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DEFINIÇÃO DO PROJETO 
 

 Fornecer uma bancada para execução de testes de desgaste mecânico e levantamento 

de curva de vida útil de polias de roda livre para alternadores. O teste deve simular o mais 

próximo possível da condição real da aplicação. Para simulação, a bancada deve submeter às 

amostras em teste a condições ambientais criticas, por exemplo: submetida a ambiente com 

névoa salina e spray de lama. 

INSTRUMENTAÇÃO 

Medição de vazão nos pulverizadores 
Equipamento: Medidor de vazão INCONTROL-VMS PRO; 
Faixa de medição: 10 a 20 l/min; 
O equipamento é apto a trabalhar em contato com água salina; 

Medição de pressão nos pulverizadores 
Equipamento: transdutor de pressão NOVUS-HUBA 511; 
Faixa de medição: 0,0 a 2,0 BAR; 
O equipamento é apto a trabalhar em contato com água salina; 

Medição de tensão do alternador 
Divisor resistivo, medição direta com placa National Instruments; 

Medição da corrente do alternador 
Equipamento: Transdutor de corrente (Sensor LEM); 
Faixa de medição: 0 a 100 Amperes; 

Medição de rotação do Servo Motor 
Aquisição de dados diretamente no servo motor através de encoder absoluto próprio; 

Medição de rotação do alternador 
Equipamento: Encoder gerador de impulsos S&E-E3A2A 1024; 
Faixa de medição: 0 a 3000 RPM; 
Apto a trabalhar em contato com água salina; 

Medição de tensão da correia 
Equipamento: célula de carga MK-CSL ZL; 
Complemento: Transdutor de célula de carga ICON-LC4200; 
Faixa de medição: 0 a 200kgf; 

Placa de aquisição de dados NI 
PCI-6229;  
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COMPONENTES E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS 
 

TAG-
PROJETO QTD ITEM MODELO 

FABRICANTE/  
FORNECEDOR 

B1 1 BOTAO FACEADO PULSADOR AZUL 22 mm CSW-BF WEG 

B2 1 BOTAO FACEADO PULSADOR VERDE 22 mm CSW-BF2  WEG 

BM1 1 BOMBA HIDRÁULICA TRIFÁSICA  DS9 DANCOR 

CL1/CL2  2 CÉLULA DE CARGA 200Kgf  CSL-ZL MK CONTROLE  

CS1/CS2 2 TRANSDUTOR DE CÉLULA DE CARGA LC4200 
ICON 
ELETRÔNICA 

CEV1/CEV2  2 MEDIDOR/TRANSMISSOR DE VAZÃO   VMS-PRO INCONTROL 

CH1 1 CHAVE GERAL TETRAPOLAR  OT-40 ABB  

D1 1 MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3 POLOS   MDW-C50A WEG 

D2 1 
MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3 POLOS 
400Vca MDW-C40  WEG 

