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Transformação do modo
alternado em modo rotativo
• Animação dos movimentos das partes móveis de um
motor de combustão interna (Hennecken et al., 2000)
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Descrição e
Funções dos Componentes
 Pistão
 Funções
• Transferir as forças do gás de
combustão para a biela
• Guiar a biela através do cilindro
• Suportar as forças laterais
• Selar a câmara de combustão
• Dissipar o calor absorvido pelo
pistão na combustão
• Configurar a geometria inferior
da câmara de combustão para
favorecer a mistura e a queima
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Descrição do Pistão
 Características geométricas
• Constituído de duas partes:
Cabeça (1)
Saia (2)
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Descrição do Pistão
 Características

geométricas típicas
Dimensão

Ciclo OTTO, 4 cilindros

Diâmetro D (mm)

65 a 105

Altura GL/D

0,6 a 0,7

Altura de compressão KH/D

0,30 a 0,45

Diâmetro do pino do pistão BO/D

0,20 a 0,26

Rebaixo de queima F (mm)
Posição do 1º anel St/D

2a8
0,040 a 0,055

Altura de rasgo do 1º anel (mm)

1,0 a 1,75

Altura da saia SL/D

0,4 a 0,5

Largura de encaixe da biela AA/D

0,20 a 0,35

Espessura parede da cabeça s/D

0,06 a 0,10
JEMB - Prancha 5

Descrição do Pistão
 Características
geométricas
• Folgas típicas

Folgas (% do diâmetro do pistão)
Tipo de Motor

Nominal

Topo da Saia

Ciclo OTTO

0,3 a 0,5

1,7 a 2,2

Ciclo DIESEL

0,7 a 1,3

1,8 a 2,4

• Folga pequena para diminuir ruído de impacto
(“piston slapping”)
• Descentragem do pino para minimizar desgaste e ruído
• Ovalização da saia para reduzir peso e minimizar desgaste
• Peso pequeno para diminuir as forças de inércia
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Descrição do Pistão
 Características de massa

Tipo de Motor

GN/D3 (g/cm3)

OTTO, 2 tempos

0,50 a 0,70

OTTO, 4 tempos

0,40 a 0,55

DIESEL, 4 tempos

0,80 a 1,10

onde,
GN é a massa do pistão sem acessórios (g)
D é o diâmetro do pistão (cm)

Obs: A secção delimitada pela altura
de compressão (KH) representa 80%
do peso do pistão.
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Descrição do Pistão
 Tipos
• Tipo regular, simétrico com saias grandes (SL/D > 0,5) usado
em motores mais antigos e compressores
• Pistões de alumínio com cintas de aço para controle de
expansão térmica
• Pistões de corrida, forjados, com pequena massa e saias curtas
• Pistões com saias ovalizadas e com espessuras diversas ao
longo do perímetro
• Pistões com materiais diferentes na cabeça e na saia
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Descrição do Pistão
 Temperaturas de operação
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Descrição do Pistão
 Temperatura para queima de gasolina
Obtenção dos perfis
de temperatura:
• Simulação
• Medição usando giz
térmico
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Descrição do Pistão
 Esforços térmicos e de pressão do gás de combustão

Pressão máxima no cilindro (bar)

Tensão

Ciclo OTTO

50 a 90

Ciclo DIESEL

80 a 180

Deformação
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Descrição do Pistão
 Lubrificação (5 kg/h/kW)
• 3º Anel
• Névoa de óleo (“oil spray”)
• Canaleta de resfriamento
Tipo de Motor
Ciclo OTTO

Carga por cilindrada (kW/l)
Resfriamento
pelo 3º anel
<40

Ciclo DIESEL

Pistão simples
com névoa de
óleo
<35

Pistão simples
com névoa de
óleo

Pistão forjado
com névoa de
óleo

40 a 65

>65

Pistão com canal
de óleo interno

Canal de óleo
ligado ao 3º anel

35 a 45

>45
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Descrição do Pistão
 Materiais
Devem ter baixo coeficiente de
expansão térmica.
• Ligas de Al-Si
Eutética, 11 a 13% de Si
Semieutética, mais Cu e Ni
Supereutética, 15 a 25% Si

