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resumo

Atualmente no setor automóvel, devido aos avanços tecnológicos,
preocupações ambientais e maior exigência por parte dos utilizadores, o estudo
acústico ganha cada vez mais preocupação por parte das equipas de
desenvolvimento. A bomba de óleo é um dos componentes mais críticos do
sistema de lubrificação de um veículo, sendo afetada por vibração e ruído. Além
de poder ser audível por parte dos passageiros e criar desconforto na condução,
a vibração pode ser prejudicial ao seu funcionamento.
Este trabalho foi realizado na empresa Renault Cacia S. A., no âmbito de um
estágio curricular, que teve como objetivo a realização de uma análise dos
modos próprios de uma bomba de óleo de cilindrada variável.
As análises modais foram desenvolvidas inicialmente recorrendo a modelos
numéricos e posteriormente com recurso a análise experimental. Os modelos
numéricos foram desenvolvidos com base nos modelos CAD, fornecidos pela
Renault, no pré-processador ANSA, simulados no software ABAQUS e
analisados os resultados da simulação no pós-processador META. Para os
ensaios experimentais, os componentes foram excitados através de um martelo
de análise modal, contando com a receção de sinal dos acelerómetros por parte
do sistema SCADAS III e análise dos dados com o software LMS Test.Lab. Com
base nos resultados numéricos e experimentais foi realizada uma validação
individual dos principais componentes da bomba de óleo, sendo de seguida
realizada a validação da análise modal do conjunto da bomba montada em
estado livre e posteriormente uma validação da bomba montada fixa à placa do
banco de ensaios de caracterização.
Os resultados modais obtidos com recurso aos modelos numéricos
aproximaram-se dos resultados experimentais com um desvio médio inferior a
10%, com exceção para a bomba fixa na placa do banco de ensaios.
Da análise numérica e experimental aos modos próprios, identifica-se o
componente estator como uma das possíveis causas da emissão do ruído, da
parte estrutural da bomba de óleo. Os fatores que induzem esta identificação
estão associados à geometria do estator e ao seu campo de deformações
associados aos modos próprios iniciais, que alteram o volume das câmaras de
bombagem e logo o nível de pressão hidráulica.
Foi apresentado um conjunto de sugestões de ações complementares a
desenvolver no futuro a fim de validar as principais conclusões deste trabalho.
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abstract

Currently in the automotive sector, due to technological advances, environmental
concerns and greater demand from users, the acoustic study is getting more
concern from the development teams. The oil pump is one of the most critical
components of a vehicle's lubrication system, being affected by vibration and
noise. In addition to being audible by passengers and creating discomfort in
driving, vibration can be detrimental to its operation.
This work was carried out in the company Renault Cacia S.A, within the scope
of a curricular internship, whose objective was to perform an analysis of the
shape modes and natural frequencies of a variable displacement oil pump and
NVH (Noise, Vibration and Harshness) correlation.
The modal analyses were developed initially using numerical models and later
using experimental analysis. The numerical models were developed based on
the CAD models, provided by Renault, in the ANSA pre-processor, simulated in
the software ABAQUS and analysed the results of the simulation in the META
post-processor. For the experimental tests, the components were excited by a
modal analysis hammer, counting with the reception of signal from the
accelerometers by the SCADAS III system and analysis of the data with the
software LMS Test.Lab. Based on the numerical and experimental results an
individual validation of the main components of the oil pump was carried out,
followed by the validation of the modal analysis of the assembled pump in the
free state and then a validation of the pump fixed to the plate of the
characterization tests bench.
The modal results obtained using the numerical models approximated the
experimental results with an average deviation of less than 10%, except for the
fixed pump on the test bench plate.
From the numerical and experimental analysis to the shape modes, the stator is
the component identified as one of the possible causes of noise emission, of the
structural part of the oil pump. The factors that induce this identification are
associated with the geometry of the stator and its field of deformations
associated to the initial shape modes, which alter the volume of the pumping
chambers and thus the hydraulic pressure level.
A set of suggestions for complementary actions to be developed in the future
was presented in order to validate the main conclusions of this work.
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Capítulo 1

1 Introdução
1.1

Enquadramento

Nos veículos de combustão interna, o sistema de lubrificação tem um papel de elevada
importância no funcionamento do motor. Para que o óleo alcance todas as partes móveis
desejáveis, o sistema conta com uma bomba de óleo, que tem como função transferir o
óleo do reservatório para o interior do motor com pressão suficiente.
As bombas de óleo clássicas são projetadas e desenvolvidas para atingirem uma
pressão e um caudal de descarga, suficientes para satisfazer as necessidades do motor
em todos os períodos de funcionamento. Assim, as bombas descarregam um caudal
fixo calculado para a necessidade máxima do motor. Visto que as bombas de óleo são
acionadas pelo próprio motor, nos períodos em que existe uma necessidade mais
reduzida de óleo ocorrem desperdícios de energia.
Com o objetivo de melhorar, tanto o desempenho, como os consumos e emissões de
poluentes por parte dos veículos, as bombas de cilindrada variável surgem no âmbito
de se tentar minimizar estas perdas de energia. Estas bombas de óleo têm a capacidade
de ajustar a sua cilindrada de acordo com o funcionamento do motor, e assim, apenas
fazerem a descarga do caudal necessário.

1.2

Motivação

Dentro da engenharia mecânica a área com mais interesse pessoal é o desenvolvimento
de produto, deste modo, a modelação e simulação numérica foram os temas mais
relevantes para a escolha do trabalho final de curso. Por outro lado, existia um interesse
enorme numa experiência em ambiente industrial que me aproximasse ao mercado de
trabalho. Surgiu, assim, a oportunidade do estágio curricular na Renault Cacia, uma
empresa multinacional francesa do setor automóvel e com uma proposta de estágio
muito desafiadora, com base não só na simulação numérica, mas também experimental.
Fundada em 1898 pelos irmãos Lois, Marcel e Fernand Renault, a empresa teve um
grande sucesso com o seu primeiro veículo “voiturette”, recebendo doze encomendas
nesse mesmo ano. Com um grande arranque inicial da empresa e presença em várias
corridas, a empresa continuou a inovar e desenvolver veículos especializados às
necessidades dos clientes [1].
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Atualmente o Group Renault é constituído por cinco marcas de automóveis em vários
mercados, Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine e LADA, e pertence a uma
aliança única no mundo. A Renault e a Nissan são parceiras estratégicas desde 1999,
ganhando ainda mais força em 2016 com a entrada da Mitsubishi [2].
Na Renault Cacia atualmente estão em produção quatro bombas de óleo, em que duas
equipam motores a gasolina, e as outras duas, motores a gasóleo. Destes quatro
modelos apenas uma bomba de óleo é de cilindrada variável.
Nesta mesma fábrica existe um gabinete de estudos dedicado às bombas de óleo de
cilindrada variável, o qual tem desenvolvido projetos de investigação e melhoria
contínua do produto.
Com o progresso no desenvolvimento dos veículos, outros problemas começam a surgir
que antes não eram tão importantes como é o caso do ruído das bombas de óleo. Nos
motores mais antigos a emissão de ruído era tal, que o ruído da bomba era impercetível.
Hoje em dia os motores estão cada vez mais silenciosos e o habitáculo cada vez mais
isolado acusticamente. Tornou-se então, um objetivo, a melhoria do ruído das bombas
de óleo, de forma proporcionar mais conforto aos ocupantes dos veículos.
O gabinete de estudos da Renault Cacia tem trabalhado na melhoria do ruído das
bombas de óleo de palhetas e cilindrada variável, que se tornou percetível para o
condutor numa determinada gama de velocidade de rotação.

1.3

Objetivos

Dando continuidade aos estudos de ruído da parte do fluido que já têm vindo a ser
realizados, este estágio tem como objetivo fazer uma análise modal numérica e
experimental, encontrando as frequências naturais da bomba e os seus modos próprios.
O objetivo é conseguir validar o modelo numérico para que seja possível fazer uma
correlação NVH, que ajudará nos estudos futuros a perceber se o ruído excessivo,
verificado na bomba de óleo em funcionamento, tem alguma contribuição estrutural.

1.4

Organização

Este documento encontra-se dividido em 5 capítulos. No Capítulo 1 é apresentada uma
introdução, onde se faz um enquadramento ao tema das bombas de óleo, a motivação
para a realização do trabalho, os seus objetivos e a organização do documento.
No Capítulo 2 encontra-se o estado de arte das bombas de óleo, onde é abordado o
mercado a nível mundial, questões ambientais, os vários conceitos, o processo industrial
e ainda o princípio de funcionamento.
O Capítulo 3 é referente a Vibração, Ruído e Aspereza (NVH), onde é feita uma
aproximação teórica à análise de vibrações e ruído, seguindo as ferramentas numéricas
e experimentais e também alguns estudos já realizados, que apresentam algum valor
acrescentado.
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No Capítulo 4 são descritos os materiais e métodos utilizados na simulação numérica e
nos ensaios experimentais. São também apresentados e analisados os resultados
obtidos.
No Capítulo 5 aparece as conclusões do trabalho realizado, bem como os trabalhos
futuros.
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Capítulo 2

2 Estado da Arte de Bombas de Óleo
2.1

Introdução

O motor é dos componentes principais de um veículo, é nele que o combustível é
convertido em energia mecânica e consequentemente dá origem ao seu movimento.
Um motor de combustão interna é constituído por diversas peças que estão em
constante movimento e de forma sincronizada. O motor opera em altas pressões com
deslizamento entre as peças, tais como os rolamentos da cambota ou o pistão e o
cilindro. Por este motivo é necessário ter especial atenção à manutenção deste
componente fundamental, para prevenir o sobreaquecimento e danos irreversíveis [3].
Em auxílio ao seu funcionamento, o motor conta com um sistema de lubrificação que
distribui óleo pelas partes móveis, reduzindo a fricção entre as superfícies [4]. Havendo
menos atrito, o motor pode desempenhar a sua função com um esforço menor, menos
ruído e a uma temperatura inferior, o que leva à redução do consumo de combustível.
[5] A lubrificação tem também outras vantagens para o motor, como [6, 7]:


Revestimento das peças do motor protegendo contra a corrosão;



Dissipação do calor proveniente da combustão;



Absorção e transporte do material particulado para o filtro de óleo de forma a ser
retido e removido;



Neutralização de ácidos prevenindo a corrosão e detrimento dos componentes;



Ruído e amortecimento de vibrações.

Existem vários tipos de sistemas de lubrificação, no entanto para motores de combustão
interna normalmente são utilizados os sistemas force-feed e dry-sump [8]. O primeiro
geralmente utilizado para motores a quatro tempos e o segundo considerado uma forma
particular do anterior. O dry-sump devido às suas características é frequentemente
utilizado para veículos todo terreno e em veículos para o desporto automóvel [9].
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Figura 2. 1 - Sistema de lubrificação de um motor [10].

2.2

Mercado

Com base no artigo da GlobeNewswire [11], o aumento da procura de veículos, as
normas rigorosas a nível das emissões, o melhoramento da eficiência do combustível e
também o aperfeiçoamento dos processos de fabrico, são os principais impulsionadores
da procura global de bombas de óleo para o sector automóvel. Além destes fatores, a
necessidade de melhorar a vida útil dos veículos e dos motores, ao reduzir o desgaste
e melhorar o arrefecimento, também contribuem em grande parte para o crescimento
da procura das bombas de óleo [11].
Com os problemas climáticos presentes, a União Europeia tal como outros países, tem
vindo a baixar os limites de emissões para valores bastante reduzidos. Portanto, os
compradores têm cada vez mais a preocupação com a eficiência dos veículos. Este é
um tema que vem ganhando espaço nos fatores de decisão na escolha de veículos, o
que acaba por ser mais um impulsionador para a procura de bombas de óleo mais
desenvolvidas. As marcas, praticamente a nível global, estão empenhadas na produção
de veículos leves e com baixo consumo de combustível [11].
As bombas de óleo de cilindrada variável têm uma parte predominante no mercado
global. Este tipo de bombas têm a capacidade de variar a descarga de óleo dependendo
da necessidade. Estima-se que a procura de bombas de óleo elétricas aumente devido
ao aparecimento dos PHEVs e HEVs (Veículo Híbrido Elétrico plug-in e Veículo Híbrido
Elétrico, respetivamente). O aquecimento global e poluição são dos temas mais
discutidos no presente e consequentemente a procura de soluções para contornar estes
problemas. Os veículos elétricos têm um papel de destaque sempre que este assunto é
referido e como tal, o seu mercado deverá aumentar no futuro próximo, no entanto
também aumenta a promoção de veículos de combustão interna para que se tornem
mais ecológicos [11].
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Os governos de vários países estão a incentivar a compra de veículos elétricos pela
emissão zero enquanto operam, caso a energia seja proveniente de fontes de energia
renováveis, caso contrário não é totalmente verdade, oferecendo incentivos e
facilidades de compra. A isenção ou redução de impostos para veículos elétricos e
facilidades para estacionamento estão a levar ao crescimento da procura deste
segmento de veículos [11].
A nível geográfico, o mercado de bombas de óleo para o sector automóvel é dividido
em América do Norte, Europa, Ásia Pacifico, Médio Oriente e África, e América Latina.
A região da Ásia Pacifico é a maior no mercado de bombas de óleo para automóveis. O
mesmo relatório revela que é previsível que o mercado crescerá acima de 3% CAGR
(taxa de crescimento anual composta) e ultrapasse os 19 mil milhões de dólares
americanos. Em 2017, a região Asia Pacifico dominou o mercado de bombas de óleo
para veículos, com mais do que 35% de participação em volume e espera-se que siga
a mesma tendência no mesmo período de previsão. Isto porque, o aumento contínuo da
procura de veículos de passageiros deve-se pela rápida urbanização e também pelas
situações económicas mais estáveis [11].
O mercado das bombas de óleo para veículos é altamente fragmentado e cada região
do mercado global é dominada por certas empresas. Por exemplo, o mercado na Ásia
Pacifico é dominado pela Delphi Automotive e pela MAHLE GmbH, que têm uma
ocupação de 30% do mercado. Na Europa e na América do Norte, empresas como
Robert Bosch GmbH and Denso Corporation têm uma presença significativa no mercado
mundial. Outros fabricantes são Magna International, Rheinmetall Automotive, Johnson
Electric, Hitachi Automotive, SHW, Stackpole, Gates, General motors [11]. Nos
parágrafos seguintes é feita uma breve descrição destas empresas.

MAHLE
Empresa sediada em Estugarda, na Alemanha, e fundada em 1920 por dois irmãos com
o fabrico de pistões em liga leve. Hoje produz inúmeros componentes para a área
automóvel, apresentando bombas de óleo de cilindrada variável [12]. Segundo o
fabricante, através da sua alta eficiência reduz o consumo de combustível e tem uma
potencial redução até 2% de dióxido de carbono no NEDC (New European Driving
Cycle) comparado com bombas convencionais [13].

Figura 2. 2 - Bomba de óleo MAHLE [13].
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Robert Bosch GmbH
O início da companhia remonta para o ano de 1886 em Estugarda, Alemanha. Uma
empresa criada por Robert Bosch é uma das maiores a nível global no mercado
automóvel e tecnológico em geral. A Bosch anuncia uma bomba que pode fazer reduzir
a emissão de CO2 até 50% devido ao sistema de variação de volume com o ajuste de
pressão dentro de um certo intervalo. A empresa diz ainda que, o óleo com o caudal
ajustado consegue fazer a lubrificação de todos os pontos mais críticos e ainda torna
possível a minimização da absorção do binário da bomba em pontos que não são
considerados críticos [14].

Figura 2. 3 - Bomba de óleo Bosch [14].

Rheinmetall Automotive
Grupo constituído pela fusão de três empresas, fundado em 1997 e sediado em
Neckarsulm, Alemanha, uma das quais a Pierburg, especialista no controlo de
emissões, válvulas, sistemas de ar e com uma vasta gama de bombas de óleo. A marca
sublinha que desenvolve e fornece bombas de óleo para todos os fabricantes de
motores que lideram o mercado com uma grande quantidade de patentes [15, 16].

Figura 2. 4 - Bombas de óleo Pierburg [15].

Hitachi Automotive
Empresa sediada no Japão desde 1910 revela que tem respondido significativamente
aos desafios da sociedade com a sua missão “contribuindo para a sociedade através do
desenvolvimento de tecnologia e produtos superiores e originais”. O fabricante é
responsável pelo desenvolvimento de bombas de óleo, apresentando um modelo de
cilindrada variável de forma a reduzir o consumo de combustível para satisfazer as
exigências das regulamentações impostas. Este modelo promete a melhoria da
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eficiência de combustível em 2% comparativamente com bombas de óleo
convencionais, no modo do intervalo de economia de combustível. Contando também
com uma redução do consumo de energia em 40% [17, 18].

Figura 2. 5 - Bomba de óleo Hitachi [18].

SHW
Fundada em 1365 é uma das companhias mais antigas da Alemanha. Produz vários
tipos de bombas de óleo, com engrenagens exteriores ou por palhetas. Segundo a
empresa, foi pioneira no desenvolvimento de bombas de óleo de cilindrada variável,
lançou-as no mercado em 2002 [19, 20].

Figura 2. 6 - Bomba de óleo SHW [20].
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2.3

Ambiente

Face às alterações climáticas e preocupação ambiental, foram criadas regulamentações
à escala global. Na Europa, a União Europeia introduziu as normas Euro para o controlo
de emissões dos veículos. A partir de 1991 com a introdução do Euro 0 para carros de
passageiros e em 1992 a norma Euro I para veículos comerciais, os veículos têm limite
de emissões de certos contaminantes considerados nocivos para a saúde [21].
Grande parte da qualidade do ar na Europa é afetada pelo setor dos transportes, o que
levou a que algumas tecnologias como catalisadores passassem a ser obrigatórias com
o objetivo de reduzir e restringir as emissões dentro limites impostos pelas normas Euro.
A indústria automóvel tem sido desafiada a cada nova norma aplicada que pretende
tornar os veículos cada vez menos poluentes. Salientam-se alguns dados de
contaminantes tais como monóxido de carbono (CO) que já sofreu uma redução de 63%
e 82% em veículos a gasolina e gasóleo, respetivamente, desde 1993. Elementos tais
como, Hidrocarbonetos (HC) já tiveram uma redução de 50% desde 2001 em veículos
a gasolina, óxido de nitrogénio (NOx) um decréscimo de 84% desde 2001 e material
particulado (PM) já foi reduzido 94% desde 1993 [22].
Do mesmo modo em relação ao dióxido de carbono (CO2), considerado o principal
poluente para o efeito estufa, segundo a União Europeia os carros são responsáveis por
cerca de 12% do total das emissões na UE. As metas para 2015 foram reduções de
18%, no entanto, a meta para 2021 representa uma redução de 40% comparativamente
ao valor previsto para 2007 [23]. É visível que a pressão sobre os fabricantes de
automóveis é cada vez maior, o que intensifica o desenvolvimento de novos conceitos
e melhoria da tecnologia atual. A injeção direta e abertura variável de válvulas nos
motores de combustão interna são algumas das tecnologias aplicadas com resultados
significativos. Os desenvolvimentos não se restringem ao motor, são exploradas todas
as oportunidades possíveis visando a redução da perda de energia. Tendo a lubrificação
um papel de relevo no funcionamento do motor, as bombas de óleo têm vindo a evoluir
surgindo bombas de cilindrada variável [24].
As bombas de óleo convencionais que equipam a maioria dos veículos em circulação
têm a cilindrada fixa, no entanto, o motor não tem sempre a mesma necessidade de
caudal de óleo. Para colmatar esta variação as bombas de cilindrada fixa são
desenvolvidas para terem um caudal regular, calculado para as situações de maior
exigência no funcionamento do motor. Quer isto dizer que em grande parte do
funcionamento, o caudal debitado pela bomba é excessivo, levando a bomba a consumir
demasiada energia gerada pelo motor. Válvulas mecânicas de segurança asseguram
que o óleo não chega ao motor com a pressão excessiva, libertando-o para o exterior
da bomba.
Para melhorar o funcionamento do sistema de lubrificação uma das soluções passa por
fornecer o caudal e pressão de óleo de acordo com a necessidade considerando a
temperatura, velocidade e carga do motor, evitando o consumo de energia
desnecessário [16]. As bombas de cilindrada variável foram a solução encontrada, que
geralmente são do tipo de bombas de palhetas e além das válvulas mecânicas, contam
também com válvulas solenoides para o controlo da pressão do óleo. Através destes
desenvolvimentos é possível obter pressões e caudais baixos, comparativamente com
as bombas convencionais, e assim os intervalos de caudal e pressão disponíveis são
mais alargados.
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O gráfico da Figura 2. 7 refere-se a um estudo de um artigo com o título “Variable
Displacement Oil Pump Improves Tracked Vehicle Transmission Efficiency”. No artigo
são comparadas uma bomba de óleo convencional de engrenagens e uma bomba de
de êmbolos radiais de cilindrada variável instaladas num motor em potência máxima.
No eixo x está representado o binário de saída da transmissão e no eixo y a energia que
as bombas consomem. A bomba de engrenagens está representada pela linha azul com
dois patamares bem definidos enquanto a bomba de cilindrada variável é representada
pela linha laranja de forma linear. A linha verde representa a subtração de valores da
linha azul e laranja, demonstrando desta forma a poupança de potência [25].

