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Abstract – The erosive wear on hydraulic turbines occurs due 

to the presence of solid particles immersed in the working fluid 

and causes the loss of rotor material reducing its efficiency and in 

some cases rendering it unusable. Methods of coating hydraulic 

machines blades to reduce erosion, have as consequence an 

increase in blade thickness which in turn modifies the velocity 

triangle and the forces acting on the rotor.  

This article describes the design of a Francis rotor and 

elaboration of the velocity triangle for three hypotheses 

considering variation in blade thickness and an ideal situation 

considering it infinitesimal, in order to correlate the velocities 

found in each condition with the drag force acting on the rotor 

surface, to verify that the advantages of the coating process are 

greatly reduced with the increase of forces. The difference in 

pressure over the same area and assumptions with different blade 

thicknesses can be neglected according to the analysis, given the 

advantages of the coating process. 

 
Index Terms – Francis turbine, Erosion, Velocity triangle, Drag force 

  

I.  NOMENCLATURA 

𝐴    Área da secção da pá 

𝐵    Altura da pá do rotor 

𝐶𝐷   Coeficiente de arrasto 

𝐶𝑚   Velocidade meridiana 

𝐶𝑢   Componente tangencial da velocidade absoluta 

𝐷𝑚é𝑑  Diâmetro médio do rotor 

g    Aceleração da gravidade 

𝑛𝑠    Rotação específica 

𝑛"0   Rotação angular específica 

𝑆    Espessura da pá 

𝑡    Passo das pás 

𝑊𝑢   Componente tangencial da velocidade relativa 

𝑍    Quantidade de pás no rotor 

𝜔    Velocidade angular 

𝜂    Eficiência da turbina 

𝜆    Comprimento dos segmentos interior e exterior 

𝜈    Coeficiente de contração  

1    Índice da posição de entrada do rotor 

2    Índice da posição de saída do rotor 

  

                                                           
 

II.  INTRODUÇÃO 

 

 desgaste por erosão em rotores do tipo Francis, ocorre 

fundamentalmente devido à presença de partículas sólidas 

imersas no fluido de trabalho e reduz a eficiência da máquina 

além de aumentar custos de operação e manutenção.  

 Esse fenômeno apresenta como consequência a perda de 

material do rotor que de acordo com o nível de incidência pode 

até mesmo comprometer estruturalmente esse elemento, 

tornando-o inutilizável. São diversos os fatores que influenciam 

na ocorrência do desgaste por erosão em máquinas hidráulicas, 

sendo os principais a velocidade, massa, tamanho e forma das 

partículas imersas no fluido de trabalho e o ângulo de ataque no 

qual as partículas colidem com a superfície da pá [1]. 

Uma das possíveis soluções para mitigar esse fenômeno é a 

aplicação de revestimentos mais resistentes como exemplo 

determinadas ligas metálicas ou cerâmicas, sobre o material 

base do rotor [2]. 

 A aplicação de revestimento no rotor altera seus parâmetros 

geométricos como a espessura das pás, consequentemente 

modifica o comportamento do fluido.  

A equação de Euler, também conhecida como equação 

fundamental das turbo máquinas, representa a energia 

hidráulica transformada por unidade de massa de um fluido que 

passa por um rotor [3]. Da equação fundamental, surge o 

conceito do diagrama de velocidades que expressa 

vetorialmente as componentes de velocidade tangencial, 

relativa e absoluta de uma partícula do fluido durante o seu 

deslocamento [4].  

A observação do triângulo de velocidades é imprescindível, 

pois é útil no projeto de diversos conjuntos constituintes de uma 

máquina hidráulica, e fornece parâmetros principalmente para 

o projeto do rotor, ditando o seu formato geométrico [1], o qual 

está intrinsicamente relacionado ao comportamento das 

partículas do fluido de trabalho. 

A incidência de um fluxo de fluido com linhas de corrente 

bem definidas sobre um objeto com formato aerodinâmico, gera 

forças de sustentação e arrasto as quais surgem pela diferença 

de pressão entre as superfícies do corpo e também das forças de 
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atrito entre o fluido e o sólido [5]. A força aerodinâmica de 

arrasto é definida em função de um coeficiente adimensional 

que por sua vez é determinado experimentalmente em túnel de 

vento ou por equações aproximadas que depende do número de 

Reynolds (Re), o qual define o regime do escoamento [6]. 

