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RESUMO 

 
O projeto TERRA (Tecnologia de Reatores Rápidos Avançados) do comando da Aeronáutica visa desenvolver 

as tecnologias necessárias para o projeto de microrreatores nucleares. Estes, por sua vez, visam suprir as 

necessidades térmicas e elétricas em veículos espaciais. Uma das atividades deste projeto é construir um ciclo 

térmico fechado, do tipo Rankine, a fim de testar uma turbina tipo Tesla desenvolvida pelo grupo. Nesse ciclo 

termodinâmico a água é transformada em vapor, que acionará uma turbina e que, por sua vez, fornecerá 

potência ao alternador para ser convertida em eletricidade. O trabalho que se apresenta é o levantamento dos 

materiais disponíveis no mercado nacional para a usinagem de uma turbina do tipo Tesla. As pesquisas foram 

feitas considerando-se as características e condições de funcionamento de um ciclo térmico específico, de 

interesse do grupo. Apresentam-se resultados como: tabelas custo x benefício para cada parte que constitui a 

turbina, características de cada material, processo de usinagem, assim como um comparativo entre uma turbina 

modelo de aço inox 304L com uma turbina com os materiais selecionados. Os resultados provenientes deste 

trabalho elevaram o nível de sofisticação das pesquisas envolvidas no projeto TERRA, uma vez que o estudo 

sobre materiais ideais que compõe as partes de uma turbina tipo Tesla em um ciclo térmico é inédito.  

  

 

1. INTRODUCÃO 

 

O projeto estratégico TERRA [1] (Tecnologia de Reatores Rápidos Avançados) do comando 

da Aeronáutica é conduzido pelo IEAv (Instituto de Estudos Avançados) e tem como objetivo 

desenvolver as tecnologias para construir e projetar microrreatores nucleares com a finalidade 

de aquecer e alimentar eletricamente equipamentos em veículos espaciais. 

 

Dentro das atividades do projeto TERRA foi construído um ciclo térmico fechado do tipo 

Rankine, com a finalidade de testar uma turbina tipo Tesla. Nesse ciclo [2] o vapor produzido 

no gerador é direcionado para a turbina tipo Tesla. A energia térmica do vapor é transferida 

para a rotação do eixo da turbina. Em seguida o vapor passa pela tubulação até chegar ao 

primeiro condensador. Dentro dele não há mudança de estado completa, desse modo, parte do 

fluído continua gasosa e outra parte, líquida. Essa mistura continua através de um tubo, que 

segue até uma serpentina de cobre. Essa serpentina está dentro de uma caixa d’água que 



INAC 2013, Recife, PE, Brazil. 

 

servirá para resfriar a mistura de vapor e água. Novamente, o vapor e a água passam por um 

tubo até chegar ao segundo condensador, que tem uma janela de acrílico para a verificação do 

nível de água. Em seguida o líquido vai para a bomba d’água. A água retorna ao gerador de 

vapor recomeçando o ciclo.  

 

A turbina de Tesla é uma turbina de impulsão sem palhetas, que foi patenteada por Nikola 

Tesla em 1913 [3]. O fato de ser conotada como uma turbina sem palhetas é porque ela usa o 

efeito de camada limite em discos, e não um fluido que colide com as lâminas como em uma 

turbina convencional.  

 

Uma turbina Tesla consiste de um conjunto de discos lisos nos quais é injetado um fluido 

tangencial e paralelo às suas faces. O fluido entra através de aberturas tangenciais no 

invólucro, que envolve o conjunto de discos, percorrendo um caminho em espiral até o centro 

dos mesmos, saindo através de furos localizados na parte central dos discos. O fluido 

transfere sua energia cinética para os discos por meio de viscosidade e aderência da camada 

superficial.  

 

Há a necessidade do levantamento dos materiais ideais para a construção de cada componente 

da turbina a fim de aperfeiçoar a construção e proporcionar uma redução na massa sem 

comprometer a integridade da estrutura mecânica.  

