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RESUMO

A constante melhoria dos motores a combustão interna trouxe consigo uma
mudança profunda na tecnologia a estes aplicada. A busca por motores com
menores emissões e maior desempenho faz com que os testes em bancada sejam
fundamentais e por consequência maior o desejo de pessoas aptas a trabalhar e
desenvolver estas novas tecnologias. Por se tratar de um equipamento complexo, os
bancos de provas, exigem conhecimento específico para serem manuseados e seu
uso é restrito a poucas instituições de ensino e empresas específicas. Neste cenário,
planeja-se projetar e construir uma bancada de testes alternativa para um motor
estacionário a gasolina pequeno, capaz de mensurar e replicar ensaios de torque e
potência, com componentes em sua maioria nacionais e por baixo custo.

Palavras-chave:
Bancada, Motor, Dinamômetro, Torque, Potência, Didático.

ABSTRACT

The constant improvement of internal combustion engines brought a profound
change in technology applied to these. The search engines with higher performance
and lower emissions makes the test bench are essential and therefore the greater the
desire of people able to work these new and developing technologies. Because it is a
complex equipment, test banks, require specific knowledge to be handled and its use
is restricted to a few specific companies and educational institutions. In this scenario,
it is planned to design and build an alternative test bench for a stationary motor
gasoline small, able to measure and replicate torque and power tests, with
components in its national and low cost most.
Keywords:
Bench, Motor, Dynamometer, Torque, Power, Didactic
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1 INTRODUÇÃO
As fontes não renováveis de energia representam 65,9% da matriz
energética brasileira, combustíveis como óleo diesel e a gasolina representam
respectivamente 16,7% e 6,7% de toda energia gerada. Neste cenário de consumo,
o setor de transportes é o grande responsável (EGÚSQUIZA, 2011), este quadro de
consumo perdura há muitos anos.
A dependência do setor de transporte com os combustíveis deve-se à
utilização de um sistema capaz de transformar energia térmica, proveniente da
queima do combustível, em energia mecânica. Este equipamento recebe o nome de
Motor de Combustão Interna (MCI).
Apesar da grande importância para economia brasileira, o diesel e a
gasolina emitem muitos poluentes sendo o enxofre um em potencial. As altas
concentrações de enxofre emitidas com a queima trazem diversos prejuízos não só
para o motor dos veículos, mas também para o meio ambiente e para a saúde das
pessoas. O fato do mais consumido combustível brasileiro possuir um alto teor de
enxofre traz como consequência o aumento dos gastos do governo com o sistema
público de saúde, principalmente nas regiões metropolitanas e grandes cidades, nas
quais se observa a maior concentração de poluentes atmosféricos.
É importante salientar a necessidade de desenvolvimento de motores com
menor consumo e menor emissão de poluentes. Neste sentido, foi criado no Brasil o
Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve),
criado em 1986 com o objetivo de controlar a produção de veículos diesel novos e
demais combustíveis, desenvolver a tecnologia nacional, bem como melhorar a
qualidade dos combustíveis utilizados. Na fase 7 do programa, denominado
Proconve P7 - similar à norma europeia Euro 5 - exige-se, além de modificações nos
motores, novos sistemas de pós-tratamento dos gases de escapamento e o uso de
óleo diesel com reduzido teor de enxofre (LADEIRA, 2010).
Para atender à demanda dos programas de controle de poluição, faz-se
necessário o desenvolvimento de estudos aplicados a MCIs, objetivo alcançado
mediante testes em sistemas conhecidos como Bancos (Bancadas) de Prova,
Bancos (Bancadas) de Ensaio ou Banco (Bancadas) de Testes (CEZAR, 2012).
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1.1 DEFINIÇÃO DA OPORTUNIDADE
Os testes de desempenho, durabilidade, amaciamento e emissão dos MCIs,
são realizados em bancos de prova, porém sua aplicação vai além, já que ele é
essencial à parametrização das unidades de controle eletrônicas. Tais unidades são
responsáveis, além de outros fatores, pelo controle de momento da injeção de
combustível, da quantidade inserida e pela abertura e fechamento de válvulas,
elementos estes diretamente relacionados ao desempenho, eficiência e emissões
dos motores.
O uso dos bancos de prova não se limita aos MCIs, mas abrange o teste de
todo e qualquer tipo de motor (mecânico ou elétrico). A partir destes conceitos, o
setor automobilístico vem aplicando investimentos pesados na busca pelo
desenvolvimento de novos motores, lançando mão de inovadoras tecnologias como
a hibrida e elétrica, de modo a exigir bancadas de ensaio cada vez mais versáteis e
com tecnologia embarcada.
Nos dias atuais há basicamente três grandes categorias de bancada de teste
para o uso em MCI, diferenciadas pelo tipo de dinamômetro utilizado, quais sejam:
hidráulico, correntes parasitas e de indução. O primeiro possui menor custo de
aquisição se comparado aos demais, mas é limitado quanto aos testes que pode
realizar, além de necessitar de manutenção constante dos componentes hidráulicos.
Já os de correntes parasitas (correntes de Focault) tem um custo intermediário ante
os equipamentos hidráulicos e os de indução, possuindo maior simplicidade de
operação. Porém, se há necessidade de transição rápida entre um ponto de
operação e outro, ou de motorizar o MCI em um teste, apesar do altíssimo custo de
aquisição, apenas o modelo de indução (elétrico) é capaz de atender tais
necessidades.
Atualmente, nos centros de pesquisa e indústrias brasileiras, estes
equipamentos são em sua maioria importados. Os líderes neste setor concentram-se
na Europa e EUA, pelo simples fato dos bancos de prova serem constituídos por
diversos

equipamentos

que

requerem

alto

investimento

e

tecnologia.

Consequentemente, o desenvolvimento de pesquisas, principalmente no setor
acadêmico e nas pequenas e médias empresas, fica prejudicado. É importante
salientar a carência de literatura especializada sobre o assunto, há falta de
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informações sobre projetos integrais visando a construção de bancos de prova, a fim
de se possibilitar ensaios confiáveis de motores, seguindo as recomendações e
normas tanto nacionais quanto internacionais. Dentre os trabalhos existentes sobre
a construção de bancadas destaca-se o de Martyr & Plint (2012), que contém muitas
informações detalhadas.
Neste quadro, nota-se uma deficiência generalizada na mão de obra
especializada, devido à falta de mecanismos capazes de trazer o conhecimento de
maneira didática a técnicos e engenheiros da área de testes de motores. Diante
desse fato, somente após anos de trabalho em grandes empresas ou grandes
centros de pesquisa, os profissionais conseguem compreender com clareza as
grandezas que envolvem os testes em dinamômetro, assim como as rotinas que as
centrais de controle eletrônicas utilizam para o perfeito funcionamento do motor.
Neste sentido este trabalho pretende preencher em parte a lacuna existente
no meio acadêmico em relação a compreensão dos ensaios de torque e potência,
por meio da elaboração de uma bancada de testes didática alternativa de pequeno
porte.

1.2 OBJETIVO GERAL
O presente trabalho pretende levantar e utilizar as premissas existentes
sobre bancos de ensaio em MCI para desenvolver o projeto, protótipo e validação da
bancada de testes didática de forma a obter um equipamento robusto, confiável,
utilizando componentes disponíveis no mercado nacional. Entende-se aqui banco de
teste os elementos contidos na Figura 1. Nesta figura é possível compreender com
maior clareza a parte que se desenvolveu neste trabalho, sendo ela uma bancada
básica. Relacionado ao trabalho estão a estrutura de suporte, o sistema
dinamômetro-motor e algum controle sobre o dinamômetro, excluindo-se o software
didático.
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Produto

Sistemas

Sub-sistemas
Pórticos

Comportar todos os compoentes e as
cargas geradas

Rodízio

Transportar o produto e absorver
vibrações

Coxins

Absorver virações e manter
integridade do pórtico (moldura)

Mecanismo de medição do
torque

Ligar o freio elétrico à celula de
carga.

Motor a combustão interna

Gerar o movimento que será
analisado.

Motor elétrico

Freiar o MCI

Acoplamento Flexível

Transmitir o movimento do motor para
o freio

Célula de Carga

Medir o torque gerado

Estrutura de Suporte

Dinamômetro- Motor

Bancada Didática para
testes em motor a
combustão interna
Controle do
Dinamômetro

Software didático

Função Básica

Inversor de Frequencia/CLP

Controlar a velocidade do motor
elétrico

Sensores

Medir velocidade do eixo

Chicóte elétrico

Conectar os componentes elétricos

Painel de Controle

Fornecer comandos ao usuário

Sensores

Medir, velocidade, temperatura,
pressão e fluxo

CLP

Processar dados dos sensores e
enviar ao computador

Computador

Processar o software

Interface

Interagir com o usuário

Figura 1 - Diagrama de blocos dos processos necessários à conclusão da bancada didática.

1.2.1 Objetivos Específicos
A abordagem geral tomada segue o projeto independente de uma bancada
didática em escala reduzida obedecendo aos seguintes objetivos específicos:
a)

Levantamento de material teórico envolvendo o desenvolvimento de
bancos de prova;

b)

Estudo sobre tipos de bancos de ensaio;

c)

Aprendizado detalhado sobre dinamômetros, motores e ensaios;

23

d)

Levantamento dos dispositivos disponíveis para testes e ensino em
MCI;

e)

Aprendizado sobre a estrutura que envolve o projeto de bancos de
prova;

f)

Escolha de MCI e dinamômetro a serem usados.

g)

Desenvolvimento e teste do protótipo.

h)

Validação do protótipo.

1.3 JUSTIFICATIVA
Presente trabalho pretendeu preencher esta lacuna existente no setor
acadêmico, através de uma releitura da literatura já publicada, de modo a possibilitar
melhor compreensão acerca da utilização dos bancos de ensino, bem como das
grandezas que envolvem o dimensionamento de sua estrutura.
Ademais, busca atender às necessidades do setor industrial de pequeno e
médio porte, através de um exemplo de estrutura para bancos de ensaio com
componentes disponíveis em território nacional, tendo em vista que a necessidade
de importação dos componentes é um dos fatores que encarecem o preço final
destes equipamentos, sendo que uma bancada disponível no Brasil custa em torno
de R$360.000,00.
A estrutura do banco de ensaio, alvo deste projeto, servirá de base para o
futuro desenvolvimento de um sistema de controle do motor e dinamômetro
escolhidos, bem como de um software capaz de trazer informações sobre o status
do motor e das interações que ocorrem em seu interior.
Finalizado o conjunto total (estrutura, sistema de controle e software), este
projeto se transformará em uma ferramenta de aprendizado tanto para estudantes
de nível técnico quanto de engenharia. Através do conhecimento adquirido de
maneira prática e didática, o aluno será estimulado a desenvolver tecnologia
nacional nas diferentes áreas que envolvem bancos de prova.
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO
As etapas que foram realizadas durante o projeto são: Projeto Informacional,
Projeto Conceitual, Projeto Preliminar, Projeto Detalhado, Prototipagem e Testes e
formalização do TCC.
O Projeto informacional é delimitado pelo levantamento do estado da arte de
soluções existentes para a secagem de quadras de tênis de saibro bem como a
busca por produtos que desempenhem função semelhante a desejada em outras
áreas.

Durante seu desenvolvimento,

são

utilizadas ferramentas

como o

benchmarking e o levantamento das necessidades dos clientes para determinar
requisitos de qualidade do projeto.
Na etapa do Projeto Conceitual, são geradas soluções ao problema
estudado. Elaborou-se a formulação global do produto e sua estrutura funcional,
através de métodos como a matriz morfológica (Back et al,2008) e o método dos
princípios inventivos de Altshuller (1998), sendo escolhida uma das concepções para
ser desenvolvida.
Após se definir a melhor solução para situação problema, passa-se ao
Projeto Preliminar, etapa onde a solução gerada ao final do projeto conceitual tem
seus princípios de funcionamento traduzidos em uma concepção de produto que é
dimensionada com o intuito de produzir um protótipo que permita avaliar a solução
proposta e fazer ajustes necessários.
Passou-se então ao Projeto Detalhado, onde ocorre o refinamento e
finalização do projeto preliminar; definição final das especificações do protótipo e os
desenhos de fabricação do projeto.
Na etapa avaliação do protótipo, o mesmo foi fabricado e foram aplicados
testes para verificar a eficiência do produto em relação à função que deve
desempenhar.
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2 SISTEMA DINAMÔMETRO-MCI E PERIFÉRICOS
Este capítulo se inicia com uma introdução sobre motores estacionários
passando pela sua aplicação e funcionamento.

No segundo momento são

abordados os tipos de dinamômetros utilizados em bancos de prova, suas
especificações e os possíveis testes que podem realizar.
Após é abordado o sistema fundamental da bancada, motor-dinamômetro e
os elementos que circundam esta base. Os componentes periféricos começam com
o sistema de controle do dinamômetro, o inversor de frequência e o resistor de
frenagem reostática, passando para a estrutura mecânica de transmissão onde
serão discutidos os acoplamentos flexíveis (complacentes) e rolamentos. Por fim é
discutida a estrutura mecânica de suporte do conjunto total.

2.1 MOTORES ESTACIONÁRIOS
Por convenção os motores estacionários são divididos em dois grupos
principais. No primeiro estão os motores com aplicação nos ditos “grupos
geradores”, neste caso é utilizado um motor acoplado a um alternador e que tem a
finalidade de gerar energia elétrica. No segundo grupo entram todas as outras
aplicações de motores industriais, como: Bombas hidráulicas, compressores de ar,
motores de polpa, entre outros (JORNAL OFICINA BRASIL, 2011).
Dentro do grupo dos geradores há uma classificação conforme o número de
horas em que ficam em operação. Os do tipo Stand-By são aqueles que alimentam
sistemas de emergência caso haja interrupção no fornecimento de eletricidade,
enquanto que os do tipo Prime atuam em situações de pico, quando há a
necessidade suprir o aumento da demanda de eletricidade, podendo ser usados
também em situações de falta de energia. Seguindo, os do tipo Contínuo são
utilizados quando não existe outra forma de fornecimento de energia elétrica. Por
fim, há ainda os motores portáteis, normalmente utilizados em eventos ou em
canteiros de obras (Ibidem).
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2.1.1 Propriedades
Os motores estacionários, assim como os demais MCI, tem em suas
propriedades, conjugado na árvore de manivelas ou torque (T), potência ( ̇ ) e
consumo especifico (

), são as utilizadas para o "levantamento" das curvas

características de um motor de combustão interna, todas elas obtidas em função da
rotação, para motores com controle da quantidade de ar e combustível admitidas
(caso dos motores de automóveis). Estas curvas estão mostradas na Figura 2
(FRANKLIN, 2015).

Figura 2 - Curvas de potência, torque e consumo num MCI.
Fonte: (FRANKLIN, 2015)

No caso de motores estacionários, que acionam maquinas que necessitam
de rotação constante (como geradores e bombas), estas curvas são apresentadas
em função do consumo total de combustível. Normalmente estes motores
apresentam um governador (mecânico ou eletrônico) que aciona a borboleta do ar
do carburador de modo que com o aumento da carga (torque) sobre o eixo do motor,
ele corrige a posição da borboleta de forma a manter a rotação constante. Como a
posição da borboleta de ar também atua sobre o controle de combustível (por
válvula agulha regulável) ou por diferença de velocidade no Venturi, consegue-se a
compensação adequada à nova carga (FRANKLIN, 2015).
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2.1.2 Torque ou Conjugado na Árvore de Manivelas
Como mostra a Figura 3, o conjunto pistão-biela-manivela, faz aparecer um
momento instantâneo ( ) no eixo do motor, causado pela força tangencial (

).

Figura 3 - Forças atuantes em um MCI
Fonte: (FRANKLIN, 2015)

Na Fig. 2

é a força total (força da de combustão)

é a força tangencial e

é a força na biela;

é o torque instantâneo. Embora o raio da manivela seja

constante, esse momento varia com o ângulo α, que a manivela faz com relação à
linha de centro do cilindro. Com o funcionamento do motor a uma dada rotação se
obtém um momento médio positivo que será chamado de torque ( ) (FRANKLIN,
2015).

2.1.3 Potência e Consumo
Em um MCI são definidas quatro potencias, sendo elas térmica, indicada, de
atrito e efetiva. A Potência Térmica ( ̇ ) é o calor fornecido por unidade de tempo
pela queima do combustível; onde:

é o poder calorífico inferior do combustível,
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ou seja, energia por unidade de massa ̇ é a vazão em massa de combustível que o
motor consome. (JUNIOR, 2004)
̇
̇

(Eq. 1)

Potência indicada ( ̇ ) é a potência desenvolvida na cabeça dos pistões;
Potência de atrito ( ̇ ) é a potência consumida pelas resistências internas
do motor;
Potência efetiva ( ̇ ) é a potência medida no eixo do motor.
̇
Onde

̇

̇

̇

(Eq. 2)

pode ser expresso em função do torque ( ) e do número de

rotação do motor ( ), normalmente expresso em rotações por minuto ou rpm.
(JUNIOR, 2004)
̇

(Eq. 3)

2.2 DINAMÔMETROS
Segundo Cezar (2012), dinamômetro é o equipamento capaz de medir o
torque produzido pelo motor em teste em todas suas condições de operação. Para
medir o torque aplica diferentes cargas de frenagem sobre o motor. Graças a ele os
mais variados testes são realizados com MCI e, por este motivo, sua correta escolha
é de suma importância para os bancos de prova.
Para Martyr & Plint (2012), pode-se diferenciar estes equipamentos de
acordo com seu modo de operação discriminada em quadrantes conforme a Figura
4. No primeiro e segundo quadrante atuam os chamados dinamômetros passivos ou
freio. Os dinamômetros com a capacidade de atuar em todos quadrantes recebem o
nome de dinamômetros ativos, podendo atuar como geradores ou motores e
consequentemente realizarem testes dinâmicos além de partir o MCI.
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Figura 4 – Quadrantes de operação dos dinamômetros.
Fonte: (MARTYR & PLINT, 2012).

A Tabela 1 a seguir contém os principais tipos de dinamômetros com os
respectivos quadrantes ao quais pertencem.
Tabela 1 - Dinamômetros e seus quadrantes de atuação.

Fonte: (MARTYR & PLINT, 2012).

A seguir serão discutidos os principais dinamômetros usados em bancos de
prova.

2.2.1 Dinamômetros Hidráulicos
Conforme Pereira (1999), dinamômetros hidráulicos são dispositivos
capazes de absorver e medir a potência produzida por uma fonte motora capaz de
os acionar. Para serem capazer de produzirem torque, é necessário que haja fluxo
de algum fluido em seu interior (geralmente utiliza-se água). Para Martyr & Plint
(2012), o princípio de funcionamento está no eixo motriz que possui um rotor aletado
que é envolto, como uma pequena folga, pelo estator também com aletas formando
uma espécie de toróide (Figura 5).
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A medida que o rotor gira, forças centrífugas provocam uma circulação
toroidal do fluido (Figura 20(d)), demonstrada pelo conjunto de setas da Figura 20(a).
Em detrimento desta circulação há a transferência de torque do rotor para o estator e
por consequência um momento resistivo no eixo. O vortex toroidal é um escoamento
turbulento derivado do movimento do fluido entre as pás e tem como resultado a
produção de calor no fluido pela dissipação de potência (CEZAR, 2012).
Os dinamômetros hidráulicos estão caindo em desuso, devido à sua
dificuldade de controle que leva a medições pouco precisas ao longo de uma grande
faixa de operação.

Figura 5 – Dinamômetro Hidráulico – Princípio de Funcionamento: (a) seção vertical; (b) vista
frontal; (c) seção a-a do rotor e estator; (d) representação do vortex toroidal.
Fonte: (MARTYR & PLINT, 2012).

2.2.2 Dinamômetro de Correntes de Foucault
Conhecido também por dinamômetro de Correntes Parasitas, Freio
Eletromagnético ou Retardador Eletromagnético (Figura 7) é o dinamômetro mais
utilizado em testes de veículos. Esses equipamentos se utilizam da indução
eletromagnética para produzir torque e dissipar energia.
O princípio do funcionamento de um Dinamômetro de Correntes de Foucault,
representado na Figura 6, está intrinsecamente ligado ao fenômeno de geração de
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correntes elétricas parasitas no interior de massas metálicas condutoras, imersas em
campos magnéticos variáveis, denominadas Correntes de Foucault (SOUZA, 2005).
Quando o sistema está desligado, livre da presença de corrente de
alimentação nos ímãs, o disco metálico não encontra dificuldades em realizar o
movimento. Porém, é freado no momento em que uma corrente parasita inicia sua
circulação, sendo que a força de frenagem é proporcional à velocidade de rotação
do disco. O fenômeno físico descrito nessa situação é definido pela Lei de Lenz, que
é enunciada resumidamente na seguinte forma: “Qualquer corrente induzida tem um
sentido tal que o campo magnético que ela gera se opõe à variação do fluxo
magnético que a produziu” (HAICAL, 2009).
A Figura 6 mostra o princípio de funcionamento de um dinamômetro de
correntes de Foucault. Quando o eletroímã é alimentado por uma corrente elétrica,
ele induz um campo magnético ao redor do disco metálico. Este campo gera as
correntes de Foucault no disco; estas correntes geram campos magnéticos opostos
aos primeiros induzidos, freando o sistema (ibidem).
A variação da corrente produz a variação de torque no dinamômetro. A
medição deste torque é feita transferindo-se o valor para o instrumento através uma
alavanca.

Figura 6 - Princípio de funcionamento do Dinamômetro de Corrente de Foucault.
Fonte: (HAICAL, 2009)
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A larga utilização desse dinamômetro está relacionada com a produção de
torques elevados em baixas rotações, a rapidez na resposta às variações de carga e
a grande robustez. Na Figura 7 há um exemplo de freio por correntes de Foucault
que recebe o nome de retarder, usado para frear o caminhão quando há a
necessidade de um freio motor.