Figura 2. 7 - Comparação entre uma bomba de engrenagens e uma bomba de cilindrada variável [25].

É importante reter que a energia consumida pela bomba de êmbolos radiais de
cilindrada variável é sempre inferior à energia consumida pela bomba de engrenagens,
no entanto esta diferença tende a decrescer e ser mínima no binário máximo. Algo que
seria esperado, pois é quando existe a necessidade de o caudal ser máximo. O artigo
refere também que, geralmente as transmissões operam na maioria do tempo abaixo
de 2600 Ib-ft onde existe em média uma poupança de potência de 25 HP entre as
bombas [25].
Deste modo, com menor energia despendida pelo motor para a bomba de óleo, é
possível verificar o decréscimo do consumo de combustível entre 2% e 5%, variando
estes valores anunciados nos diferentes fabricantes. Consequentemente a emissão de
dióxido de carbono (CO2) é reduzida [26].
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2.4

Conceitos

As bombas hidráulicas podem ser classificadas em duas categorias principais, bombas
dinâmicas e bombas de deslocamento positivo.
Nas bombas dinâmicas para aplicar movimento e velocidade ao fluido é utilizada energia
contínua. Neste processo a energia cinética diminui e a pressão aumenta, o que provoca
o movimento do fluido. As bombas dinâmicas são equipadas com um rotor giratório que
provoca o decréscimo de pressão na entrada da bomba e, portanto, o aumento da
pressão de saída para a descarga. Este tipo de bombas é geralmente associado a
fluidos de baixa viscosidade em instalações com grandes caudais e baixa pressão [27]
[28].
As bombas de deslocamento positivo contam com a aplicação de energia de forma
periódica através da força exercida a um ou mais componentes móveis constituintes. A
ação do bombeamento pode ser realizada por pistões, parafusos, engrenagens, rolos,
diafragmas, palhetas ou lóbulos resultando num aumento direto da pressão até ao valor
pretendido para a descarga do fluido [28]. Estas bombas conseguem trabalhar a altas
pressões, produzindo um escoamento proporcional à velocidade [29]. Desta forma a
bombas de deslocamento positivo são muitas vezes escolhidas para fluidos com grande
viscosidade mesmo com pressões de entrada muito baixas [27] .
Como pode ser visto no esquema da Figura 2. 8, as bombas dinâmicas podem ser
subdivididas em duas secções principais, centrífugas e de especial efeito. Enquanto as
bombas de deslocamento positivo, também com duas categorias essenciais, podem ser
divididas em recíprocas ou alternativas, e rotativas.
Para a finalidade de bombas de óleo para veículos, são geralmente utilizadas bombas
de deslocamento positivo rotativas de engrenagens e palhetas.
Palhetas

Centrifugas
Dinâmicas
Especial Efeito

Bombas

Eletromagnética

Pistão

Rotor único

Parafuso

Membro flexivel
Recíprocas
Deslocamento
Positivo

Voluta
Rotativas
Engrenagem

Lóbulo
Multi rotor
Pistão cirunferencial

Parafuso

Figura 2. 8 - Esquema de classificação das bombas hidráulicas [30].
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Bombas de engrenagens
Bombas de engrenagens são bombas rotativas que contêm duas rodas dentadas que
desempenham a ação de transferência do fluido. Com o movimento de rotação destas
partes, é criada sucção na entrada da bomba o que faz com que o óleo seja conduzido
para o interior da bomba e transportado até à saída entre os dentes das engrenagens
[31, 32]. Este tipo permite obter um caudal regular e proporcional à velocidade de
rotação existindo dois sistemas, com engrenagem interna e externa.

2.4.1.1

Bombas de engrenagens exteriores

Bombas de engrenagens exteriores são constituídas essencialmente por duas
engrenagens idênticas, suportadas por eixos separados e também, corpo da bomba,
pinhão de acionamento e válvula de descarga. Neste caso apenas uma das
engrenagens recebe a energia mecânica proveniente do motor e transmite-a para a
segunda. O contacto mecânico entre as duas rodas dentadas, no movimento de rotação,
é responsável pela vedação do fluido entre a zona de entrada e a saída da bomba [28].
Admissão

Transferência

Descarga

Figura 2. 9 - Bomba de eng. exterior (setas indicam o sentido de movimento da bomba e do fluido) [32].

No momento em que as engrenagens perdem o contacto entre elas ocorre um aumento
do volume entre os dentes, levando à diminuição de pressão nessa região e criação de
sucção do óleo para dentro do corpo da bomba [30].
A etapa de transferência é realizada pelo movimento das engrenagens que retêm o óleo
entre os dentes e as paredes do corpo da bomba, transportando assim o fluido ao redor
do corpo da bomba.
A última etapa, a descarga, acaba por ser oposta à primeira. Neste caso, o óleo
proveniente da fase de transição gera um aumento gradual de pressão. O efeito
acentua-se quando as engrenagens voltam a entrar em contacto, onde o volume é
reduzido, originando a descarga do óleo sob pressão [32].
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2.4.1.2

Bombas de engrenagens interiores

As bombas de engrenagens interiores são constituídas por duas engrenagens de
tamanhos diferentes em que gira uma dentro da outra, excentricamente. A roda dentada
maior, também conhecida como coroa, é interior enquanto que a outra é exterior. As
duas engrenagens combinam-se com um movimento de rotação onde é assegurado
sempre o contacto, para que não exista a passagem do fluido da zona de descarga para
a zona de sucção. Um espaçador em forma de lua crescente está localizado no espaço
entre as duas engrenagens que também atua como vedante [31].
Admissão

Transferência

Descarga

Figura 2. 10 - Bomba de eng. interna (setas indicam o sentido de movimento da bomba e do fluido) [31].

Durante a rotação, com os dentes a divergirem, o volume na cavidade de entrada
aumenta criando uma diminuição da pressão e sucção do óleo. Quando o volume de
óleo é máximo a conexão com a entrada da bomba deixa de existir [31].
O óleo é continuamente transportado entre as cavidades das engrenagens até à zona
de descarga. Na última fase, o volume da zona de saída é reduzido pelo movimento das
engrenagens o que leva ao aumento da pressão e obriga o óleo a sair [31].

Bomba trocoidal
A bomba trocoidal, também conhecida como “gerotor”, é semelhante à bomba de
engrenagens interiores. A bomba é composta por um rotor externo e um interno, em que
o rotor interno tem menos um dente. O funcionamento é semelhante ao da bomba de
engrenagem interior, onde o fluido é transportado no espaço entre os dentes. O
movimento de rotação aumenta o espaço da zona entrada, e por sua vez, a redução do
espaço da zona de descarga [9].

Figura 2. 11 - Bomba Gerotor. [9]

2. Estado da Arte de Bombas de Óleo

15

Bombas de palhetas
As bombas de palhetas apresentam uma configuração bastante diferente das bombas
anteriores. Esta é equipada por um estator, um eixo que guia um rotor e várias palhetas.
Estas encontram-se posicionadas nas ranhuras do rotor contando com possível
descolamento radial. Com a rotação da bomba é criada uma força centrifuga que faz
com que as palhetas se desloquem até ao estator e desta forma criam-se cavidades
onde o fluido será transportado. Existe uma excentricidade entre o estator e o rotor, e,
portanto, o volume das cavidades varia consoante a posição durante a rotação [33].

Figura 2. 12 - Bomba de palhetas. [33]

Com a rotação do rotor, na zona de admissão existe sucção fazendo o fluido deslocarse para o seu interior. Através das cavidades entre palhetas e o estator, o fluido é
transportado ao longo da bomba [34]. Quando o óleo está prestes a atingir a zona de
descarga é espremido pela ação das palhetas e redução do volume entre elas. Desta
forma é forçado a deslocar-se para o exterior com uma pressão superior [34].

Bomba de palhetas balanceada
Existem algumas variações quanto à forma do estator, podendo este aparecer como
estator cilíndrico ou em forma oval e desta forma obter uma configuração duplamente
simétrica. As bombas com este tipo de estator têm a vantagem de combinar duas
entradas e duas saídas em posições opostas, agindo como dupla ação de
bombeamento. Além desta característica, as forças exercidas no rotor, na zona de
descarga, são elevadas então, uma vez que estas se encontram em posições opostas
acabam por se anular e libertar alguma tensão no sistema hidráulico [35].
Entrada

Estator

Palhetas

Saída
Saída

Rotor
Entrada

Veio

Figura 2. 13 - Bomba de palhetas balanceada [36].
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2.4.4.1

Regulação de pressão

Nas bombas de óleo é essencial o controlo da pressão tanto para segurança na
degradação dos componentes como para o bom funcionamento, reduzindo a energia
consumida e o risco de cavitação. Para tal existem dois sistemas de regulação de
pressão, a regulação direta e indireta [30].
Na regulação direta a pressão utilizada para ativar a válvula de segurança é a pressão
de saída da bomba. Quando esta pressão ultrapassa o limite imposto pela constante da
mola, a válvula abre e permite uma descarga do fluido diretamente para o cárter inferior
ou diretamente para a zona de admissão bomba [30].
Na regulação indireta um canal de feedback faz a ligação do motor à válvula de
segurança. Deste modo a pressão responsável para a ativação da válvula é a pressão
funcional do motor fazendo uma descarga semelhante à regulação direta.

Figura 2. 14 - Regulação de bombas de óleo Esquerda: direta; Direita: indireta [30].

Bombas de óleo de palhetas de cilindrada variável
As bombas de cilindrada variável, tal como o nome indica, têm a capacidade de regular
o caudal de descarga de acordo com a necessidade do motor em operação. Nas
bombas de palhetas esta regulação é conseguida através do movimento do estator,
aumentando ou diminuindo a excentricidade do mesmo comparativamente com o rotor.
Este movimento é possível de duas formas, translação ou rotação, apoiado por uma
mola [30].

Figura 2. 15 - Bomba de óleo de palhetas de cilindrada variável [37].
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Regulação de pressão

Regulação Mecânica
A regulação mecânica consiste no deslocamento do elemento móvel, neste caso o
estator, através da diferença de pressões existente entre a câmara controlo e a câmara
piloto até se atingir o equilíbrio [30].

Câmara de
controlo

Câmara de
pilotagem

Figura 2. 16 - Regulação mecânica [38].

Regulação Hidráulica
Tal como a regulação anterior, a regulação hidráulica assenta no mesmo princípio de
funcionamento, a deslocação do estator pela diferença de pressões entre a câmara de
piloto e a câmara de controlo, que neste caso, é controlada por um orifício e uma fuga
de fluido. Uma válvula controla esta fuga que, quando está aberta, origina a redução de
pressão na câmara de controlo e consequentemente o sistema entra em desequilíbrio
de pressões. Deste modo o estator recua, diminuindo a excentricidade e
consequentemente o caudal. Da mesma maneira o processo inverso acontece quando
existe a necessidade de compensação de pressão na câmara de pilotagem, com o
avanço e aumento da excentricidade do estator, originando o aumento de cilindrada da
bomba. O processo de regulação é instável, no entanto é rápido e preciso não sendo
afetado pela cavitação interna da bomba [30].

F

Fs

Figura 2. 17 - Regulação Hidráulica [30].
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Figura 2. 18 - Esquema de Regulação Hidráulica [30].

Regulação Termo-Hidráulica a 2 níveis
A regulação termo-hidráulica consiste na regulação mecânica e hidráulica, controlada
por um escoamento de óleo e acionada por um elemento termostático para uma
temperatura definida. A regulação hidráulica encontra-se bloqueada até que o elemento
expanda e obstrua o orifício, ativando, assim, este modo [30].

Figura 2. 19 - Regulação Termo-Hidráulica a 2 níveis [30].

Figura 2. 20 - Esquema regulação Termo-Hidráulica a 2 níveis [30].
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Regulação Hidráulica com 2 níveis controlados por electroválvula tipo 1
Este tipo de regulação segue o mesmo princípio da regulação hidráulica a dois níveis,
ou seja, onde existem dois estágios de regulação na bomba de óleo. Neste caso a
passagem do primeiro nível de regulação para o segundo é acionada por uma
electroválvula. Este tipo de regulação obriga a que a regulação mecânica seja direta,
embora a regulação hidráulica possa ser, tanto direta, como indireta [30].

Figura 2. 21 - Regulação hidráulica por electroválvula [30].

Regulação Hidráulica com 2 níveis controlados por electroválvula tipo 2
O tipo 2 de regulação por electroválvula caracteriza-se pela válvula de controlo ter dois
pontos de fuga e deste modo haver a possibilidade de ter dois reguladores hidráulicos
estáveis em ambos os níveis de pressão. No tipo 2, as duas regulações podem ser
indiretas [30].

Regulação Hidráulica proporcional por electroválvula
Na regulação proporcional, o mesmo procedimento mantém-se, no entanto, o
instrumento que faz o controlo do escoamento é uma electroválvula proporcional
controlada por solenoide. Para o acionamento da electroválvula é necessário um
computador para que um sensor, colocado na entrada para o motor, possa enviar
feedback de forma contínua da pressão [30].

Figura 2. 22 - Regulação hidráulica proporcional [30].
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Bomba de cilindrada variável engrenagens exteriores
Ainda dentro das bombas de óleo de cilindrada variável, aparece outro tipo além da
bomba de palhetas que é uma bomba de engrenagens exteriores.

Caudal máximo

Caudal mínimo
Pistão de controlo
Válvula solenoide

Figura 2. 23 - Bomba de óleo de engrenagens exteriores de cilindrada variável [37].

Este tipo de bombas não é tão utilizado na indústria automóvel, no entanto, é outra
solução apresentada, neste caso pela Audi. Como é possível visualizar na Figura 2. 23
uma das engrenagens é fixa, enquanto que a outra tem liberdade de movimento na
direção do eixo que a suporta. A alteração de posição da engrenagem móvel, que por
sua vez é também a engrenagem movida, é ajustada por duas câmaras localizadas nas
extremidades. Uma válvula ajusta a pressão de óleo fazendo a engrenagem deslizar e
desta forma aumentar ou reduzir a área de contacto com a outra engrenagem e assim,
aumentar ou reduzir o caudal.

Bombas produzidas na Renault Cacia
Na Renault Cacia atualmente são produzidas quatro tipos de bombas de óleo, duas para
motores a gasóleo e duas para motores a gasolina.
As bombas para motores a gasóleo estão apresentadas na Figura 2. 24, ambas são de
engrenagens externas e cilindrada fixa.

Figura 2. 24 - Bombas de óleo produzidas na Renault Cacia. Esquerda: M9, Direita: F4.
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Para equipar motores a gasolina, a Renault Cacia produz a bomba de palhetas Hxx de
cilindrada variável, representada à esquerda na Figura 2. 25. À direita encontra-se a
bomba K9 de engrenagens exteriores e cilindrada fixa.

Figura 2. 25 - Bombas de óleo produzidas na Renault Cacia. Esquerda: Hxx; Direita: K9

2.5

Processo Industrial

O processo industrial de uma bomba de óleo tem diferentes operações consoante o
modelo e tipo de bomba em questão. De seguida será apresentada uma síntese do
processo da bomba de palhetas de cilindrada variável (Hxx) atualmente em produção
na Renault Cacia.
Os componentes internos da bomba são de fabrico externo, e deste modo chegam à
fábrica da Renault já preparados para a montagem, com exceção do corpo e tampa da
bomba. O corpo e tampa são obtidos através de um processo de fundição de alumínio
chegando à fábrica em bruto. Assim a primeira operação será a maquinação destes dois
componentes através de centros de maquinação por controlo numérico computorizado
(CNC) e de seguida seguem para a lavagem e secagem.
Manualmente a esfera e mola de segurança são introduzidas no corpo da bomba e com
a ajuda de prensas hidráulicas, um tampão que assegura a posição da mola e um
pequeno filtro são aplicados à pressão.
Encaixa-se o estator na posição devida com um vedante e introduz-se o guia e a mola
responsáveis pelo movimento deste componente, de forma a variar o caudal de saída.
Uma electroválvula é adicionada à bomba que será posteriormente aparafusada.
Através do mesmo processo da esfera, o clapet (componente da válvula), a sua mola,
outro tampão e os casquilhos de centragem para o apoio com o motor são aplicados no
corpo.
Outra operação, geralmente robotizada com prensa hidráulica, faz a união à pressão do
rotor com o eixo e posteriormente as palhetas são encaixadas nas cavidades do rotor.
Uma anilha é aplicada no fundo do corpo onde o eixo é introduzido, ficando esta entre
o corpo e o rotor. De seguida, à semelhança da outra, uma anilha igual à anterior é
aplicada no topo do rotor. Um sistema de visão deteta se neste ponto a bomba tem
todos os componentes referentes ao set hidráulico, garantindo que é possível passar à
próxima operação de montagem.
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Tal como o rotor, o pinhão de acionamento é colocado no eixo à pressão, seguido do
aparafusamento da electroválvula ao corpo. Para terminar a montagem da bomba, a
tampa é colocada na sua posição e aparafusada ao corpo. Nesta fase a bomba está
completa, no entanto, não segue para o cliente sem antes ser testada, identificada e
passar por um controlo de qualidade realizado por um operador.
A bomba é então colocada num banco de ensaios onde é testado desde o
funcionamento da electroválvula até à medição das pressões exercidas pela bomba.
Caso este teste seja positivo, a bomba seque para a sua identificação através da
gravação de um código QR por laser e controlo de qualidade, onde é verificado
visivelmente se tudo está conforme.

2.6

Princípio de Funcionamento

O sistema de lubrificação do motor é responsável por levar a quantidade de óleo
suficiente para que os seus componentes possam trabalhar de forma correta. Neste tipo
de sistema, o óleo terá de ser bombeado com uma pressão suficiente para que, através
de um circuito fechado, possa chegar a todos os pontos necessários a serem
lubrificados do motor [9].
O sistema inclui óleo, bomba de óleo, filtro e tubos de passagem. O óleo está
armazenado no cárter, alojado na parte inferior do motor. Através da bomba, o óleo irá
fluir até ao filtro, onde é filtrado. De seguida o óleo continua pelos tubos do circuito e
através de furos localizados na cambota e nos rolamentos, lubrifica estas partes. O óleo
sob pressão do orifício da biela e dos rolamentos do pino de pistão, lubrifica as paredes
do cilindro e as partes interiores. A partir deste ponto o óleo escorre e regressa ao cárter
através de furos de retorno nas cabeças do cilindro para voltar a ser bombeado e fazer
o mesmo percurso [3, 39].
A bomba de óleo encontra-se entre o reservatório e o filtro de óleo [40]. Este componente
recebe o óleo proveniente do reservatório e liberta-o com energia superior à de entrada.
Para a realização deste processo, a bomba transforma energia mecânica proveniente
da cambota e que põe os seus componentes em movimento de rotação deslocando o
óleo por ação dinâmica. O binário tanto pode ser mecânico como através de uma rede
incorporada de energia [30]. Assim, a energia de entrada do óleo aumenta em forma de
velocidade e pressão [41].
A forma como é transmitida a energia mecânica da cambota para o acionamento da
bomba de óleo varia, podendo ser por engrenagens, correntes, diretamente da cambota
ou através de outros componentes [30, 42].
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Figura 2. 26 - Circuito de óleo [9].

Tal como o tipo de motor dos automóveis, o óleo para a utilização no sistema de
lubrificação tem algumas variações, consoante as especificações e necessidades. A
característica mais diferenciadora entre os tipos de óleo é a sua viscosidade e como
qualquer fluido, esta característica varia consoante a temperatura. Quanto mais elevada
for a temperatura menos viscoso será o óleo, e assim, de forma aposta, quando menor
for a temperatura, menor será a sua viscosidade. Visto isto, não só é importante a
temperatura que o óleo atinge com o motor em funcionamento como também a
temperatura exterior, pois será a mesma a que o óleo se encontra com o automóvel em
repouso antes da ignição. Portanto, com base nas condições em que o motor opera, a
viscosidade mais adequada varia.