  

Este trabalho mostra diferentes tipos de materiais convencionais disponíveis no mercado que 

são apropriados para cada parte da turbina, dada as suas características de funcionamento. 

Para cada caso, foram analisadas as propriedades do material, bem como sua composição 

química, características mecânicas, interações com o meio, custo benefício e outras 

características que possam surgir de acordo com a necessidade inerente ao caso [4]. 

 

  

2. SELEÇÃO DE MATERIAIS 

 

O primeiro passo para a seleção foi especificar os requisitos a serem satisfeitos pelo projeto. 

Por conseguinte, certas classes de materiais foram eliminadas e outras escolhidas como 

candidatas prováveis para a fabricação dos componentes. As propriedades relevantes dos 

materiais foram então, identificadas e classificadas por ordem de importância [5]. 

 

2.1. Cartas de Ashby 

 

A seleção dos materiais foi feita utilizando-se o método das cartas de Ashby. As cartas de 

Ashby permitem identificar, dentre a ampla gama de materiais disponíveis, um subconjunto 

que possui o melhor desempenho numa dada aplicação. Dentro desse subconjunto são 

selecionados alguns materiais para, em primeiro lugar, conhecer-se suas propriedades físicas 

e mecânicas, e posteriormente escolher dentre eles aquele que melhor responderá ao projeto 

[6]. 

 

 

 



INAC 2013, Recife, PE, Brazil. 

 

2.2. Índice de Mérito 

 

A escolha final do material foi definida pelo índice de mérito e pelo custo. O material mais 

adequado para a aplicação é aquele que tiver a melhor combinação entre custo e beneficio. O 

índice de mérito é a combinação de propriedades que maximizam ou minimizam algum 

aspecto (como massa, volume, custo) de desempenho. Tal índice pode ser expresso através de 

uma fórmula algébrica entre duas características ou propriedades do material. Em sua forma 

mais simples é geralmente uma fração [7]. 

 

Para a dedução do índice de mérito adequado a uma situação particular, é levado em conta a 

necessidade funcional, os parâmetros geométricos e as propriedades do material. O índice 

pode ser expresso como mostrado na equação 1. Também pode ser expresso como na equação 

2, onde os termos são tratados como funções. 

 

𝑝 = [ 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙, 𝐹 ,  𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎, 𝐺 , (𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙, 𝑀) (1) 

 

 𝑝 =  𝑓1(𝐹)𝑓2(𝐺)𝑓3(𝑀), (2) 

 

 

onde F e G são os parâmetros do projeto e M é o índice de mérito. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

A turbina tipo Tesla é constituída basicamente por um eixo maciço, em que é colocado certo 

número de discos, todos eles em paralelo e espaçados uns dos outros por um dado 

comprimento, enchavetados ao eixo e encapsulados por um invólucro cilíndrico. Além disso, 

no eixo há também um par de mancais. 

 

Através do método de Ashby, foram selecionados os materiais adequados para cada 

componente da turbina. 

  

3.1. Eixo 

 

O eixo, Fig.1, apresenta seção transversal circular e maciça, com degraus para o ajuste das 

peças montadas sobre ele. Suas extremidades são chanfradas para evitar o rebarbamento e 

suas arestas internas são arredondadas, para evitar a concentração de esforços localizados.  

 

Para a seleção do material para a fabricação do eixo, priorizaram-se algumas propriedades 

físicas e mecânicas dos materiais, pois o eixo deve ser leve e resistente. Além disso, deve-se 

considerar a presença de choques e vibrações. Sendo assim, pode-se restringir a seleção aos 

materiais dúcteis, que permitem a absorção de sobrecargas. Por outro lado, observa-se a 

necessidade de elevada rigidez, e tal rigidez pode ser obtida por meio da utilização de 

materiais com elevado módulo de elasticidade. 
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Figura 1: Eixo 

 

 

Pela análise das cartas de Ashby, notou-se que os aços são os materiais mais adequados à 

fabricação dos eixos de transmissão, por suportarem as solicitações pertinentes ao projeto 

além de apresentarem um preço adequado. 

