
VII Simpósio de Iniciação Científica, Didática e de Ações Sociais da FEI                                                          

 
São Bernardo do Campo – 2017  

 

 

DESENVOLVIMENTO DE UMA BANCADA DE TURBINA 

PELTON 
 

 

1Felipe de Araujo Neto, 3Alfredo Jose Alvim de Castro  
 1,3Departamento de Engenharia Mecânica, Centro Universitário FEI 

felipe.dearaujo@hotmail.com, alfredoj@fei.edu.br      

 

Resumo: O projeto tem como objetivo desenvolver 

uma bancada de ensaios de turbina Pelton parar obter 

curvas de vazão por queda, por meio de uma válvula 

tipo agulha para controlar a descarga do jato de vazão 

de água da turbina, que será implementada no 

laboratório de Mecânica dos Fluidos do Centro 

Universitário FEI. As turbinas Pelton são recomendadas 
para quedas elevadas, a descarga aproveitável 

normalmente é reduzida uma vez que a captação se 

realiza em altitudes onde o curso d’água ainda é de 

pequeno deflúvio. A automatização da bancada será 

dimensionada pelo software LABVIEW. 
 

 

 

1. Introdução 

 
Turbina Pelton ou roda Pelton, como alguns 

chamam, em homenagem prestada a seu inventor Lester 

Allen Pelton (1829 – 1908), engenheiro norte-

americano, nascido em Ohio. Após realizar inúmeros 

ensaios com os mais variados tipos de pás, Pelton 

patenteou, em 1880, a turbina, vendendo seus direitos a 

uma empresa que foi fundada para fabricá-la. 

Como toda turbina hidráulica, a Pelton possui um 

distribuidor e um receptor. O distribuidor é um bocal, de 

forma apropriada a guiar água, proporcionando um jato 
cilíndrico sobre a pá do receptor, o que é conseguido 

por meio de uma agulha (agulha de regularização). O 

receptor consta de certo número de pás com forma de 

concha especial, dispostas na periferia de um disco que 

gira, preso a um eixo. A pá possui gume médio, que fica 

sobre o plano médio da roda, e que divide 

simetricamente o jato e o desvia lateralmente.  

Até pouco tempo, era incontestável a preferência por 

turbinas Pelton para desníveis superiores a 300 metros, 

sendo escolhidas turbinas Francis para mais de 700 

metros, numa invasão do campo de escolha das turbinas 

Pelton, que, por sua vez tem sido empregada em quedas 
de até 200 metros, as quais eram consideradas como 

campo exclusivo para instalações de turbinas Francis. 

Por serem de fabricação, instalação, e regulagem 

relativamente simples, além de empregadas em usinas 

de grande potência, as turbinas Pelton são largamente 

empregadas em micro usinas, em fazendas, sítios e etc., 

aproveitando quedas e vazões bem pequenas, para a 

geração de algumas dezenas de CV. 

 

 

 

2. Metodologia 

 
Em um primeiro momento, por meio da revisão 

bibliográfica busca-se obter maior conhecimento sobre 

o funcionamento, dinâmica, corpo funções e demais 

características da turbina Pelton. Compreender a 

magnitude do desenvolvimento do bico injetor por meio 

da obtenção do dimensionamento utilizando fórmulas; 

do desenho que será executado pelo software NX e 

impressão em 3D. Após o processo de fabricação do 

bico, a automatização da bancada será por meio do 

LABVIEW que permitirá os ensaios da turbina Pelton. 

 

3. Ilustrações 

 

 

Figura 1 – FM62 Turbina Pelton 

 
Figura 2 – HM 450.01 Turbina Pelton 
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Figura 3 – HM 150.19 Turbina Pelton 

 

 

4. Resultados Pretendidos 

 
O software LABVIEW é um ambiente de 

desenvolvimento altamente produtivo, para a criação de 

aplicações customizadas e que interagem com os dados 

ou sinais do mundo real, em áreas como ciência e 
engenharia, ele contem numerosos componentes, dos 

quais são necessários para qualquer tipo de aplicação de 

teste, medição ou controle. Portanto a bancada de 

turbina Pelton será automatizada pelo mesmo. Para se 

ter uma maior precisão e produtividade na coleta e 

analise dos dados tirados do experimento. Assim 

poderemos obter curvas de vazão por queda, o 

rendimento e potencia da turbina de forma mais rápida e 

eficiente. Um grande beneficio da automatização da 

bancada será a produtividade, pois conseguiremos obter 

uma maior quantidade de resultados de maneira mais 
rápida sem ter a necessidade de ficar calculando e 

recalculando todas as variáveis do experimento, além 

disso podemos selecionar alguns resultados para checar 

a proximidade dos cálculos teóricos com os resultados 

experimentais  

 

5. Referências 

 
[1] MACINTYRE, Archibald Joseph. Máquinas 

motrizes hidráulicas. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 

1983. 

 

[2]<http://discoverarmfield.com/en/products/view/fm62

/pelton-turbine>. Acesso em 2 de março de 2017. 

 

[3]<http://www.gunt.de/index.php?option=com_gunt&t

ask=gunt.list.category&product_id=889&lang=en>. 

Acesso em 2 de março de 2017. 

 

[4]<http://www.gunt.de/index.php?option=com_gunt&t

ask=gunt.list.category&product_id=566&lang=en>. 

Acesso em 2 de março de 2017. 

 

 

 

Agradecimentos 
À instituição FEI pela realização das medidas ou 

empréstimo de equipamentos. 

 

Felipe de Araujo Neto aluno de IC do Centro Universitário 

FEI. Projeto PBIC083/17, com vigência de 05/17 a 

05/18. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://discoverarmfield.com/en/products/view/fm62/pelton-turbine
http://discoverarmfield.com/en/products/view/fm62/pelton-turbine
http://www.gunt.de/index.php?option=com_gunt&task=gunt.list.category&product_id=889&lang=en
http://www.gunt.de/index.php?option=com_gunt&task=gunt.list.category&product_id=889&lang=en
http://www.gunt.de/index.php?option=com_gunt&task=gunt.list.category&product_id=566&lang=en
http://www.gunt.de/index.php?option=com_gunt&task=gunt.list.category&product_id=566&lang=en