Tipos de óleo
A escala da SAE (Society of Automotive Engineers) foi criada exatamente para
classificar os diferentes tipos de óleo consoante a viscosidade. Esta designação é
composta um “W” que significa “Inverno” e por dois números, um antes e outro depois
da letra (XW-XX). O número anterior ao W classifica a viscosidade do óleo a 0 graus
Fahrenheit (-17,8 graus Celcius), quanto menor for este número, menor será a
viscosidade a esta temperatura. O segundo número que se encontra logo a seguir ao W
refere-se à viscosidade medida a 212 graus Fahrenheit (100 graus Celsius). Quando os
automóveis se encontram a temperaturas muito baixas, é importante que o óleo não
seja muito viscoso para que consiga alcançar todas as partes móveis pretendidas. Além
disso, caso a viscosidade seja excessiva pode levar o motor a despender mais energia,
prejudicando o rendimento [43].
Na Europa a ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) utiliza
uma especificação composta por uma ou mais letras que indicam a classe e um número
que define a categoria. Esta especificação conta também com vários tipos de óleo para
diferentes propósitos e aplicações dentro da mesma classe. A associação classifica o
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óleo para automóveis de passageiros como A para motores a gasolina e B para motores
a gasóleo, C para motores que necessitam de óleos compatíveis com catalisadores e E
para automóveis pesados com motores a gasóleo.

Figura 2. 27 - Tipos de óleo [44].

No mercado automóvel, para além do fator viscosidade, existem alguns tipos de óleo
como convencional, sintético ou mistura entre os dois. O óleo convencional é o mais
utilizado embora necessite de mudas de óleo frequentes, apresentando também uma
versão premium. O óleo sintético, considerado de qualidade superior, tem maior
capacidade de lubrificação a temperaturas baixas e conseguir manter este nível mesmo
em temperaturas altas. Este óleo é aconselhado para motores de alta tecnologia,
levando algumas marcas a recomendarem o uso exclusivo deste tipo de óleo. A mistura
de óleo convencional e sintético oferece uma proteção superior quando o motor está
submetido a cargas elevadas e, portanto, é normalmente utilizado para veículos pick-up
e SUV. Existe também uma versão de óleo direcionado para veículos com elevado
acumulado de quilómetros (mais de 75 mil milhas ou cerca de 120 mil quilómetros). Este
tipo ajuda a reduzir a queima de óleo e fugas frequentes em motores com algum uso
[45, 46].
Como já referido, e constantemente abordado, a forte pressão para a redução de
emissões de poluentes e consumos, obriga a elevados desempenhos dos motores e
melhoraria da economia de combustível. Cada vez mais está a ser adotada a utilização
de óleo sintético ou semi-sintético de baixa viscosidade, pela sua capacidade de
penetração e trocas de óleo mais prolongadas. Os óleos de baixa viscosidade, os 0W,
antigamente só eram utilizados em carros desportivos e de alta performance, no
entanto, atualmente já é possível encontrar carros de média gama que saem de fábrica
com este tipo de óleo. O óleo de baixa viscosidade em 2014 representou uma procura
de 5% do óleo para veículos de passageiros a nível global. Um relatório disponibilizado
pela Kline conclui que é expectável o crescimento para 7% a procura de óleo de baixa
viscosidade [47].

Capítulo 3

3 Vibração, Ruído e Aspereza em
Bombas
3.1

Introdução

O estudo de vibrações é um interesse bastante antigo que começou pelo gosto de
instrumentos musicais. Desde então músicos, físicos e até filósofos estudaram estes
movimentos ao longo dos anos, deparando-se com bastantes desafios. As
características aleatórias presentes tanto em fenómenos naturais como em máquinas e
objetos representam problemas significativos para a engenharia [48].
Máquinas rotativas, motores, turbinas e até mesmo estruturas estão sujeitos a vibrações
que podem ser fortemente prejudiciais, desencadeando a fadiga do material, desgaste
e ruido excessivo. Em casos mais extremos, caso a frequência de excitação exterior
coincida com a frequência natural do sistema ocorre um fenómeno conhecido como
ressonância, originando deformação excessiva e possível quebra [48].
Os parâmetros NVH, sigla em inglês referente a ruído, vibração e aspereza, são cada
vez mais importantes e testados na indústria automóvel, mas também em outras áreas.
A vibração, tal como já foi referido, sempre teve uma importância elevada no
desenvolvimento de produtos relacionando-se com a qualidade e segurança. O ruído é
um parâmetro que afeta diretamente os utilizadores, tendo cada vez mais relevância e
atenção por parte da engenharia. A aspereza descreve a qualidade do ruido e vibração,
como por exemplo o tremor ou choques desagradáveis para os utilizadores [49].
Com os avanços tecnológicos, vão se resolvendo muitos dos problemas para a
engenharia, contudo o aparecimento de novos desafios é inevitável e, certos fenómenos
ou características passam a ganhar um maior enfase. No setor automóvel, as inovações
têm sido bastante significativas como o desenvolvimento de veículos mais leves, mais
velozes, com maior performance, mas também com o objetivo da redução do consumo.
Os veículos atuais estão cada vez mais silenciosos, devido aos avanços nas últimas
décadas. Porém, componentes que no passado não tinham qualquer importância a nível
de ruído por o motor se sobrepor, na atualidade são audíveis, como é o caso das
bombas óleo [50].
Com o mercado e a competitividade em constante crescimento, o tempo para o
lançamento de novos produtos tende a ser mais reduzido. A engenharia conta com o
auxílio de softwares de CAD (Desenho Assistido por Computador) e simulação FEA
(Análise de Elementos Finitos) para testar os produtos e perder menos tempo com
protótipos [50].
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3.2

Aproximação teórica à análise de vibrações e ruído

Vibração é definida pela variação com o tempo de magnitude de uma quantidade que é
descritiva do movimento ou posição de um sistema mecânico, quando a magnitude é
alternadamente maior e menor que algum valor médio [51].
Durante a análise de um sistema mecânico o número de coordenadas cinematicamente
independentes necessárias para descrever completamente o movimento em qualquer
instante de tempo, ditará o número de graus de liberdade [52].
O físico e matemático francês Jean Fourier determinou que uma função não harmónica
é a soma matemática de funções harmónicas simples [53].
Uma função harmónica é o tipo mais simples de movimento periódico e que pode ser
expressa pela seguinte equação [53],
𝑥(𝑡) = 𝐴 sin(𝜔𝑡)

(1)

Sendo,
𝑥(𝑡) = deslocamento
A = amplitude
𝜔 = velocidade angular (𝑟𝑎𝑑/𝑠)
𝑡 = tempo (𝑠)

x(t)

x(t)

T

A

λ

A
t

x

Figura 3. 1 - Onda sinusoidal: (A) Amplitude, (T) Período e (λ) Comprimento de onda [54].

Deslocamento (𝑥): distância entre a posição atual e o ponto de equilíbrio [53].
Amplitude (𝐴): Deslocamento máximo em relação à posição de equilíbrio durante uma
oscilação [53].
Comprimento de onda (𝜆): distância entre dois pontos consecutivos com as mesmas
condições de vibração. No caso da figura, representado entre duas cristas [55].
Ciclo: Trajeto que a onda percorre até começar de novo o mesmo trajeto [56]. Em termos
de vibração, é o movimento de um corpo em vibração desde a sua posição de equilíbrio
até à posição extrema num sentido, voltando à posição de equilíbrio, deslocando-se
para a posição extrema no outro sentido e voltando de novo à posição de equilíbrio [48].
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Período (𝑇): intervalo de tempo associado a uma onda completa, ou seja, é o tempo
necessário para a onda completar um ciclo [55].
Frequência (𝑓): Número de ciclos completos que ocorrem por unidade de tempo,
segundo. Expressa por unidades de ciclos por segundo (cps), Hertz (Hz) ou rad/s [53].
𝑓=

1
(𝐻𝑧)
𝑇

(2)

A relação entre as frequências em Hz e rad/s é dada por,
𝑓=

A(dB)

Ciclo 1

1
𝜔 (Hz)
2𝜋

Ciclo 2

Ciclo 3

(3)
(…)

f = 3Hz

t(s)

1s / 3 Ciclos
A(dB)

f = 10Hz

t(s)

1s / 10 Ciclos

Figura 3. 2 - Onda sinusoidal: Ciclo. Adaptado de [55].

Velocidade de propagação da onda: velocidade com que a onda se propaga em
determinado meio. Representada pela divisão da distância percorrida pelo tempo
necessário para percorrer essa distância ou pela multiplicação do comprimento de onda
pela frequência [55].

𝑐 = 𝜆𝑓

(4)

Sendo:
𝑐 = velocidade de propagação (m/s)
𝜆 = comprimento de onda (m)
f = frequência (Hz)
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Vibrações
Uma vibração pode ser considerada como a transferência entre energia cinética e
potencial, um sistema linear de apenas um grau de liberdade pode ser simplificado a
um sistema massa-mola-amortecedor. A massa é o componente responsável pela
energia cinética, a mola pela energia potencial e o amortecedor pelo amortecimento. Na
figura, 𝑚𝑒𝑞 representa a massa equivalente, 𝑘𝑒𝑞 a rigidez equivalente, 𝑐𝑒𝑞 o
amortecimento viscoso equivalente do sistema e 𝐹(𝑡) forças externas [57]. A teoria de
vibrações que se segue tem como referência as notas do Prof. Dr. Samuel da Silva [52].

keq

X(t)

meq
F(t)

ceq
Figura 3. 3 - Esquema de corpo, mola e amortecedor [58].

Abordando este sistema com a equação do movimento obtém-se:
∑𝐹 = 𝑚𝑎

(5)

𝐹(𝑡) − 𝑚ẍ(𝑡) − 𝑐ẋ(𝑡) − 𝑘𝑥(𝑡) = 0

(6)

𝑚ẍ(𝑡) + 𝑐ẋ(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) = 𝐹(𝑡)

(7)

Sendo 𝑀 matriz de massa/inercia, 𝐶 matriz de amortecimento, 𝐾 matriz de rigidez e 𝐹
vetor de forças exteriores [50], tem-se,
[𝑀]{ẍ} + [𝐶]{ẋ} + [𝐾]{𝑥} = {𝐹(𝑡)}

(8)

Na equação resultante, 𝑥(𝑡) é o deslocamento, ẋ(𝑡) a velocidade, ẍ(𝑡) a aceleração e
podem sofrer alterações dependendo com o tipo de movimento:
Movimento oscilatório livre não-amortecido:

𝑚ẍ(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) = 0

Movimento oscilatório livre amortecido:

𝑚ẍ(𝑡) + 𝑐ẋ(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) = 0

(10)

Movimento oscilatório forçado não-amortecido:

𝑚ẍ(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) = 𝐹(𝑡)

(11)

Movimento oscilatório forçado amortecido:

𝑚ẍ(𝑡) + 𝑐ẋ(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) = 𝐹(𝑡)

(12)

(9)
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Vibração livre sem amortecimento

Considerando 𝐹(𝑡) = 0 e 𝑐 = 0, tem-se a equação do movimento para o sistema,
𝑚ẍ(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) = 0

(13)

Dividindo a equação por 𝑚 tem-se,
ẍ(𝑡) +

𝑘
𝑥(𝑡) = 0
𝑚

(14)

A frequência natural em Hz é dada por,
𝑓𝑛 =

𝜔𝑛
2𝜋

(15)

Definindo a frequência angular natural não-amortecida 𝜔𝑛 em 𝑟𝑎𝑑/𝑠,
𝑘
𝜔𝑛 = √
𝑚

(16)

Substituindo a eq. 16 na eq. 15 tem-se,
ẍ(𝑡) + 𝜔𝑛2 𝑥(𝑡) = 0

(17)

Obtém-se a equação de movimento harmónico simples,
𝑥(𝑡) = 𝑋 sin(𝜔𝑛 𝑡 + 𝜑)

(18)

Sendo,
𝜐0 2
𝑋 = √( ) + 𝑥02
𝜔𝑛

(19)

𝜔𝑛 𝑥0
𝜑 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
)
𝜐0

(20)

𝑥0 - deslocamento quando 𝑡 = 0𝑠
𝜐0 - velocidade quando 𝑡 = 0𝑠
O sistema vibra harmonicamente à frequência 𝜔𝑛 e que só depende das propriedades
físicas do sistema, massa e rigidez. (1 grau liberdade).
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3.2.1.2

Vibração livre com amortecimento

Caso o sistema tenha amortecimento incluído, considerando 𝑐 ≠ 0, tem-se a equação
do movimento para o sistema,
𝑚ẍ(𝑡) + 𝑐ẋ(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) = 0

(21)

Assumindo que o sistema tem solução do tipo 𝑥(𝑡) = 𝐷𝑒 𝜆𝑡 , sendo 𝜆 uma variável
complexa, a solução final é dada pela combinação de duas soluções 𝑥1 (𝑡) e 𝑥2 (𝑡),
𝑥(𝑡) = 𝐷1 𝑒 𝜆1 𝑡 + 𝐷2 𝑒 𝜆2 𝑡

𝑥(𝑡) = 𝑒

−

𝑐 2 𝑘
2
(√(2𝑚) −𝑚)𝑡
𝑡
2𝑚 [𝐷1 𝑒

+ 𝐷2 𝑒

(22)

𝑐 2 𝑘
(√(2𝑚) −𝑚)𝑡

]

(23)

Neste caso, no sistema tanto podem ocorrer oscilações como não ocorrer dependendo
da magnitude relativa de 𝑐 em relação a 𝑚 e 𝑘. Quando 𝑐 está na fronteira entre as duas
características é chamado de amortecimento critico e 𝑐 = 𝑐𝑐 .
𝑐𝑐 2 𝑘
( ) − =0
2𝑚
𝑚

(24)

𝑐𝑐 2
( ) = 𝜔𝑛2 ⇔ 𝑐𝑐 = 2𝑚𝜔𝑛
2𝑚

(25)

Ou

Em qualquer sistema amortecido, o fator de amortecimento, 𝜁 é definido pela divisão do
amortecimento, 𝑐 pelo amortecimento crítico, 𝑐𝑐 ,
𝜁=

𝑐
⇔ 𝑐 = 𝜁𝑐𝑐 = 𝜁2𝑚𝜔𝑛 ,
𝑐𝑐
𝑐
= 𝜁𝜔𝑛 .
2𝑚

O nível de amortecimento é definido pelo fator de amortecimento,
Assim obtém-se três tipos de sistemas:
0< 𝜁 <1

Sistema sub-amortecido

𝜁 =1

Sistema crítico amortecido

𝜁 >1

Sistema super-amortecido.

(26)

(27)
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Para um sistema sub-amortecido obtém-se a solução,
𝑥(𝑡) = 𝑒 −𝜁𝜔𝑛 𝑡 [𝐷1 𝑒 𝑖𝜔𝑛 √1−𝜁

2𝑡

2

+ 𝐷2 𝑒 𝑖𝜔𝑛 √1−𝜁 𝑡 ]

(28)

Figura 3. 4 - Solução para movimento sub-amortecido [48].

Para um sistema crítico amortecido, 𝜁 = 1 as raízes são um par de números reais
negativos e iguais. A solução da equação do movimento é dada por:
𝑥(𝑡) = 𝑒 −𝜔𝑛 𝑡 [(𝜐0 + 𝜔𝑛 𝑥0 )𝑡 + 𝑥0 ]

(29)

Um sistema amortecido criticamente quando é perturbado por certas condições iniciais,
retorna à posição de equilíbrio no tempo mais rápido sem oscilar.
Para um sistema sobre-amortecido, 𝜁 > 1 as raízes são um par de números reais,
sendo a equação do movimento dada por:
𝑥(𝑡) = 𝐴𝑒

(−𝜁+√𝜁 2 −1)𝜔𝑛 𝑡

+ 𝐵𝑒

(−𝜁+√𝜁 2 −1)𝜔𝑛 𝑡

(30)

Sendo 𝐴 e 𝐵 obtidas pelas condições iniciais,
𝐴=

𝜐0 + (𝜁 + √𝜁 2 − 1)𝜔𝑛 𝑥0

𝐵=−

2𝜔𝑛 √𝜁 2 − 1

(31)

𝜐0 + (𝜁 + √𝜁 2 − 1)𝜔𝑛 𝑥0
2𝜔𝑛 √𝜁 2 − 1

(32)

A resposta de sistemas sobre-amortecidos não envolvem oscilação, assim quando este
é perturbado retorna à sua posição de equilíbrio de forma exponencial.
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Figura 3. 5 - Comparação de movimentos com diferentes tipos de amortecimento [48].

3.2.1.3

Vibração forçada

Voltando à equação do movimento do sistema com 1 grau de liberdade, na vibração
forçada tem de se considerar a componente da força, 𝐹(𝑡),

𝑚ẍ(𝑡) + 𝑐ẋ(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) = 𝐹(𝑡)
(33)
Considerando que a força é harmónica e descrita por,
𝐹(𝑡) = 𝐹 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)

(34)

Obtém-se a equação do movimento diferencial ordinária linear e não-homogénea,
𝑚ẍ(𝑡) + 𝑐ẋ(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) = 𝐹 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)

(35)

Aplicando o método dos coeficientes indeterminados, a solução da equação é
constituída por das soluções, uma homogénea 𝑥ℎ (𝑡) e outra particular 𝑥𝑝 (𝑡),
𝑥(𝑡) = 𝑥ℎ (𝑡)+𝑥𝑝 (𝑡)

(36)

𝑥𝑝 (𝑡) = 𝑋𝑝 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 − 𝜑)

(37)
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𝐹
𝑘

𝑋𝑝 =

2

2
2
√(1 − 𝑚 𝜔 ) + (𝑐 𝜔)
𝑘
𝑘

(38)

Sendo 𝑟 a razão entre a frequência de excitação e a frequência natural não-amortecida
e 𝑀(𝑟, 𝜁) o fator de ampliação,
𝑟=

𝑀(𝑟, 𝜁) =

𝜔
𝜔𝑛

(39)

𝑋𝑝 𝑘
1
=
𝐹
√(1 − 𝑟 2 )2 + (2𝜁𝑟)2

(40)

A fase 𝜑 pode ser escrita como,
𝜑 = 𝑡𝑎𝑛−1 (

2𝜁𝑟
)
1 − 𝑟2

(41)

A solução final para um sistema sub-amortecido, 0 < 𝜁 < 1 fica,

𝑥(𝑡) = 𝑥ℎ (𝑡)+𝑥𝑝 (𝑡)
𝑥(𝑡) = 𝑋ℎ 𝑒

−𝜁𝜔𝑛 𝑡

(42)

𝐹
𝑘
𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑑 + 𝜑) +
𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 − 𝜑)
2
√(1 − 𝑟 )2 + (2𝜁𝑟)2

(43)

Figura 3. 6 - Curvas de ampliação de amplitudes de vibração para sistema 1 grau de liberdade [52].

A frequência natural é designada pela frequência específica de um sistema após uma
perturbação inicial, e que tende a oscilar por ele mesmo sem forças externas [48]. Caso
alguma característica do sistema vibratório seja alterada, a frequência natural será
afetada [59].
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Todas as estruturas mecânicas têm uma ou mais frequências naturais. Caso ocorram
forças externas que excitem o sistema com uma frequência coincidente com uma
dessas frequências naturais, o resultado são movimentos com a mesma frequência,
mas com aumentos significativos da amplitude, tal como está exemplificado na Figura
3. 7. O ponto de ressonância é onde o sistema tem uma resposta máxima [59].

Força Oscilatória

Frequência Natural

Vibração de ressonância

Figura 3. 7 - Gráfico Ressonância [59].

“Este fenómeno normalmente deve ser evitado no projeto de estruturas e máquinas,
pois as grandes amplitudes podem acelerar o processo de falha por fadiga, desconforto,
ruído, entre outros [52].” Em casos extremos pode mesmo levar a estrutura à rotura
dependendo do valor do fator de amortecimento 𝜁 do sistema. O pico de ressonância
encontra-se quando o valor de 𝑀(𝑟, 𝜁) é máximo e deste modo este fenómeno é uma
das preocupações da engenharia nos diversos setores [52].
Por exemplo, no desenvolvimento de um avião tem de se assegurar que nenhuma
frequência natural que a asa pode oscilar coincide com a frequência no motor em voo
[60]. Já no sector automóvel, a ressonância é um fator bastante significativo, pois a
perceção por parte do utilizador aumenta e pode tornar-se um problema [59].
A frequência natural da suspensão dianteira de um veículo usual encontra-se entre 10
e 15 Hz. A frequência natural da suspensão mantém-se, sendo independente do
movimento e velocidade do veículo. Por outro lado, sabendo que a roda está agregada
à suspensão, atua como um excitador, então, qualquer irregularidade como um pneu
mal equilibrado, aumenta a frequência de excitação. Caso esta frequência coincida com
a frequência natural da suspensão, esta entra em ressonância, o que será sentido pelo
condutor [56].