D3 1 MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3 POLOS   MDW-C4A WEG 

D4 1 MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO  MDW-C10A WEG 

SM 1 SERVO MOTOR 15kW-400V 

SGMGV-

1ED3A61 YASKAWA 

EN1/EN2  2 ENCODER GERADOR DE IMPULSOS  E3A2A 1024  
S&E 
INSTRUMENTOS 

EM1 1 
BOTAO COGUMELO COM TRAVA PADRAO 
VERMELHO 22 mm CSW-BCT1  WEG 

FT1,FT2  2 FONTE CHAVEADA CC 24V 6.2A S-150-24V HS AUTOMAÇÃO  

FT3 1 FONTE CHAVEADA CC 24V 2.1A  S-150-24V HS AUTOMAÇÃO  

FT4,FT5  2 FONTE CHAVEADA CC 5V 1.1A - - 

KF1,KF2 2 CONTATOR 24-28VDC 
CWM50-11-

30C34 - 

K1,K2,K4,K5 4 MINICONTATOR 24VDC CWC016 WEG 

K3,K6 2 CONTATOR 24VDC CWM25 WEG 

K7 1 MINICONTATOR 24VDC CWCAO 40E WEG 

L1 1 SINALEIRO CSW-SD1 DIFUSO VERMELHO 22 mm CSW-SD1 WEG 

P/L1 1 
BLOCO DE ILUMINACAO DIRETA COM LED 
INTEGRADO- VERMELHA CSW WEG 

L3 1 SINALEIRO DIFUSO VERDE 22 mm CSW-SD2 WEG 

P/L3 1 
BLOCO DE ILUMINACAO DIRETA COM LED 
INTEGRADO- VERDE CSW WEG 

L2 1 SINALEIRO DIFUSO AMARELO 22 mm CSW-SD3 WEG 

P/L2 1 
BLOCO DE ILUMINACAO DIRETA COM LED 
INTEGRADO- AMARELO  CSW WEG 

PR1/PR2 2 MEDIDOR/TRANSMISSOR DE PRESSÃO HUBA 510 NOVUS  

RF 1 RESISTOR DE FRENAGEM 
14.25Ω 
1760W DENKTHERM 

RST1,RST2  2 BANCO DE RESISTÊNCIA  1.72kW  DENKTHERM 

RS 1 RELÉ DE SEGURANÇA DE PARADA DE EMERGÊNCIA CP-D  WEG 

SC1 1 SERVO ACIONAMENTO 15kW-400V 
 SGDV-

370D01A YASKAWA 

SM 1 SERVO MOTOR 15kW-400V 

SGMGV-

1ED3A61 YASKAWA 
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PREPARAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES 
 

 Antes de iniciar os testes, a bancada deve ser preparada. E para isso deve-se encher 

com água o reservatório inferior, o nível máximo deve ser considerado como a altura da borda 

da tampa superior da bomba hidráulica, conforme Figura 1-Bomba DS9.  

 

Figura 1 - Bomba DS9 

 Na sequência, a mistura do contaminante pode ser realizada conforme caderno de 

encargos. Para manter a solução homogênea e evitar a decantação, existe um sistema de 

movimentação da solução através de ar comprimido, esse sistema injeta ar em vários pontos 

no fundo do reservatório inferior, mantendo assim um movimento contínuo da solução. A 

alimentação deve ser conectada a linha de ar comprimido do cliente, através de um engate 

rápido tipo fêmea localizado na lateral diretita da bancada de contaminação. Existe ainda ao 

lado do reservatório inferior, uma válvula pneumática para regular o fluxo de ar conforme 

necessidade. 

 Após preparada a solução, deve-se então preparar os equipamentos na cabine de 

ensaios. Iniciando pelo encoder, que deve ser fixado através de 

três parafusos em seu flange conforme figura 2-Flange do 

encoder. 

  Em seguida o conjunto flange e encoder devem ser 

posicionados, centralizados e fixados no lado posterior do 

alternador. A conexão entre o eixo do alternador e o encoder 

deve ser feita com o acoplamento elástico padrão do encoder 

(S&E-E3A2A), afim de amenizar possíveis descentralizações 

entre eles.   

 O alternador por sua vez é preso à base móvel 

conforme figura 3-Fixação do Alternador, e alimentado pelos 

seguintes cabos (conforme projeto elétrico): 

Figura 2 - Flange do Encoder  
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Alternador 1-Esquerdo Alternador 2-Direito 

Anilha 111: “+” POSITIVO DA BATERIA; Anilha 111: “+” POSITIVO DA BATERIA; 

Anilha 101: “+” POSITIVO DA CARGA; Anilha 112: “+” POSITIVO DA CARGA; 
Anilha 110: “-“ NEGATIVO DA CARGA; Anilha 121: “-“ NEGATIVO DA CARGA; 

Anilha 130: “L” LAMPADA Anilha 131: “L” LAMPADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para iniciar o processo de ajuste dos parâmetros (Vazão, Pressão, Tensionamento das 

correias) deve-se fechar a tampa superior da bancada e trava-la através de quatro travas 

existentes em seu entorno, na figura 4-Tanque de ensaios é possível visualizar duas dessas, as 

demais estão nas laterais direita e esquerda do tanque.  