 

Dentre os aços foram escolhidos os aços inoxidáveis. A escolha deste material ocorreu pela 

sua característica de metal resistente e não corrosivo. Os aços inoxidáveis são classificados 

em três grupos, de acordo com a microestrutura: os martensíticos, os ferríticos e os 

austeníticos. Respeitando as condições de serviço do eixo, foram selecionadas e analisadas 

três ligas do aço austeníticos e para então escolher qual melhor responde ao projeto. As ligas 

selecionadas foram a 302, 314 e 316. 

 

As propriedades dos materiais selecionados estão na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1: Propriedades dos materiais selecionados para o eixo 

 

 Densidade 

[g/cm
3
] 

Módulo 

de 

Young 

[GPa] 

Tensão 

de 

ruptura 

[MPa] 

Tensão 

máxima 

[MPa] 

Módulo de 

cisalhamento 

[GPa] 

Deformação 

[%] 

302 7.86 193 275 620 77.2 55 

314 7.72 200 345 689 76.9 45 

316 8.0 193 240 550 70.3 60 

 

 

Como o eixo deve suportar momento de torção sem fraturar, uma propriedade relevante para 

a seleção é a rigidez do material. Sendo assim, o índice de desempenho do eixo [7] é dado 

pela equação 3. 

 

 𝐼𝑀 = 𝐺/𝜌. (3) 

 

A relação entre custo e beneficio para as ligas estão na Tabela 2. 
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Tabela 2: Custo x Benefício para o eixo 

 

 Índice de desempenho [10
5
] Custo Médio [R$/kg] 

302 97.7 5,70 

314 99.6 7,20 

316 87.8 6,20 

 

 

O material que apresenta a melhor relação entre custo e benefício é a AISI (American Iron 

and Steel Institute) 302. 

 

3.2. Disco 

 

Nos discos, Fig. 2, há oito furos distribuídos de maneira axial e defasados uniformemente do 

centro. Esses furos são responsáveis pela passagem do vapor entre os discos, diminuindo 

assim os pontos de estagnação dentro da turbina. 

 

 

 
 

Figura 2: Disco 

 

 

Para a fabricação do disco, o material a ser utilizado deve ser leve e inerte, ou seja, que não 

sofra corrosões devido ao meio. 

 

Pela análise das cartas de Ashby, assim como para o eixo, os materiais mais apropriados para 

a aplicação são os aços inoxidáveis austeníticos. Novamente, a escolha deste material ocorreu 

pela sua característica de metal resistente e não corrosivo, além de possuir uma massa 

específica relativamente baixa.  

 

As ligas selecionadas foram a 302, 314 e 316. 

 

Para o disco, o índice de desempenho [7] é calculado através da equação 4. 

 

 𝐼𝑀 =  𝜍/𝜌. (4) 

 

As propriedades dos materiais selecionados utilizados no cálculo do índice de desempenho 

estão na tabela 1. 
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A tabela 3 mostra as relações entre custo e beneficio para a três ligas. 

 

 

Tabela 3: Relação custo x benefício para o disco 

 

 Índice de desempenho [10
3
] Custo Médio [R$/kg] 

302 34.9 3,55 

314 44.7 4,80 

316 30.0 3,60 

 

 

O material que apresenta a melhor relação entre custo e benefício, novamente, é a AISI 302. 

 

3.2.1. Análise de tensões no disco 

 

A principal tensão no disco da turbina Tesla é a tensão inercial no disco, causado pela 

velocidade de rotação. Essa tensão ocorre em função da força centrípeta gerada, considerando 

que o disco tem rotação igual ao do eixo [8]. A resistência ao momento de torção T 

transmitido pelo disco é expressa pela equação 5. 