Figura 3. 8 - Ponto de ressonância da suspensão [56].
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Tipos de dados de vibração e formatos
Os dois domínios de adquirir e representar dados de vibração, mais utilizados são o
domínio do tempo e o domínio da frequência.
Antes de existirem processadores, a maior parte das análises de vibração eram
realizadas por equipamento analógico, portanto, era imperativo o domínio do tempo.
Após este avanço tecnológico é possível transformar em domínio da frequência [53].
O domínio do tempo é apresentado pela amplitude no eixo vertical e o tempo no eixo
horizontal. Desta forma, com a sobreposição de múltiplas frequências, torna-se um
problema separar as frequências individuais e comportamentos em formas de ondas
complexas [53].

Figura 3. 9 - Gráfico no domínio do tempo. [53]

Para uma análise de vibrações de um sistema é indispensável obtenção das frequências
associadas. Como já foi referido, nem sempre foi fácil, mas através de transformadas
de Fourier, o método matemático transforma o domínio do tempo em domínio da
frequência. Nos gráficos resultantes a frequência é representada no eixo X e no eixo Y
está representada a amplitude, velocidade ou aceleração. A grande vantagem é a
possibilidade da normalização de cada componente da vibração. Matematicamente
qualquer função periódica no tempo pode ser representada como uma serie de funções
seno [53].

Figura 3. 10 - Gráfico no domínio da frequência [53].
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De forma a perceber-se melhor a diferença entre o domínio do tempo e o domínio da
frequência, o gráfico da Figura 3. 11 em três dimensões demonstra exatamente a
relação entre eles [53].

Figura 3. 11 - Relação entre o domínio do tempo e o domínio da frequência [53].

Nos ensaios experimentais para análise modal, quando se utiliza um martelo para
excitar a peça e um acelerómetro para medir a resposta, são calculadas funções de
resposta em frequência (FRF). Estas funções são representações matemáticas da
relação entre o sinal de entrada e o sinal de saída. Visto isto, a medição da força de
excitação provocada pelo martelo e da aceleração de resposta recebida pelo
acelerómetro, resultam numa FRF [61].
A função básica de uma função de resposta em frequência é [61],
𝐻(𝑓) =

𝑌(𝑓)
𝑋(𝑓)

(44)

Onde 𝐻(𝑓) é a função de resposta em frequência, 𝑌(𝑓) a saída do sistema no domínio
da frequência e 𝑋(𝑓) a entrada do sistema no domínio da frequência [61].

(a)
(b)
Figura 3. 12 - (a) Representação da força de excitação X(t), (b) Representação da resposta Y(t) [61].
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Figura 3. 13 - Representação da Função de Resposta em Frequência [61].

Ruído
Na área automóvel, o tema do NHV é abordado em três categorias distintas, redução
de vibrações e ruído, controlo da qualidade do som e também desenvolver sons
característicos de acordo com o veículo em questão. Uma das formas de trabalhar o
ruído dos automóveis é perceber e estudar tanto o público-alvo, como o funcionamento
do ouvido humano [56].

Figura 3. 14 - Constituição do ouvido humano [62].

O som é captado em diferentes direções pela parte exterior da orelha e encaminhado
até ao canal auditivo. Este trabalha como um filtro que amplifica o som até +15dB e
atenua baixas e altas frequências até -30dB [63].
No ouvido médio, constituído pela membrana chamada tímpano, passa a vibração para
o martelo, bigorna e estribo. Aqui a vibração mecânica é convertida no movimento de
um líquido entrando no ouvido interno. Nesta zona, constituída pela cóclea e aparato
vestibular, o movimento do líquido é convertido em sinais elétricos que são
encaminhados até ao cérebro através do nervo acústico [63].
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O som é a vibração do ar e para os humanos a região audível encontra-se entre 20 e
20000 Hz, então existem sempre ruídos que não se encontram no intervalo audivel.
Estes ruidos, embora não sejam perceptíveis, por vezes podem ser desconfortáveis
exercendo pressão no tímpano. Abaixo dos 200 Hz são sentidas vibrações e acima de
20000 Hz as vibrações são ultrasónicas e assim não audiveis [56].

Nível Máximo Audível

Nível Mínimo Audível

Nível Médio Audível

Figura 3. 15 - Região audível de ruído automóvel [56].

3.3

Ferramentas Numéricas e Experimentais

Atualmente com o avanço tecnológico têm aumentado o número de ferramentas que
permitem uma grande aproximação da realidade, tanto no caso das ferramentas
numéricas, como para aquisição e tratamentos de dados para testes experimentais.
Para uma análise modal bem-sucedida é fundamental que estes recursos sejam
utilizados em paralelo e assim melhorar tanto as condições numéricas como
experimentais, eliminando incoerências.

Ferramentas numéricas
A simulação numérica é atualmente indispensável à engenharia, quando é necessário
um estudo do comportamento de um sistema físico que requer modelos matemáticos
demasiado complexos para serem calculados analiticamente. Assim, recorrendo a
computadores e programas de software de simulação, além de facilitar os cálculos,
também representam uma diminuição considerável no tempo necessário para o cálculo.
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Sistema real

Criar um modelo

Sistema modelo

Realizar ensaios

Realizar
simulações

Contruir teorias
aproximadas

Resultados
experimentais

Resultados
experimentais

Previsões
Teóricas

Comparar e
melhorar o modelo

Comparar e
melhorar a teoria

Figura 3. 16 - Esquema para realização de simulações. Adaptado de [64].

Para a análise numérica dos modos próprios da bomba de óleo serão utilizadas três
ferramentas de software. Inicialmente o modelo CAD da bomba é tratado num préprocessador onde é exportado o ficheiro .inp, seguidamente feito o cálculo com o auxílio
do Abaqus e por fim a visualização dos resultados no pós-processador META.
BETA CAE Systems S.A é uma empresa de software de simulação CAE fundada em
1999, mas com sua equipa a trabalhar em software CAE desde os finais da década de
80. A empresa está presente por todo o mundo e nas diversas indústrias de engenharia.
A BETA fornece os softwares ANSA pre-processor, EPILYSIS solver, META postprocessor e SPDRM simulation process data and resources manager [66, 67].
ANSA é uma ferramenta avançada de pré-processamento CAE multidisciplinar, que
fornece todas as funcionalidades necessárias para a construção do modelo completo,
desde o modelo CAD até à exportação do ficheiro preparado para a simulação [67].
ABAQUS é um software da Dassault Systèmes que foi criada em 1981 por uma equipa
de engenheiros da Dassault Aviation para o desenvolvimento de programas para o
desenho de produtos em três dimensões (CAD) [68].
O conjunto Abaqus Unified FEA, inserido no grupo de simulação SIMULIA, é constituído
por produtos que oferecem soluções poderosas e completas para problemas de
engenharia de simulação por elementos finitos. O Abaqus consiste num pack de três
produtos, Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit na Abaqus/CAE. Abaqus/Standard é um
solver que utiliza um método de integração implícita para as simulações de elementos
finitos. Abaqus/Explicit é outro solver, neste caso usado para análises não lineares
transientes dinâmicas e análises quási-estáticas. O Abaqus/CAE oferece ferramentas
de modelação utilizadas como pré-processador e visualização dos resultados, pósprocessador. Na indústria automóvel é possível considerar cargas completas de
veículos, vibração dinâmica, sistemas multicorpos, impacto, estática não linear, entre
outras [69].
Outra ferramenta do grupo BETA é um pós-processador multifuncional META, que
envolve as necessidades de várias áreas de CAE. Segundo a empresa, o software
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atingiu o sucesso devido ao seu desempenho impressionante, recursos inovadores e
recursos de interação entre animações, gráficos, vídeos, relatórios e outros objetos [70].

Ferramentas experimentais
Nas análises experimentais é importante reter que as ferramentas de software apenas
tratam os dados recebidos, portanto o que determina a qualidade de uma análise são
os dados adquiridos. A aquisição dos dados experimentais é influenciada por alguns
fatores, como a precisão e calibração dos equipamentos e até mesmo a forma como é
feita a sua montagem.
Acelerómetro
Para uma análise de vibrações de um sistema, a aceleração é provavelmente o melhor
método, e assim o acelerómetro é o transdutor que geralmente se utiliza. Este sensor é
equipado com uma massa que gera uma força proporcional nos cristais piezoelétricos
sensíveis e que convertem a energia mecânica em sinais elétricos. Os sinais são
recebidos diretamente pelo instrumento de medição e a aceleração relativa, expressa
relativamente à força gravitacional, g [45, 64].

Parafuso de
Pré-carga
Massa
sísmica

Elétrodo

Cristal
Piezoelétrico
Componentes
eletrónicos

Sinal (+)
Terra (-)

Figura 3. 17 - Esquema de acelerómetro [71].

Para a seleção de acelerómetros existem alguns fatores, como a amplitude da vibração,
sensibilidade, número de eixos, massa.
Amplitude - o intervalo de amplitude do acelerómetro deve abranger a amplitude de
vibração do sistema que se pretende estudar [72].
Sensibilidade - é um dos fatores mais importantes na seleção de um acelerómetro.
Este parâmetro reflete a conversão entre a vibração e a voltagem numa frequência
referência. A sensibilidade é expressa em 𝑚𝑉/𝐺 [72] e nos piezoelétricos em 𝑝𝐶/𝑚𝑠 −2.
Número de eixos - representa o número de direções em que faz a medição da
aceleração. Existem acelerómetro uniaxiais que apenas fazem a medição numa direção
e acelerómetros triaxiais que possibilitam a medição da aceleração nas três direções
possíveis [72].
Massa - o fator da massa do acelerómetro pode ter um papel bastante importante
quando estão a ser testadas estruturas de massas baixas. Como já foi explicado
anteriormente, caso as características do sistema se alterarem, as suas frequências
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naturais sofrem alterações. Deste modo, é importante que a massa do acelerómetro
seja bastante inferior à massa do sistema, de forma a garantir dados precisos [72].

Condicionamento de sinal e Sistema de Aquisição de dados
Para a receção dos sinais provenientes dos acelerómetros é utlizado o LMS SCADAS
III. Este equipamento permite a receção de dinâmica multicanal de dados e um
condicionamento sofisticado em que é possível ter entradas de uma larga gama de
transdutores. A par da receção de sinal o aparelho está totalmente integrado com o
software LMS Test.Lab [74, 75].

Figura 3. 18 - Sistema de aquisição SCADAS III.

LMS Test.Lab
Após a aquisição da LMS International por parte da Siemens PLM Software, foi
apresentado o portefólio Simcenter com software de simulação e soluções de teste,
onde está integrado o LMS Test.Lab. Este poderoso programa de engenharia combina
a recolha de dados com ferramentas de teste, análise, modelação e validação [75].
Para análise modal o software possibilita a caracterização da estrutura em teste através
de funções de resposta frequência (FRFs) bastante precisas que através de um método
de estimativa bastante evoluído conhecido como PolyMAX no domínio da frequência.
Desta maneira é possível encontrar as frequências naturais do sistema e assim os seus
modos próprios. No software é possível a importação do modelo CAD da estrutura em
estudo e visualizar uma aproximação em modo de animação da deformação do modelo
nos seus modos próprios [76].

Figura 3. 19 - Software LMS Test.Lab [67].
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3.4

Levantamento de Estudos realizados
Estudo NVH bomba de óleo, Universidade Tongji

Um estudo publicado a 28 de março de 2017 e realizado na Universidade de Tongji com
o título “Vibration and Noise Analysis of the Engine Variable Displacement Oil Pump”.
Considerando a vibração e o ruído fatores que afetavam significativamente o
desempenho e eficiência da bomba de óleo, levam também à diminuição da vida útil e
elevado desgaste do corpo da bomba de óleo. De maneira que, os autores estudaram
o seu comportamento através de uma análise NVH. [77]
O modelo numérico da bomba foi desenvolvido no software Abaqus, onde foi também
realizada a análise modal, para se obter a frequência natural e modos de vibração. De
acordo com os resultados o modelo foi otimizado [77].

Figura 3. 20 - Bomba de óleo testada [77].

Foram obtidas as frequências naturais dos primeiros dez modos próprios e analisadas
as suas deformações.
Tabela 3. 1 - Dez primeiros modos do estudo numérico da bomba de óleo [77].

Modo

1

2

3

4

5

Frequência [Hz]

2874,7

3252,1

4178,7

5282,

5681,4

Modo

6

7

8

9

10

Frequência [Hz]

5942,5

6390,3

7465,3

8034,5

8317,3

A velocidade de rotação crítica da bomba de óleo corresponde à velocidade de rotação
em que ocorre ressonância. Assim, durante o projeto da bomba, a velocidade crítica
deve ser considerada para evitar o fenómeno de ressonância.
Neste caso, o valor da frequência de ressonância a 6000 rpm é de 1000 Hz, o que se
encontra abaixo das frequências naturais dos modos próprios.
De acordo com os resultados e distribuição da intensidade de vibração de cada modo,
verificaram que os principais modos do corpo da bomba encontram-se nos seis
primeiros. A zona de deformação considerada principal era na entrada da bomba,
portanto, seria esta parte que deveria ser melhorada.

3. Vibração, Ruído e Aspereza em Bombas

43

Figura 3. 21 - Modelo melhorado da bomba de óleo [77].

A otimização passou pela alteração da estrutura do modelo, adicionando um
componente mais rígido à volta da entrada, como pode ser visto na Figura 3. 21, com o
objetivo de aumentar a rigidez desta zona [77].
Os resultados da alteração do modelo da bomba seguem-se na Tabela 3. 2 e na Figura
3. 22.
Tabela 3. 2 - Dez primeiros modos da bomba melhorada [77].

Modo

1

2

3

4

5

Frequência [Hz]
Bomba original

2874,7

3252,1

4178,7

5282,

5681,4

Frequência [Hz]
Bomba otimizada

2792,3

3195,3

3988,9

4948,6

5448,6

Modo

6

7

8

9

10

Frequência [Hz]
Bomba original

5942,5

6390,3

7465,3

8034,5

8317,3

Frequência [Hz]
Bomba otimizada

5855,5

6092,1

6751,4

7326,0

7683,3

Segundo o estudo, as frequências naturais dos primeiros seis modos no modelo
otimizado sofreram uma ligeira redução, enquanto nos modos de ordem superior houve
uma redução considerável das frequências.

b) Depois da otimização (4948,6 Hz)
Antes da otimização
(5283,2 Hz)
Figura 3. 22 - Comparação entre antes e depois da melhoria no quarto modo próprio [77].
a)
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Na Figura 3. 22, com a apresentação do quarto modo próprio, observa-se que a
deformação verificada da zona de entrada da bomba, foi eliminada após o
melhoramento do modelo.
O estudo conclui ainda que embora tenha havia uma redução das frequências naturais,
o primeiro modo próprio, com o valor de 2792,3 Hz, ainda está ainda longe da frequência
de ressonância, 1000 Hz. De acordo com a análise NVH, comprova-se que o
desempenho da bomba de óleo foi melhorado. [77].
Teste experimental de validação e Análise NVH
Após a análise numérica e com base nos seus resultados, a bomba de óleo já otimizada
foi testada experimentalmente com o recurso a acelerómetros em três pontos distintos.
Os testes foram feitos a dois níveis de pressão, que foram designados por alta e baixa
pressão [77].

Figura 3. 23 - Montagem da bomba de óleo otimizada para teste experimental [77].

Os resultados são facilmente observados nos gráficos da Figura 3. 24, onde a bomba
Gen 3’ é a bomba otimizada e Gen 3 a bomba original. Os gráficos são referentes aos
testes de vibração do acelerómetro no ponto 3, uma vez que é o ponto mais próximo da
zona onde foram feitas as alterações para melhoria [77].

Figura 3. 24 - Comparação dos testes de vibração entre a Gen 3 e a Gen 3' [77].
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Tal como pode ser visto no teste a baixa pressão os valores da aceleração de vibração
da Gen 3’ são maioritariamente abaixo dos valores da Gen 3, apenas a 6500 rpm e 7000
rpm isto não se verifica. No entanto, para o teste a alta pressão, os valores captados
pelo acelerómetro são sempre inferiores na bomba Gen 3’, a bomba otimizada [77].
O estudo conclui que de um modo geral as características de vibração da bomba
otimizada, Gen 3’, são melhores do que as da Gen 3 e assim é reconhecida uma
melhoria na otimização estrutural da bomba [77].
Da mesma forma foi avaliado o ruído da bomba, os dois níveis de pressão, alta e baixa.

Figura 3. 25 - Comparação dos testes de ruído entre a Gen 3 e a Gen 3' [77].

A nível do ruído na maior parte do teste foi reduzido, com exceção de baixa pressão,
onde se verifica um ligeiro aumento entre as 4500 rpm e as 5500 rpm. Contudo a alta
pressão as diferenças dos valores são bastante visíveis, com uma redução de ruído
mais notória a partir das 2000 rpm [77].
O estudo conclui que a alteração na estrutura da bomba de óleo foi bem-sucedida,
desempenhando um papel importante na redução tanto da vibração como do ruído [77]
da bomba de óleo.

Análise de Emissão Acústica de uma Bomba de Óleo,
Pierburg
Um estudo realizado pela Pierburg, intitulado como “Analysis of the Acoustic Emission
of an Oil Pump: Experimental and Numerical Activities” teve como principal objetivo o
melhoramento a nível de ruído de uma metodologia que havia sido desenvolvida e
validada para uma bomba de óleo. Este exemplo mostra a capacidade de se reproduzir
virtualmente uma alteração da geometria da estrutura da bomba, depois de se ter
demonstrado experimentalmente que a emissão de ruído da modificação foi a esperada
[78].
Este estudo é a continuação de uma série de estudos e desenvolvimentos que tiveram
como objetivo melhorar os modelos numéricos de CFD na emissão de ruído. Um novo
sinal de pressão é colocado dentro do modelo físico para que se tenha em conta a
contribuição do fluido e a contribuição estrutural. O objetivo é a melhoria do ruído da
bomba de óleo com diferentes pressões de entrada.
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Identificação de uma possível contribuição estrutural
O teste experimental foi realizado a diferentes velocidades da bomba de óleo,
recorrendo-se a acelerómetros de forma a identificar uma possível contribuição a nível
estrutural de emissão de ruído [78].

Figura 3. 26 - Medição da ressonância estrutural [78].

No espetro acústico, resultante do teste experimental do primeiro teste, é visível uma
linha horizontal a vermelho a cerca de 2220 Hz, que significa que a parte estrutural da
bomba de óleo entra em ressonância. Provavelmente é um dos fatores que contribui de
forma considerável para o ruído emitido [78].
Após a identificação da parte da estrutura que entrava em ressonância, uma parte fina
do corpo da bomba, esta foi cortada e a bomba foi testada novamente [78].

Figura 3. 27 - Bomba de óleo ensaiada, Esquerda: Bomba original; Direita: Bomba modificada [78].

Figura 3. 28 - Espectros dos ensaios experimentais, Esquerda: Espetro da bomba original; Direita:
Espetro da bomba modificada [78].
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O segundo teste modal experimental confirma que a ressonância observada na bomba
original a 2220 Hz desapareceu com a remoção da zona crítica da estrutura da bomba
[78].
De seguida foi feito uma análise acústica para comparar o ruído entre as duas bombas
de óleo, onde foi utilizado um óleo 5W30 com 8% de ar a 120 ºC e 3000 rpm da bomba
com 5,8 bar na zona de descarga [78].

Figura 3. 29 - Comparação dos resultados de ruído antes e depois da modificação [78].

Fazendo a comparação entre a bomba original (linha vermelha) e a bomba alterada
(linha azul), o gráfico da figura revela que na frequência que era considerada crítica pela
ressonância, entre 2000 Hz e 2350 Hz existe uma redução de 4 dB da potência sonora
[78].