Propriedade
Módulo de elasticidade
(N/mm2)

Condutividade Térmica
(W/m/K)

Coeficiente de expansão
térmica linear (1/K x10-6)

• Ferro fundido cinzento
usado em motores antigos e
grandes compressores

Massa específica (g/cm3)

Temperatura (ºC)

MAHLE 124

20

80000

150

77000

250

72000

350

65000

20

155

150

156

250

159

350

164

20 a 100

20

20 a 200

21

20 a 300

21,9

20 a 400

22,8

20

2,70
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Novos Materiais
 Metal Matrix Composite

Compósito de matrix metálica
 Particulate metal matrix composite (pMMC)
Matriz de alumínio reforçada com partículas
de alumina (10 a 20% p/p ou até 40% v/v)
 Características (até 600ºC)
Chevrolet Corvette V8, 1998
• Massa específica 3,0 g/cm3
• Módulo de elasticidade 138000 N/mm2 (14000 kgf/mm2 )
• Tensão de ruptura 0,53 GPa (54 kgf/mm2 )
• Elongação na ruptura 4,5%
JEMB - Prancha 14

Novos Materiais
 Metal Matrix Composite (US$50/kg, em 1998)
 Processos de conformação convencionais
Usinagem
Forjamento

JEMB - Prancha 15

Descrição do Pistão
 Processos de fabricação
• Fundição por gravidade, produção mais
barata
• Fundição centrífuga, melhora as
propriedades mecânicas
• Fundição por injeção, maior
uniformidade da peça e permite o uso de
compósitos
• Forjado, usado para pistões de motores
de corrida com excelentes propriedades
mecânicas
• Usinado, usado para protótipos
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Descrição do Pistão
 Revestimentos
• Zincado
• Grafitado
• Anodização dura
• Cintas de aço para reforço localizado
• Cerâmico (projeto de pesquisa CETEC-MG e UFMG)
aplicação de plasma ou crescimento de camada de óxido

Usados para reduzir desgaste e melhorar resistência ao calor ou
choque térmico.
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Descrição e
Funções dos Componentes
 Anéis de Segmento
 Funções
• São gaxetas metálicas para
vedação da câmara de
combustão
• Transferem calor do pistão para
a parede do cilindro
• Controlam a lubrificação do
pistão de da parede do cilindro
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Descrição dos
Anéis de Segmento
 Tipos
• Anéis de compressão,
que tem função de vedação

• Anéis de controle de lubrificação, que distribuem o óleo nas
partes a serem lubrificadas e resfriadas
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Descrição dos
Anéis de Segmento
 Tipos
•
•

•

Formato de anel de retenção
As bordas de contato podem ter
vários formatos para executar as
funções de lubrificação e raspagem
de depósitos formados na parede do
cilindro.
Os mais comuns são os chanfrados
que se ajustam mais rapidamente
durante o amaciamento e ajudam na
distribuição do óleo. O 1º anel
possui o chanfro para cima e o 2º
anel tem o chanfro para baixo.
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Descrição dos
Anéis de Segmento
 Arranjos
• São usados dois anéis de
compressão para que a
vedação seja redundante.
Um próximo ao topo e
outro no meio da cabeça do
pistão.
• Um anel de controle de
lubrificação mais próximo ao
topo da saia do pistão.
• Três anéis é a configuração
mais usada atualmente.

