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"' QHV poder calorifico do combustível, [EIM]
.'- r raio, [L]

r c razão de compressão, [adm]
R constante do gás, [E/T]
s entro pia especifica, [EIM]
Sp velocidade do pistão, [L/t]
t tempo, [t]
T temperatura, [T]

I Dimensões Fundamentais: Força [F); Massa [M]; Comprimento [L]; Tempo [t]; Temperatura [T];

[E] energia: ângulo trigonométrico (e);Admensional [adm]

Paulo Martins
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-. torque, [F.L]
u energia interna especijica, [E/M]
U velocidade do fluído, [L/t]

energia interna, [E]
v volume especijico, [L 3]

velocidade, [L/t]
V volume do cilindro, [L 3]

volume, [L 3]
Vc volume da câmara de combustão (volume morto), [L 3]
V d volume deslocado pelo cilindro, [L 3]
W trabalho transferido, [E]

número de Wobbe, [E/L 3]
Wc trabalho por ciclo, [E]
W p trabalho de bombeamento, [E]
x, y, z coordenadas espaciais, (L]
x fração em massa, [adm]
x fração molar, [adro]
Xb fração de massa queimada, [adm]---. Xr fração de gases residuais, [adro]

y fração de volume, [adro]
a ângulo trigonométrico, [8]
:';v -'J.I"f:::.:':;",;a volumétrica ou rendimento volumétrico, [adro]
17(" ejlclencia de combustão, [adm]
17m rendimento mecânico, [adm]
17t rendimento térmico, [adm]
171 eficiência de conversão do combustível, [adro]
() ângulo trigonométrico na árvore de manivelas, [8]
À razão ar/combustível equivalente, [adro]
; coeficiente de fricção ao escoamento, [adm]
p densidade, [M/L 3]
Pa,o densidade do ar nas condições atmosféricas, [MIL 3]
pa.i densidade do ar no coletor de admissão, [MIL 3]
tjJ razão combustível/ar equivalente, [adro] .w frequência, [t-l] .

incerteza, [adro]

"-'

~

Paulo Martins
-.---."-'
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"ê

SUBSCRITO

a ar
A depois da evaporação
b gás queimado
B ante.5 da evaporação
c cilindro
C curso de compressão
e equilíbrio

exaustão
E curso de expansão
.1 chama

fricção
combustível

g gás
i indicado

"'" admissão
espécie i

ig indicada bruta
in indicada líquida
I, L líquido
m mola
p pistão

janela (porta)
P pré-câmara
r, (I, z componentes
s isentrópico

estequiométrico
T bocal ou orifício de passagem

turbulento
u não queimado
v válvula
V vapor .-
w parede
x,y,z componentes espaciais
o valor de referência

-,

Paulo Martins
"ê"'"-,
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-.
NOTACÃO

L1 diferença
- diferença ou valor médio- valor aproximado
. taxa de variação no tempo

ABREVIAÇÕES

AIF razão ar-combustível
BC, ABC, BBC ponto motor inferior, depois do BC, antes do BC
CFI injeção central de combustível
CID conjunto de injeção direta de gás natural
ECU unidade de controle eletrônico

-. EGR rt:circulação dos gases de exaustão

EPC fechamento da janela de exaustão
EPO abertura da janela de exaustão
EVC fechamento da válvula de exaustão
EVO abertura da válvula li:! C;:.7..7üs:ãu
FIA razão combustível/ar
GN gás natural
GNC gás natural comprimido
IPC fechamento da janela de admissão
IPO abertura da janela de admissão
IVC fechamento da válvula de admissão
IVO abertura da válvula de admissão
MEC módulo eletrônico de controle
mep pressão média efetiva
MPI, MFPI multi-point fuel injection (injeção múltipla de combustível)
sfc consumo especifico de combustível
SPI single-point injection (injeção central de combustível)
TBI throttle body injection (injeção de combustível no corpo da

válvula) .

TC, A TC, BTC ponto morto superior, depois do TC, antes do TC
VC volume de controle
VEIC válvula elétrica injetora de combustível

"""~

Paulo Martins
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~. RESUMO
~

BARBOSA, C.R.F. Desempenho de um motor ciclo Otto com injeção direta de gás

Natural. São Carlos, 1997, 197p. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de São

Carlos - Universidade de São Paulo.

Um motor ciclo Otto funcionando com injeção direta de gás natural, durante o

curso de admissão, foi submetido a ensaios de plena carga em um dinamômetro

\ corrente de Foucaut. Os resultados obtidos revelam um aumento de eficiência

vruumétrica do motor com injeção direta de GNC em relação à injeção indireta de

!, UN~ realizada no coletor de admissão, a montante da borboleta do acelerador. Na
iê

adaptação para operação com injeção direta de gás natural, as características técnicas

do motor não foram alteradas. Um conjunto de injeção direta de gás natural, com

gerenciamento eletrônico, foi inserido no cabeçote do motor de testes. Mantendo-se a

pressão da linha de alimentação de gás natural constante, através de uma válvula

redutora, a quantidade de combustível injetada no cilindro foi ajustada variando-se o

tempo de abertura da válvula elétrica injetora de combustível. Dados de desempenho

do motor são comparados, destacando-se os fatores que contribuem para este

'"'" aumento relativo de eficiência volumétrica. Discute-se ainda, modificações a serem

implementadas no motor visando maximizar sua potência com injeção direta de gás

natural.

PALA VRAS CHAVE: Motor Ciclo Otto, Injeção Direta, Gás Natural

Paulo Martins
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\
ABSTRACT

BARBOSA, C.R.F. Desempenho de um motor ciclo Otto com injeção direta de

gás natural. São Carlos, 1997, 197p. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de

São Carlos, Universidade de São Paulo.

Otto cycle engine direct injection natural gas, during the inlet stroke,

,~ submitted to runs with full power in a Foucaut dynamometer. The results obtained

show a increase in the volumetric efficiency of the engine with natural gas direct

!!'.j~:ti~:'. ..':!-.:=-. ~Jmpared which natural gas injection apllied in the inlet marutold,

upstJeam ofthe throttle butterfly. ln the conversion to natural gas direct injection, the

technical characteristics ofthe were not changed. A kit for natural gas direct injection,

with eletronic managment, was located on the cylinder head of the test engine.

Maintaining the pressure constant in the natural gas fuelline, using a reduction valve.

The mass of fuel injected into the cylinder was regulated, varying the opening time of

the solenoid valve fuel injector. Engine performance data is compared, emphasizing

the factors that contribute to this increase in relative volumetric efficiency.

-, Modifications to be made to maximize the power of the engine with natural gas direct

injection.

,

KEY WORKS: Otto Cycle Engine, Direct Injection, Natural Gas

Paulo Martins
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CAPÍTULO 01 - INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, as possibilidades cada vez mais evidentes de escassez e

tlutuações de preços dos combustíveis derivados do petróleo aliadas as preocupações

de preservação ambiental contribuíram decisivamente para o aumento da utilização de

combustíveis alternativos, menos poluentes, em motores veiculares.

Neste contexto, o gás natl1r~1 pr~dominantemente metano, desponta como

uma das alternativas mais pro, n~soras e atrativas em virtude da sua disponibilidade,

custo e excelentes propriedades termodinâmicas. Além disso, o programa de gás

natural veicular vem crescendo ano após ano no cenário mundial. Esta característica,

o distingue dos álcoois etanol e metanol que ficaram restritos respectivamente ao

Brasil e América de Norte. MAXWELL (1995)

Os primeiros motores movidos a gás que se tem notícia, surgiu praticamente

com o advento do motor de ignição por centelha e utilizavam o carburador para

realizar a formação da mistura ar-gás no duto de admissão. Hoje, a grande utilização
""\.

,
e produção em escala industrial de veículos a gás natural já é uma realidade no Brasil

e no mundo. Recentemente, o governo brasileiro apostando no programa do gás

natural automotivo, através de decreto presidencial em janeiro de 1996, liberou o uso

do GNC para quaisquer fins veiculares. VOLKSW AGEN (1996)

Paulo Martins
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~ Embora rotulados como motores de alto desempenho e ecológicos, os

moderno&Jnotores do ciclo Otto, com injeção eletrônica de gás e aspiração natural,
-

ainda apresentam uma baixa eficiência volumétrica com queda de até 15% em relação

a alimentação com gasolina, que limita sua potência, e emitem uma carga significativa

de óxidos de nitrogênio (NOx). MAXWELL (1995)

Nos motores de ignição por centelha em que a relação custo-beneficio é

favorável, tecnologias de supercarregamento, de distribuição multiválvulas (16

válvulas), de sistemas com tempo de acionamento de válvulas variável (VVT) e de

injeção direta de combustível, vem sendo utilizadas em escala de produção para
~- otimizar a eficiência volumétrica e o desempenho dos motores. HATANO et aI
--o -
.. (1994), LENZ (1992) e HEYWOOD (1988)

O desenvolvimento e aplicação de sistemas de injeção indireta com

gerenciamento eletrônico em motores veiculares obteve notáveis avanços. Sua ampla

utilização deve-se basicamente ao barateamento dos componentes eletrônicos e

melhor gerenciamento da mistura ar-combustível, o qual proporciona ao motor um

melhor desempenho e redução dos índices de emissões quando comparado com os

tradicionais carburadores. PASSARINI (1993)

Atualmente no Brasil, com exceção de alguns modelos populares, os veículos

são produzidos com injeção eletrônica.
,
oC

..- Processos de recirculação dos gases queimados (EGR), queima de mistura

pobre "lean burning", ou ainda injeção de vapor de água no coletor de admissão, com

ou sem o uso de catalisadores, são exemplos de algumas tecnologias já disponíveis e

que eventualmente podem ser adotadas com o propósito de reduzir as temperaturas

Paulo Martins
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i máximas do ciclo e por conseguinte a carga de NOx. Porém, tais processos quando

empregados isoladamente, atuam no sentido de reduzir as potências máximas do
~

motor. PAUL (1995), BOSCH (1994) e LENZ (1992)

Neste trabalho é feito um estudo experimental sobre injeção direta de gás

natural a baixas pressões, como fonna de melhorar o carregamento de ar do cilindro e

conseqüentemente aumento da potência do motor. Na injeção direta a baixas

pressões, a própria pressão de annazenamento do gás é utilizada para realizar a

injeção do combustível gasoso no cilindro do motor, com maior utilização da carga

útíl de gás dísponível nos cilindros de annazenament(\.

.~

t

r
~.. .
..

..

Paulo Martins
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~ 1.1 - OBJEllVOS DA PESQUISA

.

a) Desenvolver um sistema de injeção direta com gerenciamento eletrônico,

capaz de injetar gás natural a baixas pressões diretamente na câmara de combustão de

um motor ciclo Otto;

b) Avaliar o desempenho de um motor ciclo Otto funcionando com o sistema

de injeção proposto;

c) Comparar o desempenho do motor de testes operando com injeção direta
'"
~,
~ em relação à injeção indireta de gás natural no coletor de admissão e com carburação

, . "
Iconven~[OliâJ út'; lLélSO ma.. -

.

i

Paulo Martins
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~
~

. CAPÍTULO 02 - REVISÃO BmLIOGRÁFICA

2.1 - BREVE HISTÓRICO DOS MOTORES A GÁS

A utilização de combustíveis gasosos em motores de combustão interna é uma

prática bastante antiga. Em 1801, na França, foi requerida uma patente para utilízação

~
'- de uma mistura de gases equivalentes ao gasogênio em motores. Motores

~. estacionários funcionavam com gás de esgoto na Ínni~ p "~ I"3laterra no início do

século XIX. Na década de 20, o gás natural é extenS1V:linente utilizado em motores no

norte da Itália. Em 1935, na Alemanha, surgiu o primeiro veículo alimentado com

combustível gasoso. BET (1991). Em 1991, a frota mundial de veículos GNC era

cerca de 700 mil, sendo aproximadamente 300.000 na Itália, 150.000 na Nova

Zelândia, 100.000 no Canadá e 85.000 veículos na Argentina. Nesta época, o Brasil

tinha apenas 360 veículos a GNC. FONTES JR. (1994) e WANG ~t aI (1993) . Em

1995, a frota mundial de veículos a GNC era cerca de 800.000 veículo.s. MAXWELL

(1995). Em 1996, a frota brasileira de veículos movidos a GNC era de 11.000

unídades, e as expectativas é que até o ano 2000, este número salte para 100 milL
~

.- unídades. Em janeiro de 1996, o Presidente Fernando Heniique assinou decreto

-.

liberando o uso do GNC em qualquer veículo. PINCIGHER (1996) e

VOLKSW AGEN (1996)

Paulo Martins
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. 2.2 - PRODUÇÃO E RESERVAS DE GÁS NATURAL

A Tabela 2.1 compara as reservas de gás natural (GN) e petróleo e também as

perspectivas de escassez destas reservas. As reservas comprovadas de GN até janeiro

de 1995 totalizavam cerca de 141 tri1hões de normal metros cúbicos. As projeções

indicam que as reservas de GN devem durar muito mais que as reservas de petróleo.

TOKIO GÁS (1996), ARPEU (1995) e TOKIO GÁS, (1995).

,

TABELA 2.1 - Reservas de Gás Natural e Petróleo.

t !
I GÁS NATURAL YEl-kúLEU

RESERVAS 141 Tri1hões de N.m3 1 Tri1hão de Barris
COMPROVADAS (equiv. a 150 N.m3 de GN)

DURAÇÃO DAS
RESERVAS 65 Anos 45 Anos

COMPROVADAS

RESERVAS MÁXIMAS 398 Trilhões de N.m3 2 Trilh5es de Barris
ESTIMADAS (equiv. a 300N.m3de GN)

DURAÇÃO MÁXIMA
DAS RESERVAS 183 Anos 90 Anos

ESTIMADAS

FONTE: Catálogo da TOKYO GÁS (1996)

Paulo Martins
.,t



Cleiton RubensF~~iga Barbosa - Tes~de~outorado - USP - EESC -l997:..."~_T ""._" ""_"_l

t As reservas comprovadas de gás natural, ao contrário do petróleo, encontram-

~
.-;;.

se mais uniformemente distribuídas no mundo" A Figura 2.1, reproduzida do
,

Catálogo da TOKYO GÁS (1996), ilustra em termos percentuais e em valores

absolutos a distribuição destas reservas no mundo.

,...,. '- ~ uro a Ocidental Europa Oriental~. .,..,..- ~

~C
...

f ;;~~j l.
'~~" "\~;,;f~,~"""t o .

~~Ci;i I ~'..I.iI' ~ 7~

"'~'"'C ";~"" " ,.
.0;.1

Total das Reservas:
141 Trilhões N.m3

Fonte: Jornal Gás e Óleo Jan/1995.

FIGURA 2.1 - Distribuição das Reservas de Gás Natural Comprovadas no Mundo.

O Brasil produz atualmente cerca de 25 milhões de normal metros cúbicos de

gás natural por dia. O mercado de GN no país será ampliado com a entrada em

operação do gasoduto Brasil-Bolívia. PROSPECTO DA PETROBRÁS-BR (1996)

Paulo Martins
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~ A Figura 2.2, publicada por FRYSZMAN (1992) mostra as reservas

comprovadas de gás natural existentes no Brasil, a distribuição geográfica das.
principais jazidas e sua a infra-estrutura de abastecimento (gasodutos).

()
~m ()
.rJÁO~
RECIFe
CEl6

.~
.. Â ~

'li' ~da de gás naturrJ (). . ~TÓRiA ~ .
. CapItaIs abas!ecidas pa' . o DE JNtEJRO <>

Gás Ia! - o~PAI'n A . natu ,v
( . ~.' ) ~NWtri;.: L' . Ao! (;' -- Gasodu1os V Total das reservas de

...,. Possibilidade para Muros gás natural:
125 Bl1hoos rrrgasodutos ProdVlWâo diária atua!:

FONTE: PETROBR.J.s 17 MJlhOOs m'

FIGURA 2.2 - Distribuição Geográfica das Jazidas de Gás Natural e Rede de
Gasodutos no Brasil.

No Brasil, existem mais de 50 postos de abastecimento de veículos a GNC,

espalhados pelas principais capitais do país. Estes postos estão localizados em São

Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza (CE) Salvador (BA), Recife (PE), Natal

- (RN) Aracaju (SE) e Vitória (ES). O Maior posto de abastecimento de GNC para uso
t.
j;:

veicular na América Latina está Localizado na cidade de Natal-RN, com capacidade

para abastecer simultaneamente 24 veículos. PROSPECTO da PETROBRÁS-BR

(1996) e BARBOSA (1990)

Paulo Martins
~....-t.j;:
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,. 2.3 - CARACTERÍSTICAS DO GÁS NATURAL

.

O gás natural é uma mistura de muitos gases, o principal componente é o gás

metano que apresenta concentrações típicas de 89% a 99% em volume. Outros

hidrocarbonetos em grau decrescente de concentração são etano, propano, butano.

Ainda pequenos traços de gases inertes como hidrogênio, nitrogênio e di óxido de

carbono podem ser encontrados. MAXWELL (1995) e UNICH et al (1993)

O gás metano, principal constituinte do gás natural, apresenta uma estrutura

,. molecular muito simples e estável em comparação com a gasolina e o óleo diesel. A

estabilidade estrutural significa maior dificuldade de oxidação, baixa rE':atividade
~ .

fotoquímica e alto índice de octanas, requerendo portanto altas energi~ l~e ígnição

para combustão. A baixa reatividade foquímica, por sua vez, expressa a dificuldade de

degradação das moléculas de metano, pela ação da luz solar. JOSSON (1992)

O gás natural pode ser encontrado na natureza de forma associada ou não ao

petróleo. No Brasil, as maiores reservas de GN são do tipo associado ao petróleo. As

características do gás natural para fins industriais variam consideravelmente de região

para região, sendo função da fonte de produção Gazida), das características da

unidade de processamento do gás natural e das necessidades de consumo. KOSER

~ (1988) e PETROBRÁS (1988)

,. A Tabela 2.2, publicada pela PETROBRÁS-BR (1989-a) e PETROBRÁS

(1989-b), mostra a composição típica do gás natural de várias regiões do Brasil.

Paulo Martins
,..,.~ .~,.
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..

TABELA 2.2 - Características Físico-Químicas do GN em Várias Regiões do Brasil
-.

PROPRIEDADES NATAL R. DE JANEIRO ARACAm SALVADOR

C~ 84,30 86,73 89,30 87,29

C2~ 10,76 9,66 7,26 9,87

C3Hs 0,25 1,76 0,38 0,44

iC~lo --- 0,30 0,02 ---

nC~lo --- 0,60 0,02 ---

. CO2 3,12 0,56 1,32 0,70

" N2+O: I 1,57 1,29 1,74 1,70.,

PCS (Kc~m3) 9.185 9.569 9.514 9.354

Densidade Relativa 0,645 0,629 0,613 0,620

Obs.: a 200 C e 1,033 Kgf/cm2, composição vol. (%).

Segundo WEA VER (1989), grandes quantidades de propano e butano e de

hidrocarbonetos mais pesados no gás natural, aumentam a tendência à detonação,

enquanto que a presença de maiores quantidades de gases inertes, como o dióxido de
.
F carbono (CO2) e o nitrogênio (N2), agem no sentido contrário, ao mesmo tempo em

que diminuem o conteúdo energético do gás natural.

WEA VER (1989) descreve que, para contabilizar os efeitos da variação de

composição do gás natural sobre a energia liberada, a indústria do gás estabeleceu um
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~ índice denominado número de Wobbe. O número de Wobbe é definido como a razão

entre o poder calorifico superior (PCS) do gás, em base volumétrica, e a raiz.
quadrada de sua gravidade específica (densidade) em relação ao ar. LISS &

THRASHER (1991), LASTRES (1987) e KLIMSTRA (1986)

W = PCS (2.1)
( )1/2

PGN

onde:

W = índice de Wobbe a O°C, [MJ/m3]

.
PCS = poder calorifico superior a O°C, [MJ/m3]

,.
PGN = densidade rela'riva ôo gás, L aôm.1

O número de Wobbe é um índice indicativo da capacidade do fluxo de energia

de um gás escoando em um orificio ou válvula, mediante um diferencial de pressão.

Tal índice é muito útil quando se pretende avaliar equipamentos industriais e motores

alimentados com gás natural. LISS & THRASHER (1991) e WEA VER (1989)

KING (1992) e LISS & THRASHER (1991) destacam importância da

composição do gás sobre o número de Wobbe e a razão ar-combustível. Segundo

eles, uma pequena variação da razão ar-combustível em motores operando com

combustão misturas pobres, implica em grandes variações nas emissões de óxidos de

nitrogênio (NOx). Outro aspecto ressaltado pelo mesmo autor, é que a composição de

gás afeta substancialmente o limite inferior de inflamabilidade, importante nos motores

de mistura pobre.

Paulo Martins
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~ LISS & THRASHER (1991) e WEA VER (1989) destacam que, se o gás
,:,

natural com diferentes números de Wobbe é usado em veículos operando com
~

sistemas de controle do motor em circuito aberto "open-Ioop", a razão equivalente ar-

combustível «p) deve ser afetada, com prejuízos para o desempenho do motor e

emissão de poluentes.

Porém, para operação com sistemas de controle do motor em circuito fechado

"close-loop", as variações no número de W obbe pouco afetam as condições de

operação do motor, uma vez que o módulo de controle eletrônico reage ao sinal do

sensor de oxigênio lâmbda (À) r.a exaustão e corrige instantaneamente as variações da.
razão equivalente.