Análise modal experimental e numérica de uma cambota
de um motor diesel de 6 cilindros
O seguinte estudo foi realizado pela empresa ThyssenKrupp Metalúrgia Campo Limpo
Ltda e pela Universidade Estadual de Campinas no Brasil, intitulado de “Experimental
and Numerical Modal Analysis of 6 Cylinders Diesel Crankshaft”. Como o nome do artigo
indica, este estudo teve como principal objetivo a análise modal de uma cambota de um
motor a diesel de 6 cilindros, determinando-se a curva de Rayleigh com testes modais
onde foi utilizado um atuador eletrodinâmico. Pretendeu-se também verificar a precisão
do modelo numérico através das frequências naturais e modos próprios [79].
A cambota em estudo equipa veículos desde o tipo pick-up a camiões médios, tendo
como velocidade crítica 2600 rpm, quando o motor trabalha a alta potência por longos
períodos de tempo [79].
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Inicialmente foi feita uma análise modal a partir de um modelo numérico de elementos
finitos. A malha do modelo foi criada no software ANSYS usando elementos sólidos
tetraédricos com uma dimensão máxima de 8 mm. As propriedades do aço utilizado são
[79]:


Densidade: 7850 kg/m3



Módulo de Young: 200 GPa



Coeficiente de Poisson: 0,3

A Figura 3. 30 demonstra a montagem experimental para os ensaios experimentais com
a cambota suspensa. Inicialmente foi pensada na utilização de elásticos para este efeito,
no entanto, devido a FRFs consideradas insatisfatórias, a suspensão foi feita por arames
de aço [79].

Figura 3. 30 - Montagem experimental para análise modal da cambota [79].

Figura 3. 31 - Suspensão da cambota e estrutura do shaker montado [79].

As medições foram efetuadas em cada ponto previamente determinado, através de três
acelerómetros uniaxiais, colocados perpendicularmente entre si, para garantir
infirmação necessária para a análise [79].
Os resultados provenientes da análise numérica são apresentados na Figura 3. 32,
através da deformação do modelo da cambota nos diferentes modos próprios [79].
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Tabela 3. 3 - Freq. Naturais análise numérica cambota [79].

Modo
próprio

Frequência
[Hz]

Deformação
predominante

1

141,93

Flexão

2

168,45

Flexão

3

376,31

Flexão

4

412,49

Flexão

5

443,56

Flexão + Tração

6

538,84

Torção

7

659,06

Flexão

8

692,97

Flexão

9

903,71

Torção

10

1017,8

Flexão + Torção

Figura 3. 32 - Modos próprios análise numérica
cambota [79].

Seguem-se os resultados experimentais onde foi utilizado o LMS Test.Lab para a
análise modal dos dados. Na Tabela 3. 3 está apresentada a janela do software utlizado
onde foram obtidas as frequências próprias resultantes e a comparação dos resultados
numéricos com os experimentais [79].

Figura 3. 33 - Análise de dados LMS Test.Lab Cambota [79].
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Tabela 3. 4 - Resultados experimentais cambota com base na Figura 3. 33.

Modo

1

2

3

4

5

Frequência [Hz]
(num.)

141,93

168,45

376,31

412,49

443,56

Frequência [Hz]
(exp.)

144,776

172,276

385,708

420,932

455,754

Modo

6

7

8

9

Frequência [Hz]
(num.)

538,84

659,06

692,97

903,71

Frequência [Hz]
(exp.)

560,675

678,085

709,516

892,634

Foi verificada uma boa correlação das formas naturais e frequências naturais de
vibração entre os resultados numéricos e experimentais. Foi também conseguida a
determinação da curva de Rayleigh através da seleção de resultados estáveis para o
fator de amortecimento [79].

Figura 3. 34 - Curva de Rayleigh [79].

O artigo refere também que a análise de elementos finitos foi muito útil no planeamento
dos ensaios experimentais, tanto para a correção do posicionamento da peça, como
para o ajuste da gama do sinal e seleção dos pontos para a medição [79].

Capítulo 4

4 Estudo Numérico-Experimental dos
modos próprios e correlação NVH
4.1

Introdução

Neste capítulo será apresentado o estudo modal de uma bomba de óleo de palhetas de
cilindrada variável em processo de desenvolvimento. Na Figura 4. 1 está representada
a bomba que conta com um sistema de regulação por rotação, e que está projetada
para equipar um motor a gasolina de baixa cilindrada.

Figura 4. 1 - Bomba de óleo para estudo modal.

Para este estudo recorre-se a simulação numérica e análise experimental, no entanto,
sendo uma bomba de óleo constituída por vários componentes, terá de se começar pela
análise individual das peças constituintes.
Deste modo, os resultados dos modelos numéricos das peças são comparados com os
ensaios experimentais, o que permite uma validação peça a peça e também a
compreensão das frequências naturais e dos modos próprios de cada uma.
Após a validação individual, segue-se o estudo modal da bomba montada. Para se
garantir o isolamento da excitação do sistema, procedeu-se à colagem de todas as
peças com uma cola epóxida. Caso a bomba permanecesse com folgas, seriam
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possíveis vários movimentos, mas permaneceria inalterado o que é característico de
cada peça, no entanto com impacto do martelo poderiam desencadear-se colisões
internas não desejadas. Depois da simulação numérica do modelo da bomba e os
ensaios experimentais, será feita a comparação entre os valores obtidos.
Por último, é realizado um ensaio vibratório com a bomba de óleo montada na placa
utilizada na realização de ensaios de caracterização hidráulica na Renault. Este ensaio
tem como objetivo verificar o impacto da montagem utilizada em banco de ensaios e
respetivas condições de funcionamento.

4.2

Modelos Numéricos
Materiais e Métodos

Para a parte de simulação numérica do estudo modal da bomba de óleo, foram
fornecidos pela Renault os modelos CAD de todas as peças. Os modelos foram
desenvolvidos no software de modelação 3D CATIA, portanto, estes foram
disponibilizados em formato .CATPART.
Seguindo o procedimento interno da Renault, a malha para os modelos CAD, é criada
e trabalhada no pré-processador ANSA, onde é possível importar diretamente os
modelos CAD no formato fornecido.
O mesmo procedimento refere que a malha das peças da bomba de óleo seja criada
com elementos tetraédricos, com a exceção dos parafusos, que devem obter uma malha
com elementos quadráticos. Após o tratamento da malha estar concluído, exporta-se o
modelo em ficheiro .inp, que será utilizado para a simulação em ABAQUS. Este software
serve apenas para o cálculo da simulação numérica, pois os resultados são observados
no pós-processador META através do ficheiro .odb exportado no ABAQUS.
Numa primeira análise à composição da bomba de óleo, verificou-se que não seria
necessário o estudo individual de todas as peças, mas apenas as que apresentam maior
contribuição na resposta dinâmica do conjunto. Definiu-se que as peças a estudar
seriam:


Corpo;



Tampa;



Estator;



Rotor e Veio (em conjunto, visto que o veio é inserido no rotor sob pressão)

Nas primeiras simulações numéricas, foram utilizadas malhas com elementos
tetraédricos de 2 mm para os componentes internos e 3 mm para o corpo e tampa.
Para que as peças fossem bem caracterizadas no modelo numérico, foi feita uma
pesquisa sobre os materiais e propriedades mecânicas, como a densidade, módulo de
Young e coeficiente de Poisson. No entanto, recorrendo à ferramenta CATIA, verificouse que o cálculo da massa do modelo CAD, não correspondia com a massa real das
peças. Outra questão observada foi que o valor da massa do componente sofria
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alteração, caso fosse utilizada apenas a malha sólida ou a malha de superfície em
conjunto.
Para a verificação destes fatores e ajuste do modelo numérico, foi realizado um estudo
provisional da dimensão e tipo de malha a utilizar. Exemplificando com o estator, passase a explicar o estudo provisional para a aproximação do modelo numérico à peça real.

4.2.1.1

Estudo provisional de dimensão e tipo de malha

1 – Ensaio experimental para referência
Inicialmente foram realizados testes experimentais com um acelerómetro uniaxial, onde
se analisaram de forma simplificada as FRFs geradas pelo LMS Test.Lab, para que
fosse possível avaliar os resultados das simulações numéricas.
2 – Tratamento e estudo da malha
Uma vez que se trata de um estudo modal, os modelos foram simulados com seis graus
de liberdade, encontrando-se no estado livre.
O primeiro modelo do estator tinha uma malha de elementos tetraédricos de 2 mm com
a parte sólida e de superfície, onde se verificaram valores com uma variação muito
elevada e a massa do modelo numérico muito superior à da peça real.
2.1 – Correspondência entre massas
De forma a contornar o problema, procedeu-se à pesagem da peça e através do CATIA,
fez-se coincidir o valor da massa do modelo CAD ao valor real, pela alteração da
densidade do material.
Já com a massa e módulo de Young corrigido, voltou-se a simular o primeiro modelo
numérico, no entanto, os resultados ainda se distanciaram mais dos valores
experimentais. Com o aumento de densidade do material, a massa do modelo numérico
subiu, apresentando um valor bastante acima da massa calculada no CATIA.
Após a análise dos resultados do primeiro modelo, no segundo modelo numérico
manteve-se o mesmo tipo e dimensão de malha, mas apenas foi incluída a malha sólida.
Com esta alteração a massa do modelo aproximou-se da massa real da peça e as
variações relativas entre os dados numéricos e experimentais sofreram algumas
alterações.
Através destas duas primeiras simulações, percebeu-se que se deveria utilizar no
modelo numérico apenas a parte sólida da malha, pois a de superfície estava a adicionar
massa extra ao modelo.
De seguida pretendeu-se perceber se o tipo de malha teria influência nos resultados
numéricos. Por esta razão, manteve-se apenas a malha sólida, alterando-a para
elementos quadráticos de 2 mm. Os resultados sofreram alterações pouco relevantes,
assim, decidiu-se manter a malha do estator com elementos tetraédricos.
O próximo passo foi verificar a influência do tamanho dos elementos da malha, nas
frequências naturais do modelo. A quarta simulação foi então realizada com uma malha
sólida tetraédrica de 4 mm. As frequências dos modos obtidas na análise numérica
sofreram grandes alterações, quando comparadas com a simulação anterior de
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elementos de 2 mm. As variações relativas tiveram um aumento considerável e assim
levou a que se testassem modelos com malhas mais refinadas.
Posteriormente era necessário encontrar uma dimensão para a malha que equilibrasse
de forma satisfatória a precisão dos resultados e o recurso à computação.
2.2 – Estudo de convergência
Para tal realizou-se um estudo de convergência da malha. Visto que já tinha sido
simulado o estator com uma malha de 2 mm, as simulações seguintes contaram com
malhas de 1,5 mm, 1 mm e 0,5 mm. Ao longo do aumento de densidade da malha, a
comparação dos resultados numéricos com os experimentais, demonstrou que as
frequências naturais estavam cada vez mais próximas, levando a que a variação fosse
decrescendo, com exceção à malha de 0,5 mm. Este último modelo, não continuou a
convergir, portanto, com o estudo provisional chegou-se à conclusão de que os modelos
numéricos devem ter uma malha sólida, tetraédrica e com elementos de 1 mm.
Os resultados do estudo provisional encontram-se mais no subcapítulo Resultados.

4.2.1.2

Análise modal peça a peça (livre)

Da Tabela 4. 1 à Tabela 4. 6, são apresentadas as características e propriedades dos
modelos numéricos das peças e da bomba montada.

Tabela 4. 1 - Modelo numérico do Estator.

Estator

Material

Aço

Densidade
[g/cm3]

7,65

Módulo de
Young [MPa]

200000

Coeficiente de
Poisson

0,28

Massa [g]

158,07

Tipo de
Elemento

Sólido
Tetraédrico

Dimensão dos
elementos

1 mm

Número de
elementos

138563

Condições
Fronteira

Estado Livre
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Tabela 4. 2 - Modelo numérico do Corpo.

Corpo

Material

Alumínio

Densidade
[g/cm3]

2,73

Módulo de
Young [MPa]

71000

Coeficiente de
Poisson

0,33

Massa [g]

621,77

Tipo de
Elemento

Sólido
Tetraédrico

Dimensão dos
elementos

1 mm

Número de
elementos

1153871

Condições
Fronteira

Estado Livre

Tabela 4. 3 - Modelo numérico da Tampa.

Tampa

Filipe Nuno Silva Loureiro

Material

Alumínio

Densidade
[g/cm3]

2,65

Módulo de
Young [MPa]

71000

Coeficiente de
Poisson

0,33

Massa [g]

103,99

Tipo de
Elemento

Sólido
Tetraédrico

Dimensão dos
elementos

1 mm

Número de
elementos

237053

Condições
Fronteira

Estado Livre
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Tabela 4. 4 - Modelo numérico do Rotor e Veio.

Rotor e Veio

Material
Densidade
[g/cm3]
Módulo de
Young [MPa]
Coeficiente de
Poisson

4.2.1.3

Rotor
Aço
Sinterizado

Veio

7,13

7,8

140000

210000

0,28

0,33

Aço

Massa total [g]

228,17

Tipo de
Elemento
Dimensão dos
elementos
Número de
elementos
Condições
Fronteira
Condições
Contacto

Sólido
Tetraédrico
1 mm
205168
Estado Livre
Contacto Tie

Análise modal bomba montada (livre)
Tabela 4. 5 - Modelo numérico da Bomba de Óleo.

Bomba de Óleo

Tipo de
elementos

Tetras

Pentas

Hexa

Número de
elementos

1850620
780
(99,82%) (0,04%)

2499
(0,13%)

Total de
elementos

1853899

Dimensão dos
elementos

1 mm

Condições
Fronteira

Estado livre

Condições
Contacto

Contactos Tie
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Análise modal bomba montada (placa do banco)

Tabela 4. 6 - Modelo Numérico da Bomba de Óleo na Placa.

Tipo de
elementos

Bomba de Óleo na Placa

Tetras

Pentas

Hexa

Pyram

Número de
elementos

2515693
780
2499
388
(99,85%) (0,03%) (0,10%) (0,02%)

Total de
elementos

2519360

Dimensão
dos
elementos

1 mm

Condições
Fronteira

Estado livre

Condições
Contacto

Contactos Tie

O modelo numérico da bomba de óleo montada em estado livre ou na placa do banco,
tem todas as peças fixas com contactos TIE entre elas. No Anexo B encontram-se
esquemas que apresentam os contactos existentes entre as peças.

Resultados
4.2.2.1

Estudo provisional de dimensão e tipo de malha

Nos primeiros testes experimentais ao estator, foi possível identificar alguns possíveis
modos próprios que se encontram apresentados na Tabela 4. 7.
Tabela 4. 7 - Frequências Naturais do Estator com ensaio experimental provisional.

Modo próprio

1

2

3

Frequência [Hz]

3923,07

4035,67

5063,46

Estes valores serviram como base, para que se pudesse fazer uma primeira análise e
avaliação das frequências naturais obtidas numericamente e suporte ao estudo
provisional.
Os valores da variação entre os resultados numéricos e experimentais são considerados
bons até 10,0% e razoáveis até 15,0%. A variação apresentada nas tabelas é a variação
relativa dos valores tendo como referência os valores experimentais.
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Na Tabela 4. 8 estão apresentados os resultados da primeira simulação usando um
modelo com uma malha de superfície e sólida tetraédrica de 2 mm, módulo de Young
igual a 140000 GPa e densidade do material de 7,00 E-09 t/mm3.
Tabela 4. 8 - Resultados do estudo provisional, malha sólida e superfície de 2 mm.

Estator

Experimental

Numérico

Malha

Modos Próprios

Frequência [Hz]

Frequência [Hz]

Variação

2 mm
Sólido e Sup.
Massa: 235 g

1

3923,07

4745,90

21,0%

2

4035,67

4926,80

22,1%

3

5063,46

5898,00

16,5%

A variação relativa dos resultados numéricos encontra-se entre 16,5 e 21,0%. Nos três
modos próprios apresentados as frequências naturais encontram-se fora dos intervalos
considerados bons ou razoáveis.
De seguida procedeu-se à correção do módulo de Young e da densidade do material,
que através da massa real da peça, este valor foi ajustado, para que o modelo CAD
tivesse um valor de massa semelhante. Na próxima simulação foi utilizado um material
com um módulo de Young de 200000 GPa e densidade de 8,04 E-09 t/mm3.
Tabela 4. 9 - Resultados do estudo provisional, malha sólida e superfície de 2 mm com material corrigido.

Estator

Experimental

Numérico

Malha

Modos Próprios

Frequência [Hz]

Frequência [Hz]

Variação

2 mm
Sólido e Sup.
Massa: 270 g

1

3923,07

5292,90

34,9%

2

4035,67

5494,70

36,2%

3

5063,46

6577,70

29,9%

Ao se alterar a densidade e o módulo de Young do material, os valores das frequências
naturais distanciaram-se dos valores experimentais, atingindo variações relativas entre
29,9 e 34,9%.
Uma vez que a massa do modelo CAD tinha sido aproximada à massa real da peça
anteriormente, verifica-se logo à partida que a massa do modelo numérico é de 270 g.
Este valor corresponde a uma diferença superior a 71% comparativamente com a massa
da peça real, o que se considera um dos possíveis motivos para que as diferenças
relativas das frequências sejam tão elevadas.
Após alguma pesquisa verificou-se que o pré-processador ANSA por defeito exporta a
malha sólida e de superfície em conjunto. Como o software não oferece a possibilidade
para se definir a espessura da malha de superfície, realizou-se uma simulação apenas
com a malha sólida.
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Tabela 4. 10 - Resultados do estudo provisional, malha sólida de 2 mm.

Estator

Experimental

Numérico

Malha

Modos Próprios

Frequência [Hz]

Frequência [Hz]

Variação

2 mm
Sólido
Massa: 166 g

1

3923,07

4623,40

17,9%

2

4035,67

4807,30

19,1%

3

5063,46

6007,20

18,6%

Na simulação apenas com a parte sólida, o valor da massa do modelo sofreu uma
redução para 166 g, que embora não corresponda exatamente à massa real, já é
bastante mais próxima dela.
Relativamente às frequências naturais, a variação dos modos desceu
comparativamente com a simulação anterior, no enquanto ainda excedem o limite
considerado razoável.
Tabela 4. 11 - Resultados do estudo provisional, malha sólida de 4 mm.

Estator

Experimental

Numérico

Malha

Modos Próprios

Frequência [Hz]

Frequência [Hz]

Variação

4 mm
Sólido
Massa: 167 g

1

3923,07

6103,80

55,6%

2

4035,67

6454,70

59,9%

3

5063,46

8049,60

59,0%

Com a alteração da malha de 2 para 4 mm, a massa do modelo numérico, apenas com
a malha sólida, teve um aumento para 167 g, o que não representa uma diferença
significativa. Por outro lado, quando se analisam as frequências, as variações tiveram
um aumento com bastante impacte comparativamente com a análise da malha de 2 mm,
observando-se valores entre 55,6 e 59,9%.

Estudo de convergência da malha
As próximas tabelas referem-se ao estudo de convergência de malha, que tinha como
objetivo encontrar a dimensão da malha mais apropriada para o estudo modal,
mantendo um tempo de processamento e precisão razoáveis.
Tabela 4. 12 - Resultados do estudo provisional, malha sólida de 1,5 mm.

Estator

Experimental

Numérico

Malha

Modos Próprios

Frequência [Hz]

Frequência [Hz]

Variação

1,5 mm
Sólido
Massa: 166 g

1

3923,07

4198,20

7,0%

2

4035,67

4348,40

7,7%

3

5063,46

5515,70

8,9%
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Aumentando a densidade da malha com elementos de 1,5 mm, a melhoria dos
resultados é notória. Os modos próprios do estator, resultantes da análise numérica,
apresentam variações relativas entre 7,0% e 8,9%. Comparando com a malha de 2 mm,
onde os resultados apresentavam uma variação relativa média de 18,5%, a diminuição
da dimensão dos elementos, levou ao decréscimo da variação média para 7,9%. A
massa da malha manteve-se em 166 g, o mesmo valor do modelo com a malha de 2
mm.
Tabela 4. 13 - Resultados do estudo provisional, malha sólida de 1 mm.

Estator
Malha
Modos Próprios
1
1 mm
2
Sólido
Massa: 166 g
3

Experimental
Frequência [Hz]
3923,07
4035,67
5063,46

Numérico
Frequência [Hz]
Variação
3995,10
1,8%
4113,90
1,9%
5189,80
2,5%

Seguindo a evolução das simulações anteriores, com o refinamento da malha, seria
esperado que as frequências naturais obtidas numericamente se aproximassem dos
resultados experimentais. As previsões confirmaram-se, resultando no decréscimo da
variação relativa, para um intervalo de 1,8% e 2,5% nos três modos próprios.
Desta forma, vê-se que os valores numéricos já estão bem próximos dos resultados
experimentais, o que significa que o modelo numérico com 1 mm de malha, já
representa de forma bastante satisfatória o estator.
Tabela 4. 14 - Resultados do estudo provisional, malha sólida de 0,5 mm.