 

 𝑇 = 𝑭 𝑥 𝒓, (5) 

 

onde, r é o raio do eixo e F a força aplicada. 

 

A potência, P, que atua no disco é: 

 

 𝑃 = 𝑇 𝑥 𝜔, (6) 

 

então: 

 

 𝑇 = 𝑃/𝜔, (7) 

 

onde ω é a frequência angular do disco, dada por: 

 

 𝜔 = 2𝜋𝑓. (8) 

 

A área em que são submetidas às tensões no disco é dada por: 

 

 𝐴𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 = 2𝜋 𝑥 𝑟 𝑥 𝑒, (9) 

 

onde e é a espessura do disco. 

 

Sendo assim, a tensão admissível no disco é mostrada pela equação 10. 

 

 𝜍𝑎𝑑𝑚 = 𝑭/𝑨𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠 . (10) 
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3.3. Rolamento 

 

Os rolamentos são tipos de mancais em que a carga principal é transferida por meio de 

elementos rolantes. Os rolamentos têm por função minimizar a fricção entre as peças móveis 

da máquina e suportar uma carga. São constituídos, basicamente, por um anel interno, um 

anel externo, corpos rolantes (esferas ou rolos) e uma gaiola, que e responsável pela 

separação equidistante dos elementos rolantes. Alguns rolamentos são providos de uma placa 

de proteção ou vedação lateral fixados no anel externo. Durante os processos do ciclo, a lei de 

conservação das massas deve ser obedecida, não podendo, portanto haver vazamento de 

fluído através do rolamento, que também deve ser resistente ao vapor e a temperatura, não 

podendo sofrer oxidação. Deve-se também ter o menor atrito possível a fim de minimizar as 

perdas.  

 

Os rolamentos rígidos de esferas de uma carreira suportam cargas radiais e axiais, e são 

adequados para rotações elevadas, além de possuírem baixo momento de atrito. Podem ser 

produzidos com alta precisão e apresentam baixos níveis de ruído quando em funcionamento. 

Outra característica é que os rolamentos fixos de esferas vedados são livres de manutenção 

quando em serviço. 

 

O modelo escolhido foi o NSK 6903 – 2RS. As condições de funcionamento estão na tabela 4 

[9]. 

 

 

Tabela 4: Condições de funcionamento e dimensão do rolamento 

 

Funcionamento 

Capacidade de carga estática 260 kgf 

Capacidade de carga dinâmica 470 kgf 

Limite de rotação 15000 rpm 

Dimensão 

Diâmetro interno 17 mm 

Diâmetro externo 30 mm 

Espessura 7,0 mm 

 

  

As pistas e corpos rolantes dos rolamentos são feitos principalmente de aço com alto teor de 

carbono e cromo. 

 

Os materiais para as gaiolas dos rolamentos devem ser suficientemente resistentes para 

suportar vibrações por cargas de choque e altas rotações. Adicionalmente, esses materiais 

devem ter baixo coeficiente de atrito e devem ser leves e capazes de suportar as temperaturas 

de funcionamento. Sendo assim, utiliza-se aço laminado a frio ou quente com um teor de 

carbono de aproximadamente 0.1 %. Entretanto, dependendo da aplicação, podem-se utilizar 

os aços inoxidáveis 
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3.4. Invólucro Cilíndrico 

 

O invólucro cilíndrico, Fig. 3, compõe a parte fixa da turbina. O invólucro cilíndrico sofrerá 

altas compressões, então pode-se restringir a seleção aos materiais com elevada rigidez e boa 

ductilidade, além disso o material deve ser leve e resistente mecanicamente.  

 

 

 
 

Figura 3: Invólucro cilíndrico 

 

 

Pela análise das cartas de Ashby, os materiais mais apropriados para a fabricação, novamente, 

são os aços inoxidáveis austeníticos. As ligas selecionadas foram as 302, 314 e 316. 

 

O índice de desempenho [7] é calculado através da equação 11. 