Figura 7 – Retarder das companhia Telma.
Fonte: (TELMA, 2015)

2.2.3 Dinamômetros de Corrente Contínua (CC)
Este dinamômetro é um motor elétrico de corrente contínua composto
basicamente pelo rotor (bobina da armadura) e pelo estator (imã permanente)
(Figura 8).
Para Cezar (2012), o estator é composto de uma estrutura ferromagnética
com pólos salientes aos quais são enroladas bobinas que formam o campo, ou um
imã permanente. Já o rotor é um eletroímã constituído de um núcleo de ferro com
enrolamento em sua superfície que são alimentados por um sistema mecânico de
comutação. Esse sistema é formado por um comutador, solidário ao eixo do rotor,
que possui uma superfície cilíndrica com diversas lâminas às quais são conectados
os enrolamentos do rotor e por escovas fixas, que exercem pressão sobre o
comutador e que são ligadas aos terminais de alimentação. O propósito do
comutador é o de inverter a corrente na fase de rotação apropriada de forma a que o
conjugado desenvolvido seja sempre na mesma direção.
Os dinamômetros de CC apresentam o controle flexível e preciso, porém seu
tamanho elevado e os altos custos de aquisição em relação aos demais, além da
manutenção frequente seja um empecilho para utiliza-los em bancadas de teste.
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Figura 8 – Motor de corrente contínua.
Fonte: (BITENCOURT, 2010)

2.2.4 Dinamômetros de Corrente Alternada
São muito semelhantes estruturalmente ao dinamômetro de corrente
contínua, porém se diferenciam pelo princípio de campos girantes. De acordo com
Cezar (2012), quando uma bobina é percorrida por uma corrente elétrica, é criando
um campo magnético dirigido conforme o eixo da bobina e de valor proporcional à
corrente. Assim, quando um enrolamento trifásico é alimentado por corrente
trifásicas, cria-se um “campo girante”, como se houvesse um único par de pólos
girantes, de intensidade constante. Este campo girante, criado pelo enrolamento do
estator, induz tensões no rotor, as quais geram correntes e, consequentemente, um
campo de polaridade oposta. Como o campo do estator está girando, o rotor tende a
acompanha-lo, gerando assim o movimento de rotação do mesmo.
Estes motores por se enquadrarem nos quatro quadrantes, permitem
ensaios, com o MCI desligado. Se comparados aos motores de CC apresentam
menor inércia rotacional, o que favorece no melhor desempenho em todos os tipos
de teste, além de necessitarem de menor manutenção, possuem um custo muito
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menor e menores dimensões para uma mesma potência. Na Figura 9 o motor
trifásico é dividido nas seguintes partes: 1- Carcaça, 2- Núcleo de chapas do estator,
3- Núcleo de chapas do rotor, 4- Tampa, 5- Ventilador, 6- Tampa defletora, 7- Eixo,
8- Enrolamento Trifásico, 9- Caixa de ligação, 10- Terminais, 11- Rolamentos, 12Barras de anéis de curto-circuito (ibidem).

Figura 9 – Vista em corte motor de corrente alternada WEG anéis de curto-circuito.
Fonte: (CEZAR, 2012)

2.3 TESTES DO SISTEMA MOTOR-DINAMÔMETRO
Os testes para MCI se baseiam numa sequência de valores desejados de
torque e rotação. Estes valores são obtidos manipulando somente dois controles:
rotação do MCI (“acelerador”) e torque do dinamômetro.
Segundo Cezar (2012), para qualquer posição do acelerador, o motor a
combustão interna tem sua curva “torque – rotação” característica, assim como
qualquer dinamômetro possui sua própria curva. A interação entre essas duas
curvas determina se o conjunto será estável para um determinado ensaio.
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A nomenclatura alemã adotada neste trabalho para referenciar os modos de
controle está descrita na Tabela 2, onde são mostradas as duas principais formas
(MARTYR & PLINT, 2012).
Tabela 2 - Nomenclatura dos Modos de Controle.

Fonte: (MARTYR & PLINT, 2012)

Para, os MCI’s podem ser manipulados em três diferentes módulos:
a)

Posição do acelerador constante (modo posição);

b)

Rotação constante (modo velocidade);

c)

Torque constante (modo torque).

Em contraposto, o controle do dinamômetro pode ser feito de quatro
maneiras diferentes:
a)

Ajuste do controle constante (modo posição);

b)

Torque constante (modo velocidade);

c)

Rotação constante (modo torque);

d)

Reduzir uma curva característica de torque x rotação (modo de
potência).

Esses módulos podem ser combinados de várias maneiras possíveis. A
nomenclatura alemã diz que estas combinações são descritas em termos de “Modo
Dinamômetro/ Modo MCI”, portanto os módulos de controle para bancos de prova
serão:

posição/posição,

rotação/posição,

torque/posição,

potência/posição,

torque/rotação e rotação/torque. A seguir estes modos de controle serão explicados
de acordo com (CEZAR, 2012).

2.3.1 Posição/Posição
Segundo Martyr & Plint (2012), este é um modo utilizado mais em
dinamômetros hidráulicos. É utilizado para verificar os pontos de operação em que o
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sistema pode trabalhar independentemente da influência do sistema de controle
adotado. Neste modo temos uma constante de Torque x Potência para o
dinamômetro.

2.3.2 Potência/Posição
Este modo é uma variação do modo posição/posição onde o ajuste do
dinamômetro é variado para também obter-se uma curva Torque x Potência
característica baseado na formula Torque = cte x rotação^n, onde n é maior ou igual
a 1 (MARTYR & PLINT, 2012).

2.3.3 Rotação/Posição
O sistema de controle mantém a rotação constante através do dinamômetro,
independentemente da posição α. Este modo é usado para levantar as curvas de
Torque x Rotação à plena carga (α = 100%), e à cargas parciais (MARTYR & PLINT,
2012).

2.3.4 Torque/Posição
Aqui para um dado sistema de controle mantém-se a rotação do conjunto
constante, independentemente da posição α. Uma atenção especial é necessária
neste modo para não se impor um valor de torque maior do que o MCI pode gerar,
esta atitude pode causar dando ao equipamento devido a parada repentina do
sistema (MARTYR & PLINT, 2012).

2.3.5 Torque/Rotação
Neste modo uma parte do controle é encarregado de fixar o valor do torque,
pelo dinamômetro, enquanto a outra é responsável por controlar a rotação do MCI,
atuando no α.
Este modo é bastante usado para amaciamento dos motores a combustão
interna, pois não é recomendável para esta operação a utilização de cargas
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elevadas. Na medida que o atrito entre os componentes do motor vai diminuído a
potência é aumentada, assim a rotação aumenta já que o torque é mantido
constante. Assim que a rotação aumenta o controle de rotação atua na posição do
acelerador α, fazendo com que o sistema mantenha o torque e a rotação dentro dos
parâmetros estipulados (MARTYR & PLINT, 2012).

2.3.6 Rotação/Torque
Este modo é equivalente ao veículo em uma subida. Parte do controle atua
sobre o dinamômetro e este por sua vez mantém a rotação do sistema constante, a
outra parte atua sobre α do motor, na finalidade de ajustar o torque produzido
(MARTYR & PLINT, 2012).

2.4 INVERSORES DE FREQUÊNCIA
Durante muitos anos, as aplicações industriais de velocidade variável foram
ditadas pelos requisitos dos processos e limitadas pela tecnologia, pelo custo, pela
eficiência e pelos requisitos de manutenção dos componentes empregados. Para a
obtenção de velocidade variável o sistema necessitava de um segundo dispositivo
de conversão de energia que utilizava componentes mecânicos, hidráulicos ou
elétricos (WEG, 2004).
O desenvolvimento de semicondutores de potência, nos anos 80, com
excelentes

características

de

desempenho

e

confiabilidade,

possibilitou

a

implementação de sistemas de variação de velocidade eletrônicos, deixando de lado
a utilização de dispositivos secundários mecânicos, hidráulicos ou elétricos. Em
muitos casos a eficiência das instalações equipadas com estes novos dispositivos
chegou a ser duplicada quando comparada com os sistemas antigos (Ibidem).
Este novo sistema eletrônico de controle de velocidade proporciona também
economia de energia, melhora do desempenho devida adaptação de máquinas e
equipamentos à velocidade aos requisitos do processo, eliminação do pico de
corrente na partida do motor e redução da frequência de manutenção dos
equipamentos (Ibidem).
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Estes dispositivos eletrônicos para variação de velocidade de motores de
indução são conhecidos como Inversores de Frequência, recebem este nome pois
atuando na frequência neles aplicada são capazes de controlar a velocidade angular
de um motor de indução (Ibidem).
A Figura 10 mostra, por meio de um diagrama de blocos, as partes
componentes de um inversor de frequência. O retificador gera uma tensão contínua
que é posteriormente filtrada e introduzida no chamado de Inversor, este
simplificadamente é um conjunto de chaves combinadas em ligações abertas ou
fechadas e através delas pode se obter na saída do inversor diferentes formas de
onda. Estas chaves são implementadas nos inversores de frequência com
dispositivos semicondutores chamados de transistores de potência. Existem várias
tecnologias de fabricação para este tipo de transistores (Ibidem).

Figura 10 - Diagrama de blocos dos componentes de um inversor de frequência.
Fonte: (WEG, 2004)

Existem 2 dois métodos de controle dos inversores de frequência o Controle
Escalar e o Controle Vetorial.

2.4.1 Método de Controle Escalar
O funcionamento dos inversores de frequência com controle escalar segue a
lógica de comando baseada na variação da frequência de tensão ou “V/F constante”,
onde em qualquer velocidade de funcionamento o motor mantém o torque
constantemente igual ao nominal. O estator do motor de indução possui um
bobinado trifásico que lhe confere dois parâmetros definidores

de suas

características. Um deles é a sua resistência ôhmica R (Ohm) e o outro e a sua
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indutância L (Henry). A resistência depende do tipo de material (geralmente o cobre),
do di do comprimento do fio com qual é realizado o bobinado. Já a indutância
depende fundamentalmente da geometria (forma) do bobinado e da interação com o
rotor (WEG, 2004).
Para esclarecer fisicamente as questões da resistência e indutância num
motor controlado escalarmente é feita a consideração que a corrente I circulante
pelo estator do motor será proporcional ao valor da resistência “R” e ao valor da
reatância Indutiva “XL” que é dependente da indutância L e da frequência f (Ibidem).
Assim:
(Eq. 4)

e
(Eq. 5)

Para valores de frequência acima de 30Hz o valor da resistência é muito
pequeno se comparado com o valor da reatância indutiva. Nesta aproximação, e
para um método de controle simples como o escalar, desprezar-se a resistência
ôhmica. Desta maneira o valor da corrente será proporcional à tensão de
alimentação V, inversamente proporcional à indutância L e à frequência f. O valor de
indutância L é uma constante definida pelo motor, mas a tensão e a frequência são
dois parâmetros passíveis de controle pelo inversor de frequência. Assim, para ter
uma variação na velocidade do motor de indução pelo método de controle escalar é
necessário variar a frequência da tensão de alimentação, a estratégia de controle
“V/F constante” varia a tensão proporcionalmente com a variação da frequência de
alimentação (e da reatância indutiva) do motor para obter no estator uma corrente
constante da ordem da corrente nominal do motor, como mostra a equação e a
Figura 11 (ibidem)
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Figura 11 - Curva do torque x frequência de um motor de indução ligado a um controle V/F.
Fonte: (WEG, 2004)

Na Figura 12 para frequências acima de 60Hz a tensão não pode continuar
subindo, pois já foi atingida a tensão máxima (tensão da rede). Por consequência a
partir deste ponto para frente a corrente, e consequentemente o torque do motor,
diminuirão. A Figura 12 a seguir comprova através de um gráfico a mudança
comportamento do torque em função da frequência, em frequências acima de 60Hz
(ibidem).

Figura 12 - Curva tensão x frequência para um motor de indução controlado por V/F.
Fonte: (WEG, 2004)

Pode-se deduzir assim que o controle escalar em inversores de frequência é
utilizado em aplicações normais que não requerem elevada dinâmica (grandes
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acelerações e frenagens), nem elevada precisão e nem controle de torque. Um
inversor com controle escalar pode controlar a velocidade de rotação do motor com
uma precisão de até 0,5 % da rotação nominal para sistemas sem variação de
carga, e de 3 % a 5 % com variação de carga de 0 a 100 % do torque nominal
(ibidem).
Com estas características, o inversor de frequência escalar é o mais
utilizado em sistemas que não requerem alto desempenho não sendo o modelo
adequado para o uso como controle do dinamômetro.

2.4.2 Método de Controle Vetorial
No caso contrário ao método escalar, onde se faz necessária uma alta
performance dinâmica, respostas rápidas e alta precisão de regulação de
velocidade, o motor elétrico deverá fornecer essencialmente um controle preciso de
torque para uma faixa extensa de condições de operação, é utilizado cada vez mais
o método de controle vetorial para motores de indução por corrente alternada (WEG,
2004).
Basicamente, o circuito de potência do inversor de frequência vetorial não é
diferente de um inversor de frequência v/f, sendo composto dos mesmos blocos
funcionais, pois, não permite obter um controle direto do torque. No inversor v/f a
referência de velocidade é usada como sinal para gerar os parâmetros
tensão/frequência variável e disparar os transistores de potência. Já o inversor
vetorial calcula a corrente necessária para produzir o torque requerido pela máquina,
calculando em tempo real a corrente do estator e a corrente de magnetização, isto
significa que este cálculo tem que ser feito muitas vezes por segundo, tantas vezes
quanto necessário para poder controlar o motor. É por isto que este tipo de controle
requer microprocessadores muito potentes que realizam milhares de operações
matemáticas por segundo (ibidem).
O controle vetorial representa, sem dúvida, um avanço tecnológico
significativo, mas, em alguns sistemas que utilizam controle vetorial é necessário o
uso de um encoder (tacogerador de pulsos) acoplado ao motor para que se tenha
uma melhor dinâmica, o que torna o motor especial. Sendo assim podemos dizer
que existem dois tipos de implementação de inversores vetoriais: o inversor
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“sensorless” (sem sensores) e o inversor com realimentação por encoder (controle
orientado pelo campo) (ibidem).
O inversor com realimentação por encoder é capaz de controlar a velocidade
e o torque no motor, pois calcula as duas componentes da corrente do motor. Este
tipo de inversor consegue excelentes características de regulação e resposta
dinâmica, como por exemplo (ibidem):
a)

Regulação de velocidade: 0,01%

b)

Regulação de torque: 5%

c)

Faixa de variação de velocidade: 1:1000

d)

Torque de partida: 400% máx.

e)

Torque máximo (não contínuo): 400%

O inversor “sensorless” tem um grau de desempenho menor que o anterior,
mas é superior ao inversor v/f. A seguir alguns valores típicos para estes inversores
(ibidem):
a)

Regulação de velocidade: 0,1%

b)

Regulação de torque: Não tem

c)

Faixa de variação de velocidade: 1:100

d)

Torque de partida: 250%

e)

Torque máximo (não contínuo): 250%

2.5 RESISTORES DE FRENAGEM REOSTÁTICA
Há num processo de conversão eletromecânica quatro formas de energia a
serem consideradas:
a)

Energia elétrica recebida (ou fornecida) pelo inversor de frequência;

b)

Energia mecânica restituída (ou absorvida);

c)

Energia térmica resultante das perdas (calor);

d)

Energia magnética armazenada no campo de acoplamento.

Destas energias a energia térmica representa perdas de diferentes
naturezas podendo ser pelo efeito joule resultantes do sistema elétrico do inversor,
por histerese e correntes de Foucault associadas ao campo magnético ou ainda a
energia em jogo terá, em algum momento, que ser absorvida por outra parte do
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sistema pois, a máquina terá que parar ou ter sua energia cinética diminuída
(OHMIC, 2015).
Essa dissipação de energia, ou frenagem, pode ser feita através de
resistores que irão transformar a energia de cinética do sistema em energia térmica
que irá ser dissipada no ambiente onde se encontra o resistor. Existem diversos
métodos de frenagem elétrica que encontramos nos acionamentos elétricos, dentre
eles o abordado neste trabalho é o que de frenagem reostática (Ibidem).
Neste tipo de frenagem a armadura ou induzido (rotor) do motor é desligado
e conectado a uma resistência de carga. Nesta configuração o motor passa a
funcionar como gerador, transferindo a energia cinética armazenada no conjunto
mecânico para o resistor que a dissipa como calor. No entanto para esta
transferência ocorrer liga-se um inversor ao resistor com valor ôhmico previamente
calculado e potência definida de tal forma que ele possa absorver a energia do
movimento e convertê-la em calor que será dissipado no ambiente conforme a
Figura 13 (Ibidem).

Figura 13 - Ligação motor, inversor e carga.
Fonte: (OHMIC, 2015)

Para dimensionar o resistor de frenagem os principais itens a serem
considerados são:
a)

Valor ôhmico;

b)

Potência wattada;

c)

Ciclo de trabalho (%ED).

A potência calculada para o resistor proporcionar a frenagem do motor, à
rotação e carga nominais, deve ser igual à potência do motor, seguindo as
especificações e orientação do fabricante. Mas, na maioria dos casos, a frenagem se
processa em tempo curto (poucos segundos) a potência do resistor pode ser menor
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que a potência do motor, podendo o resistor sofrer uma sobrecarga, consentida, por
um curto intervalo de tempo e, proporcionando a frenagem desejada (Ibidem).

2.6 ACOPLAMENTOS FLEXÍVEIS
Em acoplamentos entre eixos alguns problemas encontrados são os
desalinhamentos do tipo axial, angular, paralelo e torcional. Estes podem ocorrer
isolados ou em combinação e estarem presentes na montagem devido a tolerâncias
na manufatura, há a possibilidade ocorrerem durante uma operação devido aos
movimentos relativos dos dois eixos (NORTON, 2013).
O desalinhamento torcional ocorre dinamicamente quando uma carga
movida tenta adiantar ou retrasar a carga motora. Se o acoplamento permitir
qualquer folga torcional, haverá golpe quando o torque mudar de sentido. Isso é
indesejável se for necessário sincronismo de fase, como em servomecanismos. A
complacência torcional em um acoplamento pode ser desejável se grandes cargas
de impacto ou vibrações torcionais precisarem ser isoladas do motorista (Ibidem).
Há uma variedade de acoplamentos complacentes cada um oferece uma
combinação diferente de características, e estão divididos em várias subcategorias,
que estão listadas na Tabela 3. As classificações quanto a torque não estão
mostradas porque variam imensamente com o tamanho e o material.
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Tabela 3- Tipos de acoplamentos flexíveis.

Fonte: (NORTON, 2013).

Os Acoplamentos de Mandíbula, são o foco deste trabalho, eles têm dois
cubos (normalmente idênticos) com mandíbulas salientes, como mostrado na Figura
14. Estas mandíbulas se sobrepõem axialmente e se entrelaçam torcionalmente
através de um separador complacente de borracha ou material metálico brando. As
folgas permitem desalinhamento angular, paralelo e axial, porém podem também
permitir golpes indesejáveis (Ibidem).
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Figura 14- Acoplamento flexível do tipo mandíbula.
Fonte: (NORTON, 2013)

Apresentado o elo de ligação entre o motor a combustão interna e o motor
elétrico é importante compreender a estrutura de suporte deste conjunto. Neste
trabalho tal estrutura será um pórtico dimensionado por métodos finitos através do
software SolidWorks 2015. A seguir encontra-se a definição de pórtico e como este é
dimensionado por meio computacional.

2.7 PÓRTICOS
Segundo Fialho (2008), pórticos são estruturas planas ou espaciais
formadas por perfis unidos por parafusos ou soldas sujeitos a solicitações simples ou
compostas, concentradas ou distribuídas, aplicadas em qualquer ponto ou direção
ao longo da extensão dos perfis. As estruturas planas reticuladas podem ser
discretizadas por elementos de viga com deformação axial. Desta forma, a
simulação do comportamento de pórticos planos depende da teoria adoptada para
modelar o comportamento dos elementos de viga. Um exemplo de pórtico pode ser
visto na Figura 15.
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Figura 15 - Pórtico espacial com vetores de força aplicados sobre a superfície longitudinal dos
perfis.
Fonte: (FIALHO, 2008)

Os elementos de viga, assim como os de treliça, são aplicados à estrutura
de perfis com seção constante ao longo do comprimento, entretanto, além e forças
axiais transmitem flexões, cisalhamentos e torções e podem receber cargas
distribuídas em suas superfícies ao longo do comprimento (FIALHO, 2008).
Do estudo de resistência dos materiais elementar, uma viga consiste em
uma barra reta de comprimento muito maior que as dimensões de sua seção
transversal, e pode transmitir, além de forças axiais, momentos fletores nos planos
que contêm seus dois eixos principais do plano da seção transversal da viga, forças
constantes nos mesmos planos de ação dos momentos fletores e momentos de
torção em relação ao eixo dos centros de torção da viga. Na Figura 16 estão
demonstradas as forças axiais e de torção e o número de graus de liberdade
presentes em um elemento finito de viga (Ibidem).

48

Figura 16 - Perfil de viga I com as forças axiais e de torção e o número de graus de liberdade
em sua representação equivalente de elemento finito.
Fonte: (FIALHO, 2008)

No estudo de uma estrutura completa em forma de viga contínua ou pórtico,
a técnica utilizada é a de métodos infinitos a partir de elementos de mola,
representando a discretização de componentes sólidos que, solicitados axialmente
dentro de sua faixa elástica, têm comportamento semelhante às molas helicoidais
depois de distendidas ou contraídas. Cessada a solicitação, retornam à forma
original, conforme a Lei de Hooke (Ibidem).
Os elementos de viga possuem seis graus de liberdade por nó e é
importante salientar que, diferentemente dos elementos de treliça, suportam além de
solicitações axiais, solicitações de torção, flexão e cisalhamento e ainda podem
receber a solicitação em qualquer ponto ao longo do comprimento (Ibidem).
As técnicas de solução em elementos finitos têm o propósito de determinar a
configuração deformada da estrutura inteira por intermédio dos deslocamentos
nodais, bem como verificar seus resultados. Para tanto é necessário conhecer a
rigidez da estrutura inteira, que deve ser contabilizada a partir do conhecimento da
rigidez de cada elemento, isto é, percorrer as três grandes fases seguidas para a
solução de qualquer problema de elementos finitos que são as fases de préprocessamento,

solução

e

pós-processamento.

As

fases

subsequentes podem ser observadas na Figura 17 (Ibidem).

principais

e

as
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Figura 17 - Sequência básica de fases para a solução de problemas com elementos finitos.
Fonte: (FIALHO, 2008)

Para a formulação da matriz de rigidez do elemento viga podemos, a partir
da definição de um sistema de coordenada local x, y, z (Figura 16), que
convenientemente foi posicionado sobre o centróide de seção transversal do perfil,
conduzir o estudo, de forma separada, dos quatro fenômenos envolvidos na análise
de um elemento de viga, associados à rigidez, que são: rigidez axial, rigidez à flexão
no plano xy, rigidez à flexão no plano xz e rigidez à torção (Ibidem).
Procedendo com a análise, considerando apenas o efeito da deformação por
flexão, a partir de um diagrama de corpo livre de uma seção qualquer de uma viga
em equilíbrio, Figura 18, representar as forças e deslocamentos nodais atuantes
(Ibidem).

50

Figura 18 - Diagrama de corpo livre de um elemento de viga.
Fonte: (FIALHO, 2008)

No diagrama de corpo livre há quatro componentes de força e quatro
componentes de deslocamento presentes, representados por:
Vetor de forças nodais:

(Eq. 6)

Vetor de deslocamentos nodais:

(Eq. 7)

Podemos expressas a relação entre os dois vetores com o auxílio da matriz
rigidez k, portanto:

(Eq. 8)

Feitas estas considerações observa-se que a relação logo acima, entre
vetores, representa uma série de molas, onde força é igual a rigidez multiplicada
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pelo deslocamento. Sabendo disso, resta determinar os coeficientes

da matriz

rigidez do elemento viga. É possível verificar que que os termos da matriz rigidez do
elemento finito representam relações de causa e efeito. A causa é um deslocamento
unitário imposto em um grau de liberdade e os efeitos são as forças que surgem nos
graus de liberdade do elemento devido a esse deslocamento (Ibidem).
O modelamento deste trabalho será de um pórtico semelhante ao da Figura
15, para este tipo de modelo construtivo o software se utiliza entre outros do
equacionamento da Figura 19 (Ibidem).