 

 

Figura 4-T anque de Ensaios 

  

Figura 3-Fix ação do alternador 
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AJUSTE DE PARÂMETROS DE TESTE 

Pressão e Vazão 

 

 Depois de fechada à tampa do tanque de ensaios, é necessário certificar-se de que o 

botão de emergência não está atuado, caso esteja, desativar o mesmo e pressionar o botão 

RESET, em seguida o botão START (Sistema de segurança) para habilitar a instrumentação e os 

demais equipamentos da bancada. Esses botões encontram-se abaixo do monitor no painel de 

comando. 

 Para ajustar a vazão e a pressão dos 

borrifadores é necessário clicar no botão 

designado LIGA BOMBA no campo de 

comando manual na tela do software, que 

pode ser conferido a seguir. O ajuste dos 

parâmetros se dá pelo ato de regular 

manualmente a válvula correspondente ao 

lado que se quer alterar: Válvula 1 regula o 

spray lado esquerdo; Válvula 2 regula o 

spray lado direito; Válvula 3 regula o 

retorno do excesso de vazão, conforme 

Figura 5-Válvulas hidráulicas.  

 Portanto as válvulas 1 e 2 regulam 

a vazão dos respectivos lados, e a válvula 3 

é responsável por aumentar ou diminuir a 

pressão total do sistema. Por exemplo, se 

fechar toda a válvula 3 e deixar as duas 

outras abertas a pressão total que é  

gerada pela bomba, assim como a vazão, 

serão divididas sob os sprays dos dois 

lados do tanque de ensaios. 

  

 

 

 

 

 

Figura 5-V álvulas Hidráulicas 
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Tensão das correias (Newton) 

 

 Para ajustar a tensão (Newton) das correias dos alternadores, é necessário que seja 

feito o aperto manual do fuso rápido correspondente ao lado que se deseja ajustar, conforme 

Figura 6-Sistema de Tensionamento. Na figura, á esquerda é possível visualizar o servo-motor 

com a polia de maior diâmetro, ao centro está o alternador montado sobre a base móvel com a 

polia de roda livre que será ensaiada, e a direita está o sistema de tensionamento da correia.  

 O sistema aplica tensão à correia do alternador tracionando-a com força axial, ou seja, a 

base móvel do alternador é puxada em sentido ao lado externo da bancada de ensaios. O valor 

do tensionamento é exibido na tela do software para o ajuste da força necessária para cada 

correia. 

 

Figura 6-Sistema de T ensionamento  

Corrente de carga 

 Esse parâmetro é ajustado diretamente na tela principal de ensaios, antes ou durante o 

teste, de forma a se conseguir a corrente desejada. Para isso é utilizado o botão “+” para 

aumentar a carga ou o botão “-“ para diminuir a escala em cada alternador, conforme figura 7-

Controle de Carga. 

 

Figura 7-Controle de Carga 

 Os valores de cada parâmetro podem ser visualizados em tempo real, através da tela 

principal do software Figura 8 – Valores de parâmetros. Os valores expressos em vermelho 

estão fora dos limites estabelecidos na configuração do ensaio, e devem ser ajustados de 

maneira que se encaixem nos limites pré-estabelecidos. 
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Figura 8-Valores de parâmetros 

SUPERVISÓRIO DE ENSAIOS  
 

 A tela inicial do software apresenta as seguintes opções: REALIZAR ENSAIOS, GERAR 

RELATÓRIOS E CONFIGURAÇÕES GERAIS, como podemos verificar na Figura 8-Tela Inicial. 