~

Segundo UNICH et aI (1993), devido à alta relação de hld lJgeruo/ carbono

(H/C) do gás natural (GNC), sua combustão produz cerca de 25% menos Dióxido de

carbono (COz) do que a gasolina e o diesel, considerando-se o mesma eficiência do

motor.

De acordo com WEAVER (1989) e LASTRES (1987), o gás natural é um

excelente combustível para motores de ignição por centelha, poderydo também ser

utilizado em motores do ciclo Diesel.

A Tabela 2.3, publicada por Sn...VA (1993), apresenta algumas propriedades

. da gasolina e do gás metano, principal constituinte do gás natural.

Comparando-se as propriedades dos combustíveis apresentados nesta tabela,

nota-se que apesar do metano possuir um poder calorifico inferior (PC I) 12% maior

que o da gasolina, o conteúdo energético por unidade de volume da mistura

Paulo Martins
~,:,~.~.



Cleiton Rubens Formiga Barbosa - Tese de Doutorado - USP - EESC -1997. )3

. estequiométrica de metano e ar é 10% menor em relação ao da mistura de gasolina-ar.

Portanto, para o mesmo motor, o uso do metano provoca uma queda de potência da.
ordem de 10% em relação a alimentação com gasolina, em virtude do menor

conteúdo energético por unidade de volume da mistura estequiométrica.

TABELA 2.3 - Propriedades do Gás Metano e da Gasolina.

PROPRIEDADE C~ GASOLINA

Densidade (Kg/N.m"') 0,718 5,093

I Poder calorífico inferior (Kcal/Kg) -11900 -10600

Razão ar-combustível estequiométrica (massa) 17,2 14,9

~ t R.'!Z.1c ?r-~~c::bustível estequiométrica (volumétrica) 9,55 59,0 I-
C:>JJeúdo energético da mistura (Kcal/N.mj) -810 -900

Calor latente de evaporação (Kcal/Kg) 122 - 70

Temperatura de auto-ignição a 1 atm (OC) -650 - 500

Limite deintlamabilidade (%) 5,3 a 36 1,2 a 6

Energia minima para ignição (Mj) 0,28 0,25

Velocidade de chama laminar (crn/s) 33,8 -38

Temperatura adiabática de chama (OC) 2227 2270

Número de octanas' 120 92-98

UNICH et al (1993) afirmam que o conteúdo energético da mistura
,

estequiométrica ar-gás natural é cerca de 10% menor quando comparada com a

, gasolina. Tal desvantagem pode ser compensada pelo aumento da eficiência térmica

do motor.

, FONTE: GOTO&NARUSAWA(1996)

Paulo Martins
,,
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. SIL V A (1993) descreve que, no caso da gasolina, a maior parte do

",- combustível carburado entra no cilindro do motor na forma de gotículas, sendo
.

vaporizadas na câmara de combustão, após o fechamento da válvula de admissão.

Uma pequena parcela de vapor de gasolina entretanto, se forma ainda no coletor de

admissão, reduzindo cerca de 1,7% da aspiração de ar do motor. Portanto, a menor

eficiência volumétrica do motor a gás contribui também para redução da sua potência

O gás metano, principal constituinte do gás natural, apresenta temperatura de

auto-ignição superior a gasolina e um pouco maior que dos álcoois (etanol e

metanol), e seu índice de octanagem, é maior dentre os combustíveis comumente
~

usados em motores Em virtude das suas propriedades anti-detonantes, o gás natural,

~ cuja octanagem RON é da ordem d~ 1 ~(), ~ode ser usado em motores de ignição por

centelha com taxas de compl~:;~ão de até 15: 1, enquanto que as gasolinas usuais

(RON = 91), somente admitem taxas de compressão da ordem de 9: 1. A finalidade de

se trabalhar com taxas de compressão maiores, está associado no fato de que esta

ação aumenta o rendimento térmico do motor. MAXWELL (1995), LENZ (1992) e

WEAVER (1989)

A Figura 2.3, publicada por CHAFFIN et aI (1991),' apresentam as

temperaturas de chama adiabática da gasolina e do metano para diferentes razões

equivalentes «11), na pressão constante de 1 00 KPa e temperatura inicial de 298K. Esta
... figura indica que os picos de pressão e temperatura indicadas de um motor

. alimentado com gasolina são maiores que alimentado com metano, se a mesma taxa

de compressão é usada. Em outras palavras, a combustão do metano é mais "fria" do

que a combustão da gasolina nas mesmas condições.

Paulo Martins
.",- .~~....



Cleiton Rubens Formiga Barbosa - Tese de Doutorado - USP - EESC -1997. 15

.

.
Q 2400
'-"

~ 2200
UJ
I-

~ 2000

-J
U- 1800
U
t--
~ 1600
-<
O
-< 1400

0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6
EOUIVALENCE RATIO [-]"

l,

FIGURA 2.3 - Curvas de Temperatura adiabática de Chama
r para a Gasol~na ~ G l\-;~tano em Função J'l

Razão Equivalente.

Entretanto, o processo de combustão em motores exclusivos a gás natural

deve fornecer maiores picos de temperatura do que os motores a gasolina, uma vez

que utilizam altas taxas de compressão.

Segundo WEA VER (1989), devido as altas energias de ativação do gás

natural, sua velocidade de chama laminar é menor que os outros hidrocarbonetos. A

baixa velocidade de chama apresentada pelo gás natural resulta em uma longa duração

~ do processo de combustão, sendo necessário um maior avanço de ignição para

J operação com maior nível de eficiência. O avanço de ignição é menor na medida em
f

que se utiliza câmaras de combustão compactas e de alta turbulência e altas taxas de

Paulo Martins
~Jf
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compressão, uma vez que estes aumentam as velocidades de chama e diminuem o

percurso de chama.

UNICH (1993) e WEAVER (1989) descrevem que em virtude da baixa

densidade do gás natural, a mistura de gás natural e ar ocupa um volume cerca de

10% maior que a mistura estequiométrica de gasolina e ar de mesmo conteúdo

energético. Assim, em um motor convencional convertido para operação no modo bi-

combustível com gás natural, a quantidade de mistura de ar-gás natural que pode ser

aspirada, via coletor de admissão, é cerca de 10% menor do que a mistura ar-

gasolina, penalizando substancialmente a potência do motor. Nos motores a gás

exclusivo, essa perda de potência é compensada aumentando-se a taxa de compressão

cio motor e, por conseguinte, a sua eficiência térmica, de modo que resulta em uma

maior potência indicada por unidade de mistura queimada.

Para MAXWELL (1995), a menor capacidade de aspiração de ar dos motores

alimentados com gás natural ou gases liquefeito do petróleo (GLP) está associada em

parte a menor densidade do combustível gasoso e outra parte a restrição imposta pelo

conjunto "Kit" de carburação a gás inserido no coletor de admissão, para dosagem do

combustível gasoso. P'

MAXWELL (1995) afirma que os combustíveis gasosos podem requerer de 4

a 15% do volume do coletor de admissão. O espaço ocupado pelo combustível reduz

a quantidade de ar que entra no motor. Assim, a eficiência volumétrica do motor é

reduzida. Esta perda de potência inerente aos combustíveis gasosos não pode ser

facilmente superada. A densidade dos combustíveis gasosos no coletor de admissão

do motor deve determinar a exata perda de potência. O gás natural, e em menor

Paulo Martins
P'
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extensão, o GLP são menos densos do que o vapor de gasolina nas condições

reinantes no coletor de admissão. Como resultado, esses combustíveis de menor

densidade deslocam o ar, reduzindo a pressão parcial do ar na mistura no coletor de

admissão, e assim, menor quantidade de ar é introduzida nos cilindros. A magnitude

das perdas na potência devido baixa densidade do gás metano pode ser estimada

através da equação da combustão, como indicada abaixo:

CH4 + 2(02 + 3,77 N 2) -+ CO2 + 2H2O + 7,55N 2 (2.2)

molescomb. = 1(100) = 949%
moleSmis/Ura 1+2(1+3,77) ,

Da equação da combustão acima, verifica-se que a relação entre o

volume de metano e J '/olume de mistura ar-combustível é de 9,5%. Assim,

teoricamente, o gás natural (metano ) causa uma perda de potência de

aproximadamente 9,5%.

LENZ (1992) e MAXWELL (1995) descrevem que os combustíveis líquidos,

quando inseridos via carburação ou injeção indireta, vaporizam parcialmente na

corrente de ar no coletor de admissão e entram posteriormente 'nos cilindros do

motor. Essa vaporização absorve energia do meio resfriando a mistura ar-

combustível. O resfriamento reduz a temperatura da mistura ar-combustível

. aumentando sua densidade e contribuindo por conseguinte para o aumento da

- eficiência volumétrica do motor. Os combustíveis gasosos, por outro lado, já existem

na forma de vapor superaquecido, não fornecendo esse efeito de resfriamento da

mistura ar-combustível. Essa falta de resfriamento nos motores a gás, constitui-se
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numa perda adicional de potência comparada com os motores alimentados com

combustíveis líquidos.

Segundo MAXWELL (1995), os álcoois combustíveis tais como metanol e

etanol propiciam uma maior refrigeração quando vaporizado do que a gasolina. Essa

refrigeração adicional, aumenta a eficiência volumétrica, e portanto, tende a aumentar

a potência de eixo do motor.

A uso do gás natural em motores de igníção por centelha é mais seguro e

apresenta algumas vantagens quando comparado aos combustíveis convencionais

devido as seguintes características: PETROBRÁS-BR (1989-a)

- O metano possui a maior relação hidrogênío/carbonC' (1 :4) dentre os combustíveis

hidrocarbonetos, resultando em uma queima mais c\ Ir l;>leta, com indices de emíssões

muito inferior aos motores simílares a gasolina;

- A queima mais completa do gás natural reduz por conseguinte, a formação de

resíduos de carbono na câmara de combustão, prolongando a vida útil do motor;

- O maior poder anti-detonante do gás natural (metano), permite o seu uso com taxas

de compressão maiores, contribuindo para um maior rendimento térmico do motor;

- Nas condições normais de temperatura e pressão, ele existe na forma de gás, e nesta

condição, se místura facilmente com o ar atmosférico em qualquer proporção. Ao

contrário dos combustíveis líquidos, não há necessidade de vaporizá-Io para entrar em

combustão. As partidas a frio do motor a gás são mais fáceis, não havendo

necessidade de enriquecer a mistura. Nos motores alimentados com gasolina, o
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enriquecimento da mistura durante as partidas a frio, constitui-se na maior fonte de

emissão de monóxido de carbono (CO).

- Os Limites de intlamabilidade da mistura (ar-gás natural) que proporciona condições

de autointlamação é estreito da ordem de 5 a 15%. em volume.

- A temperatura de auto-ignição do gás natural é cerca de 650 °C, bem superior a

gasolina que se inflama aproximadamente a 300 oCo

- A densidade do gás natural é inferior a do ar atmosférico, de modo que em caso de

vazamento, o gás sobe e se dispersa rapidamente. Além disso, como medida de

segurança o gás natural é odorizado de forma que uma concentração da ordem de

0,5% de gás no ar é detectada. Tal concentração, não é prejudicial a saúde e é muitt;)

menor do que o limite inferior de intlamabilidade da mistura ar-gás natural;

- O gás metano não é tóxico quando aspirado em baixas concentrações, entretanto, a

inalação deste gás a altas concentrações pode causar vômitos e asfixia.

2.4 - ARMAZENAMENTO E ABASTECIMENTO r

Segundo BRUNETTI ( 1996), a densidade energética do metano é

aproximadamente 40 MJ/Nm3, o que corresponde aproximadamente ao mesmo

conteúdo energético de 1 litro de gasolina não etanolizada. Em outras palavras, isto

significa que, em igualdade de condições, a autonomia do veiculo a gás metano seria

1000 vezes menor que o mesmo, alimentado com um tanque de gasolina de igual
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capacidade. Isto impõe a necessidade de utilização de formas especiais de

armazenamento para uso de combustíveis gasosos em veículos.

O gás natural pode ser armazenado no compartimento do veículo na forma de

gás comprimido em tanques de alta pressão, como gás liquefeito à temperaturas

criogênicas ainda através da tecnologia de hidretos metálicos (adsorção molecular).

As duas últimas formas de armazenamento de gás, encontram-se em fase de

desenvolvimento e ainda são muito dispendiosas, com raras aplicações práticas na

engenharia automotiva. BEVIER et aI (1989) e WEA VER (1989)

De acordo com WEA VER (1989), o armazenamento de gás natural na forma

comprimida para utilização em motores automotivos, é menos onerosa e mais

~!!!!z?d~. E!~ ~~5t?~? q~~, it pressão máxima, recomendada por norma, de

armazenamento do gás natural nos cilindros dos veículos é de 220 bar. Nesta pressão,

o GNC ocupa um volume de cinco vezes o volume do combustível diesel e quatro

vezes o volume da gasolina com o mesmo conteúdo energético. O peso e o tamanho

dos cilindros de armazenamento tem sido constantemente citados com desvantagens

para o uso de GNC em motores automotivos, principalmente em carros de passeio.

ESTON (1992) destaca que os cilindros de aço para gás natural fabricados no

Brasil apresentam peso de 1,4 Kg por litro hidráulico, enquanto na Itália os cilindros

são 30% mais leves, de 1,0 Kg por litro hidráulico. Existem ainda os cilindros

chamados "compósitos" de alumínio, reforçados com fibra de' vidro ou de alumínio

com relação de peso volume de 0,5 Kg/litro, o que corresponde a uma redução de

quase 2/3 em relação aos cilindros de aço.
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ESTON (1992) descreve ainda que a tecnologia de armazenamento de gás

natural por adsorção molecular vem sendo desenvolvida nos Estados Unidos e

Inglaterra, sendo que naquela época já se conseguia armazenar a 25 atmosferas com

zeólitos, a mesma massa de gás comprimido correspondente a 100 atmosferas.

Segundo ele, alguns obstáculos precisam ainda ser vencidos, tais como liberação de

calor no enchimento por frações mais pesadas do gás, vida útil etc.

Segundo WEA VER & TURNER (1994) estudos mais recentes, mostram que

o emprego de compósitos podem reduzir o peso dos cilindros até 70% em relação aos

cilindros de aço e 30 a 50% em relação aos tanques de alumínio.

Existe basicamente duas modalidades de enchimento dos cilindros de gás

natural, o enchimento lento, ~ ~ ~~~hi~~!'.~~ r~~i::!c. ~;~ :':ílchimento lento tem-se a

compressão gradual do gás, fluindo de uni compressor para o cilindro a ser

abastecido. No início do enchimento, o gás no cilindro sofre um processo de expansão

com o conseqüente abaixamento de temperatura. Depois a temperatura do gás sobe

acima do ambiente, em virtude do atrito das moléculas do gás com as paredes do

cilindro. WEAVER (1989), PETROBRÁS (1988-a) e PETROBRÁS (1988-b)

No enchimento rápido, o gás flui, sob alta pressão, de um banco de cilindros

"tanque-pulmão" para o cilindro vazio. No início, a temperatura do gás no cilindro cai

drasticamente e depois cresce até 10 a 20°C acima da temperatura ambiente. O fator.
de compressibilidade (Z), diminui com o aumento da pressão e.temperatura do gás no

cilindro. MAXWELL (1995) e WEAVER (1989)
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A Figura 2.4, publicada por MAXWELL (1995), apresenta esquematicamente

um posto de abastecimento típico de gás natural comprimido.

Fast Fi"

Gas Meler Condensate Drain Dome Load OptJonal Mass Fual
Valve Flow Meter Post

I
-- I

FIGURA 2.4 - Diagrama Esquemático de um Posto de Abastecimento de Veículos
com GNC.

2.5 - SISTEMAS DE FORMAÇÃO DE MISTURA

t

Nos motores de igníção por centelha o processo de formação da mistura ar-

" combustível pode ter início no coletor de admissão ou no interior do cilindro. A

.. formação da mistura no coletor de admissão é a maneira mais simples de alimentação

desses motores, sendo normalmente consegui da por meio de um carburador ou ainda

através de sistemas de injeção de combustível a baixas pressões. A injeção no coletor

Paulo Martins
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de admissão, pode ser realizada com um único injetor ("single-point") ou por vários

injetores, normalmente um por cilindro ("mult-point"). BOSCH (1989) e BOSCH

(1993)

Por outro lado, a formação da mistura no interior do motor, imperiosamente, é

realizada por sistemas de injeção que pode ser de baixa ou alta pressão. Nos sistemas

de injeção direta a baixas pressões (cerca de 10 a 15 bar), a injeção de combustivel

pode ocorrer durante os cursos de admissão e ou parte da compressão, logo após o

fechamento da válvula de admissão. SILVA (1993)

~, A injeção direta de combustível em motores de ignição por centelha, ao

contrário do motor diesel, não tem como função inflamar ou regular o período de

~v~tv~::;t~v. "\ d~;;t~'vüi;;.ão do combustível dentro da câmara tipicamente não e

uniforme, apresentando zonas de razão ar-combustível variáveis. Tal mistura é

denominada de carga estratificada. BRUNETTI (1996), BOSCH (1994), BOSCH

(1993)

Nos motores a gás, a injeção direta a baixas pressões na compressão, permite

a aspiração somente de ar atmosférico durante o curso de admissão e por conseguinte

elimina por completo a perda de potência ocasionada pela baixa densidade do gás

quando inserido no curso de admissão. Esta técnica apresenta como vantagens a

maior utilização da carga de combustível disponível nos cilindros de gás e a

eliminação do retomo de chama, fenômeno tão característico nos motores carburados

ou de injeção indireta. Por outro lado, a injeção direta, em motores de ignição por

centelha, realizada a altas pressões no final do curso de compressão, consiste num

método muito eficaz no combate a pré-ignição, sendo recomendada para combustíveis



Cleiton Rubens Fonniga Barbosa - Tese de Doutor-.tdo - USP - EESC - 1997. 24

com altas velocidades de chama e grandes limites de inflamabilidade, como é o caso

do hidrogênio. SILVA (1993)

2.6 - MOTORES DE CARGA ESTRA TIFICADA

A história da injeção direta de combustíveis em motores do ciclo Otto é tão

antiga quanto o próprio motor de ignição por centelha. Dados históricos revelam que

em i 884, um motor "Spiele" funcionou com injeção direta no cilindro de combustível

leve. Com o desenvolvimento mais tarde do carburador, este método de injeção de

combustível foi abandof,ado, iessurgmdo tem!1°~ n~!~Qis com o finalidade de prevenir

a detonação. KOWALEWICZ (1984)

Nos primeiros motores do ciclo Otto com injeção, o combustível era injetado

diretamente na câmara de combustão durante o curso de admissão, com pressões de

injeção da ordem de 100 a 500 bar. LENZ (1992)

Segundo KOW ALEWICZ (1984), a injeção direta de combustíveis em

motores de ignição por centelha, foi muito utilizada em aviões e tanques de guerra

durante a 11 guerra mundial, em virtude das altas pressões médias efetivas e altas

velocidades do motor que este método de injeção proporcionava.

A estratificação da carga possibilita estender o limite inferior de

inflamabilidade das misturas ar-combustível, melhorando as propriedades
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.. termodinâmicas do fluído de trabalho, de modo que a operação com excesso de ar

permite obter maior economia de combustível. FRENC (1980) e REYMOND (1980)

Até hoje (1984), a injeção direta é utilizada em motores de avião, carros de

corrida e carros de passeio, em conseqüência das seguintes características:

KOWALEWICZ (1984)

- maior economia, principalmente em cargas parciais;

- menor índice de emissões;

- possibilidade de queimar combustíveis de baixa octanagem;

SPRINGER (1996) descreve que a injeção direta de motores a gasolina tem

sido exaustivamente pesquisada no Japão nos últimos anos pela ~Ijtsubishi e pela

Toyota. Segundo ele, o motor da Toyota de ignição por centelha e carga estratificada

pode operar com razões ar-combustível de até 50: 1, resultando em uma economia de

combustível de até 30% em relação aos similares com mistura pré-misturadas.

SHIMOT ANI et aI (1996) investigaram as características de um motor a

gasolina com injeção direta de gás natural. Segundo eles, o motor de carga

estratificada pode operar com misturas estequiométricas ou misturas pobres. Cargas

demasiadamente estratificadas aumentam o consumo de combustível com maiores

emissões de hidrocarbonetos não queimados, uma vez que, misturas muito ricas

localizadas causam combustão incompleta.

DAISHO (1990) investigou o desempenho de um motor de dois tempos

operando com injeção direta de gasolina. Os resultados mostram uma melhor

Paulo Martins
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. eficiência térmica e menores emissões de NOX do motor operando com injeção direta

em relação a injeção original de gasolina no coletor.

A Toyota do Japão, anunciou recentemente, o lançamento de um novo

produto no mercado. Trata-se de um motor 0-4 de carga estratificada com injeção

direta de gasolina. Neste motor há 4 válvulas por cilindro, com sistema de

recirculação de gases da combustão (EGR) e a injeção de gasolina é feita a uma

pressão 12 MPa. A estratificação da carga é proporcionada pela alta pressão de

injeção, pelo formado da câmara de combustão e disposição das válvulas,

especialmente projetadas com esta finalidade. O injetor é e~pecialmente tratado para

";. evitar acúmulo de depósitos. Comparado com os motores convencionais, apresenta

p uma economia de combustível da ordem de 30% e redução nas emissões da ordem de

95}1c. TOYOTA (1996)

STONE (1993), ressalta que a injeção direta de combustíveis líquidos nos

cilindros do motor de ignição por centelha seguramente ocasiona estratificação de

carga, uma vez que a mistura ar-combustível dispõe de menos tempo para

homogeneização. Por outro lado, os injetores de combustível para injeção direta

devem ser capazes de resistir às altas temperaturas e pressões da câmara de

combustão.