Figura 19 - Dados para viga engastada com carga na extremidade.
Fonte: (FIALHO, 2008)

Feitas as considerações sobre pórticos e seu dimensionamento, pala
engenharia auxiliada por computador (CAE), o próximo passo é encontrar quais
modelos de bancadas didáticas encontramos no Brasil, assim como determinar suas
características e diferenciais. Tal avaliação é indispensável já que este trabalho
busca desenvolver uma bancada didática que atenda às necessidades do mercado
e ao mesmo tempo apresentar diferenciais sobre os concorrentes.

52

3 PROJETO INFORMACIONAL
A metodologia utilizada escolhida para o produto Bancada Didática Para
Testes em Motor Estacionário foi a de Back, Ogliari, et. al. (2008). Neste capítulo é
apresentada a etapa de projeto informacional.

3.1 LEVANTAMENTO DO ESTADO DA ARTE – BANCADA DIDÁTICA
PARA TESTES EM MCI
Existem diversos parâmetros que podem ser medidos em um motor a
combustão, porém os mais comuns são o torque, a velocidade de rotação do motor,
as vazões de combustível, de ar admitido, da água de refrigeração, e as
temperaturas do ar ambiente, do líquido de arrefecimento do motor, do óleo
lubrificante, dos gases de escapamento.
A medição de torque é feita por médio de um freio (dinamômetro) ou freio
dinamométrico, que como foi visto, os mais confiáveis, são do tipo hidráulico, elétrico
por correntes parasitas, por corrente contínua ou elétrico por corrente alternada.
Para atingir uma medição precisa ou no mínimo razoável os freios devem reunir as
seguintes características básicas:
a)

Absorver a potência efetiva do motor em todo o domínio de carga e
rotação utilizados;

b)

Manter o torque de frenagem constante durante um intervalo de
tempo suficientemente longo;

c)

Manter a rotação do motor constante quando de variações
acidentais de carga;

d)

Permitir uma medição precisa do torque do motor.

O problema a ser solucionado neste trabalho está em desenvolver uma estrutura de
suporte para um sistema motor-dinamômetro capaz de resistir sua carga própria e as
cargas geradas em trabalho. Para conseguir obter as cargas de trabalho é
necessário, primeiro, elaborar o sistema motor-dinamômetro. Em dinamômetro
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entende-se aqui o freio elétrico por corrente alternada e o mecanismo para aquisição
do torque gerado por um motor estacionário.
O maior motivador para este empreendimento está nos altos valores das bancadas
disponíveis no mercado, portanto aqui o objetivo é reduzir este custo e trazer, ao
maior número possível de pessoas, o acesso a este conhecimento básico e prático
em motores e dinamômetros. As bancadas didáticas no mesmo nicho de mercado
pretendido estão especificadas no próximo tópico.
Em território nacional foram encontradas três opções a vendas para uma
bancada de teste didática para motores a combustão interna, trata-se do
equipamento TD300 e TD200 da TecQuipment, e do sistema T85D, fabricado pela
italiana Didacta e vendida pela Panambra.

3.1.1 TD300 – TecQuipment
Trata-se de uma bandaca de teste regenerativa (Figura 20), isto é, com
reaproveitamento da energia gerada durante a frenagem do motor a combustão
interna, feita pelo motor elétrico. Pode fazer testes e estudos em motores até 10kW,
gasolina ou diesel, sendo ambos motores preparados e adquiridos diretamente com
a TecQuipmente, os testes assim como os ensaios possuem kits específicos para
cada aplicação, cada um representando um custo adicional (TECQUIPMENT, 2015).
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Figura 20 - Bancada de teste didática para motores a combustão interna TecQuipment T300.
Fonte: (TECQUIPMENT, 2015)

Possui

interface

de

dados

AcquisitionSystem

(VDAS®,

disponível

separadamente). Usando VDAS® permite a captura de dados em tempo real. O
monitoramento, visualização, cálculo e gráficos de todos os parâmetros relevantes
são feitos por meio de um computador (PC disponível separadamente) (Ibidem).
Os principais componentes do sistema são os seguintes:
a)

Um berço pesado de montagem;

b)

Um console de instrumentos com moldura instrumentos;

c)

Uma estrutura de suporte do tanque de combustível que suporta o
tanque de combustível e medidor de combustível opcional.

O berço possui apoios anti-vibração e é construído de maneira robusta. Uma
célula de carga conectada à máquina mede o torque de acionamento do motor de
ensaio. Os motores (disponível separadamente) são fornecidos pré-montado em
uma placa base resistente. Quando o motor é inicialmente montado no banco de
ensaio ou trocadas com um motor alternativo, buchas e slots localizam o motor de
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forma rápida, precisa e confiável. Cada motor inclui um tanque selado de
combustível com código. Por conveniência e segurança, o tanque de combustível
pode ser removido para o enchimento ou para armazenamento em um armário de
combustível quando não estiver em uso. Remoção do combustível tanque também
impede o uso não autorizado do equipamento (Ibidem).
O motor elétrico também tem a função de partir o motor a combustão e
realizar ensaios de atrito no MCI. O console de controle e a cama de teste são
separados, a fim de evitar vibrações transmitidas a partir do motor para os
dispositivos de medição (Ibidem).
A bancada possui uma ar-box onde é possível medir o fluxo de ar. Os
motores (disponível separadamente) incluem um termopar no escape. Mais
características estão na Tabela 4, onde temos um comparativo entre os modelos
encontrados à disposição em território nacional. Da mesma marca, TecQuipmente,
temos ainda um modelo T200, para motores menos potentes e com o dinamômetro
hidráulico (Ibidem).

3.1.2 T200 – TecQuipment
Esta bancada de ensaio e estudos, Figura 21, conta com um dinamômetro
hidráulico, possui custo muito inferior ao equipamento T300, sendo ainda de mais
fácil instalação. Quando usado com um dos motores de um cilindro opcionais da
TecQuipment, com segurança e efetivamente permite estudo e demonstrações do a
maioria dos recursos importantes do motor. Além de componentes do modelo
padrão, estão disponíveis ainda mais itens para estender a gama de estudo,
demonstrações e investigações. O equipamento é totalmente compatível com
TecQuipment

interface

de

dados

AcquisitionSystem

(VDAS®

disponível

separadamente). Usando VDAS® permite aquisição de dados precisos em tempo
real em um computador (PC disponível separadamente) (TECQUIPMENT, 2015).
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Figura 21 - Bancada de teste didática para motores a combustão interna TecQuipment T200.
Fonte: (TECQUIPMENT, 2015)

Os principais componentes do conjunto de teste são:
a)

Um pesado berço portátil;

b)

Um quadro de instrumentação montado na bancada.

O berço fica em um carrinho para a portabilidade. Utiliza um dinamômetro
hidráulico que não necessita de grandes suprimentos elétricos para retirar potência
do motor, a energia é dissipada na água usada para alimentar o dinamômetro
(Ibidem).
O dinamômetro aplica carga de acordo com a taxa de fluxo e o nível de água
no invólucro. Uma válvula de agulha controla a vazão e o nível. Uma célula de carga
eletrônica mede o torque. Os motores (disponível separadamente) são fornecidos
pré-montados em uma placa de base resistente. Quando o motor é montado, buchas
e slots localizam o motor de forma rápida, precisa e confiável. É possível medir o
fluxo de ar, por meio de uma ar-box e placa de orifício que estão localizados
embaixo do berço do motor no carrinho (Ibidem).
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A instrumentação é montada sobre uma estrutura robusta. O quadro tem
uma única entrada de energia e várias tomadas para fornecer energia as várias
unidades de exibição (ou aqueles fornecidos como padrão ou aqueles fornecidos
como opcionais). A bancada e o quadro de instrumentos são separados, a fim de
evitar a vibração sendo transmitida a partir do motor para os dispositivos de medição
(Ibidem).
Os motores (disponível separadamente) incluem termopares no escape,
acoplamento com o dinamômetro, tubagens e acessórios. TecQuipment também
pode fornecer os motores com cabeças de cilindro modificadas e manivelas para
ligação

à

Analyser

Ciclo

Motor

de

TecQuipment

(ECA100

disponível

separadamente). Cada mecanismo inclui um tanque de combustível selado. Os
motores podem ser ligados e desligados de forma rápida e de forma eficiente com
uma perda mínima ou derrame de combustível. Para conveniência e segurança, o
tanque de combustível pode ser removido para enchimento ou para armazenamento
em um armário de combustível quando não estiver em uso. Remoção do tanque de
combustível também impede o uso não autorizado de o equipamento (Ibidem).

3.1.3 Didacta T85D
É uma bancada de testes desenvolvida para testes em laboratório, por ser
livre de vibrações pode ser instalada em qualquer sala ou laboratório. Os motores
podem ser testados aos pares, pois possui dois dinamômetros um em cada extremo
da bancada como podemos ver na Figura 22. O dinamômetro determina os valores
de torque e potência. O sistema aquisição de dados e análise, chamado SAD/End, e
instalado em um PC possibilita obter as curvas de torque e potência, além de
fornecer os valores da rotação, consumo de ar e combustível (PANAMBRA, 2015).
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Figura 22 - Bancada didática para teste de motor de combustão interna – Didacta T85D.
Fonte: (PANAMBRA, 2015).

A composição básica da bancada conta com (Ibidem):
a)

Estrutura de Suporte;

b)

Unidade de dinamômetro elétrico que tem a função de partir o motor;

c)

Painel de controle e de instrumentos;

d)

Dispositivo de medição de fluxo de ar;

e)

Motores de teste cada um com seu suporte com guias para fixação
na mesa de teste;

f)

Célula de carga.

Os itens opcionais contam com (Ibidem):
a)

Unidade auxiliar de resfriamento;

b)

Acoplamento eletromagnético;

c)

Calorímetro para os gases de exaustão;

d)

Kit para medir a temperatura dos gases de exaustão;

e)

Dispositivo para medir a variação da riqueza da mistura arcombustível nos motores;

f)

SAD/End – Sistema de aquisição de dados para motores
endotérmicos;
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g)

Kit de análise química dos gases de exaustão.

Com a análise de cada equipamento na área pretendida é interessante
colocar os dados levantado em uma tabela comparativa para melhor visualização
dos pontos forte e fracos de cada equipamento. O próximo tópico cuida desta
comparação.

3.1.4 Comparação Entre Produtos
Para produzi um produto competitivo além das necessidades do cliente é
imprescindível analisar o que o mercado tem a oferecer na área em que se busca
competir. Para tanto foral classificadas algumas características comuns às bancadas
didáticas para testes em motores à combustão interna para que sirvam de parâmetro
na hora de definir os elementos necessários para a construção da mesma. Na
Tabela 4 a seguir estão as características e as especificação de cada bancada
didática encontrada à venda em território nacional. Os orçamentos das bancadas
estão nos anexos D, E e F.
Tabela 4 – Comparação das bancadas de testes didáticas para MCI.
Características e
especificações

TecQuipment TD200

TecQuipment TD300

Didacta T85D

Preço (verificar anexos
com orçamentos)

R$
362.628,12

R$
867.500,00

Tipo de Dinamômetro

Hidráulico
3 a 4 a 3000rpm
7,5 a 7000rpm
7000

R$
1104867,59
Elétrico
Regenerativo
até 10
10
3600

Gasolina e Diesel,
monocilindro de 4
tempos, refrigerado a
ar

Gasolina e Diesel,
monocilindro de 4
tempos, refrigerado
a ar.

Gasolina e Diesel,
monocilindro de 4
tempos, refrigerado a
ar ou a água

300
Sim
Sim

600
Não
Sim

790,6
Não
Sim

Não

Não

Não

Não
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim

Potência MCI (kW)
Máxima Frenagem (kW)
Rotação Máxima (rpm)

Tipos de motores Usados

Peso Total (kg)
Portátil
Sistema anti-vibração
Sistema de segurança
baseado na NR-12
Partida elétrica
Medição de torque
Medição de Rotação

Elétrico
até 10
10
-

Continua
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Tabela 7 – Comparação das bancadas de testes didáticas para MCI (continuação).
Características e
TecQuipment TD200 TecQuipment TD300
Didacta T85D
especificações
Medição de atrito.
Não
Sim
Sim
Medição de Fluxo de ar
admissão
Software de interface PC
Mediação da temperatura
de escape
Medição de temperatura e
pressão ambiente
Medição de Consumo de
Combustível
Mediação da riqueza da
mistura ar-combustível
Análise química dos gases
de exaustão

Sim

Sim

Sim

Sim (opcional)

Sim (opcional)

Sim (opcional)

Sim (opcional)

Sim (opcional)

Sim (opcional)

Sim (opcional)

Sim (opcional)

Sim (opcional)

Sim (opcional)

Sim (opcional)

Sim (opcional)

Sim (opcional)

Sim (opcional)

Sim (opcional)

Sim (opcional)

Sim (opcional)

Sim (opcional)

Pela comparação podemos perceber que o modelo TD200 deixa a desejar
no quesito tipo de dinamômetro, por se tratar de um hidráulico incapaz de partir o
motor, realizar ensaio de atrito e fornecer um controle mais efetivo do motor. Um
ponto negativo a todas bancadas é o preço alto que não corresponde a tecnologia
aplicada.

3.2 NECESSIDADES DO CLIENTE
Fez-se o levantamento de necessidades do cliente em uma rede de escolas
técnicas no Chile. Para este o projeto, uma bancada de testes didática para motor
estacionário a gasolina, foram consideradas as seguintes necessidades:
a)

Portátil/ Fácil transporte: O cliente deseja levar a bancada para
salas diferentes, de forma fácil e rápida, e quer ter a possibilidade de
mudança no layout da sala quando necessário. Precisa também
transportar as bancadas entre as sedes de maneira fácil, isto é, sem
a necessidade de desprender excesso de pessoal assim como
outros recursos.

b)

Eficiência de operação: uma operação eficiente é aquela onde se
consegue realizar os ensaios propostos com o menor consumo de
recursos possível, como gasolina e eletricidade. Também necessita
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ser de fácil manuseio que está relacionada ao manuseio geral do
equipamento antes, durante e após a operação. O mais importante
no banco de ensaios para se obter uma operação eficiente é a
escolha do dinamômetro usado, o elétrico com sistema com
reaproveitamento da energia gerada.
c)

Facilidade de operação: Tornar a operação intuitiva para o usuário,
aproximar o máximo possível de um dispositivo plug and play,
evitando a necessidade de longos cursos para utilização do
dispositivo. O produto deve ser didático e demonstrar com clareza as
rotinas de utilização.

d)

De fácil limpeza: Os alunos farão a limpeza, então, é necessária
uma bancada que possibilite uma limpeza rápida e de maneira
segura.

e)

Facilidade

de

desempenhar

manutenção:
procedimentos

relacionada
de

à

manutenção.

facilidade

em

Mecanismos

complexos, um número elevado de peças ou a dificuldade de acesso
a elas, tornam a manutenção mais difícil, o que por fim demanda
mais tempo e maior especialização da mão de obra;
f)

Baixo custo de manutenção: produtos eficientes, mas que tenham
custos de manutenção elevados podem deixar de ser utilizados caso
não acha uma boa relação custo-benefício.

g)

Leve: Como será transportada a todo momento precisa ser leve para
possibilitar esta atividade da maneira mais fácil possível. Um produto
mais leve reduz o esforço depreendido durante a utilização tornando
o deslocamento do equipamento mais fácil e ocasionando menor
desconforto do operador;

h)

Pouco ruído: ruídos são indesejáveis por questões de performance
(ruídos caracterizam perdas de energia que poderia ser utilizada na
operação) e conforto (níveis altos de ruído geram desconforto ao
usuário e aqueles ao seu redor). Portanto, deseja-se que o nível de
ruído permaneça em uma faixa aceitável que não cause desconforto;

i)

Ergonomia: Os testes serão realizados com o operador sentado de
maneira confortável, os alunos poderão ficar em pé ao redor da
máquina.
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j)

Segura:

Deveria

ser

normalizada

de

acordo

com

normas

internacionais de segurança, como a NR12 está acima de todas a
normas de segurança em máquinas será usada como guia. Pois não
expor o operador e aluno ao risco de acidentes: a exposição a riscos
pode ocorrer por meio de partes móveis, quentes, utilização de
energia elétrica ou produtos químicos. Todos esses fatores devem
ser considerados e trabalhados de maneira que os riscos ao ser
humano sejam extintos, mitigados ou que o devido alerta de risco
seja fornecido. Esta etapa de adequação a NR12, não foi
desenvolvida neste trabalho pelo tempo e custo que demandaria.
k)

Compacta: As salas devem acomodar o máximo de bancadas e
alunos. As dimensões do produto são fundamentais, pois, ao mesmo
tempo que seu tamanho deve permitir um bom transcorrer da
operação, deve também facilitar o armazenamento do produto.
Dimensões exageradas podem impedir a aquisição do produto
simplesmente pela inconveniência em guardá-lo ou transportá-lo.

l)

Durável: Deve ser possível utiliza-la por um longo período de tempo
com o mínimo de manutenção. A durabilidade do produto também
está

relacionada

a

confiabilidade

do

equipamento,

uma

característica altamente desejável em qualquer projeto;
m)

Sujeito à aprimoramentos: Se refere a possibilidade de instalação
de kits de expansão. Assim o cliente pode comprar kits básicos e
aprimorá-los ao longo do tempo

n)

Baixo custo: Os custos envolvidos na aquisição de um produto,
bem como o custo para mantê-lo e utilizá-lo sempre são itens
importantes a serem observados. Na Tabela 5 estão listadas as
necessidades mencionadas acima foram separadas dentre quesitos
e especificadas junto as grandezas que as representam.
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Tabela 5 - Lista de necessidades do cliente.
Necessidades do Cliente

Quesitos

Necessidade do Cliente
Compacto

Transporte Portátil/ Fácil transporte

Operação

Dimensões
Massa

Leve

Massa

Eficiência de operação

Potência do motor

Eficiência de operação

Consumo Combustível

Facilidade de operação

Número de ensaios diferentes

Rapidez de operação

T empo de frenagem

Rapidez de operação

T empo de pré-operação (preparação)

Baixo custo de operação

Custo operacional,

Durável

Durabilidade do produto

Fácil limpeza

T empo de limpeza

Manutenção Baixo custo de manutenção

Custo

Grandezas

Custo de substituição do equipamento mais caro

Facilidade de manutenção

T empo de (des)montagem

Sujeita a aprimoramentos

Custo dos módulos = custo ao consumidor

Baixo custo

Número de peças

Baixo custo

Custo ao consumidor

Baixo ruido

Nível de Ruído

Segurança Seguro
Ergonômico

Exposição a riscos em potencial
Altura do chão

3.2.1 Requisitos de Projeto
Depois de levantadas as necessidades do cliente, é preciso realizar uma
leitura técnica delas e definir requisitos para atendê-las, estes são expressos através
de parâmetros mensuráveis. A Tabela 6 ilustra a solução elaborada.
Ao total, são 18 requisitos através dos quais se expressar de maneira
satisfatória as necessidades do cliente. Para definir alguns valores dos requisitos
utilizaram-se hipóteses, para outros buscaram-se valores praticados no mercado. A
Tabela 6 mostra os requisitos técnicos em paralelo às necessidades do cliente
delimitando os valores esperados para cada grandeza.
A primeira delas refere-se a dimensão da mesa onde serão realizados os
ensaios, esta mesa compreende o pórtico e o rodízio. Este conjunto não deve
ultrapassar a medida de 90x50x80 para poder ser transportada por um veículo
compacto com os bancos traseiros rebatidos. A altura também é limitada a 80cm por
se tratar de uma mesa, assim ergonomicamente é confortável para um adulto
permanecer sentado.
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O motor a combustão interna é o menor possível encontrado com 4 tempos
e preço acessível como produto comercial. Por consequência tem a menor
cilindrada, ou seja, oferece o menor consumo.

Tabela 6 - Lista de requisitos do projeto e seus valores.
Lista de requisitos de projeto
Necessidade do Cliente

Valores

Requisito

Compacta/ Fácil transporte

Dimensões

Eficiência de operação

Potência do motor

Baixo custo produto

Número de peças

Leve/ Fácil transporte

Unidade Tendência

MAX

90 x 50 x 80

cm

▼

≤

2,4

CV

▲

(MÍN)

20

n°

▼

Massa

≤

60

kg

▼

Facilidade de manutenção

T empo de (des)montagem

≤

15

min

▼

Facilidade de limpeza

T empo de limpeza

≤

5

min

▼

Ser durável

Durabilidade do produto

≥

2

anos

▲

Rapidez de operação

T empo de frenagem

≤

5

seg

▼

Rapidez de operação

T empo de pré-operação (preparação)

≤

30

seg

▼

Facilidade da operação

Número de ensaios diferentes

≤

2

n°

▲

Eficiência de operação

Consumo combustível

≥

1

L/h

▲

Ergonommia

Altura do chão

MAX

80

cm

▼

Baixo custo produto

Custo ao consumidor

≤

10.000,00

R$

▲

Baixo custo operacional

Custo operacional,

≤

5

R$/h

▼

Baixo custo manutenção

Custo de substituição do equipamento mais caro

Sujeita a aprimoramentos

Custo dos módulos = custo ao consumidor

Não expor operador a risco
Pouco ruído

≤

1000

R$

▼

MAX

1000

R$

▼

Exposição a riscos em potencial

=

0

n°

▼

Nível de Ruído

≤

80

dBa

▼

O conjunto motor e dinamômetro deve ser o mais leve possível, pois a base
para absorver a vibração gerada deve ser 3x mais pesada que o sistema
(NAWROTZKI, HUFFMANN, & UZUNOGLU, 2008). O peso deve ser baixo para
tornar mais fácil o transporte assim como a montagem e desmontagem.
O número de ensaios por se tratar de um protótipo base é limitado ao
módulo de controle rotação/posição para fornecer as curvas de torque x potência e
ao módulo torque/rotação para realizar o ensaio de atrito.
O custo ao consumidor é visto um lucro de 50% sobre os valores gastos com
componentes e montagem. Para reduzir o custo são usadas peças presentes em
território nacional, são feitos diversos orçamento para buscar o melhor custo x
benefício. O custo da peça mais cara, inversor de frequência gira em torno dos mil
reais.
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Por fim, foram criados parâmetros para avaliar necessidades relacionadas a
interação entre a máquina e seu usuário. O risco potencial contabiliza regiões com
risco de acidente eminente, por exemplo, circuitos elétricos mal isolados, partes
quentes e contato com produtos químicos. O nível de ruído mede a quantidade de
poluição sonora à que o operador está exposto, sendo de até 80 dB a, faixa na qual o
operador não é exposto a riscos.