Espessuras Típicas dos Anéis de Segmento (mm)

Tipo de motor

Ciclo OTTO

Ciclo DIESEL

1º anel (compressão)

1,2

2,5

2º anel (compressão)

1,5

2,0

3º anel (óleo)

3,0

3,0
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Descrição dos
Anéis de Segmento
 Materiais
• Aço (para anéis com menos de 1,2 mm de espessura)
• Ferro fundido nodular, temperado ( Dureza de 310 a 470 HB,
Resistência à flexão de 1300 N/mm2)
• Ajuste de dimensão por torneamento simultâneo de múltiplos anéis
• Fabricação a partir de fio máquina por calandragem
• Uso de proteção superficial:
• Cromagem, deposição de molibdênio, deposição de cerâmica por
plasma, nitretação, deposição de titânio por PVD (physical vapor
deposition)
• Tratamentos eletroquímicos como fosfatização e deposição de
estanho ou cobre
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Descrição dos
Anéis de Segmento
 Forças
• Diagrama de forças sobre o
anel instalado no pistão
• Os anéis são responsáveis por
20% do atrito das partes móveis
do motor.
• A folga na junção do anel de
segmento instalado é a
responsável pelo vazamento de
gás do cilindro para o cárter
(“blow-by”). As juntas são
defasadas de 120º, mas os anéis
giram durante o deslocamento
do pistão.
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Descrição dos
Anéis de Segmento
 Forças
• Cálculo da pressão de contato:
Pc = pressão de contato (constante radialmente)
Ft = força tangencial (de mola)
d = diâmetro externo do anel instalado
h = espessura do anel

• Cálculo da tensão de flexão nas costas do anel:
(ponto de máxima flexão)
db = tensão de flexão
a = largura do anel
k = fator elástico do anel
m = folga de fechamento do anel instalado
E = módulo de elasticidade

2Ft
Pc 
dh

aE
δb  2 k
da
2 m
k
3π d a
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Descrição e
Funções dos Componentes
 Pino do Pistão
 Funções
•
•
•

Conectar o pistão à biela
Resistir as cargas cíclicas do
movimento alternativo do pistão
Aceitar uma lubrificação desfavorável

 Dimensões
•

Folga biela/pino de
0,002 a 0,005 mm

Tipo de motor

Dpino/Dpistão

Dinterno/Dexterno

Ciclo OTTO, 2 tempos

0,20 a 0,25

0,60 a 0,75

Ciclo OTTO, 4 tempos

0,20 a 0,26

0,55 a 0,70

Ciclo DIESEL

0,32 a 0,40

0,48 a 0,52
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Descrição do Pino do Pistão
 Fixação

Meios para evitar movimento axial do pino
• Parafuso trava
• Parafuso de pressão
• Anéis de retenção (arame ou perfil chato)
• Interferência mecânica
Ex: O pino é colocado com a biela previamente
aquecida em forno elétrico até 240 ºC
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Descrição do Pino do Pistão
 Materiais
• Os pinos são construídos de aço ferramenta
Aço L (17Cr3) ou M (16MnCr5)
0,40 a 1,0 % p/p de Cr
Dureza de 59 a 65 HC,
Módulo de elasticidade de 210000 N/mm2

• Quando a carga é elevada é usado aço cromo,
molibdênio, vanádio nitretado
Aço N (31CrMoV9)
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Descrição do Pino do Pistão
 Forças
• A força lateral da ordem de 6 a 8 % da
pressão máxima no cilindro
• O esforço sobre a fixação do pino varia de
55 a 75 N/mm2

• Fg = força da pressão do gás no cilindro
• Fb = força resultante no eixo da biela
• Fn = força normal ao pistão
• F = ângulo da biela

Fn

F Fb
Fg
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Descrição do Pino do Pistão
 Descentragem em
relação ao pistão

Centro do pino

Admissão

Centro do pistão

Descarga

1 a 2 mm
( 3% do Dpistão)
R

Fg

P’

P

P > P’

Rotação do motor (vista do lado da polia)
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Descrição do Pino do Pistão
 Descentragem em relação ao pistão
Efeitos
• Igualdade da pressão do lado da admissão e
do lado da descarga, o que permite um
desgaste uniforme
• Redução do impacto do pistão contra as
paredes do cilindro para minimizar esforços e
ruído (“piston slapping”)
Obs:
• O desvio de centro é contrário ao sentido de
rotação nos motores OTTO. Em motores
DIESEL o desvio do centro do pino é no
sentido de rotação.
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Descrição e
Funções dos Componentes
 Biela
 Função
• Conectar o pistão a árvore de manivelas
(virabrequim)
• Transmitir as forças de pressão do gás no
cilindro para árvore de manivelas
• Lubrificar o pino do pistão