OBERT (1971), descreve que no motor Otto de carga estratificada, a mistura
'.

é inflamada pela vela de ignição e a frente de chama deve-se deslocar a todas as

~ misturas de combustíveis. A mistura é mais resistente à detonação, pois o gás final

não necessariamente é uma mistura inflamável e também o tempo de permanência ou

Paulo Martins
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. aquecimento do combustível é menor, uma vez que a injeção começa mais tarde no

curso de compressão.

A Figura 2.5, extraída do KOWALEWICZ (1984), apresenta o motor

Helsselman de carga estratificada.

.
l

~c

,
I

FIGURA 2.5 - Sistema de Combustão Hesselman.

Segundo KOWALEWICZ (1984), o combustível era injetado no final do

curso de compressão dentro da câmara de combustão, sendo inflamado logo depois

por uma centelha colocada do lado oposto do injetor. A frente de chama consumia

inicialmente as misturas levemente rica nas vizinhanças da vela e depois se

propagavam com grandes velocidades consumindo as misturas mais pobres. A alta

Paulo Martins
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~ turbulência gerada pela geometria da câmara de combustão e válvulas permitiam a

estratificação da carga admitida no cilindro..
De acordo com REYWOOD (1988), desde a década de 20, inúmeras

tentativas tem sido feitas no sentido de desenvolver um motor de combustão híbrido

que combine as melhores vantagens dos motores de ignição por centelha e dos

motores diesel. A finalidade é desenvolver um motor com taxas de compressão

consideradas ótimas para o desempenho de um motor ciclo Otto (na faixa de 12 a 15).

Para tanto, o motor deve apresentar as seguintes características:

~ 1) Injeção do combustível diretamente dentro da câmara de combustão, durante o

processo de compressão (para evitar o problema da detonação ou ignição expontânea,
,.

muito comum nos motores de ignição por ':'"ilt':'::iâ Cvlii ~ã.'-õ(".;) iJ.-é-"~~Luladas);

2) Inflamação do combustível com uma vela de ignição na medida que ele se combina

com o ar para obter controle direto do processo de ignição.

3) Controle do nível de potência variando-se a quantidade de combustível injetada por

ciclo ( com a vazão de ar não estrangulada para rninirnizar o trabalho de

bombeamento ).

Diferentes tipos de motores de carga estratificada tem sido propostos ao longo

dos anos, mas somente poucos tem sido completamente desenvolvidos e utilizados

em motores veiculares. A Figura 2.6, reproduzida do REYWOOD (1988), apresenta

dois modelos de motores de carga estratificada utilizados comercialmente.

Paulo Martins
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A câmara de combustão desses motores apresenta um formato côncavo,

proporcionando um alto grau de redemoinhos "swirl" ao ar aspirado, fundamental

para uma combustão rápida da mistura ar-combustível.

Texaco M.A.N.

o.

k
Injector

M' Spark plug Injector' ~ ~ " " 1 I I plug

I . ~"I , Ii ~ I

Late I
injection

FIGURA 2.6 - Motores de Carga Estratificada de Produção Comercial: O Sistema
de Combustão Controlada TCCS da TEXACO e o Sistema FM da
MAN.

O combustível é injetado tangencialmente e direcionado para a concavidade do
.

pistão, durante os últimos estágios da compressão. Uma descarga elétrica de longa

. duração inflama o jato em desenvolvimento nas vizinhanças da vela de ignição. A

partir daí, frente de chama se expande consumindo a mistura ar-combustível até os

estágios finaís da combustão que são completados durante o curso de expansão. Estes

Paulo Martins
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motores são usualmente denominados de motor de carga estratificada com injeção

direta.

Um outro conceito de motor carga estratificada, proposto em 1918 por

Ricardo, tem sido extensivamente desenvolvido e produzido na Ex-União Soviética e

no Japão. Este motor também é freqüentemente denominado de motor de ignição por

jato 'jet-ignition" ou de ignição por tocha "toch-ignition". A Figura 2.7, reproduzida

do REYWOOD (1988), apresenta uma versão deste motor com três válvulas.

t

Rlch
Inlok

L~on
Inroae

Cri/ice

t
INTAKE COMPRES SI CJoI COMBUSTK>N

FIGURA 2.7 - Esquema de um Motor Ciclo Otto de Carga Estratificada e Ignição
por Tacha.

O volume de uma pequena pré-câmara, aonde está inserida a vela de ignição, é

preenchido completamente com uma mistura muito rica em combustível (que contém

Paulo Martins
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combustível além da quantidade que pode ser inflamada com o ar disponível) , através

de uma válvula auxiliar.

Ao mesmo tempo, a mistura principal muito pobre (que contém ar além

daquele requerido para queimar completamente o combustível) é introduzida na

câmara principal do motor através da válvula de admissão e preparada de forma

convencional por um sistema de carburação ou injeção indireta.

Após o fechamento da válvula de admissão, as pressões no cilindro crescem e

a mistura pobre é comprimida para dentro da pré-câmara tomando a mistura nas

vizinhanças da vela de ignição facilmente inflamável e levemente rica. Depois que esta

mistura levemente rica é inflamada na pré-câmara, um jato de mistura em combustão

é lançado através do orificio para ~ cf.~~~~ d~ c~~~ü:;~~~ p~i..vipal, inflamando a

carga principal de mistura pobre ali existente.

A finalidade da pré-câmara é transformar a frente de chama iniciada ao redor

da vela de ignição em um ou mais jatos de chama na câmara de combustão principal,

os quais apresentam uma maior superficie de área, com maior capacidade de diluição

e maior poder de inflamação de misturas pobre.

Muito embora denominado de motor de carga estratificada, ele é realmente

um motor de ignição por jato, cuja função básica é ampliar o limite de operação dos

motores de ignição por centelha convencional para misturas mais pobres.

REYWOOD (1988) e KOWALEWICZ (1984)
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. 2.7 - CONVERSÃO DE MOTORES PARA GÁS NATURAL

.

TENNANT (1994) e WEAVER (1989), relatam que a conversão de motores

convencionais para operação com combustíveis gasosos, particularmente, gás natural

e GLP já existe à décadas, e consiste numa prática bastante comum nos países que

não dispõe de grandes reservas de petróleo como é o caso da Itália, Nova Zelândia e

Japão. Em 1981, operavam com GLP 550.000 veículos na Itália, 380.000 na nova

Zelândia, 60.000 na Bélgica, 35.000 na Dinamarca e 23.000 na Alemanha. LENZ

(1992). Ultimamente, nos Estados Unidos e Canadá, para atender à legislação,

ambiental, muitos veículos de frota foram convertidos para operar com gás natural ou
a

G!..P. Atualmente no Japão, existe cerca de 1,5 milhão de v{,icülv5 up~iã.iidu Curti

GLP. MAXWELL (1995)

De acordo com BOSCH (1993), LASTRES (1987) e RODAGÁS (1984), o

gás metano principal constituinte do gás natural e também do biogás, pode ser

empregado tanto para acionar motores do ciclo Diesel quanto do ciclo Otto.

Entretanto, a alimentação do combustível e o processo de combustão da mistura ar-

combustível ocorre de forma diferente em cada ciclo. A conversão de um motor de

ignição por centelha convencional a gasolina ou a álcool para operação com gás

metano, pode ser realizada segundo diferentes graus de complexidade, no que tange

ao sistema de alimentação e à otimização do processo de combustão.

A conversão mais simples consiste na adaptação de um motor ciclo Otto para

operação no modo bi-combustível e é realizada mediante a incorporação de um

Paulo Martins
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.. sistema de alimentação de gás ao motor, preservando suas caracteristicas construtivas

originais. A falta de regularidade no abastecimento de gás, justifica este tipo de
.

conversão, uma vez que o modo bi-combustível não retira a habilidade do motor de

operar com o combustível original. SILVA (1993), WEA VER (1989) e LASTRES

(1987)

De acordo com MAXWELL (1995), nos motores convertidos ou projetados

para uso exclusivo do gás natural, o rendimento térmico é aumentado pela adoção de

taxas de compressão adequadas ao gás e adicionalmente otimizando-se a curva de

avanço da centelha. Um aumento significativo de rendimento volumétricc somente é
.,

possível por meio de supercarregamento do motor, alteração no diagrama ou número

I de válvulas ou ainci~ f~7P:ncio ~ injeção do combustível gasoso diretamente do cilindro

do motor.

Os sistemas de conversão de veículos para uso do GNC ou GLP

comercializados atualmente são basicamente dois: os sistemas mecânicos

(carburação) e os sistemas de injeção eletrônica. Os sistemas mecânicos tem sido

usados por muitos anos e operam de forma semelhante aos sistemas de carburação à

gasolina. Os sistemas eletrônicos utilizam injetores ou válvulas de controle de fluxo

para dosar o combustível na corrente de ar. MAXWELL (1995) e BOSCH (1993)

A Figura 2.8, publicada por MAXWELL (1995), mostra o esquema típico de

um sistema mecânico de conversão de um motor convencional a gasolina para

operação com gás natural ou GLP. O sistema mecânico de conversão para uso do

GNC ou GLP são muito semelhantes, exceto quanto aos cilindros de armazenamento

de gás, vaporizadores e o regulador de pressão.
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'" O sistema de conversão mecânico a gás, consiste basicamente de um

misturador, válvulas de bloqueio de combustível, filtros de combustível, regulador de
"

pressão e reservatórios de armazenamento de gás.

Opcionalmente, pode ser incorporado ao sistema mecânico um pacote

eletrônico "kit" que possibilita dentre outras funções de controle, a operação com

sensor lâmbda (À) em circuito fechado "closed-loop "0 O sistema mecânico com o kit

eletrônico opcional corresponde a um carburador eletrônico de gás.

t

..

Pr9SSure
Regulator(s)

Filter & Fuel \Stlutoff

o

Gasoline
Tank \

'\-

.~~~~~~i~~~~~i1i!j[j!Ji~i~i~i~j~j~j~~

R9fueling -- To Exhausl Gas 02 Sensor
Receptacle

,
~ FIGURA 2.8 - Diagrama Típico de um Sistema Mecâniço de Conversão Bi-

combustível para uso do GNC ou GLP.
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A Figura 2.9, também extraída do MAXWELL (1995), apresenta um sistema

típico de conversão de um motor convencional a gasolina para operação com injeção

eletrônica de gás Natural ou GLP. Na injeção eletrônica de gás natural o combustível

é injetado no coletor de admissão de modo semelhante à injeção de combustíveis

líquidos (gasolina ou álcool).

Fazem parte também do sistema de injeção eletrônica de gás, um regulador de

pressão que reduz a pressão de armazenamento do gás para a pressão de alimentação

do injetor, válvulas de bloqueio de gás, filtros e reservatórios de armazenamento de

gás.

.
[ I

No Venturi for Metering Natural
GaslLPG Necessary

I

Spark Contrai

Refueting
Receptada

FIGURA 2.9 - Diagrama Típico de um Sistema de Conversão Eletrônico Bi-
combustível para uso do GNC ou GLP.
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..

- 2.8 - DESEMPENHO DOS MOTORES A GÁS NA ruRAL

KO et aI (1991) investigaram o desempenho de um motor monocilíndrico

com injeção direta de gás natural a altas pressões (8 MPa). Os resultados mostram um

aumento significativo de eficiência térmica do motor em altas cargas.

MAXWELL (1995) descreve que a perda total de potência nos motores bi-

combustível, convertidos para uso do gás natural pode ser de até 30%, dos quais"
aproximadamente 10% é devído a baixa densidade do combustível gasoso e o

i í~staflt~, cerca de LO%. ;1ode ser atribuído ao "kit" de carburação a gás. Segundo el~,

muitos mot< 'res convertidos para queimar gás natural ou GLP, apresentam uma perda

de potências que varia entre 10 e 20 %, devido à restrição imposta pelo "Kit" de

carburação de gás.

Para MAXWELL (1995), a perda de eficiência volumétrica dos motores a gás

pode ser compensada aumentando-se a pressão de admissão por intermédio de

superalimentadores ou turboalimentadores. Uma outra possibilidade que tem sido

considerada é enriquecer o conteúdo de oxigênio do ar empregando uma membrana

separadora de gás ou outro mecanismo. O enriquecimento de oxigênio, no presente

momento, é alvo de algumas pesquisas, não sendo encontrado em veículos

comerCIaIS.

Paulo Martins
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. MAXWELL (1995) afirma ainda que a perda de potência devido a queda de

eficiência volumétrica dos motores a gás (gás natural e GLP) pode ser eliminada
"

totalmente fazendo-se a injeção do combustível diretamente no cilindro do motor.

Entretanto, esta técnica de injeção direta de gás natural ou GLP ainda não se encontra

disponível no mercado.

TENNANT (1994) e WEAVER (1989) descrevem que a queda de potência

nos motores a gasolina adaptados para operação no modo bi-combustível com GNC

tem sido exaustivamente documentada, variando no intervalo de 11,3 a 22%.

Se~ndo estes pesquisadores, as principais razões desta queda de potência são a

perda de eficiência volumétrica, devido ao volume deslocado pelo GNC e, por outro

lado, o acréscimo de eficiência volum~tr!t,:?, d~";rl,:: ao aumento de densidade da carga

aspirada, promovido pela evapora\~ãú do combustível líquido (gasolina) no

coletor de admissão.

Testes realizados na universidade de Toronto com um motor 4.9 litros 1-6,

apresentou uma queda de potência entre 12 e 22% e entre 6 a 15% com um motor V-

8 de 6.1 litros, quando convertidos de gasolina para funcionar com GNC. Segundo os

pesquisadores, Para compensar a baixa densidade energética da nlistura ar-GNC e

desenvolver a mesma potência do motor a gasolina de 350 in3, foi necessário

aumentar a cilindrada do motor em 83 in3. Na conversão do motor, foi utilizado um

sistema single-point para injeção de GNC e ignição mapeada. C,RIU et aI (1991)

RARA (1994) investigou o desempenho de um motor de ignição por centelha

monocilíndrico com taxa de compressão variável, de quatro tempos, funcionando com

GNC ou gasolina, variando o fator de excesso de ar, o tempo de ignição por centelha,
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~ a razão de compressão. Também investigou os efeitos da adição de oxigênio durante

a operação do motor com GNC. O motor pode operar com altas razão de
a

compressão de até 19:1, com misturas pobre de GNC com À =1,6. A potência do

motor foi maximizada e o limite inferior de inflamabilidade, isto é o limite de

combustão pobre ampliado, adicionando-se pequenas quantidades de gás oxigênio ao

ar de admissão. Na razão de compressão 19: 1, a potência do motor com GNC

aumentou 92% em comparação com a potência desenvolvida pelo mesmo motor

funcionando com gasolina com taxa de compressão de 9: 1.

SPRINGER et ai (1994) realizaram testes de emissões em dinamômetro de
.

chassi com uma Pick-up Chevrolet de 3/4 tono e constataram que na partida a frio do

~ motor usando GNC se reduz em até 70% as emi~sõe~ ~e PC:U~!llt:~ Clil I ~l~Cão a

operação com gasolina.

GOTO & NARUSA W A (1996) investigaram a influência de diversos

parâmetros sobre a estabilização da combustão, e em particular das misturas pobres

"/ean burn" em um motor de ignição por centelha. Segundo estes pesquisadores, o

aumento da turbulência na mistura de GNC-ar, contribui para uma frente de chama

mais estável e com menores variações cíclicas. A formação de óxidos de nitrogênío

(NOx) é fortemente influenciada pelo fator de excesso de ar (À), sendo reduzida

drasticamente quando se utiliza misturas pobres, as quais proporcionalmente

apresentam menores temperaturas indicada.

ISHlI et ai (1994) investigaram algumas características de desempenho e

emissões de um motor com injeção MPI a gasolina de 6 cilindros, com taxa de

compressão de 9: 1 e convertido para operação no modo bi-combustível com injeção

Paulo Martins
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~ MPI de GNC. Os resultados indicam que a máxima potência do motor com injeção de
~?~ c

GNC foi 15% menor em relação ao motor com injeção de gasolina usando a mesma
.

taxa de compressão. Os gráficos da Figura 2.10 mostram o desempenho do motor

com injeção MPI de gasolina ou GNC, para o regime de plena carga.
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FIGURA 2.10 - Curvas de Desempenho de Motor Operando com
Gasolina e GNC em Regime de Plena Carga.
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.

.

CAPÍTULO 03 - SISTEMAS DE INJEçÃO ELETRÔNICA DE

COMBUSTÍVEL PARA MOTORES DE IGNIÇÃO

POR CENTELHA.

3.1- SISTEMAS DE CONTROLE INTEGRADOS

t

.
Os mGt~:-~:; ~t~~i:; d~ ~b;-JÇ~~ p~:- ~~;.(elha são gerenciados por sistemas de

controle integrados os quais in~orporam as funções de controle da injeção de

combustível, controle do avanço da centelha, controle do nível de detonação, controle

da marcha lenta, controle das emissões de poluentes, controle da recirculação de

gases de exaustão, controle das emissões evaporativas, dentre outros. Todos estes

controles são gerenciados por uma unidade de - controle eletrônico (ECU).

VOLKSWAGEN (1996-a), PROBST (1995), RIBBENS (1993) e LENZ (1992)

A Figura 3.1, publicada por MIZUTANI (1992), mostra um sistema típico de

controle integrado de um motor de ignição por centelha. O coração do sistema é a

unidade de controle eletrônico (ECU). A Figura 3.2, publicada pelo mesmo autor,

apresenta o diagrama de bloco típico de uma ECU de um sistema de controle

integrado.

Paulo Martins
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FIGURA 3.1 - Sistema de Controle Integrado Típico de um Motor.

Analog inpul t,jec 1 .
. Air flow rate. Battery voltage. Coalant temperetu
. Throttle position

FIGURA 3.2 - Configuração de uma ECU.

De acordo com RIBBENS (1993), LENZ (1992) e MIZUTANI (1992), os

sistemas de controle integrados possibilitam ao motor operar com um alto nível de

desempenho, otimizando as curvas de potência e torque, reduzindo o consumo de

combustível e também as emissões de poluentes.

Paulo Martins
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~ 3.2 - INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL

.

Neste capítulo será abordado apenas o sistema de injeção eletrônica de

combustível, mas é importante ressaltar que o gerenciamento dos motores atuais é

realizado de forma integrada, conforme elucidado no item anterior.

O princípio básico de funcionamento de um equipamento de injeção, para

motores de ignição por centelha, consiste em regular a potência do motor controlando

o fluxo de ar aspirado por meio de uma válvula restritora, geralmente uma borboleta,

. para posteriormente injetar o combustível, em algum ponto do coletor de admissão

.. ou no interior do próprio cilindro, que satisfaçam aos requisitos de mistura para as

diferentes condições de operação do motor. SENAI (1994-a), SENAI (1994-b) e

MuNOZ (1989).

Os sistemas de injeção eletrônica de combustível foram desenvolvidos com o

objetivo de melhorar algumas característicos de desempenho do motor tais como

potência, consumo específico de combustível, nível de emissões de poluentes e

dirigibilidade. Uma variedade de sensores informam constantemente. a ECU sobre as

condições de operação do motor. Estas informações são usadas pela ECU para

calcular a quantidade de combustível requerida pelo motor e controlar a injeção do

combustível, nas diversas condições de operação. VOLKSW AGEN (1996-a),

MOTOROLA (1993), RIBBENS (1993) e MIZUTANI (1992)

Os sistemas de injeção eletrônica de combustível, além de controlar a

quantidade exata de combustível em todas as condições de operação do motor,

Paulo Martins
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possuem ainda outras funções adicionais, tais como: corte de combustível durante as

desacelerações, corte de combustível em velocidades excessivas, regulagem da razão

ar-combustível estequiométrica com sensor lambda, controle da recirculação dos

gases de exaustão, controle das emissões evaporativas, diagnóstico de falhas e a

operação em situações de emergência, dentre outras. PROBST (1995), BOSCH

(1993), RIBBENS (1993) e MIZUTANI (1992)

O corte de combustível durante as desacelerações abruptas tem como objetivo

reduzir ao máximo o desperdício de combustível quando o motor funciona como freio

motor, isto é, em altas velocidades e com a borboleta do acelerador totalmente

fechada. Nestas condições, a ECU cessa o fornecimento de combustível para o motor,

sendo somente restabeleC',ín() ~1.1~T1no ~ rotação do motor cai a um nível pré-calibrado.

A Figura 3.3, rei'roduzida do MIZUTANI (1992), ilustra o corte de

fornecimento de combustível em situações de freio motor.