Tela inicial  

 

Figura 9-T ela Inicial 

 Através desta tela, o usuário pode selecionar o que deseja executar. Quando 

selecionada a opção realizar ensaios abre-se a tela de configuração de ensaio, conforme 

podemos verificar a seguir na Figura 10-Configuração de ensaio. 
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Tela de configuração do ensaio 

 

 

Figura 1 0-Configuração de Ensaio 

 

 Nessa tela é possível criar um novo ensaio e também recomeçar ensaios já existentes e 

que não se realizaram devido à paralisação intencional ou não dos mesmos. O cadastro de um 

novo ensaio é divido em diferentes campos os quais devem ser corretamente preenchidos, 

conforme a seguir:  

  No campo “Tipo” é requisitado qual o ensaio que será 

realizado, podendo ser: Spray d’água, Teste de lama, Névoa salina, 

ou outro que seja cadastrado anteriormente. Ao selecionar um 

tipo de teste que já esteja cadastrado, automaticamente o padrão 

gravado será preenchido. O nome do operador que irá conduzir o 

ensaio, assim como o nome do teste (podendo ser o número da 

peça ou do lote) deve ser preenchido. 

 Se desejar alterar ou criar um novo tipo, é necessário 

selecionar o tempo em que o Spray fica acionado (Spray on) e 

tempo em que ele fica desligado (Spray off), os valores desses 

campos são expressos em segundos.  

 Caso o ensaio necessite de pausa depois de alguns ciclos, é 

necessário realizar o cadastramento de tempo de pausa na opção 

“Parada”. Em seguida é necessário cadastrar o número de ciclos 

que serão realizados antes que o sistema entre em repouso na 

opção “Ciclos p/ parada”.   
Figura 11-Opções de Configuração 
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 Na opção ”Nº de ciclos” é definido o número de ciclos que serão necessários para 

realizar o ensaio que está sendo cadastrado (Os ciclos representam o número de vezes em o 

Spray atuou). 

 A opção “Remover Tipo Padrão” é utilizada para eliminar padrões já cadastrados, e que 

não serão mais úteis ou que estão cadastrados de forma errônea. E o botão “Recarregar Tipo 

Padrão” busca o ultimo padrão cadastrado para  o tipo de ensaio selecionado, por exemplo, tipo 

névoa salina: Spray on = 6 segundos; Spray off = 600 segundos; Tempo de paralisação = 300 

segundos; Ciclos para paralisação = 20 ciclos (Conforme caderno de encargos), e demais dados 

cadastrados como limites fixos e aciclismos nos campos que veremos a seguir.  

  

Figura 12-Ferramentas 

Configuração das medições 

 

 O campo dos limites fixos delimita os valores adquiridos pelos instrumentos de 

medição da bancada, nestas opções são ajustados os valores máximos e mínimos considerados 

para o ensaio e também a taxa de aquisição global dos mesmos.  

 Os parâmetros que tem seus limites máximos e mínimos aqui definidos são os 

seguintes: Vazão dos borrifadores (Litros/Minutos), Pressão dos borrifadores (Bar), Tensão 

das correias (Newton), e a Corrente elétrica de carga (Amperes).  

 

Figura 13-Configuração das Medições 
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Configuração da sequencia de rotações 

 

 As configurações relacionadas ao aciclismo que será aplicado durante o ensaio serão 

cadastradas nesse campo. 

Informando primeiramente a taxa de 

aquisição em minutos e a duração 

dessa aquisição em segundos.  

 Logo abaixo é possível 

realizar o cadastro da sequência dos 

aciclismos requisitados para o 

ensaio. Definindo inicialmente a 

velocidade de rotações da polia de 

roda livre (RPM), em seguida inserir 

a frequência de aciclismo da polia 

(Hz), a velocidade deste aciclismo 

deve ser definida em seguida (RPM), 

o tempo de execução do aciclismo 

deve ser definido na opção Duração 

de sequência (Min.). Para salvar essa 

sequência é necessário clicar no 

botão “Adicionar”, você ira visualizar 

a adição da mesma na lista de 

sequências. 

  

A opção “Limite Mínimo” delimita o limite mínimo das rotações da polia, portanto 

quando acontecer alguma avaria no sistema, como por exemplo, o rompimento de uma correia, 

a qual possa alterar a velocidade estabelecida, o software paralisa automaticamente o ensaio 

para correção desse problema.  