 Em usinas hidrelétricas sempre há uma busca contínua pelo 

aumento da vida útil do conjunto gerador, sendo aplicado em 

muitos casos revestimento no rotor com materiais de dureza 

elevada. Portanto, este estudo tem como foco relacionar a 

modificação do triângulo de velocidades em decorrência do 

aumento da espessura da pá por processos de revestimento, com 

as forças de arrasto do fluido atuantes sobre a superfície de 

contato da pá, sendo essa a principal componente responsável 

pelo desgaste erosivo. 

  

III.  METODOLOGIA 

A.  Dimensões principais do rotor 

 

Para a obtenção das principais dimensões do rotor, foram 

utilizados parâmetros reais de vazão volumétrica (Q), rotação 

nominal (n), potência gerada (P) e queda hidráulica (H) de 

acordo com a usina hidrelétrica de Furnas, que está localizada 

no curso médio do rio Grande entre os municípios São José da 

Barra e São João Batista do Glória, em Minas Gerais – Brasil 

[7], com o objetivo de comparar as dimensões calculadas com 

um modelo real e validar o método utilizado. 

Diante da necessidade de conhecer mais detalhadamente o 

design do rotor, para correlacionar cada secção da pá com as 

forças atuantes de acordo com a variação da velocidade da 

entrada para a saída do rotor, foi adotado o método de Th. Bovet    

( [8] apud [9] ), por fornecer equações que auxiliam no traçado 

da projeção da pá no plano meridional. As principais dimensões 

são obtidas em função do coeficiente de velocidade angular, 

definido pelo autor do método de acordo com (1), o qual 

também pode ser calculado em função da velocidade específica 

como demonstrado em (2)  [10]. 

 

𝑛"0 = 𝜔 (
√

𝑄

𝜋

√(2𝑔𝐻)34 )         (1) 

 

𝑛"0 = 1,74 ∗ 10−3 ∗
𝑛𝑠

√𝜂
        (2) 

 

 O método proposto por Th. Bovet, considera o raio relativo 

da seção de saída (𝑟2𝑒) com dimensão unitária, conforme o 

exibido na Fig. 1, sendo assim, o raio real na saída (𝜌2𝑒) é obtido 

por (3) o qual torna-se referência de proporcionalidade para as 

demais dimensões. O coeficiente de descarga (δ), utilizado na 

determinação de 𝜌2𝑒 está compreendido entre 0,24 e 0,28 com 

base na experiência de ensaios já realizados e registrados na 

bibliografia [11]. 

 

𝜌2𝑒 = (
𝑄

𝜋𝜔𝛿
)

1

3
           (3) 

 

 

 
Fig. 1. Proporção das dimensões em rotor Francis segundo Th. Bovet [11] 

 O método utilizado propõe uma equação para a elaboração 

das curvas meridianas interior e exterior do rotor, que são dadas 

de acordo com (4). O comprimento da pá entre a entrada e saída 

seguindo uma linha de corrente que o fluido assume ao passar 

pelo rotor próximo à superfície exterior (𝜆𝑝á𝑒
) foi calculado 

mediante ferramentas computacionais integrativas.  

 

𝑦

𝑦𝑚á𝑥
= 3,08 (1 −

𝑥

𝜆
) √

𝑥

𝜆
(1 −

𝑥

𝜆
)       (4) 

 

B.  Triângulo de velocidades 

 

O movimento absoluto de uma partícula do fluido, ou seja, a 

sua trajetória em relação ao sistema fixo, é caracterizado pela 

composição de dois movimentos distintos, o deslocamento em 

relação à pá e o que surge devido à rotação da máquina em torno 

do seu eixo. Portanto a velocidade absoluta (C) da partícula em 

um ponto qualquer do rotor é caracterizada pela soma vetorial 

das velocidades relativa (W) e tangencial (U) [3]. 

 O ângulo α, indica a inclinação de incidência do fluido sobre 

a superfície da pá e situa-se entre os vetores de velocidade 

absoluta e tangencial, enquanto o ângulo β entre W e U, 

caracteriza o formato e curvatura da pá, sendo fundamental nas 

etapas de projeto [12]. Experiências relacionadas e turbinas 

Francis já projetadas e instaladas indicam que para rotações 

específicas mais altas, recomenda-se na entrada  do rotor 

valores de β menores, compreendendo entre 45º e 135º, e 

valores maiores para α, compreendidos entre 15º e 55º [4]. Na 

etapa de elaboração e análise do triângulo de velocidades esses 

parâmetros foram respeitados.  