 Partes
• Cabeça, corpo (ou pescoço) e pé
• Parafusos e capa da biela
• Mancais (bronzinas ou rolamentos)
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Descrição da Biela
 Tipos
• Convencional
(formato de oito gordo)
• Bi-articulada (motores de
configuração em V)
• Simétrica (motor radial,
aeronáutico)
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Descrição da Biela
Características geométricas
• A distância entre centros da biela é determinada
pela posição do pistão no PMS e o eixo de rotação
do virabrequim.
• A razão da biela é dada por l = Rp/Lp e varia de
0,28 (DIESEL) a 0,33 (OTTO), onde Rp é o braço
do virabrequim e Lp é a distância entre centros da
biela
• Esta razão pode ser usada para alterar a razão de
compressão do motor
• Deve-se observar o envelope de excursão da biela
no projeto do bloco e do cárter
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Descrição da Biela
 Características de massa
A biela deve ser:
• Leve
• Apresentar alta rigidez
• Ter um desenho de forma a evitar concentrações de tensões
Tipo de aplicação

Massa da Biela (kg)

Material

Ciclo DIESEL, caminhões

1,5 a 5,0

Aço forjado

Ciclo OTTO

0,4 a 1,0

Ferro fundido, aço sinterizado
ou aço forjado

Carros esportivos

0,4 a 0,7

Aço ou titânio

Carros de corrida

0,3 a 0,4

Titânio ou fibra de carbono

Compressores

0,2 a 0,6

Alumínio
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Descrição da Biela
 Características de massa

L

• Para a modelagem do movimento
alternativo a biela é substituída
por duas massas.
• Uma gira juntamente com o
M
virabrequim (M2).
• A outra move-se alternativamente
juntamente com o pistão, anéis e
pino (M1).
• Modelo geral: M1 = 1/3 MB
M2 = 2/3 MB

h

MB = M1 + M2

Xcg

M1

2

j

MB h
L
M 2  M B  M1
M1 

JEMB - Prancha 35

Descrição da Biela
 Características de massa
Definições
• Centro de massa (CM) ou centro de gravidade
(CG) é o ponto de concentração das forças de
um dado corpo ou sistema
x cg

•

ρ x dV


 ρ dV

y cg

ρ y dV


 ρ dV

z cg

ρ z dV


 ρ dV

Momento de inércia (I) mede a resistência de um
corpo em alterar o seu movimento de rotação
atual
dω
τ I
I   ρ R 2 dV
dt
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Descrição da Biela
 Características de massa
Definições
• Eixos principais de inércia (X0, Y0 e Z0) são os
eixos de simetria do corpo, onde o momento
angular é paralelo ao eixo de rotação.
• Os momentos ao longo destes eixos são
chamados principais e são denotados por
Ixx, Iyy e Izz
• Raio de giração é uma forma de tabelar os
momentos de inércia para serem independentes
da massa, para corpos homogêneos.
É definido por:
I
K

M
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Descrição da Biela
 Características de massa
•

Da mesma forma que o centro de massa, os
momentos de inércia podem ser calculados
pela integração dos elementos de massa e sua
posição em relação ao eixo de rotação. Pela
definição:
2

I   ρ R dV

•
•
•

Para figuras geométricas simples, o cálculo
pode ser feito de forma analítica.
Para figuras mais complexas é necessária
uma integração numérica.
Atualmente, a maior parte dos programas de
CAD 3D possuem rotinas numéricas para o
cálculo do CM e dos momentos de inércia.
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Descrição da Biela
 Características de massa
•

Raios de giração (K) para algumas
formas geométricas comuns.

•

No passado, os momentos de peças
complexas eram calculados através de
associação de várias figuras
geométricas simples.