 Podem ser configurados diferentes aciclismos para serem executados durante o ensaio, 

como é possível visualizar na “Lista de Sequências” da Figura 14, e eles serão executados 

conforme a sequência definida nessa lista. Para alterar a sequência dos testes já cadastrados, 

basta utilizarem as setas “para cima” e “para baixo” encontrado ao lado direito da tabela.  

 

  

Figura 14-Sequência de Rotações 
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Ensaios não Concluídos 

 

 Nos casos em que o ensaio não tenha sido finalizado devido a algum fator externo como 

a falta de energia elétrica ou algum problema apresentado durante o mesmo, é possível 

continua-lo do ultimo ponto salvo. Para isso os ensaios ficam listados na tabela de ensaios não 

concluídos, e a partir disso é possível seleciona-lo e remeça-lo. 

 Quando houver mais de um ensaio não finalizado, com a tecla “Ctrl” pressionada você 

pode selecionar os ensaios que deseja enfileirar.  O usuário ainda tem a opção de definir qual 

cabine tem mais prioridade, selecionando no canto inferior esquerdo da tela.  

 Com os ensaios selecionados e as prioridades definidas clique sobre o botão 

“Recomeçar” para avançar para a tela de ensaios.  

 

Figura 15-Ensaios não Concluídos 
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Tela de ensaios  

Gráficos de aciclismo 

 

Figura 16-T ela de Ensaios 

 A figura 16 demonstra a tela de ensaios do software, nela são mostradas em tempo real 

as medições do ensaio, assim como os gráficos das senoides do servo-

motor e dos alternadores. Conforme figura 17-Legenda, a linha vermelha 

representa à curva do servo-motor (S.M) em ambos os lados, e a linha 

branca traça a curva de cada alternador. Já a opção de escala automática 

serve para ajustar o gráfico conforme a sua amplitude, desmarcando-a, o 

ajuste passa a ser manual. 

 O gráfico obtido durante o ensaio expressa as ultimas dez voltas da polia de roda livre 

em relação ao tempo, sendo que o eixo “X“ diz respeito ao tempo, e o eixo “Y” á amplitude da 

rotação.  

Figura 17-Legenda 
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Figura 18-Gráfico de Aciclismo  

Limites de parâmetros 

 Os limites máximo e mínimo para cada parâmetro são exibidos em vermelho quando 

ultrapassados durante o ensaio, se algum limite for ultrapassado o ensaio se paralisa para 

correção. 

 

Figura 20 -Limites de Parâmetros 

 Quando paralisado, o software também indicará na barra de status inferior da tela qual 

foi o parâmetro que teve seu limite excedido, como pode ser visualizado na figura 20- Barra de 

status. 

 

Figura 21-Barra de Status 

 Na lateral esquerda da tela de ensaios existe o campo “Comandos Gerais” o qual contém 

os botões PAUSAR, RECOMEÇAR E VOLTAR. Durante o ensaio apenas a opção PAUSAR fica 

disponível, e após pausar, os outros botões se tornam disponíveis. Esses comandos são 

utilizados para paralisar ou reiniciar o ensaio de ambos os lados da bancada ao mesmo tempo. 

O botão VOLTAR finaliza momentaneamente o ensaio (sendo que o mesmo pode ser reiniciado 

Figura 19-Comandos  
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posteriormente através da tela de configuração, na lista de ensaios não concluídos), e retorna 

para a tela de configuração de ensaio.  

 Na ocorrência de pausa, seja por intenção do 

operador ou por limite de parâmetro excedido, para 

retornar ao ensaio é necessário clicar em RECOMEÇAR, 

abre-se então o campo “Modo Manual” no qual pode se 

realizar o acionamento manual da bomba hidráulica e 

também do servo motor. É possível também inserir 

valores diferentes de rotação, frequência e aciclismo para 

realização de testes, e assim ajustar os parâmetros os 

quais foram excedidos.  