  A vazão volumétrica que passa pelo rotor, pode ser obtida 

quando se conhece a área de entrada e a velocidade normal à 

essa secção com que o fluido escoa, denotada velocidade 

meridiana (𝐶𝑚) e é obtida de acordo com  (5), a qual foi 

utilizada de maneira inversa para a obtenção da componente 

meridiana da velocidade. 

 

𝑄 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅1 ∗ 𝐶𝑚1 ∗ 𝜈1        (5) 
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 O coeficiente de obstrução das pás (𝜈), para a situação ideal 

na qual considera a espessura das pás sendo infinitesimal, 

corresponde a um. No entanto, ao levar em consideração a 

espessura da pá, a área de entrada reduz, tendo a necessidade de 

utilização desse fator como critério de correção para o cálculo 

da vazão, o qual é obtido por (6). 

 

 𝜈1 =
𝑡1−

𝑆1
𝑠𝑒𝑛 𝛽1

𝑡1
           (6) 

 

  A quantidade de pás (𝑍) presentes no rotor não é um número 

exato para rotores distintos com dimensões semelhantes, no 

entanto com base na experiência prática já existente, há 

fórmulas empíricas para turbinas caracterizadas lentas ou 

normais [4], assim como gráficos representando  faixas 

aceitáveis da quantidade de pás para turbinas rápidas e extra 

rápidas de acordo com a rotação específica, como o exibido na 

Fig. 2. 

 

 
Fig. 2. Estimação do número de pás de um rotor Francis em função de 𝑛𝑠 [3]. 

 Quando fabricadas em chapa de aço, pás de turbina Francis, 

pequenas, apresentam espessura constante aproximada de 

8| mm enquanto as médias de 20 a 25 mm [4]. No entanto, nas 

turbinas com dimensões elevadas principalmente, a espessura 

da pá varia ao longo do seu comprimento, assemelhando-se à 

um perfil aerodinâmico com a máxima espessura em 

aproximadamente 0,33% do comprimento total, com bordo de 

ataque em formato de arco e bordo de fuga afilado. 

Os parâmetros citados influenciam na elaboração do 

triângulo de velocidade real, sendo assim a efeito de simplificar 

o estudo, optou-se por considerar uma espessura constante 

sofrendo incrementos de 10 mm no intervalo de 20 a 40 mm. 

 

C.   Força de arrasto 

 

Levando em consideração que a força de arrasto que surge 

com a passagem do fluido pelo rotor varia em função da 

velocidade e consequentemente da posição relativa da partícula 

no rotor, a pá foi seccionada em cinco regiões subsequentes nas 

quais foram calculadas grandezas médias para a velocidade 

relativa e força atuante. As forças atuantes no rotor foram 

calculadas mediante as seguintes considerações: 

- As partículas sólidas que ocasionam a erosão acompanha a 

mesma trajetória das partículas do fluido. 

- Os efeitos da camada limite sobre a superfície foram 

desconsiderados para o cálculo. 

- A principal componente de velocidade que intensifica o 

fenômeno de erosão é a relativa, por ser sempre posicionada 

tangente à superfície da pá. 

 

Entre os dados gerados após aplicação do método de Th. 

Bovet e da elaboração do triângulo de velocidades, foram 

utilizadas as dimensões da altura de entrada e saída do rotor, 𝐵1 

e 𝐵2 respectivamente, e o comprimento da linha meridiana 

externa do início ao fim da pá, para o seccionamento em 5 

partes linearmente distribuídas. 

 O número de Reynolds é um coeficiente adimensional que 

relaciona forças viscosas e de inércia para caracterizar o 

escoamento de um fluido. O coeficiente de arrasto por sua vez 

é sempre definido em função do número de Reynolds por 

equações aproximadas que variam de acordo com as condições 

do escoamento [13]. A equação (7) é utilizada na determinação 

do coeficiente de arrasto em situações de transição entre o 

regime laminar e turbulento (5.105<Re<107). 

 

𝐶𝐷 =
0,0742

𝑅𝑒0,2 −
1740

𝑅𝑒
          (7) 

  

  A força de arrasto (𝐹𝐷) que surge com o fluxo de corrente 

livre de um fluido sobre uma superfície aerodinâmica, pode ser 

escrita como (8), na qual nota-se que é diretamente proporcional 

ao quadrado da velocidade [14], sendo uma justificativa para 

observar a variação da força em decorrência da alteração do 

triângulo de velocidades nas pás do rotor. 