,
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FIGURA 3.3 - Curva Típica de Corte de Combustível em

Altas Rotações do Motor o
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~ Em casos de velocidades excessivas do motor, que podem danificar ou

comprometer sua vida útil ou de alguns componente do motor, a ECU também
.

reconhece esta condição e corta o fornecimento de combustível para o motor,

restabelecendo a injeção de combustível somente quando as velocidades caem abaixo

do limite de segurança. VOLKSWAGEN (1996-a), PROBST (1995), BOSCH

(1993), RIBBENS (1993), MIZUTANI (1992) e BOSCH (1989)

A Figura 3.4, publicada por MIZUTANI (1992), mostra a taxa de conversão

típica dos gases de exaustão em um catalisador de um motor de ignição por centelha,

em função da variação do fator de excesso de ar (À).
~
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FIGURA 3.4 - Taxa de Purificação dos Gases de
Exaustão Típica de um Catalisador
de 3- Vias.

O conversor catalítico de 3 vias utilizado nos motores Otto, converte cerca de

90% dos gases poluentes da combustão (CO, NOx e HC) em produtos inócuos como

dióxído de carbono, nitrogênio, oxígênio e vapor d'água. Os hidrocarbonetos (HC) e

o monóxido de carbono (CO) dos gases de exaustão, ao passar pelo catalisador,

Paulo Martins
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sofrem uma "reação de oxidação" promovida pelo Paládio (Pb), transformando-se em

vapor d'água (H2O) e dióxido de carbono (C02). Por outro lado, os óxidos de

nitrogênio (Nox) em contato com o molibdênio (Mo) ou Ródio (Rh) do catalisador,

sofrem um "processo de redução" e são transformados em nitrogênio(N2) e oxigênio

(02). PROBST (1995), BOSCH (1993), RIBBENS (1993) e LENZ (1992)

A Figura 3.4, mostra que para o bom funcionamento do converso r catalítico, é

necessário que o motor funcione com razões ar-combustível muito próxima da razão

estequiométrica. Manter a razão ar-combustível de um motor próxima da

estequiométrica, somente é possível mediante o emprego de um circuito de controle

de "laço fechado". PROSBT (1995), RIBBENS (1993), RODRIGUES (1993),

VOLKSWAGEN (1991) e BOSCH (1989)

A Figura 3.5, publicada pela GLOECKLER (1984), mostra um motor cum

conversor catalítico de três vias e circuito de laço fechado, retroalimentado com o

sinal do senso r lambda.

-.- = ~ .-
~ ~

_I_~
:: ~-
~

aJ

FIGURA 3.5 - Sistema de Retroalimentação com Sensor
Lambda.
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~ O sensor de oxigênio (lambda) informa constantemente a ECU o título da

mistura ar-combustível que está sendo queimada no motor, através da medição do.
teor de oxigênio dos gases de exaustão. Quando a mistura é demasiadamente rica, a

ECU corrige instantaneamente a mistura, reduzindo o pulso de injeção. Caso

contrário, isto é, quando a mistura é muito pobre, a ECU aumenta o pulso de injeção

aproximando a mistura da estequiométrica. PROBST (1995), VOLKSW AGEN

(1992), BOSCH (1993) e LENZ (1992)

A unidade de controle eletrônico (ECU) também é programada para desativar

o circuito de laço fechado com sensor lambda e, operar em modo de "laço aberto"
~

nos seguintes casos: durante as acelerações, desacelerações, partida a frio, fase de

': aquecimento do motor e em regime de plena carga do motor. VOLKSW AGEN

(1996-a), PROB.,".' (1995), SENAI (1994-a), BOSCH (1993), RIBBENS (1993),

MIZUTANI (1992) e BOSCH (1989)

As emissões de óxidos de nitrogênio (Nox) de um motor podem ser reduzidas

diminuindo-se as temperaturas máximas do ciclo. Nos países do primeiro mundo

como Japão e Estados Unidos, uma técnica muito utilizada com esta finalidade

consiste em recircular uma parcela dos gases de exaustão, diluindo-a na mistura fresca

de admissão.

A recirculação dos gases de exaustão (EGR), entretanto, pode comprometer
~

seriamente a dirigibilidade, especialmente em regimes de marcha lenta, durante as

" partidas a frio e em baixas velocidades e cargas parciais, aonde a fração de gases

residuais diluídos na mistura fresca é mais significativa. BOSCH (1993), RIBBENS

(1993), LENZ (1992) e MIZUTANI (1992)

Paulo Martins
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O processo de recirculação dos gases de exaustão (EGR) também é

gerenciado pela ECU, mediante o controle da válvula pneumática dos gases de

exaustão, de modo a reduzir substancialmente as emissões de óxidos de nitrogênio

(Nox) do motor, sem contudo comprometer a sua dirigibilidade. VOLKSW AGEN

(1996-a), PROBST (1995), RIBBENS (1993), LENZ (1992) e MUZITANI (1992).

A Figura 3.6, publicada por BOSCH (1989), mostra um controle típico de um sistema

de recirculação dos gases de exaustão.

Engine speed ..
Temperature .. .

Intake-air quantity ~ Electrornc.
Intake-manifold pressure -+ control urnt

,
- ~'"-- ~

FIGURA 3.6 - Sistema de Recirculação dos
Gases de Exaustão (EGR).

Um outro recurso importante dos sistemas de injeção eletrônica é sua

capacidade de detectar e armazenar na memória da ECU códigos de diagnósticos de

falhas dos componentes da injeção. Este códigos facilitam bastante a identificação de

anomalias no sistema de injeção e podem ser recuperados e lidos facilmente por

intermédio de ferramentas especiais de diagnósticos denominadas "scQlmer". Quando

a falha é detectada e corrigida, a ECU automaticamente apaga da sua memória "limp

home" o código de falha correspondente. PROBST (1995) e FIAT (1993)
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~ Um outro recurso também importante dos sistemas de injeção eletrônica de

combustível, é a possibilidade de funcionamento do motor em caráter emergencial.
"go home ", quando um ou mais sensores, que informam a ECU as condições de

operação do motor, apresentam falhas, impossibilitando a determinação exata da

quantidade de combustível a ser liberada. Nestes casos, a ECU também é programada

para assumir valores padrão, simulando o funcionamento normal dos sensores que

apresentam falhas. Desta forma, é possível funcionar o motor em caráter emergencial

e conduzir o veículo até uma oficina especializada onde o problema pode ser

resolvido. VOLKSWAGEN (1996-a), VOLKSWAGEN (1996-b), PROBST (1995),

~ CHEVROLET (1993), RIBBENS (1993) e LENZ (1992)

.. A Figura 3.7, reproduzida do LENZ (1992), mostra a utilizaçàf\ di)~ di\'~!"~o~

sistemas de formação de mistura em carros de passeio na Europa no perícd) de 1987

a 1993.

Este gráfico, revela uma redução drástica na produção de veículos com

sistemas de carburação e a utilização cada vez mais intensa dos sistemas de injeção de

combustível em carros de passeio na Europa.

A produção de veículos com sistemas de injeção multi-point (MPI) cresceu de

1987 até 1990 e manteve-se a partir deste ano, praticamente constante. Por outro

lado, a produção de veículos com sistemas de injeção single-point (SPI) teve uma taxa

de crescimento praticamente constante durante todo o período. A quantidade de

veículos de passeio com motores diesel manteve-se praticamente inalterada durante

todo o período.

Paulo Martins
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. FIGURI\ J.7 - Projeção de Utilização dos Sistemas de Formação de Mistura em

Carros de Passeio na Europa.

A Figura 3.8, publicada por BECK et aI (1991) e reproduzida por

MAXWELL (1995), mostra o tempo de resposta tipico dos sistemas de carburação e

injeção eletrônica de combustível versus o tempo de resposta requerido para boa

dirigibilidade e índice de emissões aceitáveis.

Este gráfico mostra com muita propriedade porque os tradicionais sistemas de

carburação, que reinaram absolutos como os sistemas de formação de mistura dos

veículos, até o início dos anos 70, foram sendo substituídos nos últimos anos pelos

sistemas de injeção eletrônica de combustível e hoje estão completamente absoletos.

Paulo Martins
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FIGURA 3.8 - Tempos de Resposta Típicos dos Sistemas de Injeção Eletrônica
de Combustível e Carburador Versus o Tempo de Resposta
Requerido para Boa Dirigibilidade e Emissões Aceitáveis.

3.3 - SISTEMA DE INJEçÃO MULTI-POINT (MPI)

A Figura 3.9, publicada por GLOECKLER (1984), mostra um diagrama

esquemático do sistema de injeção multi-point (MPI), também conhecido como

sistemas de injeção na porta.

No sistema MPI, o ar e o combustível são controlados separadamente. Existe

um injetor de combustível para cada cilindro do motor, o qual é inserido a montante

da válvula de admissão. Esta configuração, além de não interferir no projeto do

Paulo Martins
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coletor de admissão, permite uma melhor distribuição de combustivel aos cilindros do

motor do que o sistema de injeção single-point (SPI) e, além disso, elimina o

problema condensação de combustível nas paredes do coletor de admissão,

conferindo ótimas respostas durante os regimes transientes: nas acelerações ou

desacelerações e também durante as fases de aquecimento e partida a frio. Isto resulta

em maiores torques, potência e redução dos índices de emissões de poluentes.

VOLKSWAGEN (1996-a), PROBST (1995) e BOSCH (199?)

j ~ ::.~~
I

r ~-

PI..- ~ --

FIGURA 3.9 - Diagrama Esquemático de um Sistema de Injeção Multi-Point.

A Figura 3.10, publicada por PROBST (1995), apresenta um diagrama

esquemático da unidade de controle eletrônico da injeção (:MPI), com indicação das

principais variáveis de entrada.

,

Paulo Martins
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FIGURA 3.10 - Sistema Típico de Gerenciamento Eletrônico de

Injeção Multi-point (MPI).

A unidade de controle eletrônico da injeção (ECU), recebe continuamente

informações de vários sensores, os quais permitem estabelecer a cada instante as

condições de operação do motor. Estes dados são processados instantaneamente pela

ECU, definindo a quantidade exata de combustível que deve ser consumida pelo

motor. O sinal de comando aos injetores para injeção do combustível é dado em

função da estratégia de controle pré-definida na ECU. BOSCH (1996), PROBST

(1995) e BOSCH (1993)

A Figura 3.11, publicada por PROBST (1995), mostra o circuito de

alimentação de combustível de um sistema MPI. O combustível é conduzido sob

Paulo Martins
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í. pressão (cerca de 1,5 a 2,5 bar) por uma bomba elétrica até as válvulas injetoras. Um

regulador de pressão, inserido no tubo de distribuição de combustível, mantém
.

constante o gradiente de pressão entre a linha de alimentação de combustível e o

coletor de admissão. Quando a pressão de alimentação excede ao valor pré-calibrado,

o regulador de pressão abre e o combustível em excesso na linha de alimentação é

drenado e retoma para o reservatório de combustivel. Este retorno de combustivel

elimina a possibilidade de formação de vapor de combustível na linha de alimentação.

Fuel Fuel pressure
tank regulator

t' I ~.,_I
+ . '-'01

l

.
Fuel injector Cold-

inject

FIGURA 3.11 - Circuito de Combustível de um Sistema de Injeção Multi-point

(MPI).

A injeção do combustível no sistema MPI é feita de forma intermitente

(pulsante). Como a área de passagem do combustível através do injetor é fixa, a

quantidade de combustível injetada por ciclo varia em função do tempo em que a

válvula injetora de combustivel permanece aberta, uma vez que, o gradiente de

pressão entre linha de combustível e o coletor de admissão é mantido constante.

Paulo Martins
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t. A Figura 3.12, extraída do PROBST (1995), mostra a montagem de um

válvula injetora típica de um sistema MPI. A válvula deve ser montada de modo que
.

o jato de combustível molhe o mínimo possível as paredes do coletor e com menor

resistência possível ao fluxo de ar, durante o curso de admissão.

l

~

FIGURA 3.12 - Montagem Típica de uma Válvula Injetora de um Sistema Multi-
point (MPI), com Indicação do Gradiente de Pressão Entre a
Linha de Combustível e o Coletor de Admissão.

O tempo de injeção é formado pelo tempo básico de injeção e pelo tempo de

injeção complementar ou de enriquecimento da mistura. O tempo básico de injeção é

determinado em função da massa de ar aspirada e da velocidade angular do motor e ...

."

~
estabelece a razão ar-combustível estequiométrica em qualquer regime de operação ~

do motor. Enquanto que, o tempo de injeção complementar é estabelecido em função

Paulo Martins
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- dos requisitos de mistura para os diferentes regimes e condições de operação do

motor. BOSCH (1996), PROBST (1995) e BOSCH (1993)

A título de exemplificação, no caso de frio intenso, durante as partidas à frio

ou na fase de aquecimento do motor, há necessidade de misturas mais ricas e as

válvulas injetoras, nestas circunstâncias, liberam duas ou três vezes mais combustível

do que a razão estequiométrica. BOSCH (199?)

J.l - ~stratégias de Injeção Multi-Point (MPI)

)

.. - A Figura 3.13, publicada por LENZ (1992), mostra que na injeção multi-point

(MPI) o combustível pode ser injetado de três modos diferentes. Os modos ou

estratégias de injeção são:

- Injeção simultânea;

- Injeção em grupo;

t"

- Injeção seqüencial.

Na injeção simultânea, os injetores são conectados em paralelo e injetam

combustível simultaneamente, uma vez a cada revolução da. árvore de manivelas,

independentemente da fase em que se encontra o cilindro. Portanto, há dois períodos

de injeção por ciclo, sendo que a metade da quantidade de combustível necessário é

fornecido em cada período de injeção. Neste modo de operação, as condições de

Paulo Martins
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t forntação de mistura são diferentes em cada cilindro. BOSCH (1996), BARKHIMER

(1995), SENAI (1994-a), BOSCH (1993), RIBBENS (1993) e LENZ (1992)
I

Na injeção em grupo ou semi-sequencial, os injetores são acionados por

grupos, de modo que cada grupo de injetores tem seu período próprio de injeção de

combustível.. Cada grupo de injetores pode ter um ou dois períodos de injeção de

combustível por ciclo. Este modo de operação pode ser compreendido como uma

injeção simultânea realizada em grupo. BARKIllMER (1995), LENZ (1992) e

MIZUT ANI (1992)

Na estratégia de injeção seqüencial, o combustível é injetado de fornta

sincronizada com o curso de admissão. Portanto, cada injetor tem seu próprio período

de injeção. l'~~st~ ~cdc ~~ ';)r~!"2.';~';), ? c:xemplo dos dois modos de injeção

apresentados anteriores, cada injl;tor pode realizar um ou dois disparos (períodos) de

injeção por ciclo. VOLKSWAGEN (1996-a), BARKIllMER (1995), RIBBENS

(1993), LENZ (1992) e MIZUTANI (1992)

A escolha, por parte dos fabricantes, da estratégia de injeção multi-point

(MPI) a ser adotada para um deterntinado modelo de veículo, leva em conta vários

fatores, principalmente o custo de fabricação, as necessidades de controle da emissões

de poluentes e as características do veículo. PASSARINI (1993), RIBBENS (1993),

LENZ (1992), MIZUTANI (1992). De uma fornta geral, a estratégia de injeção MPI

seqüencial proporciona ao motor um melhor gerenciamento 'da mistura do que a

injeção em grupo e a injeção simultânea. A injeção em grupo, por sua vez, é melhor

em terntos de controle do que a injeção simultânea. LENZ (1992), MIZUTANI

(1992)

Paulo Martins
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FIGURA 3.13 - Estratégias de Injeção Simultânea, em Grupo e
Seqüencial para Sistemas de Injeção Multi-point
(MPI).

3.4 - SISTEMA DE INJEçÃO SINGLE-POINT (SPI)

No sistema de injeção eletrônica single-point (SPI), também conhecido como

injeção monoponto, injeção no corpo da válvula (TBI), ou ainda injeção central de

Paulo Martins
~



Cleiton Rubens Formiga Barbosa - Tese de Doutorado - USP - EESC -1997. 58

~ combustível (CFI), o controle do ar de admissão e do combustível são feitos

separadamente. BOSCH (1993), LENZ (1992), MIZUTANI (1992)
~

A unidade de controle eletrônico (ECU) recebe constantemente informações

sobre as condições de operação do motor através dos diversos sensores. Baseada

nestes dados de entrada, a ECU calcula e controla a injeção do combustível. LENZ

(1992), MIZUTANI (1992) e BOSCH (1993)

O sistema SPI caracteriza-se por possuir somente um injetor de combustível

para alimentar todos os cilindros do motor ( ou dois no caso de motores de 6 a 8

, cilindros). Para se obter uma mistura mais homogênea, o injetor de combustível é

:nserido na zona comum do coletor de admissão, geralmente à montante da válvula
~

-. --. - _':-bo!~t2. Jo acelerador. Por sua configuração se costuma denomin&-lú tciii-lt~111 J~

carburador de injeção, mas na realidade é um sistema de injeção. VOLKSW AGEN

(1994), RIBBENS (1993), MIZUTANI (1992), VOLKSWAGEN (1992),

CHEVROLET (1991), MUNOZ (1989)

A Figura 3.14, publicada por GLOECKLER (1984) apresenta um

diagrama esquemático de um sistema de injeção de combustível single-point (SPI). O

sistema SPI é um bom compromisso entre o desempenho e o custo. Algumas

limitações encontradas no sistema de carburação convencional também podem ser

observadas, ainda que em menor grau, no sistema SPI tais como: distribuição do

combustível, principalmente em regime de plena carga, e comportamento dinâmico da

mistura, particularmente durante a fase de aquecimento do motor, devido a

condensação parcial do combustível nas paredes do coletor de admissão. Por outro

lado, a alta flexibilidade, alta acuracidade e estabilidade no controle do combustível

Paulo Martins
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. são melhoradas com o sistema de injeção SPI. PROBST (1995), BOSCH (1993),

LENZ (1992), VOLKSWAGEN (1992), CHEVROLET (1991), GLOECKER (1984)

e BOWLER (1980)

M' ~> ~ .;- ~ "" I I , ":;" 1

,-
",- Fu8 "~-' !I-r;;;;-..

;

FIGURA 3.14 - Diagrama Esquemático de um Sistema de Injeção Single Point.
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.

~ 3.5 - INJETO R ELETRÔNICO DE COMBUSTÍVEL

Segundo BARKHlMER et aI (1996) e PASSARINI (1993), o projeto de um

injetor eletrônico de combustível, e em especial do injetor eletrônico de gás deve

satisfazer aos seguintes requisitos:

a) controle preciso do combustível em todas as condições de operação;

. b) linearidade entre a vazão de combustível e a duração do pulso de injeção;

" 'razão dinâmica de combustível ad~quad?;

d) baixo custo de fabricação;

e) durabilidade.

,..

"
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I-

t

CAPÍTULO 04 - ANÁLISE TERMODINÂMICA DO MOTOR

4.1 - CICLO PADRÃO DE AR OTTO

, O ciclo ideal de volume constante, representativo dos motores de ignição por

centelha, é comumente denominado de "ciclo padrão de ar 0110 ". Neste ciclo, o
"

for::-.ecimento e rejeição de calor são realizados a volume con~!a~t~. !'-!a f'!g'..!':? ,,:!,

"stão representados os diagramas hipotéticos de pressão versus volume (P x V) e de

:, ;.. ,.ra .. .:.sus entropia (T x S) para o ciclo padrão de ar Otto.

p 3 Isochoric T

VI

Isentro 2
change

1
V S

FIGURA 4.1 - Diagramas de Pressão versus Volume (P x V) e Temperatura
versus Entropia (T x S) para o Ciclo Padrão de Ar Otto.
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. O ciclo se baseia nas seguintes premissas:

~ a) O fluído de trabalho é o ar, considerado como um gás ideal com os calore,s

específicos (Cp e Cv) constantes;

b) Os processos de compressão (1-2) e de expansão (3-4) são ambos isentrópicos,

isto é, não se consideram os efeitos de fricção (reversível) nem tampouco as perdas

de calor (adiabático);

c) A liberação de calor pelo processo de oxidação do combustível é substituído por

um processo de adição calor a volume constante (2-3) de uma fonte externa;

..

d) Finalmente, o processo de exaustão é substituído por um resfriamento a volume
w

--- con:>têilii~ (4-1). até a temperatli!:l inicial.

Apesar das divergências entre o ciclo teórico e o motor real, a análise do ciclo

termo dinâmico é muito simples e possibilita estabelecer algumas tendências de

comportamento de um motor real, em particular com relação a influência da razão de

,;ompressão na eficiência do motor.

---

Para o ciclo Padrão de ar, o rendimento térmico por definição é:

17 = calor fornecido-calor rejeitado (4. I-a)
t calor fornecido

17t = qA - qB = &(1; -1;) (4.I-b)

qA &-.1;
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, fazendo-se os arranjos necessários, resulta:

, 1
77t = l-~ (4. l-c)

11t = rendimento térmico [adm]

rc = razão de compressão [adm]

y = razão dos calores específicos (cICv) [adm]

"\.T J tI, ralmente que os eventos em um motor real divergem consideravelmente

.-

..,i';.;10 teórico, principalmente com relação aos seguintes aspectos:

~

1) As trocas de calor entre c tluidc d~ t,:~~~!h';) ~ ~S p~-:~d;.:.s do cilindro, reduzem o

trabalho de compressão e diminuem a temperatura e pressão durante a combustão e o

trabalho no curso de expansão;

2) A combustão não se realiza essencialmente a volume constante, resultando em

:= ,) dos :t.~Q~;: de pressão e temperaturas máximas, com conseqüente perda de

potell~la 4-.. .. ..-,,-"" ; ~iclo teórico;

3) As propriedades do fluído de trabalho, uma mistura de ar, combustível e gases

residuais remanescentes do ciclo anterior, não correspondem aquelas do gás ideal,

resultando em uma redução de potência em relação aquela estimada pelo ciclo

teórico;

4) Os processos de renovação da carga são ignorados no ciclo teórico.
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. AFigura 4.2, publicada por PLINT (1995), mostra a variação do rendimento

térmico em função da razão de compressão para o ciclo teórico (padrão de ar) e dos
-

motores de ignição por centelha e diesel.
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;;:
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~ E 0.4
ai
.c
I-

. 0.2 2-5/ capacity

I I

O
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Compression ratio IE ~ I ~ . ~

I Otto I Diesel I

FIGURA 4.2 - Curvas de Rendimento Térmico versus Razão de Compressão.

r

4.2 - MÁXIMO TRABALHO DE UM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA

Um motor de combustão interna pode ser avaliado como um sistema aberto o

qual troca calor e trabalho através de suas fronteiras para a atmosfera. Os reagentes

(uma mistura de ar e combustível) entra no sistema (volume de controle) enquanto os

produtos (gases de exaustão) saem do sistema. Aplicando-se a 2a Lei da
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tennodinâmica ao volume de controle apresentado na Figura 4.3, é possível encontrar

o máximo trabalho que o motor pode fornecer.