•

Os momentos de cada peça eram
transladados até o CM usando o
Teorema de Steiner.

K2
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Descrição da Biela
 Características de massa
• Para calcular o momento de
inércia em relação a um novo
eixo (Z) de rotação paralelo a
um outro (Zc), no centro de
massa do corpo, cujo
momento já foi calculado,
deve-se usar o Teorema de
Steiner:

I  IC  Ma2
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Descrição da Biela
 Características de massa
•

A integração analítica ou a integração
numérica para o cálculo do CM e dos
momentos de inércia seguem o mesmo
procedimento de dividir o corpo em
pequenos elementos e somar suas massa e
seus momentos, respectivamente.

•

Os programas de CAD 3D seguem a
mesma metodologia numérica,
permitindo o cálculo de formas
complexas e com variação de
materiais.
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Descrição da Biela
 Características de massa
•

•

•

A medição do momento de inércia pode
ser feita através de uma montagem de
um Pêndulo de Torção.
A peça é colocada em um disco
suportado por um cabo de aço, cujo
módulo transversal de elasticidade (G)
foi calibrado. O eixo de rotação deve ser
um dos eixos principais e, portanto, o
CM, estará alinhado com o eixo de
rotação do pêndulo.
É dado um impulso ao conjunto para
que comece a oscilar em torção e o
período (tp) é medido por um
cronômetro.

I
t p  2π
G
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Descrição da Biela
 Projeto
• Usa-se o método de elementos
finitos (FEM) para modificar a
geometria de forma a eliminar
regiões de concentrações de
tensão.
• A redução de peso é importante
para reduzir as forças de inércia
sobre o virabrequim.
• As forças cíclicas são condições
de contorno complexas que
dificultam a análise por FEM.

Antes

Tensões

Depois
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Descrição da Biela
 Método de Elementos Finitos (FEM)
Desenho 3D
em CAD

CAE

Cálculo das
tensões e
deformações

Conversão
em malha
de elementos
finitos

Definição
de vínculos
e cargas

Pós-processamento
gráfico e análise
dos resultados
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Descrição da Biela
 Material
• Ferro fundido nodular (NCI)
(magnésio, boro ou césio que
formam grafita nodular 
maior ductibilidade)
• Aço C70 forjado, com
acabamento por jato de esferas
• Titânio (são necessárias
casquilhos nas superfícies de
contato pois o titânio não
desliza bem sobre o aço)

Material

NCI

C70

TiAl4V4

Módulo de elasticidade
(MPa)

170000

210000

128000

Tensão de fadiga
(tração) (MPa)

200

300

225

Tensão de fadiga
(compressão) (MPa)

200

300

309

Tensão tração a 0,2%
de deformação (MPa)

410

500

1000

Tensão ruptura
(compressão) (MPa)

---

550

---

Tensão ruptura
(tração) (MPa)

750

850

1080

Massa específica
(g/cm3)

7,20

7,85

4,51
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Descrição da Biela
 Material
• Compósitos (fibra de carbono
com matriz plástica e MMC)

Polimotor da AMOCO, 2 litros, 67 kg
Biela reforçada com monofilamento de
fibra de carbono (VW)
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Descrição da Biela
 Processos de fabricação
•
•
•
•

Fundição
Sinterização
Forjamento
Todos os processos exigem usinagem
posterior
• A capa da biela pode ser obtida por
fratura controlada, que diminui a
usinagem de precisão na interface
(usa-se laser para marcar a linha de
ruptura)
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Descrição da Biela
 Processos de fabricação
•

O método de fabricação e o material
devem ser levados em consideração
nas análises de tensões por FEM

 Mancais
•

No furo da cabeça e no olhal
do pé da biela podem ser necessário o
uso de mancais.
• Os mancais podem ser
hidrodinâmicos à óleo com ou sem bronzinas.
• Também podem ser usados rolamentos completos ou montados com agulhas
avulsas, mas isto torna a montagem mais complexa.
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Descrição e
Funções dos Componentes
 Árvore de Manivelas
(Virabrequim)
 Função
•