3.3 DEFINIÇÃO DO PRODUTO DE REFERÊNCIA
A definição do produto de referência é feita através de uma comparação
entre os produtos de maior relevância encontrados durante o projeto informacional.
Para que o critério de escolha seja mais objetivo, as notas de importância
(porcentagens) obtidas durante a fase de priorização das necessidades dos clientes
são utilizadas.
A cada produto atribui-se uma nota de 1 a 5 de acordo com sua capacidade
em atender às necessidades do cliente, sendo 5 a nota máxima.
Para que uma pontuação geral seja atribuída aos produtos, multiplica-se a
nota de desempenho que ele obteve para cada necessidade a nota de importância
da necessidade e somam-se todos os resultados. As notas obtidas nas
comparações são apresentadas na Tabela 7.
O primeiro TD200 foi escolhido como o produto de referência (PR). Como
pode ser visto, ele obteve nota 3,75, sendo a maior entre as bancadas avaliadas.
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Tabela 7 - Benchmaking

TD200

TD300

T85D

Compacto

4

4

2

Transporte Portátil/ Fácil transporte

5

2

1

Leve

3

2

1

Eficiência de operação

3

5

4

Facilidade de operação

4

4

4

Rapidez de operação

4

4

3

Baixo custo operacional

3

2

2

Durável

3

3

3

Fácilidade de limpeza

5

4

3

4

3

1

Baixo custo de manutenção

4

2

1

Baixo custo

2

1

1

Sujeito a aprimoramentos

5

5

5

Baixo ruido

3

3

3

5

5

4

Quesitos

Operação

Necessidade do Cliente

Manutenção Facilidade de manutenção
Custo

Segurança Ergonômico
Seguro

3

3

3

3,75

3,25

2,56

Após determinada a bancada usada como referência, para melhor
delineamento do produto é necessário saber quais requisitos técnicos não mais
importantes, para tal a Casa da Qualidade é uma ferramenta poderosa.

3.4 CASA DA QUALIDADE (QUALITY DEPLOYMENT FUNCTION –
QFD)
Visando gerar um ranking com pontos para os requisitos técnicos, foi
utilizado o método da Casa da Qualidade (QFD), Tabela 9, já que este estabelece
uma relação entre os requisitos técnicos e as necessidades do cliente e também
uma inter-relação entre os requisitos técnicos.
A junção dos requisitos técnicos e suas metas mais o ranking dos mesmos,
gerado pela casa da qualidade, compõem as especificações de projeto, e assim é
possível iniciar a próxima etapa do trabalho.
O ranking dos requisitos técnicos gerados está ilustrado na abaixo Tabela 8:
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Tabela 8 - Ranking de Requisitos por pontuação.

Quesitos
Transporte

Operação

Necessidade do Cliente
Compacto

Dimensões

Portátil/ Fácil transporte/ Leve

Massa

Eficiência de operação

Potência do motor

Eficiência de operação

Consumo Combustível

Facilidade de operação

Número de ensaios diferentes

Rapidez de operação

T empo de frenagem

Rapidez de operação

T empo de pré-operação (preparação)

Baixo custo de operação

Custo operacional,

Durável

Durabilidade do produto

Fácil limpeza

T empo de limpeza

Manutenção Baixo custo de manutenção

Custo

Requisitos Técnicos

Custo de substituição do equipamento mais caro

Facilidade de manutenção

T empo de (des)montagem

Sujeito a aprimoramentos

Número de peças

Baixo custo

Custo ao consumidor

Baixo ruido

Nível de Ruído

Segurança Seguro
Ergonômico

Exposição a riscos em potencial
Altura do chão

Status
279
250
284
123
260
130
102
121
196
56
163
211
306
318
182
196
100

A necessidade de um produto de baixo custo conquistou a melhor nota, isso
demonstra que, o grande proibitivo para aquisição de uma bancada de testes
didática são os preços praticados.
Em segundo lugar a potência do motor, significa que o motor deve ter baixa
potência que leva a um menor consumo e consequentemente uma maior eficiência
na operação, ou seja, é possível demonstrar um conceito com menor custo.
E na terceira colocação vem o requisito compacto, é previsível pois sendo
uma bancada didática deve ocupar o menor espaço possível para exigir menor
espaço nas salas de aula, possibilitando a utilização de várias bancadas em um
mesmo ambiente e(ou) um maior número de alunos.
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Tabela 9 - Casa da qualidade para um banco de testes didático

Primeira Matriz da Qualidade (casa da qua
Dimensões

Correlação entre requisitos
de cliente e de produto

Potência do motor
Número de peças
Massa
Tempo de (des)montagem
Tempo de limpeza

++
++
++
++

+

Forte

9

Moderado

3

Fraco

1

++ ++
+

Corre

++
+

Po

Po

In

--

Ne

N

Durabilidade do produto

-+

++

+
+

+
+

+
+
+

Número de ensaios diferentes
Consumo combustível

Custo operacional
Custo de substituição do equi. mais caro

++
++

+

+

++
+ ++ ++

+

+

--

+

+

++

<<

<<

<<

>>

<<

<<

>>

<<

0

<<

<<

0

0

<<

Tempo de limpeza

Durabilidade do produto

Tempo de frenagem

Tempo de pré-operação (preparação)

Número de ensaios diferentes

Consumo combustível

Altura do chão

Custo ao consumidor

Custo operacional

Custo de substituição do equipamento mais caro

Exposição a riscos em potencial

Nível de Ruído

Tempo de (des)montagem

<<

Massa

<<

Potência do motor

++
++
+ --

<<

Número de peças

RC
:
Re
qui

+
+

Dimensões

Nível de Ruído

Transporte

+

+

Exposição a riscos em potencial

Direcionador de melhoria >>>>

+
++

Compacto

9

9

9

3

Portátil/ Fácil transporte

9

3

9

9

9

3

Leve

9

3

9

Eficiência de operação

3

9

3

Facilidade de operação

1

Rapidez de operação

1

3

1
3

1

9

3

3

9

1

9

3

1
3

3

9

1
1
1

3

9
3

1

1

Bechmark
Merca

TD200

++
+

Nosso Produto

Custo ao consumidor

+

Grau de importância (geral)

Altura do chão

+

Kano (interno)

Tempo de pré-operação (preparação)

Cliente

Tempo de frenagem

4

O

4

5

4

4

O

4

5

4

3

L

3

5

3

5

E

5

4

3

4

L

3

3

4

2

L

1

4

4

3

L

3

3

3

1

L

2

5

5

Operação
Durável
Fácil limpeza

9

9

3
3

3

9

9
1

1

3

9

3

3
1

3
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4 PROJETO CONCEITUAL
Esta fase destina-se ao desenvolvimento da concepção do produto. De
acordo com Back, Ogliari, et. al. (2008), o fluxo do projeto conceitual, baseia-se
basicamente nas etapas:
1.

Definir as funções do produto e as subfunções envolvidas;

2.

Gerar concepções que atendam essas subfunções;

3.

Escolher a concepção que melhor atende aos requisitos técnicos.

As seções subsequentes explanarão melhor cada etapa do fluxo acima.

4.1 ESTRUTURA FUNCIONAL
Inicialmente é identificada a função global do equipamento, ou seja, o que o
produto é destinado a fazer. No caso, o produto desenvolvido tem como sua função
global: realizar ensaios de torque e potência de um motor estacionário de maneira
replicável, numa bancada compactada, leve, transportável e rígida.
Com a função global definida, é necessário agora dividi-la em subfunções, a
fim de facilitar o desenvolvimento das concepções. Foram selecionadas até as três
principais alternativas para cada subfunção. Sendo assim, o banco de testes foi
subdividido nas seguintes subfunções:
a)

Ligar e desligar equipamento: o produto precisa de um sinal para ser
ligado. Esta subfunção mostrará como o produto receberá esse
comando.

b)

Transferir energia: para realizar trabalho o equipamento necessita de
energia. A fonte pela qual o produto a recebe será relacionada a
esta subfunção.

c)

Gerar movimento rotativo a partir de combustível: se refere ao tipo
de motor que será freado, este elemento consome energia,
combustível, para operar e consome energia para ser freado.

d)

Acionar MCI: Para iniciar suas atividades o MCI precisa ser partido,
este item demostra os 3 principais tipos de partida existentes para
motor estacionário em banco de prova.
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e)

Frear: Para obter o torque no MCI é necessário freia-lo de alguma
maneira. A frenagem por motores elétricos resulta em maior
precisão e versatilidade.

f)

Prover controle do sistema: a bancada precisa de um ponto de
controle, um local onde seja possível visualizar os acontecimentos e
atuar nestes da maneira desejável.

g)

Mover o equipamento: subfunção referente ao modo de como o
equipamento será movimentado.

h)

Medir torque: para cumprir a função de mensurar o torque aqui são
evidenciados os principais métodos.

i)

Medir rotação: para cumprir a função de mensurar a potência é
necessário saber qual a rotação atuante para cada torque, aqui são
evidenciados os principais métodos de verificação da rotação.

j)

Reduzir vibração: esta subfunção busca os principais elementos
existentes para a atenuação ou isolação da vibração.

k)

Prover segurança na atividade: durante ou após a execução das
subfunções pode haver riscos (ergonômicos e/ou de segurança). O
equipamento deve evitar, ou caso não seja possível, minimizar os
riscos a que o operador é exposto.

l)

Parar emergencialmente: Em caso de acidente ou pane no
equipamento é necessária uma parada rápida da operação. Para
tanto, é necessário um mecanismo de acionamento rápido.

A Figura 23 mostra um diagrama representando a relação entre a função
global e suas subfunções do produto pretendido.
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Figura 23 - Diagrama de função global e subfunções da bancada de testes.

4.2 GERAÇÃO DE CONCEPÇÕES
Após definida a estrutura funcional do produto, é gerada suas concepções.
Os métodos utilizados para a realização dessa etapa foram dois e trabalhados de
maneira paralela: Método dos Princípios Inventivos (MPI) Altshuller (1998) e Matriz
Morfológica Back, Ogliari, et. al. (2008).

4.2.1 Matriz Morfológica
Aplicando o método da Matriz Morfológica ao banco de ensaio de torque e
potência de um motor pequeno, chegou-se à matriz morfológica representada na
Tabela 10:
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Tabela 10 - Matriz Morfológica do banco de testes para MCI.
Princípios de Funcionamento
Subfunções

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Ligar e Desligar o
Equipamento
Botão

Chave

Seccionadora Rotativa

Cabo

Combustível

Bateria

Gasolina 4 tempos

Gasolina 2 tempos

Diesel

Partida Elétrica

Partida a Cabo

Motor Elétrico

Transferir Energia

Motor

Acionar Motor a
Combustão

Freio

Correntes Parasitas Corrente Contínua

Corrente Alternada

Painel de botôes

Computador

Botoeira

Rodas

Manualmente

Célula de carga

Dinamômetro de Mola Sensor de Torque

Sensor indutivo

Laser

Contato

Coxim

Isolador de Vibação

Neutralizador

Gaiola de Proteção

Proteção no eixo

Retirar da Tomada

Botão de parada

Painel de Controle

Movimentar o
equipamento

Medição de Torque

Medição de Rotação

Redução da Vibração

Segurança na
atividade

Parada de Segurança

Seccionadora Rotativa
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A partir da matriz morfológica foram geradas 3 concepções, Tabela 11, de
possíveis combinações entre as alternativas das subfunções. Estas concepções
estão fortemente ligadas às possibilidades de engenharia, isto é, as alternativas
ligam-se de maneira que seja possível sua aplicação.
Tabela 11 - Concepções de Bancada de Testes Motor Estacionário baseadas na Matriz
Morfológica.

Concepções
Subfunções Concepção 1

Concepção 2 Concepção 3

Ligar e Desligar
o Equipamento

Botão

Chave

Seccionadora

Transferir
Energia

Cabo

Cabo

Cabo

Motor

2 tempos

Diesel

4 tempos

Partida Motor a
Combustão

Cabo

Elétrica

Motor

Freio

Correntes
Parasitas

Motor CC

Motor AC

Painel de
Controle

Painel

Botoeira

Computador

Movimentar o
equipamento

Manualemnte

Rodas

Rodas

Medição de
Torque

Dinamômetro

Sensor de Torque

Célula de Carga

Medição de
Rotação

Contato

Sensor Indutivo

Laser

Redução da
Vibração

Isolador de
Vibração

Neutralizador

Coxim

Segurança na
atividade

Gaiola de Proteção

Proteção Eixo

Proteção Eixo

Parada de
Segurança

Tomada

Botão

Seccionadora

Abaixo segue o esboço e o detalhamento de cada concepção gerada.
A concepção 1, Figura 24, consiste em um pórtico com alças para
transporte, na sua base apresente isoladores de vibração para reduzirem a vibração
da bancada e consequentemente mantê-la estável no chão. Há ancoragem por peso
para manter a frequência de ressonância abaixo da frequência de trabalho. Acima
do pórtico está presente o conjunto motor-freio junto a seus periféricos de
transmissão é mensuração. O motor aqui é de dois tempos que possui rotação muito
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superior as admitidas pelos freios elétricos, por este motivo é necessário um jogo de
polias e correia para reduzir a rotação do motor para o freio de correntes de
Foucault. O freio fica em balanço por estar preso somente a dois mancais. Ligado ao
freio há um braço ligando-o ao dinamômetro de mola, este último por sua vez é
responsável por mensurar o torque que se dá pelo braço de força. A partida do
motor 2 tempos se dá por meio de uma corda ligada ao motor. Ligado por meio de
um cabo de energia está o painel de controle com botões e mostradores com a
função de controlar a frenagem do freio, alimentar o sistema e visualizar possíveis
medições. Envolvendo toda a parte dinâmica há uma tela de proteção para evitar
acidentes ao usuário.

Figura 24 - Concepção 1.

Esta concepção do ponto de vista financeiro seria a de menor custo caso
fosse encontrado um freio por correntes de Foucault para pequenas potências. As
desvantagens estão na dificuldade para mover, a não existência de rodas e o peso
dificultam esta subfunção. Há também o problema da perda de eficiência do freio
oriunda do seu aquecimento (em ensaios de longa duração) que leva a uma

75

necessidade de resfriamento forçado por água ou ar para o uso prolongado. A
redução de velocidade por polias e correntes leva a uma maior inércia do conjunto
dinâmico que atrapalha na precisão dos resultados de torque e num maior número
de componentes para compra e manutenção, porém, um ponto positivo, não exige
alinhamento entre os eixos do motor e freio
A concepção 2, Figura 25, também se trata de um pórtico, porém conta com
rodas e um pórtico extra em forma de moldura onde estão assentados os
componentes dinâmicos junto aos sensores. A moldura está presa ao pórtico por
meio de 4 coxins com a função de redução e isolação da vibração. A base do motor,
sensor de torque e rotação e freio estão fixadas à moldura e apresentam
individualmente um neutralizador de vibração. O freio que é um motor de corrente
contínua, está ligado ao sensor de torque e rotação e este ligado ao motor diesel,
por meio de dois acoplamentos flexíveis. Para energização do freio há uma
retificadora de onda ligada a este. Para o controle da bancada há uma botoeira que
conta com uma partida elétrica, botão de parada de segurança, visores e botões
para controlar o freio.
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Figura 25 - Concepção 2.

As vantagens da concepção 2 estão na mobilidade devido à presença de um
rodízio, na utilização de um sensor de torque e rotação em um único dispositivo que
apesar de ter o custo elevadíssimo simplifica o projeto, na moldura separada por
meio de coxins do pórtico carrinho. Isso faz com que a base com peso âncora não
vibre ou reduza drasticamente a vibração do coxim para baixo, reduzindo o problema
com trepidações das rodas. As desvantagens estão na ausência de motores diesel
de baixíssima potência, no alto custo dos motores diesel, na baixa durabilidade dos
motores elétricos com corrente contínua devido ao degaste das escovas, seu alto
custo e grandes proporções, além de sua necessidade de pontes retificadoras para
fornecer corrente contínua.
A última concepção, Figura 26, possui um conjunto mais compacto e com
menos peças. O pórtico ancorado e a moldura se assemelham à concepção dois,
excluso que esta concepção se utiliza do pórtico abaixo do coxim como mesa de
controle através de um computador situado sobre esta. Aqui o freio se trata de um
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motor elétrico de corrente alternada com fixação por flange. Esta flange tem a função
de fixar-se a um espécie de mancal que torna possível o freio permanecer em
balanço. A flange do mancal tem a função de propagar o torque por meio de um
braço de força. O freio se liga ao motor de 4 tempos a gasolina por meio de um
acoplamento flexível. O controle do motor é feito pelo inversor de frequência em
conjunto com o computador.

Figura 26 - Concepção 3.

A terceira concepção como já foi mencionado é mais compacta que as
demais. Suas vantagens residem na presença de um motor elétrico AC, na utilização
de uma célula de carga que alia ótimo desempenho ao custo intermediário, no uso
de um sensor laser como medidor de rotação já que este pode ser utilizado na
posição desejada desde que aponte o laser para o eixo girante. O controle por
inversor de frequência é extremamente flexível e permite uma variedade de ensaios
além de ser capaz de partir o motor a combustão interna, é programável e tem
conexão com computador. O MCI 4 tempos a gasolina tem um custo acessível e
pode ser ligado diretamente ao freio desde que este seja dois polos. A desvantagem
está na inércia do mancal e do motor podem prejudicar medições mais precisas e no
alto custo do inversor de frequência, porém os benefícios compensam o preço.
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4.2.2 Método dos Princípios Inventivos
Aplicou-se o método dos princípios inventivos ao sistema a procura de uma
nova concepção.
O sistema técnico (ST) é identificado como a Bancada de Teste Para Motor
Estacionário, cujas funções principais são apresentadas na Tabela 12.
Através da Tabela 12, proposta por De Carvalho e Back (2001), faz-se uma
análise do sistema técnico, após a qual se busca formular contradições técnicas,
como proposto por Altshuller (1998).
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Tabela 12- Passos MPI.
1. Identificação do Sistema Técnico (ST)
2.Identificação da função ou funções
principais do ST

3.Identificação dos principais elementos
do ST e de suas funções

Bancada de teste para motor a combustão interna
Ensaio de torque e potência de um motor pequeno com
segurança e confiabilidade.
Motor a combustão interna: Alvo da medição de torque e
potência
Freio: Frear o MCI para mensurar o torque e rotção
Medidor de torque: Mensurar o torque gerado pelo motor
Medidor de rotação: Mensurar a rotação e por consequencia
a potência gerada pelo motor.
Transmissão: Ligar o motor ao freio.
Controle: Controlar a frenagem do motor por meio do freio
Pórtico: Suportar as cargas estáticas e dinâmicas do sitema
motor-freio e seus periféricos
Rodas: Mover e direcionar o equipamento
Coxins: Reduzir e isolar as vibrações
O MCI é partido e inicia a rotação do eixo, o motor é acelerado
até a maxima rotação livre de qualquer força contrária.

4.Descrição do funcionamento do ST.

5. Levantamento dos recursos

6.Identificação da característica desejada
a ser melhorada ou da característica
indesejada a ser reduzida, eliminada ou
neutralizada no ST
7.Formulação do resultado final ideal
(RFI)

Energia é enviada até o freio para exercer uma força contrária
a rotação do MCI. Em resposta a força contrária do freio há
uma redução da rotação do MCI. Ligado ao freio há um
intrumento capaz de medir o toque gerado por esta frenagem.
E ligado ao eixo um instrumento capaz de mensurar a rotação
do MCI.
Definida a rotação desejada são anotados os valores desta e
do torque. Feito isso para várias rotações distintas é possivel
traças as curvas de torque e potência do motor.
Substância: combustível, ar, óleo, areia (ancoragem por
peso), gases de escape, motor, freio.
Energia: calor do ambiente, energia elétrica,energia solar,
energia cinética dos resíduos, energia química do combustível,
energia térmica dos gases de escape, pressão e velocidade
dos gases de escape, energia térmica do ar, energia cinética
do ar, energia
Espaço: Espaço ao redor do aparelho, espaço interna do
pórtico
Campo: gravitacional, centrífugo, diferença de alturas, pressão
do ar, térmico
Tempo: pré-operação, operação, tempo de aceleração e
frenagem, limpeza.
Informação: Troca térmica, troca mássica, pressão, potência
do motor.
Redução do peso, facilidade na obteção do torque e potência,
facilidade de transporte e (des)montagem.
O equipamento fornece os valores de torque e potência com
exatidão e segurança ao operador

Após a análise do ST, a Tabela 13 foi usada e, partir dela, faz-se uso direto
dos princípios inventivos, PIs. Assim, chegou-se às ideias mostradas na Tabela 14,
Tabela 15 e na Tabela 16, respectivamente para os problemas de redução de peso,
facilidade no transporte e (des)montagem, e facilidade na obtenção dos valores de
torque e potência.
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Tabela 13 - Princípios inventivos.

.
Fonte: (ALTSHULLER, 1998)

Para o problema da redução do peso, os únicos PIs que inspiraram ideias
que interessantes foram os PIs 1 (segmentação ou fragmentação) e 28 (substituição
dos meios mecânicos). Para a melhora na facilidade de transporte e (des)montagem,
os princípios inventivos considerados foram os PIs 1 e 15 (dinamização). Já para
facilitar a aquisição dos valores de torque e potência o PI escolhido foi o 6
(universalização).

Tabela 14 - Utilização direta dos PIs para o problema de redução de peso.

Princípio Inventivo
P.I.1 - Segmentação ou
fragmentação

P.I.28 - Substituição dos
meios mecânicos

Redução de Peso
Ideias
Usar areia armazenada em recipientes plásticos para
ancorar o pórtico base. Assim é possivel transportar
pequenas quantidades de cada vez. Além de ser
barata a areia e o plástco não produzem ruidos
quando submetidos a vibração
Substituir componentes pesados. Usar tubo mais
fino porém com maior dimensão para suprir as
cargas
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Tabela 15 - Utilização direta dos PIs para a melhora no transporte e (des)montagem.

Facilidade no transporte e (des)montagem
Princípio Inventivo

Ideias

P.I.1 - Segmentação ou
fragmentação

Dividir a estrutura em dois pórticos, um sendo a
mesa base (mais pesada) e o outro a moldura onde
são fixados os componentes dinâmicos.
Usar a mesa base como painel de controle atráves
de um mecanismo dobrável que facilita o transporte e
torna o projeto mais dinâmico
Usar engates elétricos rápidos nos pontos de
separação dos componentes

P.I.15 - Dinamização

Tabela 16 - Utilização direta dos PIs para o problema na obtenção do torque e potência.

Facilidade na Obtenção do Torque e Potência
Princípio Inventivo

Ideias

P.I.6 - Universalização.

Usar paraelhos prontos para medir o torque e a
rotação. Como balança de peso e tacômetros, assim
o mesmo componente que mede também mostra os
resultados

Com as novas ideias levantadas foi elaborada uma nova concepção de
bancada usando como ponto de partida a concepção 3, melhor avaliada pelo autor
entre as 3.
A concepção 4, Figura 27, em muito se assemelha a 3, salvo as diferenças
de apresentar conectores elétricos rápidos nos pontos de separação da estrutura,
possuir uma balança de peso digital no lugar da célula de carga, ter um tacômetro
laser no lugar do sensor laser. O pórtico base sofreu mudança no peso de
ancoragem, agora com dois recipientes plásticos para armazenar areia como lastro e
na mesa onde se encontra o computador que antes era de uma estrutura tubular
passou a ser de madeira e com um mecanismo de dobra facilitando o transporte.
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Figura 27 - Concepção 4.

Para a futura aplicação de um software didático, com mais recursos, a
utilização da balança e do tacômetro provavelmente será substituída por uma célula
de carga e um sensor indutivo unido a uma roda fônica respectivamente, porém
neste momento, levando em consideração o objetivo deste trabalho, o custo destes
componentes e todo estudo feito até o momento, as melhores saídas encontradas
provavelmente estão na concepção 4. Porém para se ter certeza da escolha certa
podemos usar o método da Matriz de Pugh Adaptada (BACK, OGLIARI, et al., 2008)

4.2.3 Matriz de Pugh Adaptada
Ao aplicar o método da Matriz de Pugh Adaptada (BACK, OGLIARI, et al.,
2008), se escolheu como produto de referência, a aplicação que constituía a melhor
solução do mercado pode ser visualizada na Figura 21. Maiores informações sobre o
produto de referência são encontradas na Seção 4.1.2.