Estator
Malha
Modos Próprios
1
0,5 mm
2
Sólido
Massa: 166 g
3

Experimental
Frequência [Hz]
3923,07
4035,67
5063,46

Numérico
Frequência [Hz]
Variação
3824,80
2,5%
3917,00
2,9%
4927,50
2,7%

O estudo de convergência continuou e seguiu-se a simulação numérica com a malha a
ser reduzida para 0,5 mm. Nesta simulação os resultados não seguiram a tendência que
se vinha a observar com o refinamento da malha. Os valores numéricos não se
aproximaram dos valores experimentais, aumentando a variação relativa para um
intervalo de 2,5% a 2,9%.
O gráfico da Figura 4. 2 representa a variação relativa média do estudo de convergência.
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Convergência da Malha

Variação Relativa Média [%]

18,5%

7,9%

2,1%

2,00

1,50
1,00
Dimensão média dos elementos [mm]

2,7%

0,50

Figura 4. 2 - Gráfico de Convergência da Malha.

Devido aos recursos computacionais o estudo de convergência da malha não continuou.
Verifica-se que a convergência não está assintótica, no entanto, na simulação com
elementos de dimensão 1 mm foram alcançados resultados com uma variação bastante
reduzida.
Considera-se assim, que para o estudo modal da bomba de óleo, os modelos numéricos
devem ser criados com uma malha tetraédrica de 1 mm e apenas a componente sólida
da malha.
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4.2.2.2

Análise modal peça a peça e bomba

No esquema são apresentados os resultados de frequências dos modelos numéricos
das peças constituintes e do conjunto da bomba montada. A gama de frequências com
interesse para o estudo é até cerca de 12000 Hz, e que por este motivo, os resultados
de algumas peças são apresentados com mais modos próprios do que outras.

Figura 4. 3 - Resultados numéricos das peças e da bomba montada.

Discussão
A análise numérica do estator apresenta valores entre 3995,10 e 11644,00 Hz em seis
modos próprios, com destaque para o modo 1 e 2 onde as frequências naturais estão
próximas. A gama de frequências do corpo começa em 4265,40 Hz e ao modo 9 a
frequência é de 10847,00 Hz. O modelo da tampa até à frequência pretendida para o
estudo indica apenas cinco modos próprios que começam com a frequência de 4546,40
Hz até 11144,00 Hz. Nos resultados da análise numérica do rotor e veio é onde aparece
o primeiro modo próprio com uma frequência natural mais baixa, 2505,80 Hz, que é
também muito semelhante ao segundo. O mesmo acontece com os modos 3 e 4, onde
as frequências também são muito próximas. O 5º modo próprio, com uma frequência
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natural de 7671,10 Hz, refere-se a um modo de torção do veio, em que se sabe à partida
a dificuldade de se conseguir visualizar experimentalmente. Relativamente ao conjunto
da bomba de óleo, as frequências naturais variam de 3944,80 Hz até 11595,00 Hz,
distribuindo-se por oito modos próprios. Com a bomba fixa na placa do banco de
ensaios, os valores de frequência decrescem, encontrando-se o primeiro modo com um
valor de 1165,40 Hz e se estendendo até 5843,00 Hz no modo 9.

4.3

Ensaios experimentais
Materiais e Métodos

Os ensaios experimentais para análises modais requerem uma montagem constituída
por martelo de impacto, sistema de aquisição, computador equipado com software de
análise e acelerómetros. Explicando de forma sucinta, o martelo de impacto é utilizado
para excitar as peças, enquanto os acelerómetros recebem a resposta de vibração,
enviando essa informação para o sistema de aquisição SCADAS III. Por sua vez, o
computador equipado com o software LMS Test.Lab recebe os dados, onde é possível
fazer uma análise modal, de forma a se conseguir obter os modos próprios das peças
em estudo. Para análises mais complexas, onde se pretende obter, além dos modos
próprios, animações das peças, é necessária uma configuração do software.
Neste subcapítulo será apresentado, de forma resumida, o procedimento experimental
para recolha e análise de dados no LMS Test.Lab. No Anexo C pode-se encontrar o
procedimento experimental mais detalhado, desde o processamento do modelo no
software até à análise modal e visualização dos resultados.
Para os ensaios experimentais, a Renault conta com uma montagem constituída por:


Martelo: PCB Piezotronics Model 086C03



Sistema de aquisição: LMS SCADAS III



Software: LMS Test.Lab versão 15a



Calibração acelerómetro: Bruel & Kjaer Type 4294



Acelerómetros:
a) PCB HT356B21 (Triaxial, 4,11 g);
b) Kistler 8614A500M1 (Uniaxial, 0,85 g);
c) PCB 320C18 SN 3650 (Uniaxial, 2,20 g).

Dadas as limitações do material disponível para a parte experimental, apenas é possível
obter resultados que sejam coerentes até pouco mais de 6000 Hz.
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Figura 4. 4 - Montagem Experimental.

a)

b)

c)

d)

Figura 4. 5 - Acelerómetros: a) Triaxial; b) e c) Uniaxiais e d) Martelo de impacto.

4.3.1.1

Procedimento Experimental

1 - Análise à peça
Inicialmente é necessário fazer uma análise à peça que se pretende estudar,
identificando os pontos com maior interesse, tanto para a excitação da peça como para
a localização dos acelerómetros.
Através da simulação numérica realizada previamente, é possível visualizar a
deformação em cada modo próprio. Assim, é importante detetar os pontos com maior
deformação em cada modo e que passarão a ser os pontos de excitação. É relevante
que se observe a direção da deformação, pois o impacto deverá ser na mesma direção.
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Modo 4

Figura 4. 6 - Representação dos modos 1, 2 e 4 da simulação do estator.

Figura 4. 7 - Marcação dos pontos no estator.

Para a localização dos acelerómetros, é importante encontrar pontos onde exista
deformação evidente em grande parte dos modos próprios, para que se consiga receber
resposta em qualquer um dos modos. Por vezes é necessário que se tenham de utilizar
vários acelerómetros, dependendo também se se estão a utilizar uni ou triaxiais, e
também da complexidade da peça em estudo.

2 - Importação do modelo – Test.Lab
Na secção “Geometry” é possivel importar a geometria da peça no formato .stl. Com a
importação neste formato, o modelo vem representado por pontos/nós da superficie da
peça. De seguida, devem-se marcar os pontos previamente selecionados para pontos
de impacto e localizações dos acelerómetros, alterando o nome dos nós e a direção.
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Figura 4. 8 - LMS Test.Lab, “Geometry”.

3 - Montagem experimental
É necessário fazer a seleção da ponteira do martelo de acordo com a gama de
frequências. Desde o primeiro passo que a análise numérica foi um suporte essencial
quando eram necessárias tomar este tipo de decisões. Para este caso, foi selecionada
a ponteira metálica, pois a gama de frequências é elevada.
O martelo deve ser conectado a um dos canais de entrada do sistema de aquisição,
assim como os acelerómetros. O sistema de aquisição tem de ser conectado com o
computador através de um cabo de rede.

Martelo

Computador

Acelerómetro
triaxial

Figura 4. 9 - Ligações entre SCADAS III, o computador, martelo e acelerómetros.
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4 - Ensaio Experimental
Na secção de medição, caso a opção “Geometry feedback” esteja ativa, é possível
visualizar o modelo da peça, assim como a localização dos acelerómetros e o ponto
onde o martelo vai excitar a peça. A posição do martelo vai-se deslocando de ponto a
ponto de acordo com o progresso da medição.

Acel. triaxial

Martelo

Acel. uniaxial

Figura 4. 10 - LMS Test.Lab, “Measure”.

5 - Análise modal
Depois do teste experimental e dos dados recolhidos pelo sistema de aquisição, as
FRFs são geradas e segue-se a análise modal no LMS Test.Lab.

Figura 4. 11 - Representação de teste experimental. [80]

É espectável que o LMS Test.Lab encontre o número de modos dentro do intervalo de
frequência testado, determine as frequências naturais, amortecimento, minimize o erro
e que até ignore o ruído e variações aleatórias. No entanto, não existe nenhum método
completamente automático [81].
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Selecionar FRFs e
Intervalo de Frequência

Calcular os Modos
Próprios

Usar Stabilization
Diagram

Validação através Modal
Synthesis e Modal
Assurance Criterion

Figura 4. 12 - Esquema para análise modal no LMS Test.Lab [81].

Através do método de análise PolyMAX disponibilizado no Test.Lab, as FRFs são
analisadas, tornando a identificação dos modos próprios bastante mais simplificada [81].
O software apresenta um Diagrama de Estabilização, onde apresenta diferentes letras
ao longo da função. Cada letra é um potencial modo e as letras diferentes indicam a
qualidade da estimativa feita pelo software [81].

o - Solução Nova: solução não presente na linha anterior.
f - Frequência: Apenas a frequência é estavel
d - Amortecimento: frequência e amortecimento estáveis.
v - Vetor: Frequência e vetor modal estáveis.
s - Estável: Solução modal completamente estável.

Figura 4. 13 - LMS Test.Lab, “PolyMAX Stabilization Diagram”.
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Para a análise modal pretendida, apenas a letra ”s” deverá ser selecionada.

6 - Validação dos modos
Depois da obtenção dos resultados, a validação dos modos é importante para se
perceber se existem modos em falta ou se, pelo contrário, existem modos selecionados
em excesso.
No Modal Synthesis, cada FRF pode ser validada, calculando e apresentando a
correlação e a percentagem de erro. É desejável que a correlação seja a mais elevada
possível, perto de 100%.
Com o Modal Assurance Criterion, consegue-se verificar a existência de modos próprios
selecionados em excesso ou duplicados. Quando um modo está duplicado, a forma dos
modos irá ser muito semelhante em frequências muito próximas. As formas dos modos
são características únicas, o que é praticamente impossível existirem formas
semelhantes.

7 - Animações nos modos próprios
É importante compreender-se que as animações dos modos próprios geradas pelo LMS
Test.Lab são aproximações geradas através dos pontos que foram utilizados nos
ensaios experimentais. Portanto, uma vez que o número de pontos testados
experimentalmente é muito inferior ao número de elementos do modelo numérico, é
previsível que a deformação dos sistemas não seja exatamente como a deformação
obtida numericamente.

4.3.1.2

Ensaios Experimentais

Seguem-se as configurações utilizadas para os ensaios experimentais em cada peça,
para a bomba colada e para a bomba de óleo montada na placa usada no banco de
ensaios. Maioritariamente os ensaios foram realizados com as peças apoiadas em
esponja de baixa densidade, no entanto, por vezes foi utilizado o método de suspensão
das peças por um elástico. Da mesma forma, foram efetuados ensaios apenas com
acelerómetros uniaxiais, só com um acelerómetro triaxial ou com os dois tipos em
conjunto. Estas diferenças e alterações de condições dos testes serviram para se
perceber as influências, tanto do meio em que a peça estava apoiada, como das
características dos diferentes acelerómetros, nos resultados obtidos.
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Estator
O estator foi ensaiado experimentalmente, apoiado em esponja em todos os ensaios.
Na Figura 4. 14, a imagem da esquerda refere-se ao teste experimental do estator
realizado com os dois acelerómetros uniaxiais e a imagem da direita representa o teste
onde foi utilizado o acelerómetro triaxial e o uniaxial, b) Kistler.

Figura 4. 14 - Ensaio experimental do Estator; Esquerda: acelerómetros uniaxiais, Direita: acelerómetro
triaxial e uniaxial.

Corpo
O ensaio experimental do corpo seguiu o mesmo procedimento do estator. Foi sempre
apoiado na esponja, onde se realizaram testes apenas com os acelerómetros uniaxiais,
Figura 4. 15 no lado esquerdo, e utilizando o acelerómetro triaxial e o uniaxial, b) Kistler,
à direita.

Figura 4. 15 - Ensaio experimental do Corpo; Esquerda: acelerómetros uniaxiais, Direita: acelerómetro
triaxial e uniaxial.
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Tampa
A tampa, por sua vez, foi ensaiada tanto apoiada em esponja, como pendurada por um
elástico com o objetivo de se tirarem algumas dúvidas relativas aos resultados que
estavam a ser obtidos. Na esponja, foi realizado um teste com os dois acelerómetros
uniaxiais, à esquerda da Figura 4. 16, e outro teste apenas com o acelerómetro triaxial
mostrado à direita.

Figura 4. 16 - Ensaio experimental da Tampa; Esquerda: acelerómetros uniaxiais, Direita: acelerómetro
triaxial.

O teste da tampa pendurada por um elástico, foi feito apenas com o acelerómetro
triaxial, como está visível na Figura 4. 17.

Figura 4. 17 - Ensaio experimental da Tampa; acelerómetro triaxial (elástico).
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Rotor e Veio
O rotor e veio foram ensaiados apenas com as peças apoiadas na esponja e mais uma
vez, um teste com os dois acelerómetros uniaxiais, à esquerda da Figura 4. 18, e outro
teste apenas com o acelerómetro triaxial, à esquerda da mesma figura.

Figura 4. 18 - Ensaio experimental do Rotor e Veio; Esquerda: acelerómetros uniaxiais, Direita:
acelerómetro triaxial.

Bomba de óleo colada
Como já tinha sido referido que se iria proceder, após a validação de cada peça
constituinte, a bomba de óleo foi colada e ensaiada experimentalmente.

Figura 4. 19 - Colagem da Bomba de Óleo.

Um ensaio experimental foi realizado com a bomba assente em esponja, recorrendo ao
acelerómetro triaxial colocado centro da extremidade do veio da bomba, como se pode
observar à esquerda da Figura 4. 20. Outro ensaio foi feito com a bomba suspensa por
um elástico com o acelerómetro triaxial localizado no mesmo ponto da bomba de óleo.
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Figura 4. 20 - Ensaio experimental da bomba colada; Esquerda: esponja, Direita: elástico.

Bomba de óleo montada na placa do banco de ensaios
Depois de a bomba ser ensaiada em estado livre, foi realizado um ensaio com a bomba
montada na placa usada no banco de ensaios de caracterização. O objetivo passa por
perceber o comportamento da bomba em funcionamento e quais as diferenças para o
ensaio em estado livre. A bomba montada na placa foi ensaiada nas mesmas condições
que a bomba em estado livre, ou seja, assente em esponja e com o acelerómetro triaxial
colocado no mesmo local e na mesma posição.

Figura 4. 21 - Ensaio experimental da bomba de óleo montada.

Resultados
Os resultados experimentais seguem-se no formato de tabelas, gráficos e também com
figuras onde os modos próprios estão representados, tanto para as peças
individualmente, como para o conjunto da bomba de óleo.
Nas tabelas apresentam-se não só os valores experimentais, mas também os valores
numéricos já vistos anteriormente. Desta forma é possível fazer uma comparação entre
os resultados e para facilitar este processo, é também apresentada a variação relativa
dos resultados experimentais, com referência os valores numéricos.
Os resultados mostrados nas tabelas estão também representados em gráficos, onde
se consegue ter uma perceção visual da evolução das frequências e diferenças entre
os testes.
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De seguida aparecem as figuras, das peças e da bomba de óleo, com o deslocamento
máximo do movimento de vibração em alguns modos próprios, tanto da simulação
numérica, como experimental, permitindo a comparação visual do comportamento.

4.3.2.1

Análise modal peça a peça (livre)

Estator
A Tabela 4. 15 é referente à análise e comparação numérico-experimental do estator,
onde são apresentados os resultados experimentais de dois testes distintos. Num dos
ensaios foram utlizados os dois acelerómetros uniaxiais (1D) e no outro utilizou-se o
acelerómetro uniaxial, b) Kistler, e o acelerómetro triaxial (3D).
Tabela 4. 15 - Resultados numéricos e experimentais do Estator.

Estator

Acelerómetros 1D

Acelerómetros 1D e 3D

Modos
Próprios

Numérica [Hz]

Experimental
[Hz]

Variação

Experimental
[Hz]

Variação

1
2
3

3995,10
4113,90
5189,80

3923,58
4019,87
5060,68

1,8%
2,3%
2,5%

3871,78
4060,74
5060,55

3,1%
1,3%
2,5%

Nos resultados obtidos entre os dois ensaios experimentais e o numérico, observa-se
que estão todos próximos. Nos valores do ensaio 1D, a variação relativamente aos
valores numéricos varia de 1,8% até 2,5%, registando o valor mínimo para o primeiro
modo e máximo para o terceiro. No ensaio com o acelerómetro triaxial, o primeiro modo
regista um aumento para 3,1% de variação relativa, uma redução de 1% no segundo
modo e um valor praticamente igual no modo 3. Ambos os ensaios têm resultados bem
próximos dos valores experimentais.
Estator

5300,00

Frequência [Hz]

5100,00
4900,00
4700,00
4500,00
Numérico

4300,00

Experimental 3D

4100,00

Experimental 1D

3900,00

3700,00
1

2
Modos Próprios

3

Figura 4. 22 - Gráfico dos resultados numéricos e experimentais do Estator.
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No gráfico dos resultados do estator, observa-se que os valores numéricos e os
experimentais se encontram com uma grande aproximação em todos os modos
próprios. Os resultados experimentais encontram-se com valores de frequência sempre
abaixo dos valores numéricos. O ensaio 1D apresenta a primeira frequência natural mais
elevada do que o ensaio 3D, o que se inverte no segundo modo próprio. No modo 3 as
frequências dos dois ensaios têm praticamente o mesmo valor. Desta forma, pode-se
verificar que a nível das frequências naturais, o modelo do estator tem resultados muito
satisfatórios.
As figuras Figura 4. 23 e Figura 4. 24 apresentam a deformação dos três modos próprios
do estator. A Figura 4. 23 é relativa à simulação numérica e a Figura 4. 24 é referente
ao ensaio experimental 3D.

Modo 1

Modo 2

Modo 3

Figura 4. 23 - Modos próprios da simulação numérica do Estator (Fator de escala: 4,5).

Modo 1

Modo 2

Modo 3

Figura 4. 24 - Modos próprios do ensaio experimental do Estator.

Comparando as deformações do estator entre a análise numérica e experimental,
observa-se que a peça tem um comportamento muito semelhante com os pontos de
maior deslocamento a coincidirem. Considera-se que o modelo numérico do estator está
bem caracterizado.

Corpo
Os resultados do corpo da bomba de óleo estão apresentados na Tabela 4. 16, que
conta com os valores da análise numérica e de dois ensaios experimentais, que se
diferem pelo tipo de acelerómetros utilizados. Enquanto que um dos testes foi realizado
com os dois acelerómetros uniaxiais (1D), para o outro foi utilizado o uniaxial b) Kistler,
e o triaxial (3D).
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Tabela 4. 16 - Resultados numéricos e experimentais do Corpo.

Corpo

Acelerómetros 1D

Acelerómetros 1D e 3D

Modos
Próprios

Numérica [Hz]

Experimental
[Hz]

Variação

Experimental
[Hz]

Variação

1
2
3

4265,40
5234,50
6256,10

4107,82
5143,55
6064,40

3,7%
1,7%
3,1%

3886,47
5166,55
5734,61

8,9%
1,3%
8,3%

Ao contrário do estator, nos resultados do corpo verificam-se algumas diferenças entre
os ensaios experimentais 1D e 3D.
No ensaio apenas com acelerómetros uniaxiais, obtiveram-se valores experimentais
com variações relativamente aos valores numéricos, entre 1,7 e 3,7%, o que representa
uma variação relativa média abaixo de 3%.
Os resultados do ensaio, que contou com o acelerómetro triaxial e o uniaxial,
demonstram que no primeiro e terceiro modos próprios, a frequência natural do teste
experimental se afasta significativamente dos resultados numéricos, enquanto que no
modo 2 se aproxima. Comparando o teste 1D com o 3D, no modo 1, a variação relativa
aumentou de 3,7% para 8,9% e no modo 3 de 3,1 para 8,3%. Até 10% de variação
relativa, os valores são considerados bons o que significa que mesmo com os aumentos
verificados os valores continuam dentro do intervalo. No entanto, é importante perceber
a razão pela qual, apenas nestes modos existe um aumento considerável da variação
relativa.
A Figura 4. 25 apresenta o gráfico onde os resultados do corpo da Tabela 4. 16 estão
representados.

Corpo

6500,00

Frequência [Hz]

6000,00
5500,00
Numérico

5000,00

Experimental 3D

4500,00

Experimental 1D

4000,00
3500,00
1

2
Modos Próprios

3

Figura 4. 25 - Gráfico dos resultados numéricos e experimentais do Corpo.