•

Converter o movimento
alternativo do pistão em
movimento rotativo
Disponibilizar o torque do
motor à transmissão do
veículo
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Descrição do Virabrequim
 Partes

MOENTE

GOLA

CONTRAPESO

Furos de
Balanceamento

Lubrificação

MUNHÃO

BRAÇO
RALA ou ENCOSTO
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Descrição do Virabrequim
 Tipos
• Maciço (mais resistente)
• Oco (reduz em 10% o peso do virabrequim)
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Descrição do Virabrequim
 Características geométricas
• O braço do virabrequim, ou seja, a distância entre o eixo dos
munhões e o eixo dos moentes, determina o curso do pistão
• Classificação quanto a relação diâmetro do cilindro (D) versus
curso do pistão (C): (razão C/D)
Subquadrado

Quadrado

Superquadrado

Torque
maior a
baixa
rotação.

Torque
maior a
alta
rotação.

Menor
peso

Maior
peso
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Descrição do Virabrequim
 Características geométricas
• O ângulo das manivelas é definido pelo
número de cilindros e pela ordem de ignição
• O objetivo da escolha da configuração é
distribuir da maneira mais uniforme possível o
torque aplicado ciclicamente por cada cilindro
ao virabrequim
• Também é objetivo da configuração reduzir as
forças de inércia de forma a aliviar os esforços
sobre os mancais e conseqüentemente no
bloco do motor
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Descrição do Virabrequim
 Características geométricas
• O maior diâmetros dos munhões e moentes favorece a resistência do
virabrequim aos esforços
• A não sobreposição entre a posição
dos moentes e dos munhões favorece
a resistência a fadiga
• A gola é importante para evitar a concentração de tensões entre os
braços e os munhões e moentes
• Uma maior rigidez do bloco na fixação do virabrequim favorece a
resistência a fadiga
• Os contrapesos são para contrabalançar as forças de inércias criadas
devido ao movimento alternativo do conjunto pistão-biela e ao
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movimento rotativo do virabrequim

Descrição do Virabrequim
 Características de massa
• A massa e o momento de inércia são fatores
importantes na modelagem
Ex: Motor 1.3, 4 cilindros em linha
M = 7,84 kg
Ixx = 6,52x106 kg.m2
• Outros modelos são
usados para análise
de modos de vibração
torsional e limite
rotacional de flexão
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Descrição do Virabrequim
 Fatores que afetam a vida útil
• Resistência a carregamento por flexão (esforços resistidos pelas
sedes dos munhões e adjacências)
• Resistência a torção cíclica (existe fragilização na região dos
furos de passagem de óleo)
• Resistência a vibrações (varia com a rigidez e causa ruído)
• Resistência a abrasão nos mancais (munhões e moentes)
• Resistência a abrasão nos retentores
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Descrição do Virabrequim
 Material
• Ferro fundido nodular (Tipo B, GJS-700-2 ou ADI)
Módulo de elasticidade
Tensão de ruptura a tração
Elongação na ruptura
Dureza
Tratamento térmico

180000 N/mm2
700 a 900 N/mm2
2a5%
230 a 320 HB
temperado e revenido

• Aço 37Cr4 (virabrequim forjado)
Módulo de elasticidade

210000 N/mm2

Tensão de ruptura a tração
Elongação na ruptura
Dureza
Tratamento térmico

600 a 720 N/mm2
14 %
220 HB
envelhecido
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Descrição do Virabrequim
• Processo de fabricação
•

•
•
•
•

Fundição
Processo mais barato, representa mais de 80% da produção
Moldagem em areia
Forjamento, usado para virabrequim de veículos sobrealimentados
Usinagem dos mancais
Balanceamento estático
e dinâmico
Tratamento das
superfícies dos mancais,
para aumentar a vida
útil (roletagem, indução
e nitretação)
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Descrição e
Funções dos Componentes
 Volante
 Função
•

