 

2. Metodologia 
O equacionamento proposto por [1] foi utilizado 

para determinação dos volumes das câmaras de sucção e 

descarga, vide figura 1. Isto permite obter a relação 

volumétrica da expansão e analisar 

termodinamicamente o desempenho do expansor. 

3. Resultados 

Um modelo implementado ao software EES 

permitiu obter os resultados iniciais, vide tabela 1. 

 

Entrada Resultado 
V1 = 107,6 cm³ V2 = 289,5 cm³ P = 800 W 

T = 22ºC P = 4 bar Ƞ iso = 65% 

n = 1500 rpm Qv ar = 9,7 m³/h 

Tabela 1 - Resultados obtidos no software EES 

Para esta geometria, um protótipo foi produzido 

(Figura 2) e será montada uma bancada para realização 

de ensaios experimentais. 

 

 
Figura 1 - Scroll fixo do protótipo 

Fonte: Autor 

 

4. Conclusões 
 Fatores que influenciam diretamente o volume 

das câmaras de expansão geram aumento na produção 

de potência. Verificou-se que uma geometria gerada 

para determinada diferença de pressão pode ser usada 

apenas para essa condição de projeto. No caso de 

alterações de pressão a eficiência isoentrópica do 

expansor é reduzida. 
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Figura 1 – Volumes gerados no software Inventor 

Fonte: Autor 



 