83

Após a determinação do produto de referência, cada uma das 3 concepções
desenvolvidas foi comparada a ele, segundo os critérios da Tabela 17, a partir do
que se gerou a pontuação total de cada concepção e escolheu-se a de maior
pontuação.
Tabela 17 -Pontuação utilizada na avaliação de concepções através da matriz de Pugh
adaptada

Pontos

Avaliação

1

Quando a concepção possui desempenho superior frente ao
produto de referência (P.R.) no requisito analisado.

0

Quando a concepção possui desempenho semelhante ao P.R.

-1

Quando a concepção possui desempenho inferior ao P.R.

A matriz de avaliação completa, ou matriz de Pugh modificada, é vista na
Tabela 18, e baseando-se em seus resultados, a concepção 3 desenvolvida na
matriz morfológica que é muito semelhante a concepção 4 elaborada através do
MPI, sendo esta última escolhida como a concepção de banco de testes a
desenvolver.
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Tabela 18 - Matriz de Pugh
Matriz de Pugh
Matriz Morfológica

Produto de Referência

Requisito Técnicos

Necessidade do Cliente

MPI

Pontuação

279

0

0

1

1

1

Eficiência de operação

Potência do motor

284

0

0

-1

1

1

Baixo custo produto

Número de peças

306

0

1

1

1

1

Leve/ Fácil Transporte

Massa

250

0

-1

0

1

1

Facilidade de manutenção

Tempo de (des)montagem

211

0

0

1

1

1

Facilidade de limpeza

Tempo de limpeza

56

0

0

0

0

0

Ser durável

Durabilidade do produto

196

0

-1

0

0

0

Rapidez de operação

Tempo de frenagem

130

0

0

0

0

0

Rapidez de operação

Tempo de pré-operação (preparação)

102

0

0

0

0

1

Facilidade da operação

Número de ensaios diferentes

260

0

-1

-1

-1

-1

Eficiência de operação

Consumo combustível

123

0

-1

-1

0

0

Ergonommia

Altura do chão

100

0

-1

-1

0

0

Baixo custo produto

Custo ao consumidor

318

0

1

1

1

1

Baixo custo operacional

Custo operacional,

121

0

0

0

1

1

Baixo custo Manutenção

Custo de substituição do equipamento mais caro

163

0

1

1

1

1

196

0

1

1

1

1

Compacta/ Fácil transporte Dimensões

Não expor operador a risco Exposição a riscos em potencial
Pouco ruído

Nível de Ruído

182

0

-1

-1

-1

-1

Pontuação Relativa

-128

524

1686

1788
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5 PROJETO PRELIMINAR E DETALHADO
As análises realizadas no projeto conceitual resultaram na escolha da
concepção 4 gerada pelo MPI. Que é muito semelhante a concepção 3 gerada
através método da matriz morfológica, cujos princípios básicos, da bancada de
testes didática, são a medição de torque e potência, de um MCI. Feita mensuração
ponto a ponto através de aparelhos de medição, com uma estrutura compacta, leve,
móvel, segura, utilizando como freio um motor por corrente alternada controlado por
um inversor de frequência e tendo como painel de controle um notebook posto sobre
uma mesa acoplada a bancada.
Nesta fase o layout final do produto será alcançado, através de cálculos e
dimensionamentos e seleção dos componentes comerciais pela viabilidade do
projeto, tanto econômica quanto técnica. Após a seleção dos componentes,
dimensionamento e projeto 3D mais 2D teve início a montagem. Com o protótipo
pronto, pelo método FMEA foram analisados pontos problemáticos e feitas
correções. O FMEA se deu neste momento, pois com o protótipo pronto visualmente
era possível compreender e identificar melhor os pontos com potencial falha.
Resolvidos os problemas, rotinas de teste foram criadas e aplicadas à
bancada e os resultados foram colhidos. A divisão das etapas principais do projeto
preliminar citadas estão diagramadas da Figura 29.
Então ao final dessa fase o protótipo é avaliado através de testes. Para a
realização dos testes, foi adotado um ciclo de processo baseado no ciclo PDCA. O
ciclo PDCA, segundo Campos (2004), consiste em “um caminho para se atingirem
as metas”. PDCA são iniciais das palavras inglesas Plan (Planejar), Do (Executar),
Check (Verificar) e Act (Atuar). O ciclo PDCA propõe um método de planejamento,
execução, verificação e atuação sobre um processo, neste caso o ensaio, visando a
melhoria contínua da bancada e dos testes. Com base nessa ideia é que o fluxo
para realização dos testes foi elaborado, e está representado na Figura 28.
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Figura 28 - Ciclo do processo de Execução dos testes

Este ciclo consiste em cinco etapas:
1. Planejar Teste: Consiste em definir o objetivo para qual o teste será
realizado, definindo metas a serem atingidas e o método de como o teste será
realizado;
2. Realizar Teste: etapa onde o protótipo é posto a prova através do método
definido anteriormente. Nessa etapa são mensurados os parâmetros descritos na
meta;
3. Checar Resultados: Nessa etapa são comparados os resultados com as
metas estabelecidas, definindo quais parâmetros estão de acordo com o esperado e
quais necessitam melhorar;
4. Analisar Resultados: Os parâmetros que não atingiram as metas são
analisados nessa etapa. As causas do problema são identificadas e as ações de
reparo para a mesma são definidas;
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5. Desenvolver

Melhorias:

Nesta

etapa

as

ações

de

reparo

são

transformadas em melhorias no protótipo que passará novamente pelo teste para
verificar se agora os parâmetros falhos atingem as metas e verificar se o

Projeto Preliminar

desempenho dos outros não sofreu interferência devido às mudanças realizadas.

Seleção, dimensionamto e
projeto de componentes

Fabricação de componentes

Montagem do protótipo

FMEA

PDCA

Figura 29 - Fases Projeto Preliminar.

5.1 SELEÇÃO, DIMENSIONAMETO E PROJETO DE COMPONENTES
Neste momento há uma série de elementos a serem abordados num mesmo
tópico, ou seja:
a)

Dimensionamento;

b)

Seleção;

c)

Projeto.

Todos itens acima estão agrupados, pois, estas tarefas estão interrelacionadas, ou seja, há uma dependência grande entre os componentes
selecionados e o dimensionamento que guiará o projeto da estrutura que os
envolvem.
Para iniciar esta parte do trabalho foi necessário dividir e sequenciar a
ordem dos acontecimentos partindo dos componentes comerciais de maior
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relevância e menor oferta no mercado, indo até os passíveis de modificação
(dimensionamento) e componentes comerciais com maior flexibilidade. Para
esclarecer melhor a sequência de trabalho do projeto preliminar fez-se uso do
diagrama de blocos da Figura 30.

Seleção do conjunto
Motor - Freio

Dimensionamento e
seleção do sistema de
transmissão

Seleção do inversor de
frequência

Dimensionamento do
pórtico principal

Dimensionamento da
moldura de suporte dos
componentes e seleção
do coxim.

Seleção dos medidores
de rotação e torque

Seleção do rodízio

Seleção dos recipientes
de armazenamento e
mecanismo de abertura
da mesa.

Dimensionamento do
sistema elétrico.

Figura 30 - Diagrama de blocos sequência de trabalho da primeira fase do projeto preliminar.

A seguir cada bloco acima será trabalhado, ao final todos os componentes
serão selecionados, todos os dimensionamentos feitos e os pré-desenho prontos
para o início da próxima fase, a fabricação.

5.1.1 Seleção do Conjunto Motor-Freio
O centro de todo o trabalho proposto está na dupla motor e freio, portanto é
de extrema importância o correto entendimento para a correta seleção destes. O
motor a combustão interna é o principal elemento de qualquer banco de provas, pois
este será o objeto de estudo da bancada didática, dele serão mensurados o torque e
a potência gerados. E o freio é responsável por transferir através da frenagem do
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MCI o torque gerado à balança de medição que medirá a força aplicada pelo braço
(alavanca).

5.1.1.1

Motor a combustão interna

O motor estacionário quatro tempos, a gasolina, com refrigeração a ar,
potência máxima de 1,8kW e torque máximo de 4,31N.m (0,44kgf.m) a 3000rpm, da
marca Mitsubishi, modelo GT240, que pode ser comparado ao modelo GT241 com
suas características indicadas no Anexo B, foi escolhido como o motor adequado
para aplicação pelas seguintes razões:
a) Ser o menor motor 4 tempos (menor potência e torque) disponível no
mercado nacional com baixo custo, nota fiscal no Anexo A.
b) Ter como fabricante a Mitsubishi, uma fabricante de renome
internacional com alta qualidade e durabilidade de seus produtos;
c) O fabricante fornece as curvas de torque e potência do motor
estacionário GT241, Figura 31, essas curvas servirão de comparação
para a análise de resultados do motor GT240.
O motor a combustão necessariamente deve ser 4 tempos, porque a
concepção escolhida foi a 4, assim sendo, o motor é ligado diretamente ao freio sem
que a rotação sofra qualquer tipo de redução. Como os motores elétricos de corrente
alternada 2 pólos tem uma rotação de até 3600rpm, Tabela 19, quando alimentados
pela tensão de rede com 60Hz, e até 7200rpm de rotação máxima alimentados por
inversor de frequência. Os motores 2 pólos, então, se enquadram na rotação do MCI
4 tempos com até 4000rpm determinados pelo fabricante para manter a
durabilidade. Motores 2 tempos de baixa potência apresentam rotações de até
11000rpm o que levaria a necessidade de redução da rotação e, consequentemente,
proporcional aumento do torque.
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Figura 31 - Curvas de torque e potência do motor Mitsubishi GT241.

Além da baixa rotação o motor 4 tempos é menos poluente, é o mais
utilizado no mundo tanto em veículos quanto em geradores, não consome óleo junto
ao combustível apresentando menor custo de operação e é facilmente encontrado a
venda em lojas e sites.
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Tabela 19 - Rotação máxima (RPM) para operação segura de motores padrão acionados por
inversores de frequência.

Fonte: (WEG, 2015)

Ao abrir o Motor estacionário Mitsubishi notou-se uma arquitetura mais
robusta e elementos de melhor qualidade, estes pontos positivos podem ser vistos na
Figura 32 e Figura 33. A engrenagem do comando de válvulas que na maioria das
outras marcas é de plástico no GT240 é de aço. Já o comando de válvulas além de
possuir uma arquitetura diferenciada é robusto.
As curvas de torque e potência são importantes para calibração do
dinamômetro, com elas é possível saber se todo o trabalho realmente atingiu os
resultados esperados.
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Figura 32 - Parte interna do motor estacionário GT240 Mitsubishi. 1 – Governor; 2 – Biela; 3 –
Virabrequim; 4 – Comando de válvulas; 5 – Pescador.

Figura 33 - Balancinho do motor estacionário GT240 Mitsubishi.
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Motores estacionários geralmente são aplicados em geradores, onde a
velocidade de rotação precisa permanecer constante, e para esta aplicação é
necessário o uso de um governador centrífugo - governor de rotação, governador de
rotação

ou

regulador

de

rotação

-

que é

um

tipo

específico

de

dispositivo regulador que controla a velocidade de um motor através da regulação da
quantidade ar de admitido, de forma a manter uma velocidade aproximadamente
constante, qualquer que seja a carga (até o limite do motor) ou as condições de
fornecimento de combustível. Este controle é feito por meio proporcional mecânico
(DARTORA, 2005).
Para o uso em dinamômetro onde torque e rotação devem ser mantidos
constantes, para que seja possível mensura-los com precisão, o regulador de
rotação do motor GT240 foi retirado, na Figura 34 é possível vê-lo em detalhes e, ao
lado, na parte interna o MCI sem o governor.

Figura 34 – Regulador de rotação a esquerda e motor GT240 sem regulador de rotação a
direita.

5.1.1.2

Freio

Como já foi mencionado o freio é um motor de corrente alternada com 2
pólos. Consultando fornecedores WEG, o motor de corrente alternada mais
comercial, e consequentemente com melhor custo-benefício são os trifásicos W22,
mais especificadamente da linha Plus. Para frear o MCI com potência máxima de
2,4cv (1,8kW) e 4,31N.m a 3000rpm

é necessário que as curvas de torque e

potência do motor elétrico fiquem acima do GT240. Para tanto geralmente é usado
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um motor elétrico com potência e torque superior, mas neste trabalho por questões
de custo e redução dimensões foi escolhido um motor de 2cv (1,5kW), conjugado
nominal (torque) de 4,24N.m a 3385rpm, da marca WEG modelo W22 Plus como
freio,

especificações

no

Anexo

C.

O

motor

elétrico

conta

com

certos

superdimensionamentos que podem ser usados como o fator de serviço e o
sobrecarga ocasional.
O fator de serviço representa uma reserva de potência que o motor possui e
que pode ser usada em regime contínuo (este tipo de regime é também chamado de
regime S1, de acordo com as normas nacionais e internacionais). A potência que
pode ser obtida do motor é assim a potência nominal (indicada na placa) multiplicada
pelo fator de serviço. Um motor de potência de 1,5 kW e com fator de serviço de
1,15 pode trabalhar continuamente com 1,5 ⋅1,15 = 1,73 kW em regime contínuo.
Quando não for indicado um fator de serviço, significa que o motor não possui
reserva de potência. Quando a potência efetivamente utilizada corresponde à
nominal multiplicada pelo fator de serviço deve-se admitir uma elevação de
temperatura de 10°C além do limite de temperatura da classe de isolação do motor.
De acordo com as normas, quando o fator de serviço for utilizado, pode também
haver alterações em algumas das características do motor, tais como o fator de
potência e o rendimento. Contudo, o torque de partida, o torque máximo e a corrente
de partida não devem sofrer alterações (WEG, 2015).
Sobre a sobre carga conforme norma ABNT NBR 17094, os motores com
potência nominal até 315 kW e tensão nominal inferior ou igual a 1 kV devem ser
capazes de suportar uma corrente igual a 1,5 vez a corrente nominal durante 2
minutos, no mínimo. (WEG, 2009)
Portanto é possível chegar bem próximo a potência deseja fazendo-se uso
do fator de serviço, mesmo assim a potência máxima não seria atingida a não ser
que o motor trabalhe acima desse limite de potência, isto é, trabalhar em sobre
carga. A potência máxima (1,8kW a 4000 rpm) pode ser medida através do motor de
indução com uma ínfima sobrecarga de 4%. Já o torque máximo do MCI pode ser
obtido sem problemas à 3000 rpm já que está a apenas 1% do conjugado nominal
do freio. Caso haja a necessidade o MCI poderá ter sua potência reduzida por meio
de uma redução na rotação. Pela Figura 31 é possível observar que abaixo de
3800rpm a potência no motor é inferior a 1,7kW.
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Para limitar a rotação máxima do motor estacionário é necessário limitar a
aceleração máxima do motor em 3800rpm, isso é feito pelo ajuste do parafuso (área
circulada) da Figura 35 com ajuda de um tacômetro laser, é possível assim ler a
rotação no motor à medida que o acelerador é ajustado.

Figura 35 - Limitador de aceleração GT240.

Com a rotação limitada a 3800rpm a curva de torque e de potência seriam
alteradas, ficando abaixo das curvas da Figura 31 (rotação máxima de 4000rpm).
A critério de dimensionamento a comparação entre as curvas de torque e
potência do MCI standard e do motor elétrico controlado por um inversor de
frequência estão representadas nas Figura 36 e Figura 37. É possível observar que
tanto o conjugado nominal como a potência nominal ficam abaixo das curvas do
motor GT240. Porém se for usado o fator de serviço de 1,15 fica evidente que a
frenagem ocorrerá sem dificuldades.
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Toque MCI

Torque nominal, motor de indução

Torque 15% maior, motor de indução.
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Figura 36 - Comparação entre curvas de torque do MCI e do motor elétrico.

Potência MCI

Potência com F.S. = 1,15

Potência nominal, motor de indução
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Figura 37 - Comparação entre curvas de potência do MCI e do motor elétrico

Feita a seleção do conjunto motor estacionário e motor elétrico o próximo
passo é selecionar e dimensionar o conjunto de transmissão de torque. Neste
sistema está o acoplamento entre os motores e conjunto que transmite a força de
frenagem até a balança de medição.
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5.1.2 Dimensionamento e Seleção do Sistema de Transmissão de
Torque.
Este sistema engloba a seleção do acoplamento entre os motores e o
dimensionamento dos componentes que serão responsáveis por transmitir o torque
até a balança onde a força de frenagem será mensurada.

5.1.2.1

Seleção de acoplamento flexível.

Para a correta seleção do acoplamento são necessárias algumas
informações como torque máximo do sistema, rotação máxima, diâmetro dos eixos,
comprimento dos eixos e dimensões das chavetas.
Neste trabalho o torque máximo é de 4,31N.m gerado pelo motor GT240, a
rotação máxima é de 4000rpm, o diâmetro do eixo do MCI é de 15,85mm com
comprimento útil de 48mm e chaveta quadrada de 3/16”, o diâmetro do eixo do
motor elétrico é de 19mm com comprimento útil de 28mm e chaveta quadrada de
6mm.
Há também a necessidade de que o diâmetro externo do acoplamento seja o
menor possível. Assim o mancal de rolagem do motor será consequentemente
menor, este dispositivo será esclarecido mais adiante este motivo.
Com as especificações acima, o acoplamento escolhido é o GM-01, Figura
38, da Dagross cujas especificações estão presentes na Tabela 20. Este
acoplamento além de se encaixar perfeitamente com as necessidades do trabalho,
pelo torque máximo de 5Nm, rotação máxima de 8000rpm e diâmetro externo de
41mm, conta ainda com as seguintes características (DAGROSS, 2015):
a)

Elemento elástico em borracha com elevado grau de absorção de
vibrações e resposta elástica.

b)

Construção que transmite o torque por compressão.

c)

Boa elasticidade de torção, com maior grau de absorção de
vibrações e melhor resposta elástica.

d)

Usado em altas ou baixas velocidades.

e)

Silencioso, dispensa lubrificação e manutenção.
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f)

Permite reversão de rotação e possibilita trabalhar em qualquer
posição.

g)

Ótima relação peso/potência transmitida.

Figura 38 - Acoplamento GM-01 da fabricante Dagross.
Fonte: (DAGROSS, 2015)

Tabela 20 - Dimensões acoplamento Dagross GM-01

Fonte: (DAGROSS, 2015)

5.1.2.2

Dimensionamento da transmissão de torque

Torque ou conjugado,
multiplicada pela sua distância(

é aplicado em determinado ponto é igual a força(
em relação ao centro de rotação P..
(Eq. 9)
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Apresentado o significado de torque, é visível sua obtenção pela força
aplicada a uma certeza distância no intuito de rotacionar determinado objeto. No
problema proposto neste trabalho a medição do torque se dá pela frenagem do MCI
realizado pelo motor elétrico, que ao frear tenderá a rotacionar ao redor do próprio
eixo, porém seu giro será detido por uma balança ligada ao freio por meio de um
braço conectado a flange do motor de indução.
O dimensionamento de todo o sistema foi feito pelo programa Solidworks
2015. Após o modelamento 3D foi feita a simulação por métodos infinitos
considerando os esforços atuantes. O detalhamento 2D dos componentes
dimensionados na seção 6.1 serão apresentados na seção 8 (Projeto Detalhado).
Na Figura 39 estão imagens 3D do sistema de transmissão de torque. Na
imagem A. e B. duas vistas isométricas da montagem do conjunto, na imagem C.
estão inumeradas as peças que compõe o sistema com exceção dos parafusos e
porcas. A imagem D, mostra o conjunto de transmissão de torque ligado ao MCI e ao
motor de indução.
O modelo 3D antes de chegar na concepção pronta da Figura 39, passou
por uma análise estrutural onde foram avaliadas as tensões e deslocamentos aos
quais são submetidas as peças inumeradas.
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Figura 39 - Sistema de transmissão de torque.

A montagem das peças 1 e 2 recebeu o nome de Flange de Torque, pois
esta montagem liga o motor de indução à balança e ao Mancal de Rolagem.
Buscando um menor deslocamento, oriundo das cargas atuantes, e utilizando
materiais de descarte encontrados na empresa Escoll Engenharia de Solos Ltda,
aço AISI 1020. foram modeladas as peças 1 e 2 em 3D, foi feita a montagem para
então simular os esforços atuantes, nos corpos rígidos, que nesse caso se limitam
ao peso do motor elétrico e ao torque na ponta do braço. Na Figura 40 o
deslocamento devido a aplicação uma força, igual ao peso do motor elétrico. Isto é,
a aplicação de uma carga de 15Kgf a 143,7mm (centro de massa do motor de
indução, localizado axialmente). E uma força igual a 25,1N também apontando para
baixo no fura na ponta do braço. A Figura 41 mostra os pontos de tensão para as
mesmas cargas aplicadas.
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Figura 40 - Deslocamentos devido a cargas aplicadas na Flange de Torque.

Figura 41 - Tesões de Von Mises oriundas das cargas aplicadas na Flange de Torque.

A segunda e última montagem do sistema de transmissão de torque é o
Mancal de Rolagem, Figura 42, recebe este nome pela semelhança tanto
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visualmente com funcionalmente a um mancal. É composta pelas peças 2,4 8 e 9,)
da Figura 39. As peças 5 (acoplamento flexível), 6 (anéis elásticos internos e
externos) e 7 (rolamento de esferas) são peças comerciais, já foram tratados ou
serão abordados mais adiante separadamente.

Figura 42 - Vista isométrica do Mancal de Rolagem sem os parafusos.

Para simular o Mancal de Rodagem, foi usado a função carga remota no
módulo simulação do SolidWorks, como feito na montagem anterior, utilizando aço
AISI 1020 e tratando os componentes como corpos sólidos. O que varia agora é a
distância de aplicação da carga e o valor da carga, maior por ter o peso da Flange
de Torque.
Considerando o ponto central da face em forma de anel mais próxima da
Flange de Torque como sistema de coordenadas cujas componentes estão
orientadas de acordo com as figuras 46 e 47. A carga aplicada igual a 179,13N está
a 143,3mm em relação ao ponto de referência no eixo Z e 15,64mm em relação ao
eixo X, exatamente no novo ponto centro de massa. A Figura 43 e a Figura 44
correspondem, respectivamente, ao descolamento e as tensões geradas pela carga
aplicada.
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Figura 43 - Deslocamentos devido a cargas aplicadas no Mancal de Rodagem.

Figura 44 - Tensões devido a cargas aplicadas no Mancal de Rolagem.