No gráfico observa-se que existe uma grande aproximação dos resultados
experimentais com os numéricos no modo 2, enquanto que nos modos 1, 3 é onde existe
um maior desfazamento com os resultados numéricos. O ensaio 3D apresenta valores
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muito inferiores ao ensaio 1D nos modos 1 e 3, embora no modo 3 a frequência natural
seja mais alta.
Seguidamente apresentam-se as figuras com a deformação do corpo nos modos
próprios, relativos à análise numérica e experimental 1D.

Modo 1

Modo 2

Modo 3

Figura 4. 26 - Modos próprios da simulação numérica do Corpo (Fator de escala: 4,5).

Modo 1

Modo 2

Modo 3

Figura 4. 27 - Modos próprios do ensaio experimental do Corpo.

Através da representação do modelo numérico e do modelo resultante do ensaio
experimental 3D, consegue fazer uma comparação entre as formas de deformação.
Como já foi referido, as animações criadas pelo LMS Test.Lab são aproximações, logo
não se pode esperar que sejam exatamente como as numéricas.
É possível observar que nos três modos apresentados, os pontos de maior deformação
resultantes da simulação numérica estão todos bem sinalizados nas representações
experimentais. No entanto, algumas partes do corpo que sofrem uma deformação
considerável nas representações experimentais, não são possíveis detetar no modelo
numérico.
Em relação à variação presente nos modos 1 e 3, relativamente às frequências
resultantes do ensaio 3D, existe uma característica comum entre estes três modos. O
corpo tem uma deformação bem acentuada numa zona comum aos dois modos que,
observando as figuras anteriores e a Figura 4. 15, corresponde exatamente à
localização do acelerómetro, uniaxial no caso do teste 1D e triaxial no teste 3D.
Deste modo, uma das razões para o aumento da variação relativa entre o teste 1D e 3D
apenas nestes modos, poderá ser a massa e a geometria do acelerómetro. Nesta
localização foi utilizado o acelerómetro triaxial (a) e o acelerómetro (b) uniaxial da Figura
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4. 5. O acelerómetro triaxial tem uma massa de 4,11 g, enquanto que o uniaxial (b), tem
uma massa de apenas 0,85 g, o que representa perto de 1/5 da massa do triaxial.
Considerando a massa total do corpo que é 621,77 g, qualquer um dos acelerómetros
tem uma massa muito inferior. Neste caso, visto que a zona afetada está localizada
numa área com menor espessura e menor suporte estrutural acredita-se que a massa
do acelerómetro triaxial tenha influenciado os resultados experimentais.
Concluindo a análise modal ao corpo da bomba de óleo, considera-se o modelo
numérico validado.

Tampa
Na Tabela 4. 17 encontram se os resultados numéricos e dos testes experimentais com
a tampa apoiada em esponja e a
Tabela 4. 18 com a tampa suspensa por um elástico. Neste caso, devido às restrições
do material, apenas é possível apresentar dois modos próprios.
Tabela 4. 17 - Resultados numéricos e experimentais da Tampa.

Tampa

Acelerómetros 1D

Acelerómetro 3D

Modos
Próprios

Numérica [Hz]

Experimental
[Hz]

Variação

Experimental
[Hz]

Variação

1
2

4546,40
6168,60

4204,39
6036,61

7,5%
2,1%

3248,98
6035,86

28,5%
2,2%

Tabela 4. 18 - Resultados numéricos e experimentais da Tampa (elástico).

Tampa

Acelerómetro 3D

Modos
Próprios

Numérica
[Hz]

Experimental
[Hz]

Variação

1
2

4546,40
6168,60

3291,00
6143,82

27,6%
0,4%

Analisando os resultados da tampa, no ensaio com os dois acelerómetros uniaxiais (1D)
a variação dos resultados experimentais, relativa aos valores numéricos é de 2,1% e
7,5%, verificando-se o valor mais baixo para o modo 2 e o valor mais elevado no modo
1. No ensaio 1D, os dois valores de frequência são considerados bons (≤ 10%).
No ensaio experimental, usando o acelerómetro triaxial (3D), e apoiando a tampa em
esponja, é notável a discrepância da frequência do primeiro modo próprio
comparativamente, tanto com o valor numérico, como com o valor do ensaio 1D. Entre
os ensaios experimentais, verificou-se que a frequência obtida com o ensaio 1D,
4204,39 Hz, diminuiu para 3248,98 Hz, representando uma alteração da variação
relativa de 7,5% para 28,5%, um valor considerado totalmente fora do razoável. No
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modo 2 praticamente não houve alteração da frequência natural, variando apenas uma
décima o valor de variação relativa.
Observando-se a diferença entre o ensaio 1D e 3D, foi realizada uma tentativa de
melhoria das condições de ensaio experimental. Sendo a tampa uma peça com algumas
extremidades e espessuras reduzidas, foi submetida a um ensaio onde foi suspensa por
um elástico. Desta forma pretendia-se perceber se a esponja estaria a limitar de alguma
forma a vibração da peça.
O ensaio com a tampa pendurada por um elástico, não teve grande melhoria
comparativamente com o teste anterior (em esponja), verificando-se ainda 27,6% de
variação relativa no primeiro modo próprio. Já no modo 2 a variação relativa caiu,
apresentando um valor de frequência apenas com uma diferença de 24,78 Hz, ou seja,
uma variação de 0,4%.

Tampa

6500,00

Frequência [Hz]

6000,00
5500,00

Numérico

5000,00
4500,00

Experimental 3D

4000,00

Experimental 3D
elástico

3500,00

Experimental 1D

3000,00
1

2

Modos Próprios
Figura 4. 28 - Gráfico dos resultados numéricos e experimentais da Tampa.

No gráfico com os resultados numéricos e experimentais, observa-se de forma mais
intuitiva a diferença existente nos resultados, onde os ensaios experimentais 3D se
encontram muito próximos entre si.
Por sua vez, ainda nos ensaios 3D, no primeiro modo observa-se uma diferença de
cerca de 1000 Hz comparando com o ensaio 1D. O segundo modo destaca-se em todos
os ensaios experimentais, pela maior aproximação aos resultados numéricos.
As figuras Figura 4. 29 e Figura 4. 30 contêm os modelos numéricos e experimentais da
tampa com a representação da sua deformação nos três primeiros modos próprios. A
Figura 4. 29 representa os resultados numéricos e a Figura 4. 30 os resultados
experimentais 1D provenientes do LMS Test.Lab.
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Modo 1

Modo 2

Figura 4. 29 - Modos próprios da simulação numérica da Tampa (Fator de escala: 4,5).

Modo 1

Modo 2

Figura 4. 30 - Modos próprios do ensaio experimental da tampa.

Após a comparação das frequências naturais nos modos próprios, os modelos com a
representação da forma de deformação são uma ferramenta de comparação entre o
modelo numérico e o experimental. Sendo a tampa uma peça com várias extremidades,
espessuras relativamente finas e em contacto com o corpo na zona mais critica de
deformação, torna-se relevante esta análise.
Observando as figuras, facilmente se verifica que nos dois modos próprios tanto a forma
como a direção dos deslocamentos dos resultados numéricos coincidem com os
experimentais. Nos modos, entre o modelo numérico e experimental, o movimento
ocorre nas mesmas extremidades da tampa. No entanto, é também visível que na parte
mais interna da tampa existe um deslocamento nos resultados experimentais que não
se observa no modelo numérico. Como foi referido anteriormente, o modelo
experimental é uma aproximação, visto receber dados de apenas parte dos pontos
utilizados nos ensaios experimentais, que são sempre muito inferiores aos elementos
de uma simulação numérica.
Neste caso, o modelo proveniente do ensaio experimental permite obter uma ideia da
deformação da tampa, ao qual o modelo numérico corresponde. Desta forma, já com as
frequências analisadas, considera-se o modelo da tampa validado.
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Rotor e Veio
O rotor e o veio foram simulados e ensaiados em conjunto, dado serem peças que
apresentam um contacto de interferência. Os resultados estão apresentados na Tabela
4. 19 para o ensaio experimental com dois acelerómetros uniaxiais (1D) e com o
acelerómetro triaxial (3D). Apenas são apresentados quatros primeiros modos dos
resultados experimentais.
Tabela 4. 19 - Resultados numéricos e experimentais do Rotor e Veio.

Rotor e Veio

Acelerómetros 1D

Acelerómetros 3D

Modos
Próprios

Numérica [Hz]

Experimental
[Hz]

Variação

Experimental
[Hz]

Variação

1
2
3
4

2505,80
2508,90
6195,20
6202,00

2356,53
2389,07
5793,34
5907,87

6,0%
4,8%
6,5%
4,7%

2494,58
2596,87
6129,40
6148,05

0,4%
3,5%
1,1%
0,9%

Pela análise da Tabela 4. 19, verifica-se que os resultados experimentais,
comparativamente com os resultados numéricos, estão muito satisfatórios. A variação
relativa, tendo como referência os valores numéricos, é inferior a 10%, o que se
considera o limite para bons resultados. Nesta peça, tanto os resultados numéricos
como os experimentais, para os quatro modos, revelam que existem praticamente duas
frequências naturais, uma a rondar os 2500 Hz e outra 6000 Hz.
No ensaio experimental 1D a variação relativa varia entre 4,7 e 6,5%, atingindo o seu
mínimo no modo 4 e o máximo no modo 3. Já no ensaio com o acelerómetro triaxial, a
variação relativa é bastante reduzida, variando de 0,4% a 3,5%. O modo 1 é o modo
aparentemente melhor caracterizado, apenas com uma diferença de 11,22 Hz, e o
segundo modo com uma variação relativa de 3,5%.
Na Figura 4. 31, o gráfico apresenta os resultados da Tabela 4. 19, oferecendo outra
perspetiva dos dados.
Rotor e Veio

6500,00
6000,00
Frequência [Hz]

5500,00
5000,00
4500,00

Numérico

4000,00

Experimental 3D

3500,00

Experimental 1D

3000,00

2500,00
2000,00
1

2

3

4

Modos Próprios

Figura 4. 31 - Gráfico dos resultados numéricos e experimentais do Rotor e Veio.
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Como já se tinha analisado através da Tabela 4. 19, os modos próprios do rotor e veio,
aparecem praticamente em duas gamas de frequência. Observa-se nos resultados
numéricos e nos ensaios experimentais, que os modos 1 e 2, e os modos 3 e 4 se
encontram aproximadamente alinhados horizontalmente, ou seja, com a mesma
frequência.
O ensaio 1D é o que está visivelmente mais distante dos dados numéricos, encontrandose sempre abaixo dos pontos numéricos. Já o ensaio 3D, está sempre bem próximo da
simulação numérica, com valores abaixo dos valores numéricos, apenas com exceção
do modo 2.
Nas figuras Figura 4. 32 e Figura 4. 33 estão apresentados os quatro primeiros modos
próprios do rotor e veio. Na Figura 4. 32, está representado o modelo numérico e na
Figura 4. 33, o modelo resultante ensaio experimental 3D.

Modo 1

Modo 2

Modo 3

Modo 4

Figura 4. 32 - Modos próprios da simulação numérica do Rotor e Veio (Fator de escala: 4,5).

Modo 1

Modo 2

Modo 3

Figura 4. 33 - Modos próprios do ensaio experimental do Rotor e Veio.

Modo 4
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Com praticamente duas frequências naturais para quatro modos próprios, significa que
a peça tem dois modos de deformação para cada frequência natural.
Nas figurasFigura 4. 32Figura 4. 33, observa-se que para cada gama de frequências, o
rotor e veio adquire dois movimentos semelhantes com direções perpendiculares entre
si. Como estão posicionadas as imagens, pode-se dizer que o modo 1, o veio se desloca
na vertical, enquanto que no modo 2 este se desloca na horizontal.
O modo 3 e 4 segue a mesma direção do movimento, no entanto, a deformação é um
pouco diferente dos dois primeiros modos, onde se observa que a extremidade do veio
em contacto com o rotor permanece imóvel.

4.3.2.2

Análise modal bomba montada (livre)

Bomba de Óleo Colada
Com a bomba colada, os resultados numéricos e experimentais de dois ensaios onde
foi utilizado o mesmo acelerómetro tridimensional, são apresentados na Tabela 4. 20.
Ambos os ensaios foram realizados em estado livre e distinguem-se pelo meio em que
a bomba foi suportada num ensaio em esponja, e no outro com a bomba suspensa por
um elástico.
Tabela 4. 20 - Resultados numéricos e experimentais da Bomba de Óleo Colada

Bomba Colada

3D esponja

3D elástico

Modos
Próprios

Numérica [Hz]

Experimental
[Hz]

Variação

Experimental
[Hz]

Variação

1
2

3944,80
5382,90

3708,38
5792,53

6,0%
7,6%

3661,54
4334,62

7,2%
19,5%

Nos ensaios experimentais da bomba colada, apenas é possível apresentar dois modos
próprios pela gama das frequências naturais. No ensaio com a bomba apoiada em
esponja foram obtidos valores considerados bons, com uma variação das frequências
comparativamente com os valores numéricos de 6,0 e 7,6%.
O ensaio com a bomba suspensa por um elástico foi realizado para comparação de
método de ensaio e resultados, analisando o meio de ensaio mais adequado. Os valores
das frequências naturais sofreram um decréscimo, aumentando a variação relativa no
primeiro modo de 6,0 para 7,2% e no segundo modo de 7,6 para 19,5%. O ensaio
realizado no elástico tem um valor de frequência no primeiro modo considerado
razoável, mas no segundo o valor já não se encontra dentro dos intervalos aceitáveis.
No gráfico da Figura 4. 34 estão apresentados os valores da Tabela 4. 20.
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Bomba de Óleo Colada
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3000,00
1
Modos Próprios

Figura 4. 34 - Gráfico dos resultados numéricos e experimentais da Bomba de Óleo Colada.

Do gráfico com os resultados da análise modal da bomba montada retém-se que o
ensaio com a bomba assente em esponja está muito mais próximo dos valores
numéricos que o ensaio com o elástico. A frequência natural do primeiro modo do ensaio
em esponja encontra-se com um valor abaixo do valor numérico, enquanto que para o
modo 2 esta situação inverte-se, o valor numérico é inferior. No ensaio com o elástico
ambas frequências naturais têm valores inferiores às numéricas, à semelhança do que
acontece com o ensaio em esponja.
Nas figuras que se seguem, apresentam-se os dois primeiros modos próprios da
simulação numérica e também do ensaio experimental em esponja.

Modo 1

Modo 2

Figura 4. 35 - Modos próprios da simulação numérica da Bomba de Óleo Colada (Fator de escala: 4,5).

Modo 1

Modo 2

Figura 4. 36 - Modos próprios do ensaio experimental da Bomba de Óleo Montada.
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Apesar dos valores numéricos e experimentais das frequências naturais da bomba
colada estarem próximos apresentando uma variação de 6,0 e 7,6%, a deformação dos
modos próprios do modelo da bomba de óleo numérico e experimental não é
semelhante. No modelo numérico verifica-se que a zona do pinhão é a parte com maior
deslocamento da bomba, algo que não se verifica no modelo proveniente do ensaio
experimental. Neste, o pinhão apesar de ter algum deslocamento, a zona que alberga
um dos parafusos de fixação ao motor, é a que se destaca mais com uma deformação
acentuada em ambos os modos.

4.3.2.3

Análise modal da bomba montada (fixa na placa)

Bomba de óleo montada na placa do banco de ensaios
Como já referido anteriormente, a bomba colada foi montada na placa usada para testes
de caracterização em banco de ensaios. Desta forma a Tabela 4. 21 apresenta as
frequências naturais do ensaio experimental, realizado com o sistema apoiado em
esponja.
Tabela 4. 21 – Frequências naturais de vibração numéricas e experimentais da Bomba de Óleo na
Montagem.

Bomba Montada na Placa

Acelerómetro 3D

Modos Próprios

Numérica [Hz]

Experimental [Hz]

Variação

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1165,40
1804,40
2135,40
2376,50
2805,40
4045,50
4584,90
5154,90
5843,00

893,08
1525,40
1824,78
2099,10
2451,29
3750,47
4072,30
4807,39
5073,21

23,4%
15,5%
14,5%
11,7%
12,6%
7,3%
11,2%
6,7%
13,2%

As frequências naturais resultantes do ensaio experimental variam entre 893,27 Hz e
5072,25 Hz dentro da gama possível de teste. Foram obtidos nove modos próprios em
que na sua maioria são considerados valores razoáveis. Destacam-se os dois primeiros
modos próprios onde a variação relativamente aos dados numéricos é de 23,4% e
15,5%, respetivamente, valores que já se encontram fora dos intervalos aceitáveis para
esta análise. Os modos 6 e 8 são aqueles com menor diferença para as frequências
numéricas, com uma variação apenas de 7,3% e 6,7%, respetivamente, e considerados
assim bons resultados.
A Figura 4. 37 mostra um gráfico representativo dos valores numéricos e experimentais
da bomba de óleo na montagem do banco.
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Bomba de Óleo na Placa do banco
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Frequência [Hz]

4800,00
3800,00

Numérico
2800,00

Experimental 3D

1800,00
800,00
1

2

3

4
5
6
Modos Próprios

7

8
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Figura 4. 37 - Gráfico dos resultados numéricos e experimentais da Bomba de Óleo na Placa.

No gráfico da Figura 4. 37 verifica-se que os resultados do ensaio experimental
acompanham os numéricos sempre com valores inferiores. Nos cinco primeiros modos
observa-se uma diferença de frequências praticamente constante. Os modos 6 e 8
destacam-se pela sua proximidade, tendo em conta a gama de frequências em que se
encontram sendo considerados os únicos modos com bons resultados. Os modos 7 e 9
apresentam uma diferença maior entre os resultados numéricos e experimentais, no
entanto, encontram-se ainda dentro do intervalo considerado razoável.
Para uma comparação da deformação entre os modos próprios numéricos e
experimentais seguem-se as representações dos modelos da Figura 4. 38 à Figura 4.
41. Por motivos de limitações do software LMS Test.Lab, a placa do banco de ensaios
não está inserida na representação do modelo experimental.

Modo 1

Modo 2

Figura 4. 38 - Modos próprios da simulação numérica da Bomba de Óleo na Placa. (Fator de escala: 4,5)

Modo 1

Modo 2

Figura 4. 39 - Modos próprios do ensaio experimental da Bomba de Óleo Placa.
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Modo 4

Figura 4. 40 - Modos próprios da simulação numérica da Bomba de Óleo na Placa. (Fator de escala: 4,5)

Modo 3

Modo 4

Figura 4. 41 - Modos próprios do ensaio experimental da Bomba de Óleo Placa.

Através da Figura 4. 38 à Figura 4. 41, facilmente se verifica que nos primeiros modos
próprios, o maior deslocamento encontra-se na placa do banco de ensaios, algo que
não traz nenhuma vantagem para a análise modal da bomba de óleo. Como a placa não
está representada no modelo experimental, não é possível a sua visualização. No
entanto, caso se observe apenas o comportamento da bomba de óleo, verifica-se que
as zonas de maior deslocamento, o pinhão e a orelha lateral, estão coincidentes no
modelo numérico e experimental, embora o movimento não seja semelhante.