Considerando-se que uma massa (m) de fluído passa através do volume de

controle. Da 1 a Lei da tennodinâmica tem-se:

L\Q- L\Wu = Mf (4.2)

onde

L\ Wu = trabalho útil transferido para o ambiente;

AH=Hp-HR (4.3)

tcüdc em ~Cr.t~ ~:.le c ~~;or transferido (L\Q) ocorre somente para a atmosfera cuju

, ;; T,-\. da 2a Lei da tennodinâmica Vem:

~ ~ L\S (4.4)
~

combinando estas equações resulta:

r
L\Wu ~ -(Mf - ~L\S) = -L\B (4.5)

a função disponibilidade (B) é:

B = H- ~.S (4.6)

Nonnalmente (T R = TA) e (PR = P A.) . O trabalho máximo deve ser obtido

quando (Tp = TA e Pp= PA). Nestas condições:
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LlWu ~ -[(H- TS)PTA.TA -(H- TS)RTA.PA] = (LlG)rA,PA (4.7-a)

ou

LlWumar = -(LlG)TA,PA (4.7-b)

onde (G) é a energia livre de Gibbs, (H - TS), e (LlG) TA. PA é o aumento de energia

livre de Gibbs na reação de mistura ar-combustível a temperatura e pressão

atmosférica. - (Ll G) TA, PA será a máxima quando a combustão for completa.

Uma medida fundamental da ineficiência de um motor real é a razão entre o

trabalho de eixo e o trabalho máximo. Esta razão deve ser chamada de "eficiência de

conversão disponível" (~a):

\W LlW--~._- = - (4.8)
"::'ffu- (LlG)r PA' A

4.3 - BALANÇO TÉRMICO DE UM MOTOR DE COMBUSTÃO

O rendimento térmico de um motor de combustão interna em regime de plena

carga varia aproximadamente entre 20% para pequenos motores a gasolina até pouco

mais de 50% para motores diesel de baixa rotação. PLINT (1995).
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As irreversibilidades dos processos em um motor real impedem que toda a

energia disponível no combustível seja integralmente transformada em trabalho útil,

resultando em perdas de energia inevitáveis.

- - - - - - - J- - - - - - - ~~~~r~~~~~?~~ - - - - - - - t - - - - - -
I I

I I

Fuel : :
to. I

I I
. I I

Alf I Engine to
to., I Exhaust

I I
I I

~~ Oil cooler
I

Cooling : . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
water :
..~ I Power
Out : I

1 ,
I .
I '
1 '

In Out
Cooling water

FIGURA 4.3 - Volume de Controle para um Motor de Combustão Interna, com
Indicação dos fluxos de energia e massa através das fronteiras.

Estas perdas de energia, típicas de um motor de combustão interna, podem ser

avaliadas de maneira simples, aplicando-se a equação da conservação da energia em

regime permanente ao volume de controle (V.C) indicado na Figura 4.3. Conforme

ilustrado nesta figura, fluxos de massa e energia atravessam as fronteiras do sistema

(volume de controle), interagindo com o meio (atmosfera). A equação da energia em

regime permanente aplicada ao volume de controle (V.C) da Figura 4.3, resulta:
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H1=~+(H2-H3)+Ql+Q2 (4.9)

onde:

Hl = energia do combustível~

Ps = potência útil~

H2 = entalpia dos gases de exaustão~

H3 = entalpia do ar de admissão

Ql = calor absorvido pela fluído de refrigeração~

Q2 = calor retirado por convecção e radiação~

, Valores típicos das perdas energéticas em um motor de ignição por centelha

são: 30% para os gases de exaustão, 25% para o fluído de refrigeração, 7% por

atrito, 8% para acionamento de componentes auxiliares e 3% por radiação e

condução. A energia restante, 27% corresponde ao trabalho útil. PENIDO (1981)

Apesar da utilização de novos materiais e avançadas tecnologias tais como

injeção e ignição eletrônica, o motor de combustão interna não atingiu seu ápice de

desenvolvimento, apresentando ainda enormes irreversibilidades. REYWOOD (1988)

-.
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CAPÍTULO 05 - O RENDIMENTO VOLUMÉTRICO

:"~trico é de grande importância no contexto deste

trabalho, uma vez que a estrategla (te injeção direta de gás natural tinha como objetivo

básico aumentar a capacidade de enchimento de ar do cilindro (eficiência de

bombeamento de ar para o motor) em relação a injeção tradicional de gás natural feita

no coletor de admissão. Neste capítulo, serão apresentadas as correlações existentes

entre o rendimento voiumétrico :.: os parãmetros característicos de desempenho do

m()tor. tais como potência, torque e pressão média efetiva etc. Discute-se ainda o

tJrocesso de admissão ideal e os principais efeitos dinâmicos e estáticos que interferem

no rendimento volumétrico.

5.1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES r

De acordo com MAXWELL (1995), PLINT (1995), MuNOZ (1989) e

REYWOOD (1988) os motores de combustão interna são essencialmente bombas de

ar, uma vez que a massa de ar ou mistura admitida por unidade de tempo é

proporcional a velocidade angular do motor e a densidade do fluído de trabalho em

algum ponto característico do sistema de admissão.
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MAXWELL (1995) descreve ainda que o ar de admissão aspirado pelo motor

fornece o oxigênio que se constitui num dos elementos básicos da reação de oxidação

do combustível no interior do motor. Para fornecer mais potência ao motor, se faz

necessário queimar uma parcela maior de combustível e consequentemente mais ar

(oxigênio) deve ser aspirado. Nos motores atuais do ciclo Otto, a quantidade de ar

disponível no cilindro do motor para combustão, depende em grande parte das

caracteristicas do combustível reinantes no coletor de admissão e também, da

resistência imposta pelos sistemas de admissão e exaustão.

Nas últimas décadas, tecnologias de otimização do rendimento volumétrico

:; como aumento do número de válvulas, aumento da pressão de admissão por meio

de compressores ou turbinas (motor superalimentado) ou ~.iT1da meGanismos de
-'

abertura e fechamento de válvulas variável, vem sendo pel;quisadas e utilizadas em

motores de combustão interna para uso veicular.

.2 - DEFINIÇÕES E CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA

:-'

Segundo HEYWOOD (1988) o rendimento volumétrico é um parâmetro

admensional muito utilizado para aferir a capacidade de aspiração de ar dos motores

de combustão interna de quatro tempos.
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MuNOZ (1989) e HEYWOOD (1988) definem 1 o rendimento volumétrico

como sendo a razão entre a massa de ar que entra nos cilindros do motor por ciclo e

massa de ar que ocuparia o volume deslocado pelo pistão na densidade de

referência2. A expressão matemática para os motores de quatro tempos é:

= 2ma (5.1)
'lv P a,oV dN

onde:

17v = rendimento volumétrico [adm]

ma = vazão mássica de ar aspirada pelo motor [kg/min]

\: "" rnté!\~~() do motor [rpm]

V d = cilindrada total [m3]

Pa,o = densidade do ar aspirado na temperatura e pressão de referência [kg/m3]

Segundo MuNOZ (1989) e TAYLOR (1985-a) nos motores aspirados, a

densidade de referência toma-se normalmente nas condições de pressão e temperatura

exteriores (1 da Figura 5.1). O rendimento volumétrico assim definid03, leva em conta

a influência de todo o sistema de admissão. Se as condições de pressão e temperatura

.
I FERGUSON (1988) e TAYLOR (1885-a) definem 17v = 2(ma +mf)/ Pa,oVdN ; onde mf =

vazão mássica de combustível induzida. Nos motores de injeção direta de combustível mf = O.

2 REYWOOD (1988), considera a densidade de referência como sendo a densidade do ar atmosférico

ou em algum ponto do coletor de admissão.

3 REYWOOD (1988) eTAYLOR (1985-a) denominam de rendimento volumétrico global. quando a

densidade é medida na entrada do coletor de admissão;
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. ~---"-~~ de referência são tomadas em algum ponto intermediário (2 e 3 da Figura 5.1), o

rendimento volumétrico mede a influência sobre o processo de perda de carga

somente a jusante do ponto considerado. Como as maiores perdas de carga do

sistema de admissão são geradas na válvula de admissão, é também possível, mas não

muito freqüente tomar como condições de referência a densidade da mistura nas

vizinhanças da válvula. Nestes casos, entretanto, é preciso adotar um procedimento

criterioso, de modo a evitar que algum problema de medida possa surgir em virtude

das grandes flutuações de pressão naquela região do conduto de admissão.

~ ~.-1~~~~:J 3 r-~

F - Filtro

SFM - Sistema de Formação de Mistura

C - Compressor

FIGURA 5.1 - Condições de Referência para Determinação
do Rendimento Volumétrico.

No caso dos motores sobrealimentados, se a densidade de referência é referida

as condições exteriores, o rendimento volumétrico correspondente pode resultar
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maior que a unidade. Por esta razão, a densidade de referência é tomada

normalmente após o compressor (4 e 5 da Figura 5. 1 )

5.3 - O PROCESSO DE ADMISSÃO mEAL

MUNOZ (1989) relata que o denominador da eq. (5.2) do rendimento

volumétrico corresponde a massa de ar que é introduzida no cilindro do motor em um

processo de admissão ideal. Tal processo, poderia ser obtido caso fossem satisfeitas

as seguintes condições:

a) A velocidade de deslocamento do pistão é suficient .mente lenta de modo que os

, ,tos de inércia são desprezíveis;

b) Não existe troca de calor com o fluído de trabalho durante o processo de admissão;

c) Não existe perda de carga durante o processo de admissão;

d) As válvulas de admissão e de exaustão abrem e fecham instantaneamente nos

pontos mortos.

De acordo com o mesmo autor, o modelo mecânico de um processo de

admissão ideal corresponderia a um motor hipotético operando ~ão lentamente que se

supõe atendidas as condições (a) e (c) acima, devido a baixa velocidade de circulação

do fluído de trabalho. Tal processo seria ainda adiabático por hipótese do processo de

admissão e com fechamento e abertura das válvulas instantâneos, de forma a

assegurar que as pressões durante o curso de admissão e exaustão seriam constantes,
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e por fim, o sistema seria perfeitamente estanque, sem fugas do fluido de trabalho

entre o pistão e o cilindro.

5.4 - OS PROCESSOS DE ADMISSÃO E EXAUSTÃO EM MOTORES DE

QUATRO TEMPOS

Nos motores de ignição por centelha, a mistura admitida nos cilindros consiste

basicamente de combustível, de ar atmosférico e de gases residuais. A preparação da

místura é um objetivo básico do processo de admíssão. O processo de formação da

"lra compreende a preparação da mistura propriamente ditr. e tümbém a sua

ui~ul0uição equilibrada, em termos qualitativos e quantítativos, para os cilindro~ io

motor.

HEYWOOD (1988) descreve que nos motores de ignição por centelha, o

sistema de admissão típico consiste de um filtro de ar , um sistema de formação de

mistura ( carburação ou injeção) , uma borboleta de controle do fluxo de ar, coletor

de admissão e válvulas. O sistema de exaustão típico, por sua vez consiste

basicamente de um silencioso, um catalísador e um sistema para controle das

emissões.

A Figura 5.2, publicada por HEYWOOD (1988), mostra os processos de

admissão e exaustão típicos de um motor de ignição por centelha multicilíndrico.
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FIGURA 5.2 - Processos de Admissão e Exaustão de um Motor de Ignição por
Centelha de 4 tempos. (a) Pressões Médias na Admissão; (b)
Diagramas de Válvulas e Pressão versus Volume; (c) Sistema de
Exaustão; (d) Pressões Indicadas (p) e Levantamento de
Válvulas em Função do Ângulo n Árvore de Manivelas(8). A
Linha cheia é a Plena Carga e a Pontilhada em Regime Cargas
Parciais.

Durante o processo de admissão, a mistura ar-combustível sofre perdas de

carga ao passar por cada um destes elementos, sendo que a perda de carga na

passagem da válvula de admissão é a mais significativa. Um sistema de exaustão típico
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consiste basicamente de um coletor de exaustão, tubulação de exaustão, um

conversor catalítico de controle das emissões e um silencioso. O escoamento do

fluído de trabalho nos sistemas de admissão e exaustão é predominantemente

pulsante. Entretanto, alguns aspectos deste escoamento pode ser analisado em regime

permanente.

Na Figura 5.2-a, estão representados os valores médios das pressões de

admissão. A queda de pressão ao longo dos sistemas de admissão e exaustão depende

essencialmente da velocidade do motor, da resistência oferecida ao fluxo pelos

elementos do sistema, da área de passagem de cada um destes elementos e da

densidade do fluído de trabalho.

A F" 5 2 d " ... "h " - " , d"- -'i-.." " """"~"""'" ".. "."i """"fIgura . , mc"..~ v ""~O'~".~ ~~ ~'~.""'-'T~:'>' Isto e, o Iagrama de

acionamento das válvulas de admissão e exaustão em função do ângulo

., ;igonométrico medido na árvore de manivelas. É usual antecipar a abertura das

válvulas e postergar o seu fechamento, em relação aos cursos de admissão e exaustão

correspondentes, para tirar proveito da inércia dos gases nos sistemas de admissão e

exaustão, melhorando o enchimento do cilindro.

O processo de exaustão inicia-se usualmente entre 40° a 60° antes do pistão

atingir o PMI no curso de expansão. A válvula de exaustão fecha tipicamente de 15° a

30° após o pistão passar pelo PMS, no inicio do curso de admissão.

A válvula de admissão, por sua vez, abre tipicamente entre 10° e 20° antes do

pistão atingir o PMS no final do curso de exaustão. O fechamento da válvula de

admissão ocorre tipicamente entre 50° a 70° após o pistão passar pelo PMI no início
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do curso de compressão, de modo que a mistura fresca (ar-combustível) continua a

encher o cilindro do motor, após o pistão passar pelo PMI.

O período em que as válvulas estão simultaneamente abertas é denominado de

período de cruzamento de válvulas ou simplesmente cruzamento de válvulas. Neste

período, quando a relação entre a pressão de admissão e a pressão de descarga é

menor que a unidade (PjIPe<l), parte dos gases descarregados retomam "backflow"

ao cilindro do motor juntamente com a mistura fresca admitida.

\ '.1!1tagem do cruzamento das válvulas acontece em altas rotações, quando o

longo penodo de cruzamento contribui para melhoria da eficiência volumétrica do

motor.

REYWOOD (1988) afirma que devido às variações com o tempo, d.: volume

do cilindro e da área de abertura das válvulas e também, dos efeitos de inércia dos

gases e de propagação de ondas nos sistemas de admissão e exaustão, as pressões no

coleto r de admissão, no cilindro e no coletor de exaustão, durante o processo de

renovação dos gases, variam de forma bastante complicada. Um cálculo analítico

destes processos é extremamente dificil. Na prática, estes processos são

freqüentemente tratados empiricamente, usando parâmetros globais, como a eficiência

volumétrica, para determinar o desempenho dos sistemas de admissão e exaustão, em

termos de capacidade de bombeamento de ar para o motor.

,
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5.5 - VARIÁ VEIS QUE INFLUENCIAM O RENDIMENTO VOLUMÉTRICO

REYWOOD (1988) descreve que o rendimento volumétrico de um motor de

combustão interna é função de inúmeras variáveis, sendo fortemente influenciado

pelas propriedades do combustível, pelas condições operacionais e climáticas e ainda

pelas características de projeto do motor, especialmente dos sistemas de admissão e

exaustão. Segundo ele, a eficiência volumétrica é um parâmetro admensional muito

utilizado para expressar a ineficiência de um motor de quatro tempos e seus sistemas

de admissão e exaustão como dispositivos de bombeamento de ar para o cilindro.

Uma expr,~s')io equivalente a eq. (5.1) para o rendimento volumétrico é:

1] v = P::#;("N72) ( 5 . 2 )

-'

onde: ma = massa de ar aspirada pelo motor por ciclo [Kg]

As principais variáveis que interferem no rendimento volumetrico podem ser

agrupadas da seguinte forma:

a) Tipo de combustível, razão ar-combustível;

b) Fração de combustível vaporizado no sistema de admíssão e calor de vaporização;

c) Temperatura da místura a qual é influenciada pela transferência de calor;
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d) Razão de compressão;

e) Razão entre as pressões de admissão e exaustão;

t) Velocidade do motor;

g) Projeto das janelas de passagem e coletores de admissão e exaustão;

h) Projeto das válvulas de admissão e exaustão quanto a geometria, tamanho,

levantamento e diagrama de distribuição.

O autor afirma ainda que os efeitos da maioria das variáveis são de natureza

quasi-permanente, isto é, seu impacto é independente da velocidade, podendo ser

descritos em termos de velocidade média do motor.

Entretanto, algumas dessas \ "i riáveis causam efeitos que dependem do

roem:) transitório e dos fenômenos de ondas de pressão que acompanham a

natureza da variação temporal dos processos de renovação de carga.

5.6 - EFEITOS QUASI-ESTÁTICOS ,..

5.6.1 - Eficiência Volumétrica do Ciclo Padrão Ar-Combustível.

Para o ciclo ideal ar-combustível, representativo dos motores de ignição por

centelha, é válida a seguinte expressão para o rendimento volumétrico:
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1] = -~~ = m(l- X,) rc (5.3)
v P a,o V d P a,o [ 1 + ( F / A)] (r c -I) V I

onde (m) é a massa no ponto (I) do ciclo. Sendo:

-
RPiVI = m-TI (5.4-a)
M

RPa,o = Pa,o~T a,o (5.4-b)

L I-x-1 =' (54-c)
1; 1-1/(rrc)[Pe/Pi+(r-I)] .

substituindo estas equações na eq. (5.3), obtem-se:

- (~ )(A J(~ ) l {~___~- [(~ ) +( -I) ]} (55) 17v- Ma Pa,o Ti [1 + (F/A)] rc-l r(rc-l) Pi r .

onde, os sub-índices significam: (í)= admissão da mistura; (a,o) = ar nas condições

exteriores; (a)= ar atmosférico; (e)= exaustão do gases; (1)= no ponto I do ciclo.

T. P = temperatura absoluta [K] e pressão [KPa]

(FIA) = razão ar-combustível [Kg/Kg]

~

r c = razão de compressão [adm.]

M = peso molecular do fluído de trabalho no ciclo [adm]

y = razão dos calores específicos do fluido de trabalho no ciclo [adm]
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Xr = fração de gases residuais [adm]

~a,o) = Constante do ar nas condições atmosféricas padrão [J/Kmol]

V d = cilindrada do motor [m3]

V .= volume do cilindro [m3]

I ~\ ~ J. ~~rrno entre {} da eq. (5.5) é igual aI.

5.6.2 - Efeitos da Razão Ar-Combustível, Fase e Composição do

Combustível.

";r,., "'7i)tores de ignição por centelha, a presença do combustível gasoso e

';.f~or ::1 agua no coletor de admissão reduz substancialmente a pressão parcial do ar

na mistura. Para misturas de ar (a), vapor d'água (w), gases ou vapor de combustível

(.1), a pressão no duto de admissão (PJ pode ser expressa da seguinte forma:

Pi = Pai +Pfi +Pwi (5.6)

que aplicando a lei dos gases ideal resulta:

&= [1+( ~) (~ ) +( ~ (~
)] -. (5.7)

Pi ma Mf ma Mw
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Figura 5.3, extraída do REYWOOD (1988), mostra a influência da densidade do

combustível na pressão parcial do ar no coletor de admissão.

I. CaH.a

O.

~
Pi

o.

O.
I

I I

o.6L
o . . .

~wvalence ratio '"

FIGURA 5.3 - Efeito o Vapor do Combustível na
Pressão Parcial do Ar. Razão da
Pressão de Admissão do Ar (P a.J para
Pressão de Admissão da Mistura (PJ
Versus Razão Equivalente (cp ) para
Vapor de Iso-octano, propano,
metano, vapor de metanol e
hidrogênio.

Como se pode observar na figura anterior, para os combustíveis convencionais

como a gasolina (CSH1s), esse efeito promovido pelo vapor do combustível,

independentemente da razão ar-combustível, é pequeno. Entretanto, para os

combustíveis gasosos e metanol vaporizado, a eficiência volumétrica é

substancialmente reduzida pela pressão parcial do combustível na mistura.
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5.6.3 - Efeitos da Fração do Combustível Vaporizado, do Calor de

Vaporização e da Transferência de Calor.