 O botão RELAÇÃO realiza o cálculo de relação 

entre polia do servo-motor e polia de roda livre. Esse 

procedimento deve ser realizado tanto para iniciar um 

novo ensaio quanto para recomeça-lo.  

  

 Como demonstra a Figura 23- Cálculo de Relação é possível verificar o resultado do 

cálculo de relação automático e escolher qual das duas polias será usada como referência 

naquele ensaio. Faz necessário que seja desabilitada a bateria durante o procedimento, para 

assim garantir o cálculo correto. 

 

Figura 23-Cálculo de Relação 

 

Indicadores  

 

 Existem quatro indicadores luminosos na tela principal, dois inferiores, que 

indicam o momento em que o servo motor e a bomba estão energizados durante o 

ensaio, seguindo o ciclo estabelecido na configuração de ensaio.  

 Os outros indicadores superiores atuam quando o número de ciclos pré-

estabelecidos no campo “Total de Ciclos” forem atingidos, sendo que cada 

indicador de “Teste Concluído” representa o seu respectivo lado da bancada. O 

campo “Ciclos” é o registrador de quantos ciclos do ensaio já foram realizados, 

conforme podemos verificar na figura 25-Gerenciamento de Ciclos. 

 

Figura 24-

Indicadores 

Figura 22-Modo Manual 
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Figura 25-Gerenciamento de Ciclos 

 

 Para tornar mais fácil a busca no banco de dados, o software 

incrementa automaticamente o número seguido do ano respectivo do 

ensaio, sendo que se gera um código diferente para cada lado da bancada 

de ensaios (lado 1 ou 2). 

 

 No lado inferior esquerdo da tela de ensaios é exibida a tabela com as configurações de 

rotações e aciclismos, por meio dela é possível identificar qual a velocidade de rotação e 

também qual é o aciclismo que está sendo realisado no momento. Entretanto não é possível 

cadastrar ou alterar as variáveis da tabela nessa tela, para isso é necessário retornar a tela 

anterior através de o botão VOLTAR. 

 

Figura 27-T abela de Rotações 

  

Figura 26-Número do 

Ensaio 
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Botões e comandos 

 

 Há um botão localizado no canto superior direito da tela 

denominado “Aquisição Manual”, o qual tem como função realizar uma 

aquisição geral de todos os dados apresentados na tela principal 

naquele momento, assim como os pontos de RPM que geram os gráficos de aciclismo. Nesse 

mesmo momento gera-se uma imagem da tela, com o objetivo de identificar algum 

comportamento singular desconhecido da polia de roda livre.  

 Durante a execução de algum ensaio 

pode ocorrer distintas avarias na polia ou no 

alternador em teste, entretanto se apenas um 

alternador estragar e a outra polia que está 

sendo ensaiada se mantém em bom estado, é 

possível através do botão “finalizar” paralisar a 

leitura das variáveis do lado de teste 

problemático e continuar o ensaio do outro lado. Conforme podemos visualizar na figura 29- 

Comando individual existe ainda um campo denominado “observações” onde se pode informar 

qual foi à avaria apresentada ou outro comentário pertinente sobre o ensaio.  

Figura 28-Aquisição Manual 

Figura 29- Comando Individual  
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Tela de Geração de Relatórios  

 

 

Figura 30- Geração de Relatórios 

 A tela de visualização de relatórios dispõe de alguns filtros os quais aceleram a busca 

pelo item desejado. Possibilitando procurar pelo tipo do ensaio, operador, nome do ensaio, 

parecer do ensaio ou pelo intervalo de datas em que os ensaios foram conduzidos.  

 Conforme figura 31- Parecer de teste, o parecer final do ensaio pode ser alterado dando 

um click duplo sobre o ensaio que se deseja alterar.  

Figura 31- Parecer de teste 
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 Utilizando o botão visualizar é possível analisar todos os dados dos ciclos agendados do 

ensaio e também as aquisições manuais feitas durante o mesmo, à imagem da tela feita no 

momento da aquisição manual fica disponível na pasta raiz do software (Pasta do 

programa/Capturas de tela).  