Em ambas simulações feitas buscou-se deslocamentos mínimos, menores
que um milímetro para que os deslocamentos não reduzam a precisão durante as
medições de torque, além de reduzir a vibração.
Na Figura 39, na imagem C item 7 nota-se a existência de um rolamento que
tem seu diâmetro interno obrigatoriamente maior que o raio externo do acoplamento
flexível mais espessura da parede do tubo onde ele ficará alojado, por isso a
necessidade de um acoplamento com menor diâmetro externo possível. O rolamento
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escolhido foi o 6010 aberto da marca SKS, Figura 45, rolamento com baixo custo e
capaz de suportar o peso do motor e suas flanges. O dimensionamento foi feito por
médio do catálogo NSK (NSK BRASIL, 2013)
Primeiro foi necessário determinar as componentes
(força radial) da força resultante no rolamento
46. O peso do motor elétrico

(força axial) e

, esquema representado na Figura

é de 15kgf, e seu centro de massa está a 173,5mm

do ponto central rolamento p, e que o peso da Flange de Torque

é de

aproximadamente 3,5kgf e localiza-se a 17,2mm de p o momento resultante aplicado
no ponto p é de aproximadamente 2,7kgf.m. Já o valor da força resultante no
rolamento

é igual a 82,15kgf, desconsiderando a força radial e considerando

coeficiente de carga

temos que:
(Eq. 10)

Figura 45 - Propriedades do rolamento 6010.
Fonte: (NSK BRASIL, 2013)

Pela Tabela 21 utilizando o valor máximo de
igual a 1,5,

resulta em 123,2kgf.

para a operação normal,
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Figura 46- Esquema aproximado das forças atuantes no rolamento.

Tabela 21 - Valores de Coeficiente de Carga fw.

Fonte: (NSK BRASIL, 2013)

Com a força radial é necessário realizar o cálculo da carga dinâmica
equivalente

que é igual a:
(Eq. 11)
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Onde

representa o coeficiente de carga radial e

o coeficiente de carga

axial, como neste modelo desprezou-se a força radial pro presumir ser muito
pequena a equação se resumiu a:
(Eq. 12)

Para encontrar o valor de
onde

primeiro é necessário encontrar o valor de

é igual a 15,6 (Figura 45) e

em 1,13. Interpolando o valor de

,

(carga estática) igual a 1700kgf, resultando

chega-se ao valor de 1,55 e por consequência

em 187,3kgf. Ou seja, a carga dinâmica

suportada pelo rolamento é no mínimo

11,85 vezes maior que a carga dinâmica equivalente .
Tabela 22 - Carga dinâmica equivalente.

Fonte: (NSK BRASIL, 2013).

5.1.3 Seleção do Inversor de Frequência
Como foi visto na seção 2.4 o melhor método de controle em inversores de
frequência é o vetorial, portanto, o inversor deste trabalho deve ter este tipo de
controle. A questão da implementação de sensorless ou encoder é necessário que
haja a possibilidade de utilização de um encoder caso o modo sensorless mostre-se
incapaz de aferir razoavelmente o valor da rotação do motor. Outra função que o
inversor deve ter é conexão com computador, para suprir a necessidade da
concepção 5, e também precisa funcionar com CLP para ser passível de
programação nas rotinas de trabalho (ensaios a serem feitos). É importante a
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utilização de um inversor com menor custo possível visto as limitações financeiras
do autor.
Para seleção do inversor, optou-se pela mesma marca do motor de indução
trifásico da WEG, o modelo escolhido foi o CFW500, Figura 47. O inversor de
frequência CFW500 é um acionamento de velocidade variável de alta performance
para aplicações onde é necessário o controle de velocidade e torque em motores de
indução trifásicos. Possui controle vetorial (VVW) ou escalar (V/F), SoftPLC, que
agrega funções de CLP (Controlador Lógico Programável).

Figura 47 - Inversor de frequência CFW500.
Fonte: (WEG, 2015)

O modelo CFW500 apresenta entre outras as seguintes características
básicas (WEG, 2015):
a)

Tensão de alimentação monofásica ou trifásica.

b)

Controle vetorial (VVW) ou escalar (V/F).

c)

Módulos plug-in selecionáveis.

d)

Filosofia Plug & Play.

e)

Porta RS485 incorporada (em qualquer módulo plug-in selecionado).

f)

SoftPLC - funcionalidades de CLP incorporadas.

g)

IGBT de frenagem (disponível nos tamanhos B e C).
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Outro ponto importante são os recursos que esta poderosa ferramenta
consegue fornecer, (WEG, 2015):
a)

Senha para a proteção da programação.

b)

Unidades especiais de engenharia (RPM, ºC, Nm, mA, %, kW, kWh,
entre outros).

c)

Backup de todos os parâmetros (via software SuperDrive G2, cartão
de memória ou memória do CFW500).

d)

Possibilidade de salvar até 2 programações diferentes na memória
do CFW500.

e)

Compensação de escorregamento.

f)

Boost de torque manual ou automático (modo escalar V/F) ou
autoajuste (modo vetorial VVW).

g)

Rampas de aceleração/desaceleração.

h)

Frenagem CC g Frenagem reostática.

i)

Flying start / ride through.

j)

Proteção de sobrecarga e sobretemperatura no motor e nos IGBTs.

Pelas características e recursos oferecidos pelo inversor CFW500pode vir a ser
a ferramenta que supre as necessidades e possibilita no futuro o aprimoramento
deste projeto de uma simples bancada para medir torque potência para uma
bancada onde ensaios de atrito, taxa compressão, avaliação dos gases da exaustão,
análise de mistura ar/combustível, entre outros serão possíveis.
A próxima seção será abordada a escolha dos equipamentos de medição
usados nos ensaios de torque e potência.

5.1.4 Seleção dos Medidores de Rotação e Torque
Para aferir a rotação do motor buscou-se um equipamento que não
oferecesse qualquer risco ao usuário e fornecesse a precisão necessária à
confiabilidade dos dados obtidos. Para tanto o tacômetro ótico (laser) se mostrou a
melhor opção. O modelo e marca escolhida foi o TC5005 da ICEL, Figura 48. O ideal
seria a utilização de um encoder ligado ao motor que mostraria diretamente no
computador a rotação com precisão, mas os custos envolvidos na compra do
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encoder e do módulo encoder para o inversor CFW500 foram proibitivos neste
trabalho.

Figura 48 - Tacômetro laser TC5005.
Fonte: (FERRAMENTAS KENNEDY, 2015)

Este medidor de rotação apresenta as seguintes características (ibidem):
a)

Funções: RPM, memorização do valor máximo, mínimo e da última
leitura e seleção automática de escala.

b)

Distância de detecção: 50 a 500mm.

c)

Tempo de resposta: 1 vez por segundo (acima de 60 RPM).

d)

Indicação de Bateria gasta: O visor exibirá um aviso quando
restarem apenas 10% da carga útil.

e)

Temperatura e umidade de operação: De 0º a 50ºC.

Para medir o torque é necessário a utilização de algum dispositivo que meça
a força aplicada pelo braço de força gerado pela frenagem do MCI, a opção mais
adequada para um produto seria a utilização de uma célula de carga ligada ao
modulo CLP do inversor de frequência e este ligado ao computador através de um
software que seria a interface usuário, porém seria necessário um trabalho de
conclusão de curso apenas para realizar esta tarefa, e para fins deste protótipo a
concepção 4 representa menor custo e maior praticidade de uso. Então, será usada
uma mini balança digital para obtenção da força gerada na ponta do braço de
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alavanca pela frenagem do MCI. A balança escolhida é da marca WeiHeng, Figura
49, oferece precisão de 5g entre 0 e 10kg, região de medição, porém é capaz de
medir até 50kg com precisão menor (10g).

Figura 49 - Mini balança digital com gancho.

5.1.5 Dimensionamento da Moldura de Suporte dos Componentes e
Seleção do Coxim.
No capítulo 11 do livro Engine Testing de Martyr e Plint (2012), mostra que
para ensaios onde não há grande variação de temperatura o conjunto motor
dinamômetro pode ser fixado a um quadro rígido montado sobre suportes macios,
como isoladores de vibração que neste trabalho não do tipo coxim.
No caso em questão acredita-se que a variação de temperatura será
pequena pelo porte do motor, então, será dimensionado um quadro (moldura),
Figura 50, que receba o sistema motor-dinamômetro. Pela rigidez estrutural, pelo
baixo custo e pela facilidade na montagem o perfil escolhido para dimensionamento
foi do tipo cantoneira, agora é necessário verificar a viabilidade deste, para quais
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dimensões o suporte resistirá as tensões geradas e em quais as frequências entrará
em ressonância.

Figura 50 - Moldura da bancada didática.

Primeiro veio a seleção do coxim, pois além de isolar a vibração da moldura
é responsável por possíveis deslocamentos verticais, tangentes e rotacionais. Desta
forma são admissíveis até 3 graus a mais de liberdade no sistema se comparado a
uma moldura fixa nos 4 mesmos pontos onde estarão os coxins.
Para se obter o perfeito dimensionamento dos amortecedores de vibração a
empresa Vibra-Stop foi contatada, ela possui um departamento de engenharia
especializado para a correta escolha do coxim assim como uma grande variedade
de

produtos

produzidos

em

território

nacional.

Para

se

obter

o perfeito dimensionamento dos amortecedores, são necessárias as seguintes
informações:
a)

Denominação do maquinário: Dinamômetro.
a. Motor estacionário com potência máxima de 1,8kW e torque máximo
de 4,31N.m (0,44kgf.m) a 3000rpm
b. Motor de indução trifásico com 2cv (1,5kW), conjugado nominal
(torque) de 4,24N.m a 3385rpm

b)

Cargas estática e dinâmica:
a. Cargas Estáticas: São basicamente os pesos dos componentes que
estarão sobre os coxins a serem definidos, listados na Tabela 23.
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Tabela 23 - Pesos dos componentes sobre os coxins.

Tabela de Pesos (Kgf)
MCI
MI
Flange de Torque
Mancal
Moldura
Fixação da balança
Fixador MCI
Massa Total

9,5
15
3,7
3,5
3,9
0,55
1,6
37,75

a. Cargas Dinâmicas: São os componentes que estarão movimento e
que levarão a uma oscilação do sistema. Pelo livro Engine Testing
(MARTYR e PLINT, 2012) estes componentes são basicamente o
pistão, a biela, o virabrequim e no caso do motor estacionário o
pescador também, estes propagam forças e momentos devido a
inércia e combustão dos gases. Já no motor de indução as cargas
dinâmicas têm origem na rotação do rotor.

b)

Número de pontos de apoio: 4;

c)

Rotação do motor: 2000 a 4000rpm;

d)

Local de instalação: Sobre uma estrutura metálica móvel (com
rodas).

O coxim dimensionado foi o Vibra-Stop Coxim N°1, Figura 51, com:
a)

Diâmetro: 30mm;

b)

Altura: 30mm;

c)

Parafuso de Ajuste: ¼” ou 5/16”;

d)

Dureza da Borracha: 55 Shore A;

e)

Deflexão: 1,4mm x 70 Kgf.
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Figura 51 – Coxim Vibra-Stop.

Considerando a deflexão de 1,4mm para 70kgf e aproximando o coxim de
uma mola (mesmo tendo comportamento de uma mola e um amortecedor jutos) a
constante elástica da mola seria igual a 490.500N/m. Essa aproximação por mola
apenas servirá como uma idéia para verificar em quais frequência o sistema entraria
em ressonância caso houvessem molas no lugar dos coxins de amortecimento.
Também serão simuladas as frequências de resonância para o conjunto fixado de
maneira rigida, sem qualquer amortecimento. Poderia em um trabalho futuro realizar
um estudo sobre quais coxins utilizar ou desenvolver um coxim expecífico para esta
aplicação, porém seria necessário dedicação excluiva a este fim para obter-se
resultados satisfatórios. Por hora o dimensionamento feito pela Vibra-Stop será
usado como uma certeza, porém, durante os ensaios este dimensionamento será
julgado.
Antes da análise de ressonância é de fundamental importancia a análise das
tensões e deslocamentos gerados no sistema devido às cargas estáticas presentes.
Após modelamento 3D no programa SolidWorks 2015 e devida montagem a
simulação teve início e os resultados obtidos para tensões de Von Mises e
deslocamentos estão nas Figura 52 e Figura 53.
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Figura 52 - Tensões de Von Mises para o sistema sobre os coxins.

Figura 53 - Deslocamentos para o sistema sobre os coxins.

A moldura assim como os elementos ligados a ela seguem com a regra do
deslocamento na casa dos décimos de milímetro. O material utilizado nesta
simulação foi aço AISI 1020. A estrutura apesar de leve, se analisada do ponto de
vista de cargas estáticas está superdimensionada, porém com deslocamentos
imperceptíveis macroscopicamente o que é desejável.
Feito o dimensionamento estático, o próximo passo é obter as frequências
naturais. Não é desejável que o sistema entre em ressonância nas faixas de
frequências de trabalho, ou seja, de 2000rpm a 4000rpm (33Hz a 67Hz). O primeiro
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estudo de frequência foi com os coxins aproximados por molas e os resultados
obtidos não foram satisfatório, nos dois primeiros harmônicos a frequência está na
faixa de trabalho. Os valores das duas frequências de ressonância indesejadas são
56,48Hz (3388,8rpm), Figura 54, e 60,87Hz (3665,2rpm), Figura 55. Caso esta
aproximação se confirme é possível combate-la de algumas formas:
a)

Não realizar medições nas frequências ressonantes.

b)

Utilizar um neutralizador no braço que sustenta a balança, pois
possui maior amplitude resultante (AMPRES) e outro no apoio do
MCI.

c)

Modificar o braço que sustenta a balança e o apoio do MCI.

d)

Reforçar o Suporte do MCI.

Figura 54 - Primeiro harmônico da frequência de ressonância da estrutura sobre molas.
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Figura 55 - Segundo harmônico da frequência de ressonância da estrutura sobre molas.

O gráfico com as respostas em frequência até o quinto harmônico (modo)
das frequências ressonantes para o modelo apoiado por molas está na Figura 56.

Figura 56 - Resposta a frequência do modelo apoiado sobre molas.

117

Para o modelo fixo nos pontos onde estariam os coxins, a frequência de
ressonância no primeiro modo está acima da frequência de trabalho, conforme a
Figura 57.

Figura 57 - Resposta em frequência dos modos para a moldura fixa.

Dimensionada a moldura e os componentes ligados a ela o próximo passo é
dimensionar o que está abaixo dos coxins, isto é, o pórtico em formato de mesa que
aqui será chamado apenas de mesa.

5.1.6 Dimensionamento do Pórtico Principal
De acordo com o artigo de Nawrotzki, Huffmann e Uzunoglu (2008),
vibrações são atenuadas e até mesmo absorvidas por completo quando a base se
comporta como corpo rígido. Quanto maior for a massa da base onde o elemento
vibrante se encontrar, menor será a frequência de ressonância do conjunto. Bases
para máquinas rotativas devem possuir uma massa de pelo menos 2,5 a 3 vezes
maior que a massa do equipamento com a intenção de afastar a frequência de
ressonância do conjunto da frequência de excitação do motor.
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Na Tabela 23 estão presentes os componentes que compõe o sistema
motor-dinamômetro, totalizando o peso de 37,75kgf, sem considerar o peso dos
parafusos, porcas, arruelas, balança, combustível e óleo. Considerando um peso
total de 40kgf, a base deveria ter 120kgf.
Para facilitar o transporte a bancada sozinha não poderia ter 120kgf em aço
soldado, até pelo custo que isto acarretaria tornaria inviável o projeto. A saída
encontrada foi utilizar uma estrutura tubular (aço ASTM A36), de preferência com
tubo quadrado, Figura 58, onde suas faces funcionam com encosto para outros
componentes, aliada a recipientes de armazenamento de peso, onde como peso foi
usada areia.

Figura 58 - Estrutura do pórtico "mesa".

Agora falta saber para quais tubos quadrados o pórtico em formato de mesa
suporta as cargas em jogo. Para tanto a mesa foi modelada com tubos quadrados e
cantoneiras vistos pelo SolidWorks 2015 como elementos viga. A este pórtico foram
aplicados os esforços de 40kgf sobre as cantoneiras (parte superior), Figura 59, e
120kgf sobre a superfície dos perfis tubulares quadrados (parte inferior), onde
estarão localizados os reservatórios com areia. Nas figuras 62 e 64 estão
respectivamente demonstradas a distribuição de tensões e os deslocamentos
gerados sobre os elementos de viga pelas cargas atuantes.

119

Figura 59 - Distribuição de tensões sobre o Pórtico Mesa".

Figura 60 - Deslocamentos oriundos das cargas aplicadas sobre o pórtico mesa.

Além da análise estática a análise de flambagem é essencial na confirmação
da integridade das vigas verticais em trabalho. A análise confirmou a rigidez do
pórtico, pois obteve uma amplitude resultante (AMPRES) de flambagem na casa dos
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centésimos de milímetro, Figura 61, mesmo com a carga de 392,4N (40kgf) sobre as
cantoneiras.

Figura 61 - Amplitude de flambagem resultante sobre o Pórtico Mesa.

Como resultado final os tubos quadrados do aço ASTM A36 com 40x40x1,55
e cantoneiras de abas iguais com 1/8x1.1\2” foram selecionados pela robustez
apresentadas nas simulações acima, pela facilidade de serem encontradas no
comércio e pelo baixo custo.
Agora com a mesa pronta o próximo passo é escolher o rodízio, isto é, o
jogo de rodas que transportará a mesa e os demais componentes.

5.1.7 Seleção de Rodízio
O primeiro passo é determinar corretamente a carga sobre cada roda ou
rodízio, de acordo com o projeto e as condições de uso do equipamento onde serão
montados. Evitar exceder os limites das capacidades de carga dos rodízios e rodas
mostradas no catálogo é importante para se conseguir a melhor performance dos
produtos (SCHIOPPA, 2015).
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A fórmula abaixo permite calcular a carga sobre cada roda ou rodízio
considerando alguns dos fatores mais importantes.
(Eq. 13)

Onde:
= Carga por roda ou rodízio (kgf)
= Peso do equipamento, carrinho ou estrutura (kgf)
= Peso máximo da carga a ser transportada (kgf)
= Número de rodas ou rodízios
= Coeficiente de segurança
O valor do coeficiente de segurança “ ” deve ser entre 1,0 a 2,0 dependendo
das condições da aplicação. Para a correta seleção foi usada a Tabela 24 como guia
e o fator iguala 1,33, considerando o uso em salas de aula onde o piso normalmente
é liso.
Tabela 24 - Coeficiente de segurança para utilização de rodas.

Fonte: (SCHIOPPA, 2015).

Com a estrutura metálica mais o equipamento ligado a ela pesando em torno
de 160kg, a carga sobre cada uma das 4 rodas ficou em 53,2kgf por roda. Então,
uma roda de suporte 55kgf ou mais satisfaz as condições de carga.
Outro ponto a ser levado em consideração é a existência de elementos
químicos em contato com as rodas que podem comprometer a vida útil do rodízio,
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porém em um ambiente de sala de aula no máximo estaria em contato com pó de giz
(sulfato de cálcio) ou água. Também é importante saber o tipo de superfície de
rolagem, para uma sala de aula o esperado é concreto liso, madeira, piso cerâmico
ou epóxi. Das opções encontradas na empresa Schioppa (SCHIOPPA, 2015) o
material de roda SP (borracha macia) parece a melhor opção pois, é injetada com
revestimento em borracha termoplástica extra macia e núcleo em polipropileno
copolímero recicláveis. Suas vantagens são o baixíssimo nível de ruído no
deslocamento e a redução de vibrações. Indicadas para movimentações de cargas
leves, proporcionam excelente proteção ao piso, resistência regular a impactos e
boa resistência a meios químicos. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.
A roda escolhida foi a R412 SP grifada na Tabela 25, suportando 65kgf de
peso cada uma e com um diâmetro externo de 100mmm e totalizando 126mm de
altura junto ao garfo esta configuração foi selecionada para reduzir a altura do
Pórtico Mesa (656,35mm) facilitando o transporte e chegando uma altura 30mm
maior que uma mesa auxiliar com 750mm de acordo com a norma de ergonomia
NBR 13966 (ABNT, 1997).

Tabela 25 - Referência de rodas, rodízios e dimensões do modelo L12.

Fonte: (SCHIOPPA, 2015)

A combinação de montagem das rodas com seus garfos, Erro! Fonte de
eferência não encontrada., em dois giratórios e dois fixos é o sistema mais
utilizado. Proporciona boa movimentação, tanto para distâncias curtas como longas.
Nesta configuração os rodízios giratórios devem ser montados no lado onde a força
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é aplicada no equipamento. O modelo de garfo escolhido foi de espiga roscada,
sendo os dois giratórios com freio (SCHIOPPA, 2015).
Selecionado o rodízio agora é o momento da escolha dos recipientes que
receberão areia, funcionando com lastro (âncora) para reduzir a vibração do sistema.
E também definir o mecanismo de abertura da mesa auxiliar que servirá de apoio
para o notebook (painel de controle) assim como as dimensões da mesa.

5.1.8 Seleção dos Recipientes de Armazenamento e Mecanismo de
Abertura da Mesa.
Serão dois recipientes colocados sobre uma chapa de metal fina, Chapa de
Apoio dos Reservatórios, rebitada sobre os perfis quadrados inferiores do pórtico
mesa. No dimensionamento do pórtico foi levada em consideração as dimensões
dos reservatórios aqui selecionados. É necessário que eles sejam capazes de
armazenar 94kgf no total. Esse valor vem da diferença entre 120kgf (peso que a
base deve ter) e 26kgf peso do Pórtico Mesa, Chapa de Apoio dos Reservatórios e
Suportes Soldados para Garfo do Rodízio.
Então, cada reservatório deve ser capaz de armazenar cerca de 47kgf de
areia. A opção escolhida tem capacidade volumétrica de 51litros, e possui tamanho
(Altura x Largura x Profundidade) de 32x57,5x39,5cm, feito de plástico.
Para que evitar que os reservatórios se movimentem durante a operação
cortes em 90 graus de encaixe foram feitos em dois dos quatro cantos de cada
container, demonstrados nas seções circuladas em vermelho da Figura 62, para que
os tubos quadrados verticais do Pórtico Mesa sirvam como batentes.
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Figura 62 - Cortes retos nos cantos do reservatório plástico.

O corte em dois dos cantos de cada recipiente mede 25mm em direção ao
centro de abertura e 9mm perpendicular ao primeiro corte. Para cortar com exatidão
e relativa facilidade usou-se a micro retífica Dremel 4000, junto ao disco de corte.
O mecanismo de elevação da mesa será fixado nos perfis quadrados do
Pórtico Mesa, no lado logo atrás do motor elétrico. O mecanismo escolhido abertura
da mesa é o Suporte Krok com trava zincado com 40cm de comprimento, Figura 63.
Cada suporte suporta até 45kgf de peso e foram presos a estrutura metálica tubular
com o uso de rebites.

Figura 63 - Dispositivo de abertura de mesa da Krok e seu funcionamento.
Fonte: (KROK, 2015)
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Um pedaço de compensado naval, cedido pela Escoll Engenharia sem
nenhum custo, foi parafusado sobre os suportes, originado a superfície da mesa.
Porém as dimensões da mesa auxiliar devem atender as recomendações de
ergonomia presentes na norma NBR 13966, (ABNT, 1997). As dimensões descritas
na norma são:


Altura da mesa: de 720 a 750mm



Largura: no mínimo 500mm



Profundidade: de 500 a 750mm



Raio da borda: 2,5mm

Então foi recortado do compensado naval um pedaço triangular com
620x500mm (largura x profundidade) e a superfície de trabalho foi coloca a uma
distância de 750mm do solo.
Com toda a estrutura dimensionada e os componentes selecionados a última
etapa desta seção é a seleção dos componentes que irão transmitir a energia
elétrica.