Para escoamento a pressão constante de um fluído bí-fásico evaporando e com

transferência de calor, a equação da energia em regime permanente é:

[maha + (1- Xe) mfhf,L + Xe mfhf,v]A = Q + (maha + mfhf,L)B (5.8)

onde, (x:e)=fração de massa evaporada e os sub-índices significam: (a)=propriedades

do ar; (t)=propriedades do combustível; (r)=vapor; (L)=líquido; (A)=depois da

evaporação; (B)=antes da evaporação. Aproximando-se a variação de entalpia

t'~cífica (h) de cada componente da mistura por Cp AT, e com a entalpia de

YÚpvl1zação hj;v- hLv = hj;LV, da eq. (5.8) vem:

(Q/ma) -x.(F / A)hf,LV
TA-TB= (5.9)

Cp,a +(F / A)Cf,L

uma vez que Cr,L ~ 2cp,a o último termo do denominador pode ser desprezado.

Se não existe transferência de calor entre o meio (paredes do. coletor) e a

mistura ar-combustível, a temperatura da mistura necessariamente diminue por efeito

da evaporação do combustível. Para completa evaporação do isooctano com cI> = 1.0,

TA - TB = -19 oCo Para o metanol nas mesmas condições, TA - TB = -128 oCo Na

prática, este processo não é adiabático, sempre ocorre troca de calor entre as paredes

do coletor e a mistura e o combustível não é completamente vaporizado antes de

entrar no cilindro. Dados experimentais mostram que o decréscimo na temperatura do
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. ar que acompanha a vaporização do combustível líquido é mais significativo do que a

redução da pressão parcial do ar devido ao aumento da quantidade de combustível.
vaporizado: para a mesma taxa de aquecimento, a eficiência volumétrica com a

vaporização do combustível é aumentada em poucos pontos percentuais.

A eq. (5.5) da eficiência volumétrica mostra que os efeitos na variação da

temperatura ao entrar no cilindro é dado pelo fator (T a.JT i). Dados experimentais

revelam que uma dependência da eficiência volumétrica com a raiz quadrada da razão

de temperatura em um motor real. Essa dependência com a raiz quadrada é um

padrão assumido nos testes de motores para redução dos dados.

5.6.4 - Efeitos da Razão de Compressão e Razão da Pressão de Admissão

e Exaustão.

Segundo REYWOOD (1988) a fração do volume de gás residual retido no

cilindro do motor varia em função da relação entre a pressão de admissão e a pressão

de exaustão (PelPi) e também da razão de compressão (rc). Com o aumento do volume

gases residuais a eficiência volumétrica diminue. Estes efeitos na eficiência

volumétrica do ciclo ideal são expressos pelo termo entre {} da eq. (5.5). A Figura

5.4, reproduzida do REYWOOD (1988), mostra esses efeitos para y= 1,3.
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FIGURA 5.4 - Efeito da Razão de Pressões de Admissão e
Escape na Eficiência Volumétrica do
Ciclo r(:~al.

5.7 - EFEITOS DINÂMICOS E QUASI-ESTÁnCOS COMBINADOS

REYWOOD (1988) descreve que no escoamento transiente de um gás real

através de tubos, câmaras, válvulas etc, estão presentes forças de pressão, de inércia e

de fricção. A importância relativa dessas forças depende da velocidade do gás e do

tamanho e forma das áreas de passagem e suas junções. Ambos' os efeitos, dinâmicos

e quasi-estáticos são significativos. Muito embora os efeitos das variações na

velocidade, projeto do coletores de admissão e exaustão e das válvulas estejam
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interrelacionados, alguns dos fenômenos que afetam a eficiência volumétrica podem

ser identificados isoladamente, são eles:

a) Perdas por fricção

b) Efeito RAM (pressão de impacto)

c) Escoamento Reverso na admissão

d) Tuning

5.7.1 - Perdas por Fricção

Durante o curso de admissão, devido ao atrito em cada um dos elementos que

compõem o sistema de admissão, a pressão no cilindro (Pc) é menor que a pressão

atmosférica por uma quantidade que depende da raiz quadrada da velocidade. Essa

queda de pressão total é a soma da queda de pressão em cada elemento do sistema de

admissão: filtro de ar, carburador e borboleta do acelerador, coletor~ porta e válvula

de admissão. A maior perda de carga ocorre justamente na porta e janela de admissão,

com as demais perdas representando uma pequena porcentagem da perda total. Como

resultado, a perda de pressão total no cilindro, quando ele se move com velocidade

máxima durante o curso de admissão é cerca de 10% a 20% menor que a pressão

atmosférica. A perda de carga em cada componente do sistema de admissão e de

exaustão pode ser expressa a partir da equação de Bernoulli por:
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~Pj=;jPV~ (5.10)

onde (ç) é o coeficiente de resistência para cada componente e depende de sua

geometria e velocidade local. Assumindo que o escoamento é permanente, (Vj) está

relacionado como a velocidade média do pistão (Sp) por:

VjAj=SpAp (5.11)

onde (AJ e (Ap) corresponde respectivamente a menor área de escoamento no

elemento e a área do pistão. Logo, a perda de pressão total devido a fricção é:

""11 - P = L,1p) = L;jPS~LI;J(1)2 (5,12.)

A eq. (5.14) ir.dica a importância de grandes áreas de escoamento dos

elementos do sistema de admissão para redução das perdas por fricção e a

dependência destas perdas com a velocidade do motor.

A Figura 5.5 mostra as perdas de pressão devido as restriçõe's dos elementos

que compõem o sistema de admissão de um motor veicular operando em regime de

plena carga.

As perdas de pressão no sistema de exaustão são principalmente devido às

restrições na válvula e tubulação de exaustão, aonde os níveis de pressão são

maiores que a pressão atmosférica.
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FIGURA 5.5 - Perdas de pressão no sistema de admissão de um motor de ignição
por centelha em regime permanente, curso =89 rnrn e diâmetro =
84 rnrn.

A Figura 5.6 ilustra as perdas de pressão no coletor de exaustão em função do

coletor de admissão (o qual varia inversamente com a carga) e velocidade para um

moto,r de ignição por centelha veicular de quatro cilindros. Em altas velocidades e

cargas, a pressão no coletor de exaustão é maior que a pressão atmosférica.
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FIGURA 5.6 - Pressão no coletor de exaustão em função da carga e
velocidade de um motor de ignição por centelha de 4
cilindros.
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Testes realizados em regime permanente, revelam que para todas as

velocidades do motor operando em regime de plena carga, as perdas de pressão no

escoamento da carga fresca são proporcionais ao quadrado da velocidade.

5.7.2 - Efeito RAM

A pressão no coletor de admissão varia durante o processo de admissão em

cada cilindro devido às variações da velocidade do pistão, da área de abertura das

válvulas e dos efeitos do escoamento não-permanente no fluído de trabalho,

decorrentes dessas variações geométricas.

A massa de ar no cilindro e por conseguinte a eficiência volumétrica é muito

dependente do nível de pressão na área de passagem da válvula, especialmente

durante o pequeno periodo que antecede o fechamento da válvula.

Em altas velocidades, a inércia do gás no sistema de admissão quando a

válvula de admissão está fechando aumenta a pressão na porta e continua o processo

de enchimento mesmo após o pistão atingir o PMI e iníciar o curso de compressão.

Este efeito é majorado com o aumento da velocidade do motor. A válvula de

admissão fecha totalmente cerca de 40 a 60. depois do PMI"em parte para tomar

vantagem deste efeito RAM.
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5.7.3 - Fluxo Reverso na Admissão

O atraso no fechamento da válvula de admissão para se obter, principalmente

altas velocidades, um melhor enchimento decorrentes do efeito RAM, pode gerar

também um escoamento reverso da carga fresca admitida no cilindro quando a

pressão do cilindro cresce devido ao movimento do pistão durante a fase final do

curso de admissão. Este fenômeno é maior para baixas velocidades do motor.

5.7.4 - Tuning

O escoamento pulsante resultante do processo de exaustão de cada cilindro,

promove ondas de pressão em todo o sistema de exaustão. Estas ondas de pressão, na

velocidade do som, propagam-se movimentando (perturbando) os gases de exaustão.

A interação destas ondas de pressão com o coletor e toda tubulação de exaustão

causa ondas de pressão que são refletidas de encontro aos cilindros do motor. Nos

motores mulcilindricos, estas ondas de pressão de cada cilindro, transmitidas e

refletidas no sistema de exaustão, podem interagir com os outros cilindros do motor.

Os efeitos resultantes destas interações podem melhorar ou inibir o processo de

renovação da carga. Quando há uma melhora no processo de carregamento, por

redução das pressões a jusante ( depois) da válvula de exaustão, no final do processo

de exaustão, o sistema de exaustão é chamado de '1uning".
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De forma análoga, as variações no fluxo de admissão da carga fresca para o

cilindro, causam ondas de expansão no coletor de admissão. Estas ondas de expansão

podem interagir com o coletor e toda tubulação de admissão, resultando em ondas de

pressão que são refletidas e transmitidas de encontro aos cilindros do motor. Se o

tempo destas ondas é sincronizado de forma apropriada, o efeito resultante será um

aumento da pressão de admissão, no final do curso de indução. Este acréscimo na

pressão de admissão, deverá induzir uma maior massa de ar para o cilindro do motor.

Assim, o sistema de admissão é denominado "tuning".

A Figura 5.7 mostra a variação da pressão nos coletores de admissão e de

exaustão de um motor veicular operando em regime de plena carga. A amplitude

dessas flutuações cresce substancialmentp; com o aumento da rotação do motor. O

fenômeno é complexo e a magnitud\~ '-essas flutuações de pressão cresce com o

aumento da velocidade do motor.
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FIGURA 5.7 - Pressão instantânea no coletor de admissão e exaustão de um motor
de ignição por centelha de 4 tempos. PI = coletor de admissão;
P2=coletor de exaustão.
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De acordo com REYWOOD (1988), os efeitos do escoamento na eficiência

volumétrica dependem da velocidade da mistura aspirada no coletor de admissão, na

porta e válvulas. As velocidades local, para regime permanente são iguais à vazão

volumétrica dividido pela área da seção transversal. Desde que as dimensões do

sistema de admissão e válvulas estão em escala conveniente com o diâmetro do

cilindro, as velocidades no sistema de admissão são proporcionais as velocidades do

pistão. Logo, as eficiências volumétricas em função da velocidade, para diferentes

motores, podem ser comparadas nas mesmas velocidades média do pi~tão.

100

1/" %

~ f- /,~:=::'\
80 ,.. ~//:::~ .

I , I I I I ~
o 2 4 6 8 10 12 14

Mean piston Speed, m/s

FIGURA 5.8 - Eficiência Volumétrica Versus Velocidade
Média do Pistão de um Motor de 04
Cilindros com Injeção Indireta de Diesel
e um Motor de 06 Cilindros de Ignição
por Centelha.
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A Figura 5.8, extraída do REYWOOD (1988), mostra curvas típicas da

eficiência volumétrica versus velocidade média do pistão para um motor Diesel de

quatro cilindros de injeção indireta e de um motor de ignição por centelha de seis

cilindros, em regime de plena carga.

Segundo ele, as eficiências volumétricas dos motores de ignição por centelha

são menores que as dos motores Diesel devido as perdas de carga no carburador e

borboleta do acelerador, aquecimento do coletor de admissão, presença de vapor de

combustível e uma maior fração de gases residuais no coletor de admissão. Os

modernos motores de ignição por centelha apresentam rendimento volumétrico da

ordem de 80 a 90 %.

!'..tr~';~::; d:.L Figura 5.9, também extraída do REYWOOD (1988), é ;'I_)~~i,rpi

expli,-ar a curva de tendência para eficiência volumétrica em função da velocidade

angular do motor.

Esta figura apresenta de forma esquemática, os efeitos de diversos

fenômenos, descritos nas seções anteriores deste capítulo, sobre a eficiência

volumétrica em função da velocidade do motor. Os efeitos independentes da

velocidade tais como pressão do vapor do combustível reduzem (Tlv) a menos de

100% (curva A). Os efeitos das trocas de calor no coletor de admíssão e no cilindro é

representado pela queda da curva A para curva B. Este efeito é mais acentuado nas

baixas rotações quando o tempo de residência do gás é maior. As perdas por fricção

do escoamento crescem proporcionalmente com o quadrado da velocidade, e tal

queda é mostrada da curva B para curva C. Em altas velocidades, o escoamento para

o cilindro durante as últimas partes do processo de admíssão começa a ser obstruído,
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pelo fechamento da válvula de admissão (escoamento blocado) Quando isso ocorre, a

eficiência volumétrica diminui suavemente com o aumento da velocidade angular do

motor ( curvas de C para D). O efeito RAM de indução, em altas velocidades,

aumenta da curva D para curva E. O fechamento tardio da válvula de admissão para

aumentar o carregamento em altas rotações, resulta também em um decréscimo de Tlv

em baixas rotações devido ao "Backflow" ( curvas C e D para curva F). Finalmente, o

efeito "tuning" da admissão e/ou descarga, pode aumentar o eficiência volumétrica de

uma quantidade substancial em todo o intervalo de rotação do motor (curva de F

para G).
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FIGURA 5.9 - Efeitos de diferentes fenômenos de escoamento do ar na eficiência
Volumétrica do motor em função da velocidade. A linha sólida é a
curva final de llv versus a rotação.
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5.8 - EFICIÊNCIA VOLUMÉTRICA REDUZmA AS CONDIÇÕES PADRÃO

Assim como a potência e o torque do motor, a capacidade de aspiração de ar

dos motores de combustão interna, isto é, o rendimento volumétrico, também é

influenciada pela pressão, temperatura e umidade do ar ambiente.

Fatores de correção são utilizados para ajustar os valores medidos de

rendimento volumétrico às condições padrão, permitindo estabelecer uma base mais

acurada de comparação entre os motores. REYWOOD (1988)

As condições padrã04 estabelecidas pela norma ..L\F.~'r-54~4 (Associação

Brasileira de Normas Técnicas) para correção são:

- temperatura: 298 K

- pressão do ar seco: 99 kPa

- pressão do vapor d'água: 1 kPa

Os fatores de correção são estabelecidos com base na eq. (5.15) para o

escoamento unidimensional, permanente e compressível através de um orificio ou

restrição ao fluxo de área efetiva (AE).

4 REYWOOD (1988), apresenta valores ligeiramente diferentes da norma ABNT -5484. Para ele, os
valores padrão utilizados para correção são: temperatura=302,4 K; pressão do ar seco= 98,21 kPa;
pressão do vapor dágua= 1,286 kPa.
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{ } 1/2 r/2 (r+l)/r

in=~~
[( L ) _ ( L J ] (5.13)

.[iiT; r 1 Po Po

na dedução da eq. (5.1), assumiu-se que o fluído é um gás perfeito com (R) e ( y =

CpiCv) constantes~ (pa e To) são as pressões e temperaturas à montante da restrição e

(p) é a pressão na garganta da restrição.

Se, em um motor operando em regime de plena carga, a relação de pressão

(p/Pa) é considerada constante, a vazão de ar seco (in. ) varia da seguinte forma:

REYWOOD (1988)

,:;, cx: A (5 14)a. .fi: .

.. . -

!\, eficiência volumétrica é proporcional a (in. / Pa), visto que (Pa) é

PIOPOI(;iOIidi d (p/l-). Dai o tàtor de correção para eficiência volumétrica é:

( ) 1/2 ~' =h= ~ (5.15)

17v.m Tm

onde: ,..

Tlv,s = rendimento volumétrico padrão, [adm] ~

Tlv,m= rendimento volumétrico medido, [adm]~ .
Tm = temperatura ambiente medida, [K]~

T s = temperatura ambiente padrão, [K].



Cleiton Rubens Formiga Barbosa - Tese de Doutorado - USP - EESC - 19970 98

5.9 - A RELAÇÃO ENTRE O RENDIMENTO VOLUMÉTRICO E OUTROS

P ARÂMETROS DE D ESEMPENH O DO MOTOR.

A importância do rendimento volumétrico toma-se mais evidente quando

outros parâmetros de desempenho do motor tais como potência, torque e pressão

média indicada, são expressos em termos deste parâmetro. Partindo-se das seguintes

equações básicas:

.

p=~~ (5.l6-a)
,.- 1000

pem = 1000.Ponr (5.l6-b)
VdoN

P
n = (5.l6-c)"cc '

Qmfo HV

m
(F/A)=~ , (5.l6-d)

ma

2m
17v = (5.l6-e)

P a,i o V do N

onde: P= potência [KW]; N = rotação do motor [rps]; T=torque [Nom]; pem=pressão

média efetiva [kPa]; V d =cilindrada [dm3]; nr=número de revoluções da árvore de

manivelas por ciclo; llcc= eficiência de conversão do combustível [adm]; mf = vazão

mássica de combustível por ciclo [gih]; QHV = poder calorifico superior [g/kwoh];
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(FIA) = razão combustível-ar [adm]. As seguintes relações podem ser desenvolvidas,

para um motor de ignição por centelha de 4 tempos:

- Para Potência (P):

11t11v.N.Vd.QHV.Pa,i .(FI A)
p= (5.17)

2

- Para o Torque (T):

11 t11v.V d.QHvPa,i .(FI A)
T= (5.18)

4.1r

- Para Pressão Média Efetiva (mep):

mep = 1lt11v.QHvPa,;.(F/A) (5.19)

5.20 e 5.21) revelam a importância direta no desempenho de um

,.ví.Of de ignição por centelha do:

1. Alto rendimento volumétrico (llv);

2. Da alta eficiência de conversão do combustível (llcc); ,..

3. Do aumentado da densidade do Ar de admissão (Pa,i)

4. Da razão ar-combustível (FIA) que pode ser queimada no motor.
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~~"_., CAPÍTULO 06 - MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo tem como finalidade descrever os procedimentos experimentais e os

equipamentos utilizados nesta tese, visando o desenvolvimento de um sistema de injeção

direta de gás natural a baixas pressões e levantamento de dados para avaliação do

desempenho do motor de testes, funcionando com o sistema de injeção proposto.

6.1 - PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

O sistema de injeção direta de gás natural, desenvolvido no presente trabalho, foi

incorporado e testado em um motor monocilíndrico de 4 tempos e aspiração natural. O

diagrama da Figura 6.1 apresenta esquematicamente o motor de testes instalado no

dinamômetro com os principais dispositivos utilizados para controle e medição dos

parâmetros de interesse.
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RG - Reservatório de Gás Natural RL - Reservatório de Gasolina

ML - Medidor de GasolinaV A - Válvula de Abastecimento

VB - Válvula de Bloqueio c - Carburador

MG - Medidor de Gás CB - Controle do Acelerador

VR - Válvula Redutora CI - Controle Eletrônico da Injeção

GP - Gerador de Pulsos

CC - Controle do Avanço da Centelha

IG - Injetor de Gás

CD - Controle do Dinamômetro

MA - Medidor de Ar

FIGURA 6.1 - Diagrama Esquemático de Montagem dos Equipamentos de
Controle do Motor de Testes no Dinamômetro.

neste esquema, a seguinte simbologia é adotada
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RG - reservatórios de armazenamento de gás natural, composto de 03 cilindros com

capacidade de aproximadamente 30 Kg de gás natural na pressão de 220 Kgf/cm2~

V A - válvula de abastecimento de gás natural modelo RODAGÁS~

VB- válvula de bloqueio de combustível líquido ou gasoso (modelo RODAGÁS) para o

motor~

MG - sistema gravimétrico de medição do consumo de gás natural projetado e

construído para mensurar o consumo de gás natural do motor de testes, composto de um

\ pórtico com contrapesos, balança digital capo 03 kg, sensibilidade de 1 grama e 01

cilindro de gás com capacidade de aproximadamente 5 Kg de gás natural na pressão de

220 Kgf/cm2~

VR - válvula pneumática reguladora de pressão, da WHITE MARTINS modelo R-80

(utilizada em equipamento de solda oxi-acetileno para controle do fluxo de oxigênío)

adaptada para controlar a pressão de injeção do gás, a montante do conjunto de injeção

direta de gás natural~

IG - Conjunto de injeção de gás natural, projetado e construído.. para injetar o gás

natural, a baixas pressões, nas diversas condições de teste do motor. O conjunto de

injeção direta de gás natural é composto de um porta injetor de gás contendo uma válvula

solenóide dosadora de combustível em série com uma válvula de retenção e um circuito

de refrigeração~
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CD - Sistema de Controle do Dinamômetro composto de uma unidade eletrônica que

controla a carga (freio) aplicado ao eixo e a rotação do motor;

MA - sistema de medição do consumo de ar do motor composto, por um tambor de

equalização e amortecimento das pulsações do fluxo de ar, com orificio calibrado de 19

mm de diâmetro, termopar e manômetro inclinado de coluna de água graduado de O a 30

mm H2O;

RL - reservatório de combustível líquido (gasolina), capacidade 5 litros;

ML - sistema volumétrico de medição do consumo de combustível líquido (gasolina) com

bureta graduada em mililitros e cronômetro digital com resolução de centésimos de

segundos.