 

 𝐼𝑀 =  𝜍2/3/𝜌. (11) 

 

As propriedades dos materiais selecionados utilizados no cálculo do índice de desempenho 

estão na Tabela 1. 

 

A Tabela 6 mostra as relações entre custo e benefício para as ligas selecionadas. 

 

 

Tabela 6: Relação custo x benefício para o invólucro cilíndrico 

 

 Índice de desempenho [10
2
] Custo Médio [R$/kg] 

302 53,53 1,97 

314 63,72 3,65 

316 48,27 2,70 

 

 

O material que apresenta a melhor relação entre custo e benefício é a liga 302. 
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3.5. Propriedades dos Materiais Selecionados 

 

Tanto para o eixo quanto para o disco e para o invólucro, o material que apresenta a melhor 

relação custo-benefício é o aço inox tipo 302. O aço 302 é um aço inoxidável do grupo dos 

austeníticos. 

Os aços austeníticos são os mais comuns entre os aços, além de possuírem uma ampla faixa 

de propriedades mecânicas, oferecendo boa ductilidade e resistência a altas e/ou baixas 

temperaturas, possuem boa trabalhabilidade e soldabilidade [10].  

Na Tabela 7 apresenta-se as propriedades físicas, mecânicas e térmicas, assim como a 

composição química do aço tipo 302 [11]. 

 

Tabela 7: Propriedades e composição do aço 302 

 

Propriedades Físicas 

Densidade [g/cm³] 7,86 

Propriedades Mecânicas 

Dureza Rockwell B 85 

Resistência a tração [MPa] 620 

Limite de escoamento [MPa] 275 

Alongamento [%] 55 

Módulo de elasticidade [GPa] 193 

Módulo de cisalhamento [GPa] 77,2 

Propriedades Térmicas 

Calor específico [J/gºC] 0,500 

Ponto de fusão [ºC] 1400 – 1420 

Máximo serviço de temperatura [ºC] 925º 

Composição Química [%] 

Carbono <=0,15 

Ferro 70 

Cromo 18 

Manganês <=2.0 

Fósforo <=0,045 

Níquel 9.0 

Silício <=1.0 

Enxofre <=0,03 

 

 

O aço inox tipo 302 possui propriedades físicas e mecânicas satisfatórias, e uma boa 

resistência a corrosão. 

Para melhorar suas propriedades, após o processo de fabricação inicial, o aço recebe um 

tratamento térmico de recozimento. O recozimento é um processo que permite que o aço 

fique menos duro, mais dúctil e mais usinável. O recozimento também serve para eliminar 

irregularidades e ajustar o tamanho dos grãos. No recozimento, o aço é aquecido em um 

forno em temperatura acima da zona crítica. Após certo tempo o forno é desligado, e a peça 

resfriada em seu interior [12]. 
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3.6. Comparativo entre o Aço 304L e o Aço 302   

 

Foi construído um protótipo da turbina tipo Tesla com um material, aço 304L, já existente na 

SUTEC (Divisão de Suporte Tecnológico) do IEAv. A fim de verificar qual representa uma 

melhor relação entre custo e benefício foi feito um comparativo entre uma turbina modelo de 

aço inox 304L com uma turbina de aço inox 302. A tabela 8 mostra algumas propriedades 

dos aços 302 e 304L. 

 

 

Tabela 8: Comparativo entre o AISI 302 e o AISI 304L  

 

 
Densidade 

[g/cm
3
] 

Módulo 

de 

Young 

[GPa] 

Tensão 

de 

ruptura 

[MPa] 

Tensão 

máxima 

[MPa] 

Módulo de 

cisalhamento 

[GPa] 

Deformação 

[%] 

302 7.9 193 275 620 77.2 55 

304L 8.3 193 210 564 70.3 70 

 

 

Na tabela 9 está um comparativo entre custo e benefício entre os aços 302 e 304L. 