 

Figura 32-Visualizador de relatórios 

 Para realizar a impressão de relatórios de ensaios, o usuário deve entrar na tela de 

geração de relatório, selecionar o ensaio que se deseja imprimir, definir quais ciclos agendados 

do ensaio serão exportados, conforme podemos ver na figura 33- Ciclos para exportar e então 

clicar no botão exportar. Isso irá abrir o Excel onde é possível selecionar quais dados são 

pertinentes para o relatório e então realizar a impressão do mesmo.  

Figura 33-Ciclos para exportar 
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Tela de Configurações Gerais 

 

 Na tela de configurações gerais existe um botão de controle de bomba (liga/desliga), ele 

deve ser utilizado para realizar a limpeza do sistema hidráulico logo após ensaios que 

envolvam soluções salinas ou de lama, desta forma evita-se a decantação da solução no interior 

da tubulação e uma possível alteração nos parâmetros de vazão e pressão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUTENÇÃO E CUIDADOS TÉCNICOS 
 

 Para prevenção de acidentes com as partes móveis do equipamento, o mesmo dispõe de 

chave de segurança monitorada por relé de segurança a qual não permite que o teste se realize 

com a tampa superior da bancada aberta e ou entre aberta. Em caso de emergência utilize a 

botoeira de emergência que está fixada no painel de comando.  

 Toda manutenção e ou alteração deve ser conduzida por pessoal capacitado e treinado 

na área, uma vez que este projeto envolve elevada tensão 380Vca e corrente elétrica de até 

50A.  

 Para quaisquer operações que envolvam as partes que podem ficar energizadas, se faz 

necessário realizar o seccionamento completo da bancada: Pausar o teste através do botão 

STOP (Vermelho); Pressionar a botoeira de emergência; Desligar o computador; Seccionar os 

disjuntores; Desligar a CHAVE GERAL e então remover o plug macho de alimentação trifásica 

da tomada. 

 

Figura 34-Configurações Gerais 
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Manutenção preventiva 

 

 Recomenda-se que o óleo da bomba hidráulica seja completado periodicamente, 

evitando assim o desgaste prematuro das peças devido à condição crítica em que a mesma 

atua. Para realizar a reposição do óleo, a bomba pode ser removida do reservatório através de 

um engate rápido na tubulação de saída da mesma. Em seguida é necessário remover a tampa 

superior da bomba, desparafusando as três porcas segas que prendem a tampa conforme 

catálogo BOMBA-DS9, e completar com (Óleo mineral Encaplus 85). 

 Indica-se que seja feita a lubrificação das partes mecânicas móveis periodicamente, 

principalmente após ensaios de névoa salina. Essa lubrificação deve ser realizada com óleo 

desengripante e se possível reforçar com graxa branca anticorrosiva em todas as áreas que 

tenham atrito mecânico. 

 Após qualquer tipo de teste é recomendado que seja feita a limpeza da bancada e de seu 

sistema hidráulico, removendo a solução utilizada no teste através do registro de drenagem do 

reservatório, e em seguida completando-o com água limpa a qual deve ser borrifada por no 

mínimo um minuto para remover os sedimentos contidos nas tubulações. Para realizar a 

limpeza do reservatório e da bomba é possível que o reservatório seja removido da bancada 

através de trilhos os quais são atarraxados por parafusos, já a tubulação hidráulica e 

pneumática dispõe de um sistema de engate rápido o qual permite que o mesmo possa ser 

desconectado.  

 Os bicos de pulverização devem ser verificados periodicamente no intuito de identificar 

e remover quaisquer sujeiras depositadas ou obstruções do jato, estes podem interferir nas 

leituras de pressão e vazão, e consequentemente no correto funcionamento da bancada de 

testes. 

 Não utilizar álcool e nem produtos á base de álcool para realizar a limpeza da cabine de 

ensaios, limpar apenas com água limpa e estopas.  
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