 

𝐹𝐷 =
1

2
. 𝜌. 𝑉2. 𝐶𝐷. 𝐴         (8) 

 

Na execução do cálculo da força de arrasto atuante em cada 

secção, a velocidade relativa levada em consideração, foi a 

média entre as velocidades do início e fim da área analisada. 

 

IV.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   

  Aplicando o método de Th. Bovet no cálculo das principais 

dimensões do rotor com base em uma projeção no plano 

meridional, é exibido na Tab. 1 os dados utilizados como 

parâmetro para o desenvolvimento das equações e os principais 

resultados obtidos. 

Tab. 1. Dados do rotor obtidos pelo método de Th. Bovet. 

Parâmetros Dados Calculados 

H 88.9 m 𝑍 13   𝜌1𝑖 2.027 m 

P 210000 cv 𝑛𝑠 251.810 rpm 𝐷𝑚é𝑑 4.454 m 

Q 190.3 m³/s 𝑛0" 0.453   𝐵1 1.360 m 

n 150 rpm 𝜌2𝑒 2.426 m 𝜆𝑝á𝑒
 1.38 m 
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  Com o intuito de validar a metodologia utilizada, o diâmetro 

real do rotor Francis instalado na usina hidrelétrica de Furnas 

corresponde a 4,485 m enquanto o diâmetro calculado foi de 

4,454 m. Portanto, a pequena variação dimensional entre o rotor 

calculado e real comprovam a aplicabilidade do método de Th. 

Bovet. 

 A projeção meridiana das curvas que limitam as pás, 

chamadas de interior e exterior, de acordo com o calculado 

estão representadas na Fig. 3, sendo possível notar a localização 

dos pontos de entrada da pá em contato com linha interior e de 

saída em contato com a linha exterior, onde os índices 1 e 2 

representam entrada e saída respectivamente. 

 
Fig. 3. Linhas interior e exterior em projeção meridiana do rotor calculado. 

  O conhecimento da rotação específica de uma turbina, 

possibilita uma noção prévia do formato do rotor, sendo assim 

o aspecto geométrico determinado nesse estudo está de acordo 

com os tabelados na literatura [4] olhando como referência 

turbinas classificadas como rápidas e 𝑛𝑠 equivalente a 250 rpm.  

 Para a análise do triângulo de velocidades ideal, 

considerando infinitesimal a espessura das pás, foi estimado o 

valor de 𝛼1 correspondendo a 25º na entrada do rotor,  enquanto 

na saída os valores de 𝛼2 e 𝛽2 foram adotados como 90º e 20º 

devido a hipótese das arestas das pás terminarem na região 

radial do fluxo [3]. 

  A Tab. 2 mostra os valores calculados para as componentes 

do triângulo de velocidades ideal com base nos dados 

dimensionais do rotor e das inferências realizadas para os 

ângulos. 

   
Tab. 2. Dados do triângulo de velocidades ideal. 

Condição Ideal 

Entrada do Rotor Saída do Rotor 

𝛼1 25 º 𝛼2 90 º 

𝛽1 18.12 º 𝛽2 20 º 

𝑈1 42.65 m/s 𝑈2 38.11 m/s 

𝐶1 19.40 m/s 𝐶2 13.87 m/s 

𝐶𝑚1 8.20 m/s 𝐶𝑚2 13.87 m/s 

𝐶𝑢1 17.59 m/s 𝐶𝑢2 0.00 m/s 

𝑊1 26.37 m/s 𝑊2 40.56 m/s 

𝑊𝑢1 25.06 m/s 𝑊𝑢2 38.11 m/s 

 O fator de estrangulamento (ν) depende diretamente da 

espessura e quantidade de pás, portanto o incremento dessa 

última grandeza de 10 mm partindo de 20 a 40 mm, causa a 

variação desse parâmetro. Tendo em vista que as demais 

dimensões do rotor permanecem constantes, o triângulo de 

velocidades em relação ao rotor ideal e para as hipóteses 

variando a espessura da pá, é calculado com base no fator de 

estrangulamento, o qual foi calculado para cada caso, 

considerando um rotor com 13 pás. 