5.1.9 Seleção do Sistema Elétrico.
O sistema elétrico conta com o sistema de proteção do inversor de
frequência e do motor elétrico trifásico, que pelo catálogo WEG (2015) deve ser o
disjuntor motor MPW25-3-U025 para corrente nominal de 7,3A.
Como o motor pode receber correntes de até 1,5 vez a corrente nominal em
sobrecarga, isto seria igual a 10,95A, (WEG, 2015), optou-se pelo uso de tomadas e
conectores de 20A. Com tomadas de 20A usou-se cabos para esta corrente, cabos
de 2,5m² de seção que aguentam até 21A, (PIRES, 2015). Poderiam ser utilizados
cabos com 1,5mm² sem problemas, porém optou-se pelo de 2,5mm²
Ligada a fonte de energia residencial monofásica 220v uma extensão, dois
fios de 2,5mm² com dois conectores machos em cada extremidade. A outra ponta foi
ligada a uma tomada de 20A conectada ao Pórtico Mesa. Desta tomada um cabo
com 2x2,5mm² se liga ao disjuntor motor de acordo com o diagrama elétrico abaixo,
Figura 64:
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Figura 64 - Diagrama e esquema de ligação usada no disjuntor MPW.
Fonte: (WEG, 2011)

Saindo do disjuntor o cabo 2x2,5mm² se liga ao inversor de frequência
CFW500 e deste vai para o motor de indução trifásico por um cabo 3x2,5mm²
conforme o esquema da Figura 65.
O modelo em questão é da linha de tensão 200-240 V e pode operar em 2
ou 3 fases (inversor monofásico/trifásico) sem redução da corrente nominal. A
tensão de alimentação CA neste caso pode ser conectada em 2 quaisquer dos 3
terminais de entrada. (WEG, 2013)
A ligação de segurança ou terra de todos os componentes estão ligados ao
Terra da tomada de entrada/saída de energia.
Após todas considerações de dimensionamento e seleção dos componentes
usados pela Bancada Didática para Teste em MCI é o momento de detalhar o
processo de fabricação destas peças.
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Figura 65 - Conexões de potência do inversor CFW500.
Fonte: (WEG, 2013)

Mas antes, para facilitar a visualização do todo montado até o momento, e a
próxima seção 5.1.10 traz a disposição dos elementos da Bancada Didática para
Testes em Motor Estacionário juntamente com os nomes atribuídos a cada
componente ou submontagem.

5.1.10

Apresentação do Conjunto Preliminar.
A Figura 66 mostra uma imagem da bancada elaborada até este ponto,

excluindo a balança, tacômetro, reservatórios e a parte elétrica, é possível ainda
visualizar pelos nomes as peças e suas posições. A Figura 67 também mostra uma
isométrica agora numa outra perspectiva para melhor visualizar o todo.
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Figura 66 - Disposição da maioria dos componentes dimensionados e selecionados,
isométrica 1.
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Figura 67 - Isométrica 2 da bancada montada.

5.2 FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES
Para facilitar a compreensão sobre o que foi e com qual peça aconteceu
determinado processo foi criado um diagrama demonstrando a hierarquia, Figura 68,
saindo da montagem da bancada, passando pelas submontagens e chegando as
peças. Cada peça recebeu um nome que corresponde a submontagem pertencente
e um número que representa uma nomenclatura dentro desta submontagem.
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Figura 68 - Diagrama de hierarquia e nomes de montagens, submontagens e peças.

O primeiro passo de fabricação foi cortar os tubos, cantoneiras e as peças
M.R.2.2 e M.R.2.3, por meio de um disco de corte (A 60 Exta,115 x 1 x 22,23mm, da
Klingspor) conectado a uma mini esmerilhadeira angular 4 1/2”, modelo GWS 7-115
da marca Bosch.
Após corte com a mini esmerilhadeira, procedeu o corte das peças Q.T.1
(Suporte MCI), F.T.1, M.R.1.1, M.R.2.1 e B.S.3 (Suporte soldado para garfo do
rodízio). Ambas com espessura de ½” foram cortadas por oxicorte com auxílio
sistema Pantógrafo White Martins MCPE 1500. Maquinário e chapas (retalhos)
cedidas pela Escoll Engenharia de Solos Ltda.
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Na Figura 69 abaixo, a esquerda a peça F.T.1 sendo cortada numa sobra de
chapa. Do lado direto as peças cortadas e prontas foram limpas com o uso de um
disco flap, Klingspor 4.1/2” 618 Extra grão 80, aliado a mini esmerilhadeira Bosch
GSW 7-115.

Figura 69 - Peça em processo de oxicorte e peças cortadas.

Feito o processo de corte passou-se a usinagem, mais especificamente, a
tornearia. O serviço de torno foi realizado pelo torneiro, técnico, amigo e colaborador
do projeto Adriando de Barros da Silva, que trabalhou após sua jornada de trabalho
sem custo algum para contemplar esta etapa. As peças torneadas foram F.T.1,
F.T.2, M.R.1.1 e M.R.1.2 conforme o projeto detalhado. Não se focou na aparência
das peças torneadas e sim nos pontos de interesse, onde as medidas deveriam ser
precisas.
O torno, Romi Maxi-M-520, assim como as ferramentas foram cedidos pela
Escoll Engenharia de Solos, após o horário de trabalho, 18:00h. Os materiais
utilizados nas peças (tubos, chapas e tarugos), AISI 1020, foram doados pela Escoll.
Com as peças cortadas, torneadas e limpas algumas necessitavam ser
furadas. Antes furação dos componentes F.T.1, M.R.1.1, M.R.2.1, M.R.2.2, M.R.2.3,
Q.T.2 e Q.T.1 a posição dos furos foi marcada com um punção, depois, a furadeira
de bancada 220V 1/2CV MOTOMIL-FBM160I, aliada a uma morsa concluiu sua
tarefa. No caso da peça F.T.1 houve a necessidade de uma mesa divisora para
correta furação. As B.S.2 e o Suporte Para CFW500, foram fabricadas pela empresa
MSL Perfilados.
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A última etapa de fabricação e a mais complicada no ponto de vista do autor,
foi a soldagem. A soldagem foi responsável por dar origem a certas submontagens
como:
a)

União entre as cantoneiras que dão origem à Moldura (quadro);

b)

União entre tubos quadrado e cantoneiras formando o Pórtico Mesa;

c)

F.T.1 com F.T.2;

d)

M.R.1.1 com M.R.1.2;

e)

M.R.2.3 com M.R.2.2 soldados em M.R.2.1;

f)

Pórtico Mesa soldada a B.S.3 (Suporte Soldado Para Garfo do
Rodízio).

Para soldar a Moldura, o Pórtico Mesa, M.R.2.2 e M.R.2.3 em M.R.2.1, F.T.1
com F.T.2 e M.R.1.1 com M.R.1.2 fez-se uso de uma mesa nivelada com o tampo
sendo uma chapa lisa, AISI 1020 com 7/8” de espessura, fixadores sargentos e
esquadros de 90º magnéticos. Todas os posicionamentos respeitaram as medidas e
parâmetros pré-determinados no Projeto Detalhado.
A máquina de solda utilizada é de propriedade da Escoll Engenharia, uma
MIG/MAG ESAB LAI 550. O tipo de transferência de material pretendida foi por
curto-circuito onde são utilizados arames de diâmetro na faixa de 0,8 mm a 1,2 mm,
e aplicados pequenos comprimentos de arco (baixas tensões) e baixas correntes de
soldagem. É obtida uma pequena poça de fusão de rápida solidificação. Essa
técnica de soldagem é particularmente útil na união de materiais de pequena
espessura em qualquer posição. A soldagem por curto-circuito também deve ser
empregada quando se tem como requisito uma distorção mínima da peça. (ESAB,
2003)
A escolha da correte usada para se atingir a transferência por curto-circuito
para um arame tubular de 0,8mm está listada na Tabela 26. Como o material base é
aço carbono a máquina foi calibrada para uma corrente de 310A. A mistura de gases
usada na Escoll é do tipo MAG (AR-CO2, 75-25%) para aços carbono. (ESAB, 2003,
p. 5)
Após o processo de solda, as peças e submontagens foram limpas e o
excesso de solda retirado, com o flap, afim de melhorar a aparência. Todo o
processo aconteceu com o autor utilizando corretamente os EPIs necessários.
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Tabela 26 - Correntes típicas de curto-circuito requeridas para a transferência de metal.

Fonte: (ESAB, 2003, p. 22)

Agora com todas as peças fabricadas e submontagens soldadas inicia o
processo de montagem. Ao final desta próxima seção a bancada estará apta a iniciar
a fase de planejamento e execução dos testes.

5.3 MONTAGEM DO PROTÓTIPO
A primeira submontagens que se deseja obter, em geral, é base para os
demais componentes. Aqui não seria diferente, primeiramente a Base Suporte foi
concluída. Para tal, os rodízios foram parafusados a peça B.S.3 (Suporte Soldado
para o Garfo do Rodízio), e chapa em aço galvanizado (B.S.2 – Chapa de Apoio dos
Reservatórios) fabricada na MSL Perfilados, presa, furada e rebitada junto a
estrutura tubular.
Abaixo da montagem geral há o Quadro de Testes, Figura 68, para chegar a
esta submontagem é preciso passar por submontagens de níveis abaixo desta.
A submontagem Mancal de Rodagem e seus componentes estão descritos
na Figura 70, no Projeto Detalhado as submontagens estão mais detalhadas. O
torque utilizado na montagem foi de 40N.m para o aperto dos parafusos MA, rosca
normal, (CISER, 2015, p. 276). Apensar de o parafuso ser classe de resistência 12,9
a porca é classe 8.8, o que limitou o torque até o valor escolhido. Para dar o perto
correto em cada parafuso fez-se uso de um torquimetro de estalo.
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Mancal de
Rodagem

Parafuso
MA Cabeça
Sextavada
M10x40

Porca Auto
Travante
M10

M.R.2

M.R.1

Anel Elástico
Interno
Ø80mm

Rolamento
6010

Figura 70 - Partes que compõe a submontagem Mancal de Rodagem.

A segunda submontagem, Flange de Torque é presa ao Mancal de
Rodagem por meio de um anel elástico externo. Formando o sistema de giro do
motor elétrico e ao mesmo tempo a fixação deste a Moldura além da ligação com a
balança de medição, este conjunto recebeu o nome Fixação e Giro do Motor
Elétrico.
Agora é chegado o momento de conectar os elementos que formam o
Quadro de Testes, Figura 68 e, sendo eles:
a)

Q.T.1 (Suporte do Motor);

b)

Q.T.2 (Suporte da Balança);

c)

Fixação e Giro do Motor Elétrico.
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Todos componentes acima são presos à moldura pode meio 10 parafusos
MA (Rosca Normal) M8x25mm, 10 porcas M8 auto-travantes e 20 arruelas M8. O
torque usado é igual a 20N.m (CISER, 2015, p. 276)
Durante a montagem e antes do aperto final dos parafusos, medidas foram
confirmadas e o nível e a perpendicularidade entre as peças, com o objetivo de ter o
protótipo mais fiel possível ao modelo 3D.
Para finalizar a montagem de suporte que seria unir a Fixação e Giro do
Motor Elétrico com a Base Suporte, antes fixou-se os coxins a Base com um torque
de 5N.m para rosca de ¼”, (CISER, 2015, p. 279 e 280). Então sobre os coxins a
submontagem restante recebeu o aperto de 5N.m nas porcas.

Figura 71 - Imagem 3D do Quadro de Testes montado

O sistema principal Motor-Dinamômetro e os medidores de torque e rotação
seguem a seguinte ordem de montagem sobre a estrutura metálica pronta:
a)

Acoplar uma das metades do acoplamento flexível ao eixo do MCI e
a outra metade ao eixo do motor elétrico, realizar esta tarefa com o
auxílio de um martelo de borracha.

b)

Fixar o motor elétrico W22 Plus a Flange de Torque, os parafusos
usados são Allen M12x1,5 com 35mm de comprimento, as porcas
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são auto-travantes, e 50N.m torque aplicado aos 4 parafusos e suas
porcas. (CISER, 2015, p. 277)
c)

Fixar o MCI GT240 à Bse Suporte do MCI, a fixação é dada por 4
parafusos Allen M8x1,25 com 20mm de comprimento. O torque é de
10N.m.

d)

A Balança é presa a seu suporte por meio de um parafuso cabeça
sextava M10x45mm, 2 arruelas e 3 porcas conforme Figura 72.

e)

O tacômetro digital é preso a uma base magnética por fita Hellerman
e a base é magnetizada sobre a Base Suporte, Figura 73.

Figura 72 - Demonstração do esquema de montagem da bala balança.
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Figura 73 - Montagem do tacômetro sobre uma base magnética.

Finalizadas a montagem é esperado uma visualização da bancada em seu
estado atual, para tanto, a seguinte seção vem a demonstrar imagens da bancada
montada.

5.4 APRESENTAÇÃO DO PROTÓTIPO MONTADO
As imagens que se seguem trazem a Bacada de Testes Didática para Motor
Estacionário montada, para visualização de todo o processo realizado até o
momento.
A Figura 74 mostra a bancada montada em um comparativo com a
montagem 3D da Figura 67.
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Figura 74 – Quadro de Testes, Base Suporte e Tampo da Mesa com seu mecanismo montados.

A Figura 75, contempla a montagem completa da bancada didática, incluído
o painel de controle (notebook) e o resistor de frenagem reostática, ainda não
abordado até o momento, mas que tem sua especificação na seção 6.2.
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Figura 75 - Bancada completamente montada
.

Já a Figura 76 traz a disposição dos medidores mm relação ao Quadro de
testes.

Figura 76 - Quadro de Teste com medidores montados.

Feitas a visualizações sobre a montagem, agora é prudente analisar as possíveis
falhas as quais o protótipo é sujeito.
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5.5 FMEA
Após a fabricação do protótipo, utilizou-se uma ferramenta de qualidade para
avaliar as possíveis falhas que o mesmo poderia apresentar. Essa ferramenta foi o
FMEA de produto, que tem como princípio identificar as possíveis falhas que podem
ocorrer no produto, identificando suas causas e efeitos, e definindo assim quais
medidas podem ser feitas a fim de evitar essas falhas ou minimizar os seus
impactos.
Inicialmente se identificam os componentes que estão aptos as falhas. Em
seguida verificam-se quais as falhas que podem ocorrer em cada componente,
identificando suas causas e efeitos. Para o método se tornar quantitativo, essas
falhas são analisadas conforme três aspectos: Severidade (S); Ocorrência (O) e
Detecção (D).
Cada aspecto possui uma atribuição de pontos conforme uma tabela de
critérios. Utilizaram-se as tabelas contidas em De Carvalho (2013), sendo que a
aplicação do FMEA à Bancada de Testes Didática para Motor Estacionário se
encontra na Tabela 27.
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Tabela 27 - FMEA Bancada Didática
Componente

Funções

Modo de
falha

Efeito da
Falha

Suportar as
Dificuldades ou
cargas do
Trinca,
impossibilidade
sistema
rompimento ou
em realizar os
Dinamômetro - deformação
ensaios
Moldura
Motor
(Quadro)
Suportar as
cargas do
Excesso de
Imprecisão dos
sistema
vibração
dados obtidos
Dinamômetro Motor
Momento
Transmitir o
angular do
Imprecisão dos
torque para
braço de
dados obtidos
Sistema de
balança
alavanca
transmissão de
Suportar o
torque.
Vibrações na
Dificuldade e
torque e
ponta do braço imprecisão nos
vibrações do
de alavanca valores de torque
sistema
Sistema
Gerar e medir Não frenagem
Dinamômetro o torque.
do MCI
Motor
Medir a força
aplicado pelo
braço de
alavanca
Suportar as
cargas de
todos os
componentes

Balança

Pórtico Mesa

Servir de base
para a mesa
de controle

Defeito de
fabricação

Quebra ou
deformação
Execesso de
vibração na
mesa de
controel

S Causa da falha O

Controle

D FPR

8

Mau
dimensionamento 5
da estrutura

Verificar o
aparecimento de
tricas ou
deformações

8

Mau
dimensionamento 5
da estrutura

Verificar
oscilações do
sistema

3

120

6

Folga no ponto de
Verificar
medição do braço 5
oscilações no
3
de alavanca
braço de alavanca

90

8

Mau
dimensionamento 5
da estrutura

2

80

Ação

Redimensionar ou
reforçar estrutura
Reforçar a
estrutura afim de
aumentar o valor
da frequência
natural
Colocar pré-carga
sobre o braço de
alavanca ou reitar
folgas.

Verificar
oscilações do
sistema

3

120

Redimensionar a
peças M.R.2.1,
M.R.2.2 e M.R.2.3

Impossibilidade
de realizar
10
qualquer ensaio

Falta de um
sistema de
frenagem
reostático ou
regenerativo

5

Verificar falhar no
inversosr de
frequência

3
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Comprar um
resistor de
frenagem
reostático

Não medição ou
imprecisão dos 8
dados.

Fabricação
defeituosa

5

Verificar medição
com um peso
padrão.

2

80

Comprar outra
balança

Impossibilidade
Mau
de realizar
10 dimensionamento 3
qualquer ensaio
da estrutura

Verificar o
aparecimento de
tricas ou
deformações

Dificuldade em
controlar o
ensaio na mesa
de controle

Dificuldade de
Transportar a Quebra de roda
transporte e em
bancada
ou rodízio
realizar ensaios

3

90

Execesso de
Verificar a vibração
5 vibração no pórtico 5
da mesa em
3
mesa
trabalho

75

5

Problemas de
fabricação ou
montagem do
rodízio

3

Verificar os estado
dos rodízios
3
periódicamente

45

Substituir cerdas
da escova por
outras menos
flexíveis
Não trabalhar em
frequências
ressonantes ne
muito altas.
Subistituir roda ou
rodízio

5.6 PROJETO DETALHADO
Os desenhos apresentados no projeto detalhado representam o estado mais
avançado do projeto da Banca de Testes Didática para Motor Estacionário.
São apresentados no Apêncide A os Desenhos de Fabricação e Montagem
que fornecem maiores detalhes acerca da fabricação dos componentes, e
subconjuntos. Antes dos desenhos do projeto detalhado é apresentada a tabela de
custos, Tabela 28, com os itens utilizados no protótipo, a quantidade utilizada e o
preço dos mesmos.
É importante frisar que estes desenhos detalhados serão retirados da versão
final de entrega, ou seja, apenas uma cópia completa vai cada para os membros
banca avaliadora, após avaliação serão retirados os desenhos do projeto detalhado
da banca pois como trabalho sobre produto precisa ter seus direitos resguardados.

142

Tabela 28 - Tabela de Custos

Item
Quant.
Combustível
10
Material didático
1
Motor estacionário 2,5HP
1
Motor elétrico trifásico 2HP
1
Inversor de frequência CFW500
1
Disjuntor Motor 20-25A
1
Tacômetro Laser
1
Acoplamento flexível
1
Cantoneita 1/8x1.1/2"
6
Tubo quadrado 40x40x1,55
12
Rodízio
4
Coxim
4
Chaveta
1
Rolamento
1
Fiação elétrica e compontentes
1
Anéis Elasticos
1
Suporte Krok
1
Suporte Inversor CFW500
1
Chapa Lisa B.S.2
1
Base Magnética
1
Resistor de Frenagem Reostática
1
Container 56L
2
Total

Unidade Custo/Um. Custo total
Litros
R$ 3,50 R$
35,00
Livro
R$
176,00
Unidade
R$
445,00
Unidade
R$
620,00
Unidade
R$
900,00
Unidade
R$
200,00
Unidade
R$
150,00
Unidade
R$
36,98
Metros
R$
40,00
Metros
R$
110,00
Unidade
R$
113,73
Unidade
R$
42,00
Metros
R$
4,50
Unidade
R$
28,75
Unidade
R$
158,12
Kit
R$
17,00
Unidade
R$
51,00
Unidade
R$
5,70
Unidade
R$
33,60
Unidade
R$
50,00
Unidade
R$
329,43
Unidade
R$
79,80
R$ 3.626,61
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6 AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO
Para avaliar o funcionamento do protótipo e verificar sua eficácia, foram
realizados alguns testes, seguindo o método de melhoria contínua PDCA.
Primeiro a decisão de como realizar os testes, qual a melhor forma de
avaliar a bancada, quais rotinas devem ser seguidas e quais parâmetros avaliados,
depois, com o planejamento pronto é feita coleta de dados e análise dos dados
obtidos e baseado nos resultados propor melhorias, finalizando o ciclo PDCA.
As etapas a seguir detalham cada passo da avaliação do protótipo da
Bancada de Testes Didática para Motor Estacionário.

6.1 PLANEJAMENTOS DOS TESTES
O protótipo elaborado pretende ser capaz de mensurar o torque de um motor
estacionário, com o auxílio de uma balança ligada ao um motor elétrico (freio) por
meio de um braço de alavanca, e a rotação com o auxílio de um tacômetro laser.
Também se deseja obter os valores dos consumos médios para cada rotação.
Para medir o torque, antes de tudo, o motor elétrico precisa frear o MCI. O
inversor de frequência é responsável pelo controle de frenagem, esta pode ser feita
por meio de parâmetros selecionados diretamente no inversor ou por meio de uma
programação elabora no computador e instalada no inversor. O método da
programação em Ladder é mais complexo, porém facilita com a entrada de rotações
diretamente pelo computador (sistema de monitoramento online), além de
proporcionar a aplicação de diversas rotinas de testes num outro trabalho futuro.
Para atuar no motor pelo computador o inversor deve ter alguns parâmetros
modificados ou revisados, estão eles especificados na Tabela 29. Todos os itens
desta tabela foram calibrados conforme o manual de programação do CFW500
(WEG, 2013) e catálogo do motor W22 Plus (WEG, 2015).
A comunicação do inversor como computador se deu por meio de um cabo
conversor RS232 - USB ligado a um conversor RS485.
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Tabela 29 - Parâmetro modificados no inversor CFW500.

Parâmetros Modificados do Inversor
Parâmetro

P0006
P0202
P0220
P0221
P0223
P0224
P0225
P0229
P0251
P0257
P0263
P0264
P0296
P0320
P0331
P0399
P0400
P0401
P0402
P0403
P0404

Descrição

Seleção

Estado do Inversor
Tipo de Controle
Seleção Fonte LOC/REM
Sel. Referância LOC
Sel. Giro LOC
Sel. Gira/Para LOC
Sel. JOG LOC
Sel. Modo Parada
Função Saída A01
Função Saída FO
Função de Entrada DI1
Função de Entrada DI2
Tensão Nominal Rede
Flying Start/ Ride Through
Rampa de Tensão
Rendimento Nominal
Tensão Nominal Motor
Corrente Nominal Motor
Rotação Nom. Motor
Frequência Nom. Motor
Potência Nom. Motor

6 - Frenagem CC
5 - VVW
11 - SoftPLC
12 - SoftPLC
12 - SoftPLC
5 - SoftPLC
6 - SoftPLC
0 - Por Rampa
12 - SoftPLC
13 - SoftPLC
21 - SoftPLC
21 - SoftPLC
0 - 200 a 240V
Flying Start (FS)
10s
85%
230V
5,51A
3385rpm
60Hz
7 - 2HP (1,5kW)

Agora com os parâmetros modificados é possível comunicar e atuar
diretamente no motor por meio de um computado, no caso, do tipo Notebook.
A linguagem Ladder originou a rotina de controle da rotação do motor W22,
o programa WLP da WEG forneceu as ferramentas para a programação. A
programação de controle está na Figura 77.