Discussão
Com o estudo provisional, percebeu-se que os modelos numéricos com uma malha
sólida constituída por elementos de 1 mm, os resultados caracterizam com sucesso as
peças reais. Como tal, para se perceber também a diferença entre ensaios e condições,
os resultados experimentais foram avaliados tendo como referência os valores
numéricos de um teste provisional. A variação dos valores experimentais relativamente
aos valores numéricos, são considerados bons até 10%, inclusive, e razoáveis até 15%.
Do estator apoiado em esponja que foi ensaiado uma vez com dois acelerómetros
uniaxiais e outra vez, com um acelerómetro uniaxial e outro triaxial, obtiveram-se
resultados numéricos e experimentais precisos. No primeiro ensaio, a variação relativa
à simulação numérica tem um máximo de 2,49% e no segundo ensaio 3,09%. Os
movimentos dos modos próprios de vibração do estator, do modelo numérico e
experimental, estão também bastante semelhantes.
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O corpo assente em esponja, foi também submetido a dois ensaios nas mesmas
condições do estator. No primeiro ensaio, apenas com acelerómetros uniaxiais a
variação máxima relativa é de 3,7%. Já no segundo ensaio, com um acelerómetro
uniaxial e outro triaxial, a variação relativa nos modos 1 e 3, atingiu 8,9% e 8,3%,
respetivamente. Estes dois modos próprios têm em comum a zona de maior
deslocamento, que coincide com a localização de um dos acelerómetros uniaxiais, no
caso do primeiro ensaio, e do acelerómetro triaxial no segundo. Desta forma, a massa
do sensor pode ser um dos motivos para o valor das frequências decrescer, visto que o
triaxial tem uma massa quase cinco vezes superior ao acelerómetro uniaxial utilizado
no mesmo local.
Nos ensaios da tampa foram utilizados dois acelerómetros uniaxiais para o primeiro
ensaio, e apenas o acelerómetro triaxial para segundo, ambos realizados com a tampa
apoiada em esponja. Os resultados do primeiro ensaio apresentam uma variação
relativa de 7,5% para o primeiro modo próprio e 2,1% para o segundo. No segundo
ensaio, com o acelerómetro triaxial, a frequência do primeiro modo tem uma variação
relativa de 28,5%, enquanto que no segundo modo não se verifica uma alteração
significativa, o que mais uma vez suscitou interesse para se perceber a sua causa. Foi
realizado um terceiro ensaio com a bomba suspensa por um elástico onde o primeiro
modo voltou a apresentar valores com uma variação de 27,6%. Deste modo, foi
descartada a hipótese de a esponja estar a restringir a vibração da tampa, e mais uma
vez se aponta a massa do acelerómetro como uma possível causa do ocorrido.
O rotor e o veio, testados em conjunto, foram ensaiados experimentalmente apoiados
em esponja, uma vez com dois acelerómetros uniaxiais colocados perpendiculares entre
si na extremidade do veio, e outro ensaio com apenas o acelerómetro triaxial colocado
de topo na mesma extremidade. No primeiro ensaio o valor mais elevado da variação
relativa é de 6,5%, enquanto que no ensaio com o acelerómetro triaxial, esse valor é
apenas 3,5%.
Com a bomba colada, analisando a simulação numérica, o movimento dos modos
próprios, os ensaios experimentais foram realizados apenas com o acelerómetro triaxial,
pois na zona do pinhão existe sempre algum deslocamento e é possível obter resposta.
Inicialmente foi realizado um ensaio com a bomba assente em esponja, onde se obteve
uma variação máxima no segundo modo próprio de 7,6%, o que se consideram bons
resultados. Dada a massa do conjunto da bomba colada, mais uma vez foi feito um
ensaio utilizando um elástico, ou seja, coma bomba de óleo suspensa, resultando numa
subida da variação do segundo modo para 19,5%. Embora os valores resultantes dos
dois modos sejam considerados bons, os resultados visuais do modelo numérico e do
modelo exportado dos resultados experimentais, não apresentam formas naturais de
vibração semelhantes. Apenas foram apresentados dois modos próprios, dada a gama
de frequências que é possível, o que se considera pouca informação para se poder fazer
uma validação de um componente complexo como uma bomba de óleo. Para se
conseguirem considerar coerentes os restantes modos próprios, é sugerido que se
utilize material experimental que possibilite o estudo numa gama de frequências
superior, tanto os acelerómetros, como o próprio martelo de excitação.
A bomba colada foi depois montada na placa do banco de ensaios para se simular a
posição da bomba em funcionamento. Era expectável que a bomba montada numa peça
de massa superior, o valor das frequências naturais reduzisse e assim fosse possível
obter mais modos próprios até aos 6000 Hz. Visto que a suspensão da bomba com um
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elástico não traz qualquer melhoria aos resultados, foi realizado o ensaio experimental
na esponja de baixa densidade. Com este ensaio foram obtidos nove modos próprios,
onde os dois primeiros têm valores de frequência natural com variação relativa fora dos
intervalos aceitáveis, o modo 6 e 8 considerados bons e os restantes razoáveis.
Sendo o objetivo de montar a bomba de óleo na placa do banco de ensaio, verificar o
comportamento da bomba em funcionamento, tal não foi realizado com sucesso. As
animações dos modos próprios da simulação numérica revelam que a placa do banco
de ensaios tem um deslocamento elevado, com movimentos tanto de flexão como de
torção. Com uma vibração tão acentuada da placa do banco, é possível que esta esteja
a induzir modos próprios na bomba de óleo e assim não se consigam obter resultados
coerentes provenientes da bomba. Conclui-se que a placa do banco não tem massa
nem rigidez suficientes para simular a bomba em funcionamento.
Sugere-se que para uma análise modal e validação da bomba montada, se utilize um
bloco metálico com uma massa mais elevada, que consiga simular o motor para qual a
bomba está projetada.
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Capítulo 5

5 Conclusões e Trabalhos futuros
5.1

Conclusões

No setor automóvel, Ruído, Vibração e Aspereza (NVH) divide-se em duas áreas de
estudo, o interior do veículo, para proporcionar boas condições vibro-acústicas no
habitáculo e outra relativa à emissão de ruído e poluição sonora.
Esta preocupação de redução da emissão de ruído é a origem deste trabalho. Com os
motores cada vez mais silenciosos, outros componentes, que anteriormente não eram
sentidos, passaram a ser ouvidos no interior do veículo, neste caso a bomba de óleo.
Este trabalho teve como objetivo fazer uma análise modal, numérica e experimental de
uma bomba de óleo desenvolvida pela Renault Cacia, dando continuidade aos estudos
já realizados pela equipa de desenvolvimento.
Para se conseguir obter um modelo numérico próximo da bomba de óleo real, foi
necessário fazer um estudo provisional do tipo e dimensão da malha e uma validação
peça a peça. Inicialmente foram determinadas as peças com maior contribuição na
resposta dinâmica do sistema que seriam estudadas. Assim, a validação individual das
peças, foi realizada ao estator, corpo, tampa, rotor e veio em conjunto, recorrendo a
simulação numérica e experimental, a qual foi concluída com sucesso.
Para uma avaliação dos resultados numéricos e experimentais, estes valores foram
comparados através da variação relativa entre eles, usando como referência o valor
numérico. Considerando os melhores resultados experimentais obtidos, o estator foi
caracterizado com uma variação relativa máxima de 2,5%, o corpo 3,7%, a tampa 7,5%,
e o rotor e veio 3,5%. Visto que em todas as peças a variação não excedeu os 10% e a
deformação dos modos próprios, observada numérica e experimentalmente, eram
coincidentes, as peças foram validadas com sucesso.
Após os modelos das peças constituintes estarem validados, procedeu-se à montagem
e colagem da bomba. O objetivo de colar todas as peças da bomba foi para garantir que
a excitação do sistema teria apenas um impacto isolado, provocado pelo martelo.
Apenas foram possíveis obter dois modos próprios devido às limitações da gama de
frequências, por parte do material experimental, no entanto, com resultados
satisfatórios, onde a variação relativa atingiu um máximo de 7,6%. No entanto, as formas
de vibração entre o modelo numérico e experimental não são correspondentes, portanto,
considera-se que outra análise modal deverá ser realizada com material adequado à
gama de frequências.

91

92

5. Conclusão e Trabalhos futuros

A última análise à bomba de óleo pretendia simular as condições da bomba em
funcionamento. Deste modo, a bomba foi montada na placa do banco de ensaios de
caracterização, onde era esperado que a gama de frequências reduzisse e que fosse
possível obter mais modos próprios. A maioria dos valores das frequências naturais
foram razoáveis comparando os valores numéricos e experimentais. Os dois primeiros
modos foram os que apresentaram valores com uma discrepância de 23,4% e 15,5% e
os modos 6 e 8 que foram os que obtiveram melhor caracterização, com 7,3% e 6,7%
de variação relativa, respetivamente.
Concluiu-se que a placa do banco de ensaios não tem rigidez nem massa suficientes
para simular a bomba de óleo em funcionamento no motor do veículo, visto que na
simulação numérica, observam-se deslocamentos consideráveis, o que pode induzir
modos próprios na bomba de óleo.
Embora ainda haja alguns aspetos a melhorar para a otimização da análise modal,
acredita-se que da parte estrutural da bomba de óleo, o que está na origem do ruído
possa ser o estator.
Visto que as frequências naturais dos componentes da bomba não se encontram na
gama de funcionamento do motor, o estator é a única peça em que, aparentemente, os
seus modos próprios podem estar a ser excitados pelo funcionamento da bomba.
Atendendo à geometria e deformação do estator, associada aos seus modos próprios,
pode estar a sofrer uma excitação induzida pelo número de palhetas, o que implica uma
alteração do volume nas câmaras e consequentemente afeta o sinal de pressão.

5.2

Trabalhos Futuros

O trabalho desenvolvido permitiu chegar a algumas conclusões referentes à análise
modal da bomba de óleo, no entanto, como já foi referido, existem alguns pontos que
necessitam de melhoria.
Para a análise modal da bomba de óleo propõe-se:


Ensaio experimental da bomba colada, com um acelerómetro triaxial e um
martelo, que permitam o estudo modal numa gama de frequências mais elevada;



Ensaio experimental da bomba de óleo montada num bloco metálico com
elevada massa e rigidez, que consiga simular a bomba montada no motor e que
não induza modos próprios.

A peça considerada de maior impacto para o NVH da bomba é o estator e de forma a
avaliar a sua contribuição no comportamento global NVH da bomba, sem alterar a sua
geometria, propõe-se:


Realização de um ensaio experimental com um estator maquinado num material
com propriedades mecânicas diferentes do original, onde se observem
alterações relevantes nas frequências naturais.

Atendendo a que os valores das frequências naturais estão diretamente relacionados
com a massa e módulo de Young do material, é necessária uma análise para a sua
seleção. Com possibilidade de haver uma compensação entre a densidade do material
e o módulo de Young, a variação dos valores das frequências é praticamente
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inexistente. No Anexo D, estão apresentados os resultados de uma simulação numérica
do estator com diferentes materiais, comparando o material original, um aço sinterizado,
com o alumínio, titânio e um polímero. Exatamente pela relação do módulo de Young e
densidade, o polímero foi o único material que apresentou resultados das frequências
naturais bem diferentes dos restantes, o que se considera uma boa opção para o ensaio.
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Anexo A
Tabela A. 1 - Lista de peças da Bomba de Óleo.

Descrição

Material

Densidade
[g/cm3]

Módulo de
Young [MPa]

Coeficiente
de Poisson

1

Corpo

Alumínio

2,90

74000

0,33

1

Pino

Aço

7,86

210000

0,30

1

Estator

Aço
sinterizado

7,00

140000

0,28

4

Apoio da
mola

Aço

7,86

210000

0,30

1

Mola

Aço

7,86

210000

0,30

6

Eixo

Aço

7,86

210000

0,30

2

Anel de
centragem

Aço

7,86

210000

0,30

Qtd.

Componente
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Componente

Material

Densidade
[g/cm3]

Módulo de
Young [MPa]

Coeficiente
de Poisson

Rotor

Aço
sinterizado

7,00

140000

0,28

7

Palheta

Aço
sinterizado

7,00

140000

0,28

1

Esfera

Aço

7,86

210000

0,30

18

Mola de
segurança

Aço

7,86

210000

0,30

2

“Bouchon”

Aço

7,86

210000

0,30

1

Pinhão

Aço

6,90

135000

0,27

1

Tampa

Alumínio

2,90

74000

0,33

7

Parafuso

Aço

7,86

210000

0,30

Qtd.

1

Imagem
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Anexo B
Esquemas de representação de contactos
Contactos do Veio

Contactos do Pino

Corpo

Tampa

Veio

Rotor

Rotor

Pino

Corpo

Estator
Pinão

Contactos do Palhetas

Contactos dos Parafusos

Rotor

Aneis de
centragem

Tampa

Estator

Palhetas

Parafusos

Pino
Corpo

Corpo

Tampa

Contactos do Pinhão

Contactos do Anéis de Centragens
Rotor

Palhetas

Pinhão

Estator

Veio

Anéis de
centragens

Veio
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Contactos do Corpo

Contactos da Tampa
Corpo

Tampa
Pino

Rotor

Pino

Tampa

Corpo
Palhetas

Rotor

Estator
Palhetas
Veio

Parafusos

Contactos da Placa do Banco

Estator

Parafusos

Contactos da Parafusos da Placa

Corpo

Corpo

Placa do
Banco

Parafusos
da Placa

Parafusos
da Placa

Placa do
Banco
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Anexo C
Procedimento experimental
Para os ensaios experimentais, a Renault conta com uma montagem experimental
constituída por:


Martelo: Model 086C03, PCB



Sistema de aquisição: LMS SCADAS III



Software: LMS Test.Lab versão 15a



Calibração acelerómetro: Type Brüel & Kjær



Acelerómetros:
a) PCB HT356B21 (Triaxial, 4,11 g);
b) Kistler 8614500M1 (Uniaxial, 0,85 g);
c) PCB 320C18 SN 3650 (Uniaxial, 2,20 g)

Figura A. 1 - Montagem Experimental.
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a)

b)

c)

d)

Figura A. 2 - Acelerómetros: a) Triaxial; b) e c) Uniaxiais e d) Martelo de impacto.

1 – Análise à peça
1. Através da simulação numérica, identificar dos pontos com maior deformação da
peça para a excitação com o martelo e localização dos acelerómetros.
-

Os pontos com maior deformação passarão a ser os pontos de excitação;

-

Os acelerómetros devem ser colocados nos pontos onde exista deformação
na maior parte dos modos próprios, para que consiga obter sempre resposta.

Modo 1

Modo 2

Modo 4

Figura A. 3 - Representação dos modos 1, 2 e 4 da simulação do estator.

2. Marcação na peça real dos pontos selecionados no primeiro passo.

Figura 4. 42 - Marcação dos pontos no estator.
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2 - Configuração do software
O software de análise modal LMS Test.Lab conta com várias secções e diferentes addins de acordo com o a análise que pretende realizar.
3. Selecionar os add-ins:
 Geometry
 Modal Analysis
 PolyMAX Modal Analysis

Figura A. 4 - Seleção de add-ins no LMS Test.Lab.

3 – Importação do modelo – Test.Lab
4. Importar o modelo em formato .stl para o LMS Test.Lab na secção “Geometry”.
5. Marcar os postos previamente selecionados no ponto 1. e orientá-los segundo a
direção pretendida.

Filipe Nuno Silva Loureiro

Relatório de Estágio - Renault

108

Anexos

Figura A. 5 - LMS Test.Lab, “Geometry”.

Nota: De forma a se tornar uma visualização mais intuitiva da defromação da peça,
existem opções como, ligar os pontos com linhas ou até mesmo criar superficies.
4 - Preparação da montagem experimental
6. Selecionar a ponteira do martelo de acordo com a gama de frequências em
estudo.
Nota: A simulação numérica pode ser um auxilio para determinar estes valores.
7. Conectar o martelo a um dos canais de entrada do sistema de aquisição, assim
como os acelerómetros.
8. Conectar o SCADAS III ao computador através de um cabo de rede.

Martelo

Computador

Acelerómetro
triaxial

Figura A. 6 - Ligações entre SCADAS III, o computador, martelo e acelerómetros.
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5 - Configuração do software

1

2

3

4

5

6

7

Figura A. 7 - LMS Test.Lab, “Channel Setup”.

9. Ativar no software os canais ativos no sistema de aquisição (martelo e
acelerómetros), na coluna OnOff
10. Selecionar o martelo como referência, na coluna Reference.
11. Na coluna ChannelGroup identificar o martelo e os acelerómetros como
“Vibration”
12. Selecionar o ponto de impacto para martelo e onde os acelerómetros irão estar
colocados.
13. Definir a direção de impacto do martelo e a direção dos acelerómetros.
14. Selecionar o InputMode, neste caso “ICP” para o martelo e acelerómetros.
15. Na coluna Measured Quantity, definir “Force” para o martelo e “Acceleration”
para os acelerómetros.

6 - Calibração
16. Calibrar os acelerómetros e o martelo.
-

Absolute (AC Calibration): Utilização de um calibrador para calibrar os
acelerómetros.

-

Relative (Rel Calibration): Utilização de uma massa para calibrar o martelo.
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Figura A. 8 - Calibração de acelerómetro e martelo.

Após a calibração de todos os componentes, a montagem está pronta para começarem
os testes.
7 - Medição
17. Ativar a opção “Geometry feedback” para visualizar o modelo da peça.

Acel. triaxial

Martelo

Acel. uniaxial

Figura A. 9 - LMS Test.Lab, “Measure”.

Nota: a localização dos acelerómetros e o ponto onde o martelo vai excitar a peça. A
posição do martelo vai-se deslocando de ponto a ponto de acordo com o progresso da
medição.
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8 - Análise modal

Selecionar FRFs e
Intervalo de Frequência

Calcular os Modos
Próprios

Usar Stabilization
Diagram

Validação através Modal
Synthesis e Modal
Assurance Criterion

Figura A. 10 - Esquema para análise modal no LMS Test.Lab.

8.1 - Modal Data Selection

Nesta secção selecionam-se as FRFs que se pretendem incluir no estudo modal.
18. Selecionar as FRFs;
19. Criar um Set para guardar esta seleção.

Figura A. 11 - LMS Test.Lab, “Modal Data Selection”.
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8.2 - PolyMAX
Na secção Band escolhe-se as FRFs a apresentar.
20. Selecionar o Set criado anteriormente e aparecerá a representação gráfica das
FRFs selecionadas.
21. Mover os cursores para selecionar o intervalo de frequência. Os cursores devem
estar localizados em posições de anti-ressonância.

Figura A. 12 - LMS Test.Lab, PolyMAX Band.

8.2.1 - Stabilization Diagram
Nesta secção o Test.Lab analisa as FRFs e apresenta diferentes letras ao longo da
função. Cada letra é um potencial modo e as letras diferentes indicam a qualidade da
estimativa feita pelo software.
o - Solução Nova: solução não presente na linha anterior.
f - Frequência: Apenas a frequência é estavel
d - Amortecimento: frequência e amortecimento estáveis.
v - Vetor: Frequência e vetor modal estáveis.
s - Estável: Solução modal completamente estável.
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Figura A. 13 - LMS Test.Lab, “PolyMAX Stabilization Diagram”.

Nota: Quando estão selecionadas muitas FRFs, o gráfico fica muito complexo, o que
dificulta a seleção dos “s”. Para se conseguir uma visualização gráfica mais fácil, é
possível reduzir a janela do gráfico, o que se deve fazer para cada zona de possível
ressonância.

Figura A. 14 - LMS Test.Lab, “PolyMAX Stabilization Diagram, Ampliação”.
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22. Selecionar um polo “s” por cada coluna.

Figura A. 15 - LMS Test.Lab, “PolyMAX Stabilization Diagram, Seleção dos Modos”.

8.2.2 - Calcular os modos
Na secção “Shapes” os modos próprios são calculados e é possível visualizar as suas
animações no modelo.
23. Selecionar os modos próprios e clicar em “Calculate”.
24. Para visualizar as animações dos modos próprios, selecionar um modo e clicar
em “Display”.

Figura A. 16 - LMS Test.Lab, “PolyMAX Shapes”.
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9 - Validação dos modos
25. Verificar no Modal Synthesis a correlação e a percentagem de erro das FRFs.
Nota: É desejável que a correlação seja a mais elevada possível, perto de 100%.
Através da representação gráfica pode-se verificar se existem modos próprios em falta.

Figura A. 17 - LMS Test.Lab, “Modal Synthesis”.

26. Verificar com o Modal Assurance Criterion, a existência de modos próprios
selecionados em excesso ou duplicados.
-

Clicar em Auto - MAC para validar o cálculo dos modos e apresentar o
gráfico “Matrix”.

Figura A. 18 - LMS Test.Lab, “Modal Validation”.

Nota: Caso existam modos duplicados ou modos extra selecionados, existem colunas
fora da diagonal com frequências semelhantes. Neste caso um dos modos deve ser
eliminado para que se obtenha uma diagonal perfeita.
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Anexo D
Tabela A. 2 - Análise numérica do Estator com diferentes materiais.

Modos
Próprios

Aço sinterizado

Alumínio

Titânio

Polímero

Numérica [Hz]

Numérica [Hz]

Numérica [Hz]

Numérica [Hz]

3995,10
4113,90
5189,80
8054,30
10458,00
11644,00

4094,20
4217,50
5202,90
8080,80
10716,00
11929,00

4125,30
4249,60
5242,40
8152,30
10798,00
12020,00

2192,80
2258,10
2828,20
4390,60
5739,80
6390,40

166,00

56,00

93,00

31,00

1
2
3
4
5
6
Massa
modelo [g]

Variação de material do estator
12000,00

Frequência [Hz]

10000,00

8000,00

6000,00

Aço

4000,00

Alumínio
Titânio
Polímero

2000,00
1

2

3
4
Modos Próprios

5

6

Figura A. 19 – Gráfico da análise numérica do Estator com diferentes materiais.
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