  A Fig. 4 demonstra que na entrada do rotor, a velocidade 

meridiana eleva-se conforme ocorre o aumento da espessura, 

consequentemente as componentes relativa e absoluta 

intensificam-se modificando o diagrama. A velocidade 

tangencial permanece constante pois depende da velocidade 

angular do rotor e da posição em relação ao eixo de giro, não 

dependendo, portanto, do formato das pás.  O mesmo fenômeno 

ocorre no diagrama de velocidades para a saída do rotor, como 

é possível observar na Fig. 5. 

 

 
Fig. 4. Triângulo de velocidades na entrada do rotor. 

 
Fig. 5. Triângulo de velocidades na saída do rotor. 

  O seccionamento da pá em áreas distintas, fundamentou-se 

na divisão por cinco do comprimento da pá tomando a linha 

exterior como referência (𝜆𝑝á𝑒
).  O design da pá na entrada e 

saída foi desenvolvido de maneira aproximada, pela elaboração 

de curvas perpendiculares às linhas de corrente do fluido e 

coincidente com os pontos determinados por 𝜌1𝑖 e 𝜌2𝑒, esse 

procedimento é visualizado de acordo com a Fig. 6.  
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Fig. 6. Segmentação da pá projetada. 

 

  Sabe-se que a velocidade relativa na entrada e saída da pá são 

distintas, portanto para o cálculo da força atuante em cada área 

demarcada, foram estimados valores médios para essa 

componente em cada secção, por meio da diferença entre as 

velocidades relativa na entrada e saída.  

Da mesma maneira a área é outro fator que influencia na 

determinação do coeficiente de arrasto e consequentemente 

dessa força, variando também da entrada à saída. Portanto, a 

mesma aproximação para o valor da altura (B) de cada secção 

foi realizada, possibilitando o cálculo da área quando se faz o 

espaçamento entre as secções na direção do comprimento da pá 

constante. 

  Tais aproximações, embora possam ocasionar erros 

quantitativos, não são expressivos por serem realizadas 

mediante dois valores extremos conhecidos, e possibilitam uma 

análise satisfatória do fenômeno que ocorre no interior do rotor. 

Sendo assim, na posse dos valores médios por secção de área, e 

velocidade relativa, as forças de arrasto foram calculadas, as 

quais são demonstradas conforme a Fig. 7.  

 

 
 

Fig. 7. Forças atuantes no comprimento da pá de acordo com a sua espessura. 

 

  A força de arrasto total distribuída em cada secção, a efeito 

de demonstração gráfica foi concentrada no comprimento 

relativo da pá em cada ponto médio das áreas analisadas. É 

possível observar que ocorre o incremento da força atuante de 

acordo com o aumento da espessura das pás. 

  No entanto, a máxima diferença de força entre as hipóteses 

extremas, com 20 e 40 mm de espessura cada, foi de 10,49 N 

para a área correspondente de 0,363 m², o que equivale um 

incremento em pressão estática de 28,9 Pa. 

  Portanto, tendo em vista que os processos de revestimento 

têm o objetivo de aumentar a resistência mecânica da superfície 

com relação ao desgaste por erosão, o aumento da pressão 

atuante sobre a superfície da pá para um incremento de 

espessura correspondente a 20 mm no caso em estudo, não é 

significativa visto às vantagens que ocorrem com o processo de 

revestimento. 

V.  CONCLUSÕES 

   

  O método utilizado para o projeto de um rotor Francis, foi 

validado quando comparado às dimensões calculadas com a 

turbina real da hidrelétrica de Furnas, da qual se obteve os 

parâmetros primários para o desenvolvimento do projeto. 

 A análise do triângulo de velocidades na entrada e saída do 

rotor, comprovou que as componentes relativa e absoluta 

aumentam quando ocorre incrementos na espessura das pás de 

um mesmo rotor. Sendo assim, a força de arrasto atuante na 

superfície das pás, a qual é proporcional ao quadrado da 

velocidade, também se intensifica. 

  Os métodos de revestimento em turbinas para reduzir o efeito 

do desgaste por erosão, implicam no aumento da espessura das 

pás e por consequência nas forças de arrasto atuante na 

superfície. No entanto o estudo realizado demonstrou que em 

face das vantagens do revestimento, como a melhoria das 

propriedades mecânicas da superfície da pá e à maior margem 

para o desgaste, o incremento na pressão atuante torna-se 

desprezível. 
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