C - Carburador tipo venturi fixo de fluxo ascendente monocorpo;

CB - sistema de controle da posição da borboleta do acelerador com acionamento manual

através de manete de passo micrométrico;

CI - sistema eletrônico de controle da injeção de gás metano, composto de 01 senso r

indutivo sincronizado com o comando de válvulas para captar o sinal de freqüência e

referência do motor e 01 módulo eletrônico de controle da injeção (MEC), projetado e

desenvolvido para adequar a dosagem de gás natural aos vários regimes de operação do

motor de testes;
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,

GP - Gerador óptico de pulsos modelo A VL, acoplado ao eixo motor para medição de

. ângulos na árvore de manivelas e com sinal de saída conectado a um oscilc.scópio marca

Tecktronic de 100 mHz com 8 canais, utilizado para monitoramento do avanço de

centelha, da largura do pulso de injeção, ponto de injeção e pressão indicada (sensor

A VL piezoeléctrico instalado no cabeçote do motor)

CC - Sistema de controle da ignição transistorizada com mecanismo de avanço da

centelha, desenvolvido para otimizar a ignição da mistura ar-combustível para todas as

condições de operação do motor de testes~

..

Antes dos ensaios dinamométricos do motor propriamente dito, todos os

. comp()ne~!e~ pr(ljet~dos e fabricados ou mesmo adaptados visando a injeção de gás

natural nc :nterior do cilindro do motor, foram submetidos a testes de avaliação, com

intuito de assegurar o seu perfeito estado de funcionamento, definir limites de operação

e/ou corrigir eventuais falhas.

Uma vez definido os objetivos a serem alcançados, o desenvolvimento da parte

experimental iniciou-se com a escolha do motor de testes. Os critérios de seleção

adotados foram: facilidade de instalação do conjunto de injeção direta no cabeçote do

motor e sensores, baixo consumo de combustível, disponibilidade ou custo do motor,

taxa de compressão. Na oportunidade, outros critérios também relevantes e que deveriam

ser levados em consideração como o tipo de câmara de combustão e sistema de ignição,

nivel de vibração foram negligenciados, resultando em grandes dificuldades para o

desenvolvimento da pesquisa. Com base nos critérios estabelecidos, foi selecionado e
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adquirido um motor ciclo Otto de 11 HP da marca Briggs Stration, monocilindro e

refrigerado a ar e cujas especificações técnicas estão apresentadas na Tabela 6.1.

TABELA 6.1 - Especificações do Motor.

Marca Briggs Stration

Modelo 11 Hp

Aplicação Industrial

Sistema de aspiração Natural

Sistema de partida Retrátil e elétrico

Cíclo de funcionamento 4 tempos

Sistema de combustão Ignição por centelha

Sistema de igniç~c 11vlagntLu - ",vanço fixo
I

Sistema de alimentação I (~.1rburação de gasolina

Número de cilindros 01

Cilindrada 400 cm3

Taxa de compressão 8,3: 1

Curso do pistão 66,7 mrn

Diâmetro do cilindro 87,3 mrn

Sistema de refrigeração Ar

Válvula de admissão abre a 55° antes do PMS

Válvula de admissão fecha a 20u depois do PMI

, Válvula de exaustão abre a 77u antes do PMI

Válvula de exaustão fecha a 20° depois do PMS
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O primeiro passo para realização deste trabalho consistiu em definir as

caracteristicas do sistema de injeção direta, quanto ao sistema de controle, componentes

e materiais utilizados. Na Tabela 6.2 é apresentado um resumo os testes realizados em

componentes e sistemas, destacando os objetivos e resultados obtidos.

TABELA 6.2 - Testes de Avaliação dos Componentes.

COMPONENTES TESTE REALIZADO CONCLUSOES
Estanqueidade (método da não se verificou

CID bolha de sabão) com ar vazamentos.'-I I.:omprimido até 10 bar.

Acionamento bobina solenóide funcionou normal.
VEIC direto na bateria com ar

comprimido até 10 bar.
Motor MONZA 1.8 SPI com O torque ohse.'"'iado

VEIC injeção de GLP a 4 bar, com fo: (,t~rca de 50% do
75% do curso do acelerador. torq le máximo

Refrigeração do CID. Ensaio de plena carga no Temperatura da água
motor de testes LIIH~l de retomo -35 oCo
Acionamento da VEIC no Permitiu regulagem

MEC coletor de admissão do motor, de mistura em todas
a montante do acelerador. as cargas e rpm.
Acionamento da VEIC no ruídos elétricos da

MEC cabeçote do motor. CID ignição interferiam
próximo a vela de ignição. no controle da
(posição 1) injeção.

MEC com filtro capacitivo ídem. com o CID mais afastado Os ruídos elétricos
e cabo de vela supressivo. da vela de ignição. (posição 2) foram eliminados.

10 a 20% superior ao
Ignição transistorizada Potência da centelha sistema de magneto

em todas as RPM.
Mecanismo de regulagem regulagem do avanço da satisfatório.
do Avanço da centelha centelha.
CID= conjunto de injeção direta de GN; VEIC = Válvula elétrica injetora de combustível;

l\.mC = módulo Eletrônico de Controle da Injeção
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Como o motor em estudo era novo e por não ter sido operado anteriormente,

antes mesmo das adaptações para operação com injeção de gás natural o motor foi

submetido inicialmente a fase de amaciamento funcionando com o combustível original

(gasolina), conforme as recomendações do fabricante.

As principais modificações do motor foram feitas nos sistemas de alimentação e

ignição. O sistema de ignição original, por magneto, foi retirado e substituído por um

sistema de ignição transistorizada com regulagem mecânica do avanço da centelha.

Foi desenvolvido, um sistema de injeção com gerenciamento eletrônico para

injeção de gás natural a baixas pressões na câmara de combustão do motor de testes. A

dosagem do gás, para as diversas condições de carga e velocidade angular do motor, foi

f\:ita por meio de uma válvula elétrica injetora de combustível VEIC inserida no cabeçote

do motor. Mantendo-se a pressão da linha de alimentação do gás constante, através de

uma válvula redutora, a quantidade de gás natural injetado no cilindro era ajustada

eletronicamente variando-se o tempo de abertura da válvula de dosagem de combustível

VE/C.

Um dinamômetro corrente de Foucaut foi utilizado para frenagem do motor.

Sensores de temperatura e pressão foram inseridos no motor em pontos estratégicos, que

adicionados a medidas de torque, rotação, consumo de ar e combustível, avanço de

centelha, tempo e ponto de injeção permitiram o monitoramento dos ensaios.
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Tal monitoramento foi realizado por um sistema de aquisição de dados

computadorizado que mantinha em meio magnético de armazenamento um histórico do

ensaio.

Para medição do consumo de ar aspirado, foi acoplado ao coletor de admissão do

motor de testes, um sistema de tambor para equalização e amortecimento das pulsações

do fluxo de ar, com placa de orificio calibrado e manômetro diferencial.

A Tabela 6.3, fomecida pela PETROBRÁS DISTRIBUIDORA, mostra as

principais especificações do gás natural utilizado nos testes realizados.

TABELA 6.3- Esoecificacões ri\) GNC- -

Metano 90,20

Etano 6,96

Propano 1,69

Butano 0,23

Nitrogênio 0,55

Dióxido de Carbono 0,26

Outros 0,11

PCS (Kcal/Nmj) 9,342
Densidade Relativa 0,616 .

Peso Molecular 17,83

Obs: a 200C e 1,033 Kgf/cm2, composição vol. (%)
.

Paulo Martins
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Foi ainda desenvolvido no laboratório um sistema de medição do tipo

gravimétrico, para medição do consumo de gás natural do motor de testes. O sistema

gravimétrico foi inserido na linha de alta pressão de GNC, entre os reservatórios de

armazenamento de gás e a válvula redutora de pressão e apresenta resolução de 1 grama.

O motor de testes foi submetido a ensaios de plena carga, em regime permanente,

nas rotações de 2000 a 4000 com incrementos de 200 RPM. Inicialmente, o motor foi

ensaiado com carburação de gasolina. Numa segunda etapa, foram realizados os ensaios

de plena carga com injeção de gás natural no coletor de admissão e finalmente, numa

terceira etapa, foram feitos ensaios de plena carga com injeção de gás natural diretamente

no cilindro do motor. Nos ensaios de injeção direta, a pressão de injeção foi limitada na

máxima pressão de funcionamento da v"EIC (8,.5 bar) O avanço de centelha, o

sincronismo da injeção e a dosagem do combustível foram ajustados em cada rotação de

ensaio para a condição de melhor torque observado (MTB). Todos os ensaios

dinamométricos, foram realizados com base nos procedimentos estabelecidos na norma

ABNT 5484.

r

.
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- -6.2 - DESCRIÇAO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇOES

Para realização dos ensaios dinamométricos e obtenção das curvas características

de desempenho do motor funcionando com injeção direta de gás metano, foram

desenvolvidos e/ou incorporados ao banco dinamométrico, além da instrumentação e

equipamentos já existentes, os seguintes equipamentos:

- Conjunto de injeção direta de gás natural;

- Módulo eletrônico de controle da injeção de gás natural;

- Sistem? de armazenamento e medição do consumo de gás natural;

- Sistema de ignição transistorizada;

- Sistema proteção e acoplamento motor-dinamômetro;

- Sistema de aquisição de dados computadorizado.

A seguir, são apresentados detalhes construtivos e de funcionamento do conjunto

de injeção direta de gás natural, do módulo eletrônico de gerenciamento da injeção de gás

natural, da ignição transistorizada adaptada ao motor de testes e também do sistema

gravimétrico de medição do consumo de gás natural do motor de testes, desenvolvidos

no presente trabalho.
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6.2.1 - Sistema de Injeção Direta de Gás Natural

A estratégia de injeção direta de gás natural, proposta no presente trabalho,

caracteriza-se por utilizar uma válvula elétrica injetora de combustível VEIC em série

com uma válvula de retenção, para injeção de gás natural, a baixas pressões, diretamente

na câmara de combustão de um motor ciclo Otto.

Dentre as vantagens do sistema de injeção direta de gás natural a baixas pressões,

proposto no presente trabalho, destacam-se a maior utilização da carga útil de gas natural

armazenada nos cilindros de alta pressão e o baixo custo do conjunto de injeção direta,

uma '.'~Z qu~ pl)d~-~~ utili7~r r'~r;.; dosagem do gás natural no cilindro do motor,

simplesmente uma válwla elétrica injetora de combustível VEIC de um sistema

convencional de injeção indireta.

No sistema de injeção direta proposto, a quantidade de combustível injetado por

ciclo é controlada ajustando-se o tempo de abertura da válvula solenóide VEIC, para uma

pressão de injeção constante. A cada ciclo motor, tem-se um único período de injeção,

sendo o tempo de injeção e o início da injeção ajustados eletronicamente. O combustível

é injetado no cilindro de modo sincronizado com o curso de admissão.

A Figura 6.2 apresenta esquematicamente o sistema de controle e monitoramento

da injeção direta de gás natural direta de gás natural que, juntamente com o diagrama da

Figura 6.1 permitem descrever o princípio de funcionamento deste sistema de injeção.
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morto superior no final do penodo de admissão. Posteriormente, para estabelecer o

regime de plena em altas rotações do motor, houve a necessidade de um novo ponto de

sincronismo, desta feita, com o ponto morto inferior do curso de admissão. Atuando-se

nos potenciômetros do (:MEC), ajusta-se, respectivamente, o tempo de injeção e o inicio

da injeção. Os 02 potenciômetros do (:MEC) foram selecionados para possibilitar,

respectivamente, um ajuste preciso da quantidade de combustível injetada e uma ampla

variação do inicio da injeção, garantindo o funcionamento do motor desde a condição de

marcha lenta até a condição de plena carga em todas as rotações de ensaios do motor.

A Figura 6.3, mostra um diagrama do conjunto de injeção direta de gás natural,

com indicação dos principais componentes. O gás natural chega ao (CID) com uma

- d 85 b A od d d ' fl . ' d '1 1 1 ,., '~r.-.T"'" '. .. pressao e, ar. quann a e e gas que UI atraves a Vc1JVUJc1 ~ülc;iiuíúc; \ VJ.:..1'-'} c

controlada eletronicamente pelo (rvIEC). Quando a pressão do gás a montante da válvula

de retenção é suficiente para mantê-Ia aberta, o gás flui naturalmente para a câmara de

combustão do motor. Caso contrário, a válvula de retenção fecha cessando o penodo de

injeção de gás. O circuito de refrigeração é de fundamental importância e tem como

finalidade retirar o excesso de calor, garantindo a integridade dos componentes (anéis de

vedação, VEIC, válvula de retenção) e evitando variações dimensionais que poderiam

acarretar um funcionamento irregular destes elementos.

A válvula solenóide (1) de dosagem do combustível da Figura 6.3, é do tipo

normalmente fechada. Quando energizada, o campo magnético estabelecido pela bobina

do solenóide vence a ação da mola interna, deslocando verticalmente sua haste da sede
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cerca de 0,1 mm e permitindo assim, a passagem do gás, sob pressão, através do espaço

anular entre a haste e sua sede, até a antecâmara, a montante da válvula de retenção.
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o diagrama de corpo livre da válvula de retenção do conjunto de injeção direta,

mostrado na Figura 6.4, permite estabelecer com detalhes, o período de injeção de gás

natural na câmara de combustão do motor de testes.

1 Fg

1 p

1 Fa

lFQ

lP

i Fm
i Fa
i Fc

i Frn

i Fc

(b) Repouso(a) l~jeção

Fg - Força do Gás Fa - Força de Atrito

P - Peso da Haste da Válvula Fc - Força dos Gases de Combustão

Frn - Força da Mola

FIGURA 6.4 - Diagrama de Corpo Livre da Válvula de Retenção do
Conjunto de Injeção Direta de Gás Natural.



Cleiton Rubens Formiga Barbosa - Tese de Doutorado - USP - EESC -1997. 116

Quando a força do gás (Fg) na antecâmara supera a ação da mola (Fm), a força de

pressão (F c) da câmara de combustão a e as forças de fricção (F a) ali existentes, a válvula

de retenção abre e o gás flui para o interior do cilindro do motor. Quando, a força de

pressão da câmara de combustão mais a ação da mola vence a forca do gás da

antecâmara o peso (P) do sistema mola-válvula de retenção, a válvula de retenção fecha,

cessando o escoamento de gás natural para o cilindro do motor e, ao mesmo tempo,

evitando que os gases queimados na câmara de combustão do motor, penetrem na

antecâmara a jusante da válvula solenóide (VEIC).

6.2.2 - Módulo Eletrônico de Controle da Injeção

A Figura 6.5, apresenta o diagrama elétrico da unidade de gerenciamento

eletrônico desenvolvida para controlar a injeção de gás natural no motor de testes. Este

circuito elétrico consiste de dois estágios, o primeiro tem como finalidade fazer o

sincronismo da injeção de gás natural, isto é, definir o melhor momento para iniciar o

periodo de injeção. O segundo estágio do circuito, tem como função definir a quantidade

de combustível a ser liberado em cada periodo de injeção de gás natural. o sincronismo e

a dosagem do combustível foram realizados atuando-se nos dois potenciômetros do

circuito.
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6.2.3 - Sistema de Ignição Transistorizada

Nos ensaios de otimização de um motor ciclo Otto, se faz necessário ajustar, além

da razão ar-combustível, o avanço de centelha para propiciar uma queima mais eficiente

do combustível, com maior economia de combustível e menor índice de emissão de

poluentes na descarga do motor.

O sistema original de ignição por magneto do motor de testes, não apresentava

dispositivos de avanço de centelha, impossibilitando portanto, a otimização do avanço de

centelha para operação com injeçã) c le gás natural. Inicialmente, foram propostos e

construídos dois mecanismos para variar o avanço da centelha mediante o deslocamento

angular do magneto sobre o volante do motor.

No primeiro protótipo, a base de fixação do magneto, em aluminio (material não

ferroso), era presa a um disco que deslizava em outro disco guia fixado na carcaça do

motor. No segundo protótipo, um mancal foi acoplado à arvore de manivelas do motor,

através de dois rolamentos cênicos. Uma aste com suporte de aluminio fixa no mancal,

prendia o magneto. Tais mecanismos, não atenderam as exigências de controle,

desregulando com freqüência em virtude da grande força de atração do magneto e da

vibração transmitida pelo funcionamento motor, principalmente em baixas rotações e

cargas elevadas.
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Por estas razões, o sistema original de ignição por magneto do motor de testes,

foi retirado e substituído por um sistema de ignição transistorizada de um veículo de

série. Na adaptação da ignição transistorizada, um rotor em forma de setor circular, com

meia volta de comprimento" fixado ao volante do motor" juntamente com um sensor

indutivo incorporado ao mancal do protótipo 2, descrito anteriormente, comandavam a

ignição.

. - Sensor Magnético

1 - Rotor 4 - Bobina

2 - Mecanismo de Avanço

3 - Módulo de Ignição

5 - Vela de Ignição

6 - Bateria

FIGURA 6.6 - Diagrama Esquemático do Sistema de Ignição
transistorizada com Mecanismo de Controle do
Avanço da Centelha

A Figura 6.6, apresenta o sistema de ignição transistorizada adaptado ao motor

de testes. Estando o motor em funcionamento, a face (a) do rotor (1) ao passar a frente
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do sensor magnético (2) liga o circuito primário da bobina de ignição (3) que permanece

energizada até que a face (b) do rotor passe a frente do senso r magnético. Neste instante,

o circuito primário é interrompido bruscamente induzindo no secundário da bobina de

ignição uma alta tensão que promove o centelhamento na vela de ignição (5).

Uma manete de passo micrométrico (6) articulada no suporte do sensor

magnético, permite ao operador regular à distância (da sala de controle do dinamômetro),

o avanço da centelha.

6.2.4 - Sistema Gravimétrico de Medição do Consumo de Gás Natural

Nos Ensaios de motores de combustão interna, a determinação do consumo de

combustível é fundamental para avaliação do desempenho e capacidade de transformação

da energia química do combustível em energia mecânica disponivel no eixo. O consumo

de combustível pode ser medido em base volumétrica ou mássica. Para combustíveis

gasosos, a medição direta de massa é mais recomendada e, em muitos casos, de fácil

calibração e operação.

A Figura 6.7, permite descrever o princípio de funcionamento do sistema de

medição gravimétrico desenvolvido neste trabalho, para determinação da massa de gás

natural consumida pelo motor de testes.
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- Contrapeso 4 - Tubulação em Espiral

2 - Estrutura em Pórtico 5 - Balança Digital

3 - Cilindro de Gás Natural

FIGURA 6.7 - Sistema de Medição do Consumo de Gás Natural.

o sistema de medição gravimétrico foi inserido na linha de alta pressão de gás

natural, entre os reservatórios de arrnazenamento e a válvula redutora de pressão. Os

contrapesos eliminam o peso morto do cilindro de medição. Estando a válvula de

bloqueio (VB) fechada, a massa de gás consurnida pelo motor, em um determinado

intervalo de tempo, é medida com uma balança digital. Os trechos de tubulação em

espiral confere ao cilindro de medição movimento livre ( quase sem nenhuma restrição)

na direção vertical, de modo que pequenas variações de massa no cilindro de medição

podem ser detectadas com uma balança de precisão.
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A curva de calibração do sistema gravimétrico foi construída adicionando-se e

retirando-se pesos padrão sobre c cilindro de medição.

Nas Figuras de 6.8 a 6.22, para uma melhor percepção e caracterização, por parte

do leitor, dos equipamentos e dispositivos de medição, de controle e de monitoramento

utilizados, são apresentadas fotografias de diversos subconjuntos do experimento,

destacando-se os principais componentes.

t-

o



123Cleiton Rubens Fomliga Barbosa - Tese de Doutorado - USP - EESC - 1997.

6

1 - Motor

2 - Acoplamento Motor-Dinarnômetro

3 - Válvula Redutora de Pressão de GN

4 - Dinarnômetro Corrente de Foucaut

5 - Bateria de Ignição

6 - Sistema de Medição de Ar

FIGURA 6.8. - Vista Geral do Motor no Dinarnômetro.
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1 - Controle Eletrônico da Injeção 7 - Display da Célula de Carga

8 - Placas de Aquisição2 - Controle do Dinamômetro

3 - Manete do Acelerador 9 - Microcomputador 486 DX4

4 - Osciloscópio 10 - Impressora Matricial

5 - Psicrômetro 11 - Controle do Avanço da Centelha

6 - Amplificador do Sensor A VL

FIGURA 6.9 - Bancada de Controle e Monitoramento.
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5 - Orificio do Circuito de Refi'igeração

6 - Rosca de Fixação no Cabeçote

7 - Corpo do Porta Injetor

8 - Conexão de Entrada de GN

1 - Chicote de Alimentação da VEIC

2 - Válvula Elétrica Injetora de Combustível (VEIC)

3 - Presilha da VEIC

4 - Parte Interna do Porta Injetor

FIGURA 6.10 - Conjunto de Injeção Direta de Gás Natural.
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5 - Válvula Eletrica Injetora de Combustível (VEIC)

6 - Presilha da VEIC

7 - Anéis de Vedação

1 - Corpo do Porta Injetor

2 - Parte Interna do Porta Injetor

3 - Válvula de Retenção

4 - Sede da Válvula de Retenção

FIGURA 6.11 - Vista Lateral dos Componentes do Conjunto de Injeção Direta de GN.
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I - Presilha da VEIC

2 - Anéis de Vedação

3 - Chicote de Alimentação da VEIC

4 - Corpo do Porta Injetor

5 - Parte Interna do Porta Injetor

6 - Sede da Válvula de Retenção

7 - Válvula de Retenção

8 - Válvula Elétrica Injetora de Combustível (VEIC)

FIGURA 6.12 - Vista de Topo dos Componentes do Conjunto de Injeção Direta de
Gás Natural.



r"

6 - Sinal do Período de Injeção e Sincronismo

7 - Sinal do Avanço de Centelha
. . .8 - Sinal do AngulO na Arvore de ManIvelas

9 - Interruptor Liga/Desliga

I - Sinal de Pressão Indicada

2 - Potenciômetro do tempo de Injeção

3 - Potênciômetro de Sincronismo da Injeção

4 - Pulsos de Injeção não Sincronizados

5 - Sinal de Volume/ Rampa do Sensor A VL

FIGURA 6.13 - Vista Superior da Unidade de Gerenciamento Eletrônico da Injeção
de GN com Sinais de Monitoramento da Injeção e Ignição
Transistorizada do Motor de Testes.
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1- Potenciômetro

2 - CI 555

3 - Capacitores

4 - Placa de circuito impresso

FIGURA 6.14 - Vista Inferior do Sistema de Controle da Injeção de Gás Natural.
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rn~
1 - Conjunto de Injeção Direta de GN

2 - Tubulação de Gás

6 - Sensor de Pressão lndicada

7 - Termopar do Escapamento

8 - Ponto de Injeção Direta de GN3 - Vela de Ignição

4 - Ponto de Injeção de GN no Coletor 9 - Refrigeração do CID

5 - Carburador

FIGURA 6.16 - Vista Superior do Motor de Testes.