 

 

Tabela 9: Comparativo da relação custo x benefício para o AISI 302 e 304L 

 

 

Índice de 

desempenho 

[10
5
]

a 

Custo 

Médio 

[R$/kg]
a 

Índice de 

desempenho 

[10
3
]
b 

Custo 

Médio 

[R$/kg]
b 

Índice de 

desempenho 

[10
2
]

c 

Custo 

Médio 

[R$/kg]
c 

302 97.7 5,70 34.8 3,57 53.53 1,97 

304 84.6 6,20 25.3 3,60 42.56 2,70 
a: Referentes ao eixo, b: Referentes ao disco e c: Referentes ao invólucro 

 

 

Apesar de terem densidades bem próximas, o aço tipo 302 possui propriedades mecânicas, 

como módulo de cisalhamento e limite de escoamento, melhores do que o aço 304L, o que 

lhes confere em um índice de desempenho maior. Além disso, ambos possuem um custo 

menor, o que gera uma melhor relação entre custo e benefício.  

 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Este trabalho teve como objetivo pesquisar os tipos de materiais convencionais disponíveis 

no mercado apropriados para cada parte da turbina, levando em consideração as 

características de funcionamento de cada uma. 

 

Para a seleção dos materiais foi utilizada o método das cartas de Ashby. Para cada caso foram 

analisadas as propriedades do material, como as características mecânicas, interações com o 

meio e composição química. A escolha final do material foi definida através do índice de 

mérito e do custo.  
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Para o eixo, para o disco e para o invólucro cilíndrico, o material que apresentou a melhor 

relação entre custo e benefício foi o aço inoxidável tipo 302. Para o rolamento o modelo 

escolhido foi o NSK 6903 – 2RS.  

 

A turbina construída com os materiais selecionados irá proporcionar um aumento na 

resistência, e uma redução na massa em comparação com a construída com o aço tipo 304L, 

aperfeiçoando assim a construção sem comprometer a integridade da estrutura mecânica.  

 

Os resultados provenientes deste trabalho elevaram o nível de sofisticação das pesquisas 

envolvidas no projeto TERRA, uma vez que o estudo sobre materiais ideais que compões as 

partes de uma turbina tipo Tesla em um ciclo térmico é inédita. 

 

4.1. Trabalhos Futuros 

 

4.1.1. Processos de usinagem 

 

Após a seleção do material será feita a usinagem das peças. Para a fabricação do eixo será 

usinada uma barra cilíndrica de 40 mm de diâmetro. Os processos de usinagem utilizados 

serão o serramento, o torneamento retilíneo, a furação e a retificação. A usinagem dos discos 

será feita em uma chapa de 1,6 mm de espessura do material escolhido. Os processos a serem 

utilizados serão o serramento, a furação e a retificação. A usinagem do invólucro cilíndrico 

será feita em um tubo de 8 mm de espessura do material escolhido. Os processos a serem 

utilizados serão o serramento, o torneamento, a furação e a retificação. 

 

O serramento é um processo mecânico destinado ao recorte com auxílio de ferramentas 

multicortantes de pequena espessura. O torneamento se baseia no movimento da peça em 

torno do seu próprio eixo. É uma operação de usinagem que permite trabalhar peças 

cilíndricas através de um movimento uniforme de rotação em torno de um eixo fixo. No 

torneamento, a ferramenta penetra na peça, cujo movimento rotativo uniforme ao redor do 

eixo permite o corte contínuo e regular do material. A furação é um processo de usinagem 

destinado à obtenção de um furo, geralmente, cilíndrico numa peça, com o auxílio de uma 

ferramenta multicortante. No disco e no invólucro será feita a furação em cheio, que é um 

processo destinado à abertura de um furo cilíndrico numa peça, removendo todo o material 

compreendido no volume final. Por fim, será feita a retificação do material, que é um 

processo de usinagem por abrasão que permite corrigir irregularidades na superfície das peças 

[13].  
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