145

Figura 77 - Programa Ladder de controle de rotação.

Com este programa, devidamente instalado no CFW500, é possível ligar e
desligar a rotina de ensaio por meio de dois botões, além de controlar e visualizar a
rotação em tempo real. Então, há a necessidade de botões que poderiam ser do
teclado, mas para facilitar em paradas repentinas durante as medições preferiu-se
um controle por fio (botoeira de controle por fio). Os esquemas das ligações dos
botões no inversor de frequência seguem a Figura 78, para as entradas digitais DI1
e DI2.

Figura 78 - Sinais do conector do módulo plug-in CFW500-IOS
Fonte: (WEG, 2013)
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Depois da programação pronta o método de medição vem para minimizar o
erro dos dados adquiridos e manter a integridade do equipamento. O passo a passo
da aquisição de dados é a seguinte:
1.

Ligar o MCI, em baixa rotação, por 5 minutos, para as medições
ocorrem com as folgas e temperatura de trabalho.

2.

Com as tomadas conectadas, ligar o disjuntor-motor.

3.

Ligar um ventilador residencial a 1 metro de distância apontando
para o MCI e o resistor de frenagem reostática

4.

Definir na programação da Figura 77, do WLC WEG com a função
Monitoramento Online ligada, a rotação desejada (no intervalo de
2000 a 4000rpm).

5.

Clicar no botão conectado na entrada DI1 (botão 1).

6.

Esperar o motor elétrico estabilizar a rotação.

7.

Aumentar a aceleração do GT240 até máximo.

8.

Mudar para ON o botão do motor GT240(ligar o MCI).

9.

Verificar se rotação mostrada no tacômetro laser condiz com a
rotação desejada, caso não, mudar a rotação no programa WLC até
obter o valor desejado na leitura do tacômetro.

10. Com a rotação ajustada, desligar o MCI.
11. Ligar a balança e retirar a função tara (segurar o botão TARE).
12. Com a balança funcionando e zerada ligar novamente o MCI
13. Anotar a cada 30 segundos o maior valor visto na balança durante
os últimos 30 segundos, descarta os valores obtidos nos primeiros
15 segundos após ligar o MCI.
14. Verificar a cada 5 medições se houve alguma variação de rotação no
mostrador do tacômetro, caso sim, corrigir no programa WLC.
Neste trabalho há interesse nos torques nas rotações de 2000, 2500, 3000 e
3500 rpm. Dependendo das condições de vibração a 4000rpm ou próximo a isso.
Para finalizar a rotina de testes primeiro desligar o MCI, depois desligar o
motor elétrico apertando o botão DI2, desligar a balança e desligar disjuntor-motor.
Para ensaios de consumo primeiro, como tanque vazio adicionar 200ml de
combustível, depois ligar cronômetro e o MCI na rotação desejada (aferida no
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tacômetro) esperar o combustível acabar para parar o cronômetro. O valor de tempo
fornece o período necessário para consumir 200ml de combustível. Realizar o
ensaio 3 vezes para cada rotação e retirar a média
Planejados os testes, os resultados e seus esclarecimentos seguem com o
texto.

6.2 RESULTADO DOS TESTES
Nos primeiros testes realizados ajustes foram necessários como a aplicação
de um resistor de frenagem reostática, que foi parafusado na parte interna frontal do
Pórtico Mesa, Figura 79 lado direito, e ligado ao inversor de frequência seguindo o
esquema elétrico ambos representados na Figura 79, lado esquerdo, os ensaios
recomeçaram seguindo a mesma rotina criada no planejamento.

Figura 79 – Esquema de ligação do resistor no CFW500 e vista frontal da bancada e do resistor
de frenagem reostática (circulado em vermelho).

6.2.1 Resultados Ensaios de Torque.
Os primeiros testes tinham a duração de 30 minutos para cada uma das
rotações (2000, 2500, 3000 e 3500rpm). Esperando por uma diminuição na
eficiência de frenagem - devido ao efeito joule no resistor - ela não ocorreu. Os
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valores de torque mensurados para ensaios de 30minutos, 15 minutos ou 10
minutos sempre atingiam a mesma média dos resultados. Portanto, para economia
de combustível optou-se por ensaios com duração de 15minutos e meio, assim cada
ensaio deu origem a 30 medições por rotação. Foram 3 rotinas de testes por
rotação, com duração de 15minutos, totalizando 90 medições por rotação em
diferentes modalidades:
1. Início do ensaio com motor elétrico e resistor em temperatura
ambiente.
2. Início do ensaio com motor elétrico e resistor já em temperatura de
trabalho.
3. Alternando aleatoriamente as rotações e retirando 10 medições de
cada rotação.
Realizada 1 rotina de testes para cada modalidade os resultados das médias
permaneciam os mesmos.
Os valores obtidos estão em quilograma força (kgf), porém representam as
forças

, Figura 80, aplicadas a uma distância (braço de força com comprimento)

em relação ao centro de giro

. Como a distância da força aplicada é de 0,2m, para

obter o Torque em N.m basta multiplicar o valor em kgf por 0,2 e dividir por
9,81m/s^2.

Figura 80 - Demonstração das forças aplicadas na Flange de Torque para obtenção do torque.
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Já a potência

é igual a força

em Newton multiplicada pela velocidade

escalar (m/s):
(Eq. 11)

Já a velocidade escalar é igual a velocidade angular
pela distância ao centro (raio)

(rad/s) multiplicada

em metros:
(Eq. 12)

A velocidade angular em rotações por segundo (rpm) é dada pela função:
(Eq. 13)

A velocidade escalar fica substituindo a Eq.13 em Eq.12:

(Eq. 14)

A equação final da potência em Watts substituindo a Eq.14 em Eq. 11:

(Eq. 15)

A potência em kW em função do torque

em N.m pode ser descrita por:

(Eq. 16)

Esclarecido como atingir os valores de torque e potência é momento de
descrever os resultados obtidos.
Uma rotina de cada rotação foi selecionada e os gráficos das variações dos
torques demonstrados na Figura 81 e Figura 83 na modalidade 1 Figura 82 na
modalidade 2 e Figura 84 na modalidade 3.
Os pontos em azul representam o valor do torque medido a cada 30
segundos, as linhas pontilhadas são as linhas de tendência, foram usadas para
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verificar se há um aumento ou uma queda nos valores no decorrer do tempo. A
equação da linha pontilhada está no canto superior direito de cada gráfico.

Figura 81 - Medições de torques para 2000rpm na modalidade 1.

Figura 82 - Medições de torques para 2500rpm na modalidade 2.
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Figura 83 - Medições de torques para 3000rpm na modalidade 1.

Figura 84 - Medições de torques para 3500rpm na modalidade 3

Com os valores de torque para cada rotação mensurados, foram levantadas
as curvas de torque e potência e consumo a partir da média dos valores de torques
e consumos em cada rotação, Tabela 30. As curvas de torque e potência e consumo
na Figura 85, Figura 86 e Figura 87 respectivamente estão em azul. As linhas
pontilhadas em laranja representam polinômios - de terceiro e segundo graus
respectivamente para torque e potência, o consumo foi aproximado por uma reta
pontilhada. As linhas pontilhadas poderiam descrever os ensaios para todos os
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pontos entre 2000 e 3500rpm. A equação de cada polinômio está no canto superior
direito de cada figura.
Tabela 30 - Valores médios de torque e potência para cada rotação.

Rotação (rpm) Torque (N.m)

3500
3000
2500
2000

3,50
3,71
3,62
3,61

Potência (kW) Consumo (l/h)
1,28
1
1,17
0,88
0,95
0,67
0,76
0,57

Figura 85 - Curva da média de torques para cada rotação.

Figura 86 - Curva da média de potências para cada rotação.
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Figura 87 - Curva da média dos consumos para cada rotação

O consumo médio durante os ensaios foi calculado para conhecimento do
leitor, 780ml aproximadamente para cada hora de ensaio. Considerando ensaios
para as variadas rotações.
Também foram realizados ensaios de uma hora de duração, para estes
ensaios sem o uso de ventilação externa percebeu-se que a vibração aumentou e a
temperatura do Quadro de Testes sofre um aumento significativo, os resultados
também sofreram dispersões significativa impossibilitando a medição. Então, até 30
minutos é possível mensurar o torque sem problemas sem nenhum tipo de
refrigeração externa, já para a integridade dos ensaios mais longos é fundamental a
presença de um ventilador residencial potente apontado para o MCI e para o resistor
de frenagem reostática.
Também foi observado que não foi possível mensurar quaisquer rotações
acima de 3945rpm, sendo o limite do motor elétrico. Porém para esta rotação as
forças dinâmicas geram um excesso de vibração que impossibilitou a medição pela
irregularidade dos resultados.
Com os resultados prontos a análise se conduz na tentativa de compreender
a veracidade ou não dos dados levantados.
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6.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS
A forma encontrada para analisar os resultados foi compara-los com as
curvas de torque e potência fornecidos pela Mitsubishi para o motor GT241.
Provavelmente o motor GT241 é uma melhoria do motor GT240, pois têm o mesmo
torque e potência máximos, ou há a possibilidade do GT241 ser um motor formulado
para uma gasolina sem adição de álcool o que levaria a curvas distintas em qualquer
um dos casos
Pela comparação entre as curvas de torque e potência, Figura 88 e Figura
89 respectivamente, é possível concluir que apesar de serem próximas, demonstram
que

para

todas

as

rotações

o

motor

GT240

possui

menor

torque

e

consequentemente menor potência que o GT241.
O combustível com excesso de álcool brasileiro ou adulterações feitas pelos
postos de combustível poderiam justificar a perda significativa de torque.
É importante salientar que para rotações superiores a 3500 rpm ensaios não
mensurados pelo excesso de vibração do sistema como um todo, dificultando o
controle por parte do operador na mesa de controle. Para efeitos didáticos não é
necessário chegar rotação máxima, até porque o ruído gerado, o consumo e o
desgaste do motor também aumentam.
Outra razão para o dinamômetro não fornecer a curva mais aproximada
poderia ser o mau funcionamento do sistema como um todo ou de algum sistema
isolado, como levantado no FMEA as balanças podem sofrer alteração ao longo do
tempo, as vibrações podem gerar cargas desconhecidas interferindo nos resultados.
O inversor também poderia ser o responsável, pois, como visto na Seção
2.4.2, sem o módulo de realimentação por encoder e o encoder propriamente dito
não há um controle de torque efetivo, apenas de velocidade na faixa de 0,1%.
A certeza do ensaio só viria com as curvas padrão de torque e potência do
motor GT240 utilizando o mesmo combustível e as mesmas condições de
temperatura e pressão, mas isso necessitara de um dinamômetro devidamente
calibrado.
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Figura 88 - Comparação entre as curvas de torque levantadas e as fornecidas pela Mitsubishi.

Figura 89 - Comparação entre as curvas de potência levantadas e as fornecidas pela
Mitsubishi.

6.4 CONQUISTAS DO TRABALHO
Com a análise concluída é possível dizer ao final quais requisitos técnicos e
do cliente foram contemplados e quais não foram. Para tanto a Tabela 31 mostra
quais requisitos dos projetos foram desenvolvidos e tiveram seu resultado prático.
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Dos requisitos a durabilidade necessita de mais tempo para ser avaliada,
não foram elaborados tipos diferentes de ensaio, apenas torque, potência e
consumo, a estrutura como um todo não foi adequada perfeitamente a NR12,
apenas aterramento e ergonomia foram consideradas. Sem um abafador e
direcionamento correto dos gases de exaustão não foi possível reduzir o ruído
durante a operação.
Tabela 31 – Status final da Bancada de Testes Didática para Motor Estacionário
Lista de requisitos de projeto
Necessidade do Cliente

Valores

Requisito

Unidade Tendência

Status Final

MAX

90 x 50 x 80

cm

▼

Atingido

≤

2,4

CV

▲

Atingido

(MÍN)

20

n°

▼

Atingido

Massa

≤

60

kg

▼

Atingido

Facilidade de manutenção

T empo de (des)montagem

≤

15

min

▼

Atingido

Facilidade de limpeza

T empo de limpeza

≤

5

min

▼

Atingido

Ser durável

Durabilidade do produto

≥

2

anos

▲

À verificar

Rapidez de operação

T empo de frenagem

≤

5

seg

▼

Atingido

Rapidez de operação

T empo de pré-operação (preparação)

≤

30

seg

▼

Atingido

Facilidade da operação

Número de ensaios diferentes

≤

2

n°

▲

Não atingido

Eficiência de operação

Consumo combustível

Ergonommia

Altura do chão

Baixo custo produto

Compacta/ Fácil transporte

Dimensões

Eficiência de operação

Potência do motor

Baixo custo produto

Número de peças

Leve/ Fácil transporte

≥

1

L/h

▲

Atingido

MAX

80

cm

▼

Atingido

Custo ao consumidor

≤

10.000,00

R$

▲

Atingido

Baixo custo operacional

Custo operacional,

≤

5

R$/h

▼

Atingido

Baixo custo manutenção

Custo de substituição do equipamento mais caro

≤

1000

R$

▼

Atingido

Sujeita a aprimoramentos

Custo dos módulos = custo ao consumidor

MAX

1000

R$

▼

Atingido

Não expor operador a risco

Exposição a riscos em potencial

=

0

n°

▼

Não atingido

Pouco ruído

Nível de Ruído

≤

80

dBa

▼

Não atingido

Sabendo o que alguns requisitos não foram atingidos e correções vistas pelo
autor segue a próxima seção com as melhorias pensadas
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7 CONCLUSÕES
Ao término deste trabalho, conclui-se que seu objetivo central foi atingido.
Foi possível desenvolver um conceito capaz de realizar ensaios de torque, potência
e consumo, que se mostrou funcional e eficaz, ou seja, capaz mensurar com certa
qualidade essas grandezas em um motor estacionário pequeno. Os ensaios são
reproduzíveis desde que se obedeçam as etapas, sendo uma ferramenta com
aplicações didática básicas neste primeiro momento, e ainda por um baixo custo.
Há uma ressalva sobre a pequena variação de torque nas rotações
avaliadas, que pode ter origem na vibração, na imprecisão dos meios de medição,
ou pela imprecisão no controle do motor elétrico. Caso as melhorias sejam feitas,
com certeza, haverá uma grande melhoria na precisão dos resultados.
Quanto ao desenvolvimento do projeto, seguiu-se, como proposto neste
trabalho, a metodologia de projetos de Back et al (2008), sendo por vezes
complementada pela metodologia de Pahl et al (2005).
Ao longo de sua progressão, cumpriram-se todas as etapas da metodologia:
projetos informacional, conceitual, preliminar e detalhado, aplicando-se diferentes
métodos que agregassem qualidade ao projeto.
Antes do projeto informacional, fez-se uma revisão bibliográfica dos
componentes que seriam abordados no decorrer do trabalho, assim como conceitos
sobre MCI, dinamômetros e tipos de ensaios realizados por este sistema. Essa
revisão bibliográfica poderá ser útil a futuros projetos que visem o aprimoramento do
projeto em questão ou o desenvolvimento de bancadas para testes de motores
estacionários e demais motores pequenos. Uma vez que, até o início deste trabalho,
a literatura, com enfoque no desenvolvimento de produtos sobre bancos de ensaio
para pequenos motores era escassa.
O projeto preliminar foi onde o conceito levantado começou a tomar corpo,
por meio dos dimensionamentos e pela grande gama de componentes selecionados.
Após a fabricação e montagem dos componentes, onde a visualização do processo
de fabricação durante o modelamento CAD foi a chave para a conclusão e sucesso
desta etapa.
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Com a bancada montada usou-se o FMEA para analisar onde as falhas
poderiam ocorrer, o que facilitou a identificação dos pontos críticos. Para os ensaios
o método PDCA aplicado proporcionou ensaios mais confiáveis através das rotinas
geradas.
Durante as medições de torque e potência havia a possibilidade de analisar
as vibrações geradas, a influência do lastro na vibração do Suporte Base, entre
outras varáveis, porém neste momento apenas a eficiência do projeto assim como a
replicação e qualidade dos resultados de torque estavam em foco.
Os ensaios sofreram certas variações da ordem de até 100 gramas em
cada rotação, como o motor gerou até 1,950kgf (maior valor medido), essa variação
representaria até 5,12% de erro. Um erro baixo se analisado por este parâmetro. É
preciso ter em mente que este é um protótipo, onde num futuro pelo processo de
melhoria contínua tenderá a competir de igual com seus concorrentes
Por cumprir as etapas da metodologia de projeto proposta e produzir uma
solução e um protótipo inovador capaz de mensura repetidas vezes o torque sem
que um único problema além da vibração fosse observado, mesmo com oscilações
nos ensaios e sem estar adequado a NR12 (melhorias indispensáveis para uma
versão comercial), acredita-se ter atingido os objetivos a que este trabalho se
propôs.

7.1 RECOMENDAÇÕES FUTURAS
Após a realização dos testes, que comprovaram a funcionalidade esperada
do protótipo e seu conceito, recomendam-se estudos que viessem a aumentar a
precisão das medições, através melhoria do sistema de medição pela aplicação de
uma célula de carga, sistema controle de torque e velocidade por encoder, reforço
da Moldura. Além de uma imprescindível adequação a NR12 e desenvolvimento de
um software de controle interface com usuário.
As melhorias descritas em sua maioria eram proibitivas tampo pelo custo
quanto pelo tempo demandado de suas aplicações, porém agora, com o protótipo
pronto investimentos nestas melhorias levarão a um produto capaz de ganhar
mercado.
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Este trabalho poderia ser usado não só pelo aluno na área de motores, mas
também para ensinar conceitos de vibração, ciências térmicas, mecânica dos fluidos
e mecânica estrutural. Pois além da possibilidade da aplicação de conceitos é
possível visualiza-los e mesura-los com a instrumentação correta.
Outra recomendação é dar um melhor direcionamento para os gases de
exaustão, após analisa-los é de fundamental importância que sejam eliminados de
maneira segura à saúde.

7.2 ANÁLISE DOS RISCOS PREVISTOS FRENTE AOS OCORRIDOS
A Tabela 32 apresenta os riscos do projeto previstos e ocorridos. A
gravidade do mesmo é representada pela letra G e a probabilidade de ocorrência
pela letra O, a qual avalia situações que poderiam comprometer o projeto. A escala
escolhida foi de um a dez. Um para menor e dez para maior probabilidade de
gravidade ou ocorrência. Há também a coluna do índice de risco (IR), o qual é
calculado pela multiplicação da gravidade (G) pela probabilidade de ocorrência (O).
Caso o IR seja maior ou igual a 30, serão necessárias medidas de contingência para
reverter a situação.
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Tabela 32 – Riscos possíveis para o trabalho
Descrição do Risco

Grau de
Importância
(GI)

Probabilidad
e de
Índice de Risco
ocorrência
(IR = G x O)
(PO)

Atraso no cronograma

0,6

0,8

0,48

Conflito com orientador

0,2

0,4

0,08

Sobrecarga de atividades
do realizador

0,4

0,8

0,32

Abandono do realizador

0,4

0,2

0,08

Solução tecnicamente
inviável

0,8

0,4

0,32

Custos excessivos de
desenvolvimento

0,6

0,2

0,12

Inviabilidade
técnico/econômica da
realização dos testes

0,8

0,4

0,32

Inviabilidade econômica
do protótipo

0,6

0,4

0,24

Atraso na produção do
protótipo

0,4

0,6

0,24

Retrabalho do protótipo

0,4

0,6

0,24

Inviabilidade técnica ou
econômica de realizar os
testes

0,8

0,4

0,32

Atraso bateria de testes

0,4

0,6

0,24

Não atendimento as
necessidades dos
clientes

0,6

0,6

0,36

Não atendimento aos
requisitos técnicos do
projeto

0,6

0,4

0,24

Não confirmação dos
benefícios pretendidos

0,8

0,2

0,16

Medidas de contingência
Aumentar horas de trabalho
programadas; Possibilidade de
terceirização de serviços
Reunião de conciliação, buscar
auxilio/orientação do professor
resposável pelo TCC2
Avaliar terceirização de serviços;
rever cronograma;
Avaliar serviço a realizar; rever
cronograma
Elucidar dificuldades técnicas;
reavaliar soluções; mudar foco
da solução em desenvolvimento
Buscar patrocinadores; Estudar
parcerias para viabilizar o projeto;
rever a solução a ser
desenvolvida
Buscar métodos alternativos;
buscar análises qualitativas;
realizar testes possíveis e tentar
viabilizar projeto através deles
Busca de ajuda financeira
externa; Buscar validação através
de modelo virtual
Ajustar cronograma; buscar
novos fornecedores
Verificar não conformidades e
adequar projeto para o retrabalho
Busca de ajuda financeira/
material externa; Avaliar a
possibilidade de realizar testes
em meio virtual
Ajustar cronograma; buscar
colaboradores externos
Atender as necessidades
possíveis; Reavaliar projeto para
considerar necessidades mais
importantes
Reavaliar projeto; Avaliar impacto
do não atendimento dos
requisitos técnicos sobre projeto;
elaborar plano de ação
Levantar causas da nãoconformidade; avaliar
possibilidade de retrabalho;
reavaliar projeto conceitual

Ao final do projeto, a análise de risco foi condizente a realidade do projeto.
Os atrasos no cronograma, e os problemas decorrentes dele, foram os principais
problemas enfrentado durante o projeto.
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A aplicação dos planos de contingências, entre eles o aumento da
quantidade de horas trabalhadas, foram eficientes, ajudando a diminuir os atrasos
de cronograma.
Quanto a possíveis inviabilidades técnicas/financeiras à realização de testes,
pode este motivo a escolha por uma mini balança digital e um tacômetro laser, que
apesar

de

não

serem

tão

precisos,

mostraram-se

suficientes

para

um

dimensionamento inicial que se viabiliza a fabricação do protótipo e permitisse
provar seu conceito.
O retrabalho do protótipo quando houve a necessidade de utilizar um resistor
de frenagem reostático, que não apenas atrasou o cronograma e a bateria de testes
como impossibilitou que o trabalho fosse concluído. A apresentação do trabalho
ficou para um semestre depois.
A falta de recursos levou ao não atendimento de uma necessidade do cliente
que foi a adequação à norma NR12, o tempo necessário também seria um proibitivo
para que ela fosse atendida.
Com o prolongamento da entrega deste trabalho, pode-se concluir o
protótipo elaborar a parte escrita e realizar os testes. Os resultados obtidos foram
satisfatórios, porém deram margem a erro, numa visão mais ampla o protótipo foi
funcional e atendeu aos objetivos do trabalho.
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APÊNDICE A – Desenho de Montagem

Figura 90 - Projeto detalhado da Bancada Didática pág. 1.
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ANEXO B – Dados do motor Mitsubishi GT241
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ANEXO C – Dados do motor WEG W22 Plus 80, 2HP
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ANEXO D – Orçamento da bancada didática TD200
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ANEXO E – Orçamento da bancada didática TD300
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ANEXO F – Orçamento da bancada didática T85D
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