
Resumo 

O presente trabalho teve por objectivo, estudar o consumo energético das turbinas Rushton e 

hiperbolóide, com fluidos Newtonianos bifásicos e não-Newtonianos em regime turbulento. Os fluidos 

Newtonianos considerados foram a água, uma mistura de glicerina-água e glicerina pura com 

partículas de vidro em suspensão, enquanto os fluidos não-Newtonianos, foram soluções aquosas 

espessantes regressivas (pseudoplásticas) de goma de xantano, celulose carboximetílica (CMC), e 

de celulose metilo-hidróxila (tylose), em concentrações mássicas de 0,1%, 0,2% e 0,25%, 0,2%, 0,3% 

e 0,4% ,0,2%, 0,4% e 0,6%, respectivamente.  

Dado que a taxa de deformação de um fluido não-Newtoniano é de extrema importância na 

determinação do seu comportamento viscométrico, a presente tese desenvolveu uma relação geral 

entre a velocidade de rotação e a taxa de deformação do fluido para a turbina hiperbolóide. A relação 

resultante foi aplicada na determinação da curva de potência para os nove fluidos pseudoplásticos. O 

método sugerido por Metzner e Otto (1957) foi aplicado para o cálculo da curva de potência para 

fluidos não-Newtonianos para a turbina Rushton.  

Esta investigação esteve também empenhada na determinação da mínima velocidade de rotação 

requerida para a completa suspensão de partículas sólidas, as partículas sólidas tinham uma massa 

volúmica de 2500 kg/m3 e um diâmetro médio de 289 µ m e 387 µ m. Determinou-se também o 

respectivo consumo energético, e o parâmetro de Zwietering (Zwietering(1958)). As curvas de 

potência resultantes para as soluções bifásicas são similares aos obtidos com fluidos Newtonianos 

para ambos os impulsores. Obtéve-se também um parâmetro de Zwietering igual a, S=6, , para a 

turbina hiperbolóide.  

Os números de potência para os fluidos não-Newtonianos foram ligeiramente inferiores aos obtidos 

com fluidos Newtonianos para o agitador hiperbolóide e ligeiramente superiores aos Newtonianos 

para a turbina Rushton.  

Determinou-se também a constante característica da turbina hiperbolóide, com base em duas 

soluções aquosas pseudoplásticas de goma de xantano e de CMC em concentrações mássicas de 

3,6% e 5,2%, respectivamente. A constante característica obtida foi k =48.  

Abstract 

Power consumption turbulent two-phase Newtonian and single phase non-Newtonian shear-thinning 

flows in a stirred vessel have been investigated with a hyperboloid and a Rushton turbine. Water and a 

mixture of glycerin and water were used as Newtonian fluids and particles of glass as the discrete 

phase, and the non-Newtonian shear-thinning fluids were solutions of 0,1%, 0,2% and 0,25% by 



weight of xanthan gome in water, 0,2%, 0,3% and 0,4% by weight of sodium-carboxymethyl cellulose 

(CMC) in water, and 0,2%, 0,4% and 0,6% by weight of methyl hidroxyl cellulose (tylose).  

Since the shear rate of a non-Newtonian fluid is of importance in determining the corresponding 

viscometric behaviour, the present study has been concerned with the development of a general 

relationship between impeller speed and a characteristic shear rate of the fluid for the hyperboloid 

turbine. The resulting relationship was then used to interpret and correlate power-consumption data on 

nine non-Newtonian fluids. The method suggested by Metzner and Otto (1957) for the calculation of 

power consumption of non-Newtonian fluids has been used for the Rushton turbine.  

This investigation also focused on the determination of the minimum agitation speed, and power 

dissipation required for the complete suspension of solid particles with a density of 2500 kg/m3 and a 

medium diameter of 289 µ m, and 387 µ m. This investigation also determine the parameter of 

Zwietering (Zwietering (1958)). The resulting power number curves for the two phases flow, were 

similar to the Newtonian values for both impellers, and the resulting parameter of Zwietering was, S=6 

for the hyperboloid impeller.  

For non-Newtonian fluids the resulting power number curves were slightly bigger to the Newtonian 

values for the Rushton impeller but slightly lower for the hyperboloid.  

This investigation also determined the characteristic constant, k of the hyperboloid turbine, based in 

non-Newtonian shear-thinning fluids with solutions of 3,6% e 5,2% by weight of xanthan gome and 

CMC in water, respectively. The constant obtained was k = 48.  