•

•

O volante é um dispositivo de
inércia que mantém a velocidade
angular do motor constante ao
longo do ciclo
O torque gerado pelo gás queimado
no pistão varia de acordo com a
fase do ciclo de cada pistão. Assim,
o volante absorve esta variação
devido ao seu grande momento de
inércia.
Auxiliar o motor de arranque
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Descrição do Volante
 Características geométricas e de massa
•

•

•

A principal característica do volante é a sua massa que vai elevar o momento
de inércia do virabrequim. Esta massa é calculada em função do grau de
irregularidade desejado na rotação (δs) . δ  ω
s
máximo  ωmínimo  ωmédio
Para propulsão ele varia de 1/35 a 1/20.
O diâmetro externo é definido pela velocidade de rotação e o torque do
motor de arranque, que em geral, atual sobre um anel de engrenagem
instalado na parte externa do volante
O volante ainda tem a função de suportar o platô da embreagem, e suas
dimensões devem ser compatíveis com o disco

 Material
•

O volante é usinado em aço, cujas propriedades devem apenas atender os
esforços mecânicos aplicados
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Descrição do Volante
 Tipos
• Uma massa (convencional)
• Duas massas (DVA) e Três
massas (TVA)
•

•

•

Os sistemas de duas e três massas
funcionam como filtro passa-baixa de
oscilações entre o motor e a
transmissão
São usados elementos elásticos entre
as massas, tais como, molas
helicoidais ou peças de elastômeros
Este sistema aumenta a dirigibilidade
e reduz o ruído de transmissão
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Descrição e
Funções dos Componentes
 Mancais Fixos
 Função
• Impedir o deslocamento radial
das partes móveis (virabrequim,
biela e pistão)
• Impedir o deslocamento axial do
conjunto das partes móveis
• Lubrificar as partes móveis
• Suportar os esforços cíclicos de
queima e de inércia provenientes
dos movimentos dos pistões
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Descrição dos Mancais Fixos
 Tipos
• Deslizamento puro (motores de
pequena potência)
• Hidrodinâmicos (mais usados)
• Rolamentos (motores aeronáuticos e
navais)

 Partes (hidrodinâmicos)
• Sede ou base
• Bronzinas ou casquilhos
• Capa
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Descrição dos Mancais Fixos
 Princípio de funcionamento (hidrodinâmicos)
• Camada de filme de óleo lubrificante submetida a cisalhamento
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Descrição dos Mancais Fixos
 Material
• As bronzinas são de ligas
metálicas de boa lubricidade:
Liga base de CuSn ou AlCu
Fase macia de Pb e Sn
Ex: Metal branco, Ligas de
Alumínio e Bronzes (CuPb)
• A base e capa é de alumínio com
reforços de aço
• As brozinas mais avançadas
possuem várias camadas de
diferentes materiais
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Descrição dos Mancais Fixos
 Características
• Os diâmetros são compatíveis com os munhões do virabrequim
• As cargas cíclicas (F) são calculadas pelo movimento das
partes móveis e pela pressão do gás. O valor de pressão (Pm)
sobre o mancal (m) é calculada por:
F
Pm 
Lm Dm
• A pressão no mancal (Pm) varia de 40 a 60 N/mm2
• O comprimento do mancal (Lm) é função do diâmetro deste
(Dm). A faixa típico para Lm/Dm é 0,25 a 0,35.
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Descrição dos Mancais Fixos
 Características
• A velocidade tangencial limite (Vt) para manter a lubrificação é :
15 m/s para mancais com lubrificação forçada
8 m/s para sem lubrificação forçada
5 m/s para mancais de baixa qualidade
• Com este critério é possível calcular a velocidade de rotação máxima
(Nmax, em rpm) de um motor, conhecendo-se somente o diâmetro do
mancal.
60  V

N max 

t

π Dm

• O limite mínimo de rotação (Nmin) para garantir uma lubrificação
mista aceitável é de aproximadamente 10 % da rotação máxima
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