6 - Módulo de Ignição

7-Bobina

1 - Cabo de Vela

2 - Vela de Ignição

3 - Rotor 8 - Manca}

9 - Manete do Avanço da Centelha4 - Sensor Magnético

5 - Pinça da Estroboscópica

FIGURA 6.17 - Sistema de Ignição Transistorizada.
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rn

1 - Conjunto de Injeção Direta de Gás Natural

2 - Sensor Magnético de Comando da Injeção
, .3 - Arvore de Maruvelas

FIGURA 6.18 - Vista Posterior do Motor.
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1 - Estrutura em Pórtico

2 - Contrapesos

3 - Cilindro de Medição de GN

4 - Válvula de Bloqueio de Gás

5 - Válvula de Abastecimento

6 - Cilindros de Armazenamento de GN

7 - Balança Digital

FIGURA 6.19 - Sistema de Medição do Consumo de Gás Natural.





[§]

1 - Termômetro

2 - Banho Tennostático

3 - Tubulação de Água

4 - Trocador de Calor

5 - Tubulação de GN ( entrada)

6 - Tubulação de GN (saída)

FIGURA 6.21 - Sistema de Aquecimento de Gás Natural para o Motor.



[IJ

@

rn
1 - Tanque de Gasolina 3 - Manômetro Diferencial

2 - Bureta Graduada 4 - Higrômetro

FIGURA 6.22 - Sistema de Medição do Consumo de Gasolina.
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CAPÍTULO 07 - RESULTADOS E ANÁLISE

7.1- SISTEMA DE INJEçÃO DIRETA DE GÁS NATURAL

Nos testes iniciais de avaliação do conjunto de injeção direta de gás natural,

inserido no cabeçote do motor ensaiado, os principais problemas encontrados foram

." ~nm rpl;,~ão a estanqueidade e a ocorrência de ruídos elétricos qü~ iiit~-;f~~w :-.~

controle eletrônico da injeção, promovendo pulsos de injeção não sincronizados e

indesejáveis.

A estanqueidade do conjunto de injeção, refere-se à vedação entre o

combustível gás natural, a água de refrigeração do conjunto de injeção e os gases da

câmara de combustão. O problema da estanqueidade do conjunto de injeção foi

resolvido, reforçando-se o sistema de vedação mediante o aumento do número de

anéis de vedação. No total, foram utilizados 06 anéis de vedação para assegurar a

estanqueidade do sistema.

A interferência de ruídos elétricos na injeção, provenientes do sistema de

ignição do motor, somente foi resolvido mediante a mudança da posição do conjunto

de injeção para uma posição mais afastada da vela de ignição e pelo emprego de

filtros capacitivos na unidade de gerenciamento eletrônico da injeção e utilização de
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cabo de vela de ignição resistivo. A Figura 6.16. , mostra as diferentes posições de

instalação do conjunto de injeção direta no cabeçote do motor de testes.

Após a solução destes problemas, foi possível estabelecer o regime de plena

carga nas rotações de ensaio, entre 2000 e 3000 rpm. Entretanto, nas altas rotações,

devido às limitações dimensionais da VEIC1, o conjunto de injeção operando na

pressão máxima e maior largura de pulso possível, não fornecia combustível

suficiente para estabelecer o regime de plena carga. Para solucionar tal impasse, o

sincronismo da injeção foi modificado, possibilitando assim, aumentar a largura

máxima de pulso de injeção (duração da injeção) por ciclo. O sensor magnético de

comando da injeção que antes era sincronizado com o PMS do curso de admissão,

~ ../ passou então, à posiçãn do PMT no inicio do curso de exaustão. Tal modificação

surtiu efeito, e assim, f J: possível estabelecer o regime de plena carga em todas as

rotações de ensaio.

Para avaliar o inércia da válvula de retenção no processo de injeção, o motor

foi ensaiado em regime de plena carga e em todas as rotações de ensaio, com o

conjunto de injeção de GN, inserido no coletor de admissão, à montante da válvula

borboleta do acelerador, operando a 8,5 bar de pressão, com e sem válvula de

retenção. Os resultados mostram um aumento percentual de 7 a 16%, majorado com

o aumento da rotação do motor, na largura de pulso da injeção, para estabelecer o

melhor torque em cada rotação de ensaio. O torque do motor nas duas situações

permaneceu inalterado, uma vez que, a injeção de GN poderia ser realizada

1 A Válvula eletrônica injetora de combustivel (VEIC) utilizada no experimento era de um motor a

álcool 1.8 litros. Para injeção de GN, foi ajustado o "GAP" da VEIC para condição de melhor
resposta do motor em termos de torque a 3000 rpm.
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praticamente durante todo o ciclo motor. O combustível injetado após o fechamento

da válvula de admissão, permanecia no coletor de admissão, sendo queimado no ciclo

posterior.

7.2 - DESEMPENHO DO MOTOR

As curvas de desempenho apresentadas nas Figuras 7.1 a 7.8 permitem

visualizar o desempenho do motor de testes funcionando em regime de plena carga,

com injeção eletrônica de gás natural a baixas pressões na câmara de combustão, ou

com injeção eletrônica de gás natural. i1 iilunlante da válvula borl~')leta do acelerador,

no coletor de admissão, ou ainda com gasolina ca; burada. As curvas apresentadas

foram obtidas, a partir dos dados experimentais, por regressão polinomial

empregando-se o método dos mínimos quadrados. Os coeficientes de correlação (R1,

são apresentados do lado esquerdo das respectivas curvas de regressão.

Nas planilhas de ensaio 7.1 a 7.6, são apresentados dados experimentais

correspondentes (medidos e calculados) do motor de testes operando com injeção

direta de GN, injeção de GN no coletor de admissão ou ainda com carburação

convencional de gasolina, para o regime de plena carga.

O monitoramento do motor com injeção direta de GN no curso de admissão,

durante a variação de alguns parâmetros de operação tais como: razão ar-

combustível, avanço da centelha, sincronismo da injeção, pressão de injeção etc,

permitiu fazer as seguintes observações:
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a) O ajuste do avanço da centelha aumenta o torque e a potência do motor,

melhorando o consumo específico de combustível;

b) O torque do motor é muito sensível à razão ar-combustível, a qual era ajustada

eletronicamente, controlando-se a quantidade de gás natural injetado.

c) O sincronismo da injeção também causa grandes variações no torque do motor. O

melhor torque do motor foi obtido com o inicio da injeção ocorrendo na parte final do

curso de exaustão, durante o período de cruzamento das válvulas.

d) A avanço da injeção de GN, isto é, a injeção mais cedo no curso de admissão,

muito provavelmente, melhorava o processo de formação da mistura ar-GN dentro

do cilindro, proporcionando uma mistura mais homogênea. Porém, parte do

combustível injetado durante o cruzamento de válvulas, escoava pela jaLeJa de

exaustão, contribuindo assim para um aumento do consumo específico e redução do

rendimento global, conforme ilustram as Figuras 7.4 e 7.5, respectivamente.

e) A injeção direta durante o curso de compressão, como era pretendido inicialmente,

não foi possível em virtude das características geométricas e da baixa turbulência da

câmara de combustão em " L" do motor ensaiado. O GN, quando injetado na

compressão, formava ali misturas demasiadamente ricas, além do limite de

inflamabilidade. O corte repentino do motor, ou melhor, a queda brusca de torque era

visível quando a injeção de GN começava a entrar no curso de compressão.

t) A válvula eletrônica injetora de combustível (VEIC), mesmo operando com a

pressão de injeção máxima de 8,5 bar, necessitava utilizar praticamente todo o curso

de admissão para estabelecer o regime de plena carga.
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g) Na injeção direta, sincronizada com o curso de admissão, o tempo disponível para

injeção de gás natural (GN) diminuía com o aumento da rotação do motor. Ao mesmo

tempo, as necessidades de combustível cresciam, pois as quantidades de ar aspírado

pelo motor aumentavam com a elevação da rotação do motor, conforme ilustram as

Fíguras 7.7 e 7.8, respectivamente.

Os dados de potência e torque máximos especificados pelo fabricante foram

obtidos experimentalmente, atestando o bom estado do motor.

No regime de plena carga, o motor com injeção de GN, apresentou uma queda

de potência e torque da ordem de 20% em relação à operação com gasolina, estando

compatível com os dados encontrados na literatura.

Esta pe~dê de potência e torque observada pode ser atribuída principalmente a

menor eficiência volumétrica do motor a gás (em média 8% de queda em relação à

gasolina), ao maior conteúdo energético da mistura ar-gasolina e também a baixa taxa

de compressão do motor de testes a qual não permite o melhor aproveitamento das

propriedades do metano.

A queda, já esperada, do torque e potência do motor funcionando com injeção

no coletor de GN pode, conforme já citada na literatura, ser recomposta melhorando-

se o rendimento térmico através do aumento da taxa de compressão para adequá-Ia ao

uso do GN.

Apesar do projeto original do motor não ser adequado ao GN, observou-se

um rendimento global 46% superior à gasolina. Tal fato é atribuído ao controle e

formação mais homogênea da mistura ar-GN e ao excesso de gasolina liberado pelo
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carburador, uma vez que os orificios calibrados "gicleaus" de passagem da gasolina

disponíveis e utilizados, são recomendados para operação do motor ao nível do mar,

aonde normalmente o motor respira melhor, isto é, admite mais ar e portanto

necessita de mais combustível para desenvolver maiores potências.

O rendimento térmico de um motor de quatro tempos pode também ser

otimizado aumentando-se a densidade do ar de admissão por meio de

superalimentadores, turboalimentadores ou ainda reduzindo-se as restrições

aerodinâmicas ao fluxo de ar de admissão, através da otimização do projeto do

sistema de admissão, aumento do número de válvulas ou otimização do diagrama de

válvulas.

Uma outra possib~!!d?-'1~ d~ !!!.?~!'!'i~?~~f:J 'if:J !"~!'-'i~~jlento volumétrico, consiste

na injeção direta de combustível a altas pres85es, durante o estágio final do curso de

compressão. Atualmente, esta técnica é alvo de pesquisas nos países como Japão,

EUA e Alemanha, inclusive utilizando-se combustíveis líquidos e gases liqüefeitos

(hidrogênio ).

,
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CAPÍTULO 08 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES

8.1 - CONCLUSÕES

. A partir dos fundamentos teóricos apresentados e resultados experimentais

obtidos nesta pesquisa, pode-se estabelecer as seguintes conclusões:
,

.t) () conjunto de injeção direta (CID), desenvolvido para injetar GN a baixas

pressões no cilindro do motor, funcionou satisfatoriamente, permitindo uma operação

regular (suave) do motor desde a condição de marcha lenta até o regime de plena

carga do motor.

b) A principal limitação do CID consistia na baixa vazão de gás natural, a qual

era uma característica da VEIC utilizada, sendo necessário um longo período de

injeção para o estabelecimento do regime de plena carga do motor de testes.

c) O módulo de gerenciamento eletrônico, desenvolvido para gerenciar a

injeção de GN, quer seja no cilindro ou no coletor de admissão do motor de testes,

atendeu plenamente as expectativas de controle, uma vez que possibilitava o ajuste

preciso da quantidade de GN requerido pelo motor, nos diferentes regimes de

operação.
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d) Além da limitação da vazão da VEIC, a estratificação da carga no cilindro

do motor, decorrente da geometria e da baixa turbulência da câmara de combustão do

motor de testes, impossibilitaram que parte do período da injeção direta de GN fosse

realizada no curso de compressão, como era pretendido inicialmente.

e) A injeção direta de GN, realizada durante o curso de admissão, resultou

num ganho de rendimento volumétrico do motor da ordem de 3,74 % com relação à

injeção de GN no coletor de admissão. Em comparação com os ensaios de gasolina

carburada, a injeção direta de GN apresenta uma queda de rendimento volumétrico da

ordem de 6,5 %.

t) Apesar do ganho de rendimento volumétrico do motor operando com

injeção direta de GN ~m !"e!aç~':J ? :!'oj~~.~c d~ G~T !'ou coletor de admissão, a potência e

o torque do motor, nas duas versõe3, permaneceram praticamente os mesmos até

3500 rpm. Porém, em rotações mais elevadas, devido ao menor tempo disponível para

injeção no cilindro e às limitações de vazão da VEIC utilizada, a quantidade de GN

introduzida no cilindro do motor de testes, não era o suficiente para queimar todo o

oxigênio, resultando numa queda brusca de potência e torque do motor.

Enfim, os resultados obtidos nesta pesquisa, com o motor operando com

injeção direta de GN a baixas pressões, mostram que existe uma perspectiva de

aumento de potência do motor utilizando esta técnica de injeção.
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.

~ 8.2 - SUGESTÕES

Para trabalhos futuros com injeção direta de GN a baixas pressões,

recomenda-se observar os seguintes itens:

a) Utilizar válvulas injetoras combustível (VEICs) que proporcionem maiores

vazões de GN, reduzindo o período de injeção de combustível necessário para

estabelecer o regime de piena carga do motor ou ainda, desenvolver VEICs.
específicas para este fim.

.

b) Utilizar sistemas de injeção direta de GN de baixas pr ,',ssões em motores

com câmara de combustão de alta performance.

c) Avaliar e comparar as emissões, principalmente de NOx, do motor

funcionando com injeção direta de GN, proposto no presente trabalho, em relação a

injeção convencional de GN no coletor de admissão.

"

.
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ANEXO A - FÓRMULAS UTILIZADAS PARA DETERMINAÇÃO DOS

PARÂMETROS DE DESEMPENHO DO MOTOR DE TESTES

APRESENTADOS NAS PLANILRAS 7.1 A 7.8.

As fórmulas utilizadas para determinação dos parâmetros de desempenho do

motor ensaiado, serão apresentadas na mesma ordem em que aparecem nas planilhas

de ensaio.

l-TORQUECORRIGmO

T= 4,45.Lcc +0,07 (A-I)

T = torque corrigido (N.m)

,-
Lcc = leitura na célula de carga (N.m)

2 - POTÊNCIA EFETIVA OBSERVADA ..

P = --~ (A-2)
9549,3
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P = potência efetiva observada (kW)

. N = velocidade angular média do motor (rpm)

9549,3 = constante do dinamômetro

3-TORQUEREDUZmO

Tr=la.T (A-3)

Tr = torque reduzido {N.m)

fa= Fator de redução (adm)

4 - POTÊNCIA REDUZmA

Pr = la'P (A-4)

Pr = potência reduzida (kW)

y

fa= Fator de redução (adm)

onde:

(99)1'2(273+t )O'6 Ia = . (A-5)

ps 298

- b 1 { [21,106-(5345,5/(1II+273))! O49( ) pb } (A 6)ps-p -- e - ts-tu - -75 ' 100
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. pS = pressão do ar seco (kPa)~

"
. pb = pressão barométrica (kPa)~
r

ts = temperatura de bulbo seco (oC)~

tu = temperatura de bulbo úmido (OC).

5-RENDIMENTOVOLUMÉTRICO

1] = 2ma (A- 7)
v P .V d.N

a,O

llv = rendimento volumétrico (adm)

ma = vazão mássica de ar corrigido aspirado pelo motor (kg/min)~

Pa,o= densidade do ar atmosférico (kg/m3)~

V d = volume deslocado pelo pistão durante um curso (m3)~

,-
N = velocidade angular média do motor (rpm)

6 - RENDIMENTO GLOBAL

P
17 = (A-8)

v mf'PC! f



Cleiton Rubens Formiga Barbosa - Tese de Doutorado - USP - EESC - 1997. 184

11g = rendimento global (adm)

P = potência do motor (kW)

PCIf = poder calorífico superior do combustível (KW /Kg)

7 - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

a) Consumo de Gás Natural

:t (ml -mi
)t - t.l1Í = k=l I I (A-9)

gnc n

I1Ígnc = vazão mássica dt.: GN consumida pelo motor (kg/s)~

mi = massa de GN no instante inicial t=ti (kg)~

mf = massa de GN no instante final t=tf (kg)~

n = número de medições efetuadas em cada ponto de ensaio.

,-

b) Consumo de Gasolina

n (VI -~
JL t~ .Pgas

l1Í = k=l I I . (A-I O)
gas n

I1Ígas = vazão mássica de gasolina (kg/s)~

Vi = volume de combustível no instante t=ti (m3)~
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. V if = volume de combustível no instante t=tr (m3);
~

. pgas = densidade da gasolina nas condições de ensaio.
r

n = número de medições efetuadas em cada ponto de ensaio.

S - CONSUMO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

m
s/c = -L (A-lI)

P

,., sfc = consumo específico de combustível, (gikW.h);

.
, m' =vaza-o ma' ssl' cadecombust~,,~í ,..n"~llm;,:j~ (rr/h ) '

f ~---~--, 'o-",

P = potência observada, (kW);

9 - CONSUMO DE AR CORRIGmO

O vazão mássica de ar consumida pelo motor foi determinada utilizando-se um

instrumento padrão que consiste de um tambor para equalização do fluxo de ar,

contendo uma placa de orificio calibrado, termopar e manômetro diferencial de coluna

dágua. A partir da medida de depressão, utiliza-se ábacos fornecidos pelo fabricante

para determinação da vazão mássica de ar reduzido (corrigido para as condições

I
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padrão). Os fatores de correção de temperatura, pressão barométrica e umidade são

apresentados nos ábacos fornecidos pelo fabricantel.

ma,r = ma ,kt.k p.kw (A-I2)

ma ,r = vazão mássica de ar reduzida, (kgih);

ma = vazão mássica de ar aspirado pelo motor, (kgih);

kt = coeficiente de correção para temperatura, (adm);

kp = coeficiente de correção para pressão, (.?dm);

kw = coeficiente de correção para umidade, (adm).

10 - RAZÃo AR-COMBUSTÍVEL

A/F = (ma,r/m!) (A-I3)

NF = razão ar-combustível, (adm)

f'

ma,r = vazão mássica de ar reduzida, (kgih);

m! = vazão mássica de combustível consumi da, (gih);

I Manual de Instalação e Operação do Medidor de Ar M-500 da GO-POWER SYSTEMS



Cleiton Rubens Formiga Barbosa - Tese de Doutorado - USP - EESC - 1997. 187

ANEXO B - EQUAÇÕES GERAIS APLICADAS EM SISTEMAS

TERMODINÂMICOS ABERTOS.

Na modelagem de um motor de combustão interna, é muito freqüente

considerá-lo como um sistema termodinâmico aberto. Nestes modelos, as equações

conservativas de energia e de massa são expressas comumente em função do tempo

ou do ângulo trigonométrico no eixo de manivelas. A Figura B-l, apresenta um

diagrama tipicu ,1~ iiíli 5i~Lçtlla termodinâmico aberto.

. h m3h3
ml 1

FIGURA B-l - Sistema Termodinâmico Aberto.
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1 - EQUAÇÕES DA CONSERVAÇÃO DE MASSA

A taxa de variação de massa (m) dentro do volume de controle (V.C.) de um

sistema termodinâmico aberto é numericamente igual a soma líquida de fluxo de

massa que entra e sai do volume de controle:

m = ~m (B-1)I L.. J
j

por convenção o fluxo de massa que entra no V.C é positivo; e o fluxo de massa que

sai do V.C é negativo. Nesta análise, é conveniente definir a fração de combustível (f)

como (mIm), onde (mr) representa a massa de combustível ( ou o combustível

presente nos produtos da combustão) em lIT ~istema aberto. assim:

mf = ~(mf) = Lmf,j = Lmj!; (B-2)
J J

derivando a eq. (4.10) resulta:

I' = L( ~)(~ - I) ". (B-3)
J

a razão equivalente (cp) é definida como:

IfjJ = [(FI A)s(l-.f)] (B-4)
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Portanto, a taxa de variação da razão equivalente ($) é:

. 1 f'
i/> = ~.(l-=-fY (B-5)

2 - CONSERVAÇÃO DA ENERGIA

A primeira Lei da Termodinâmica aplicada ao volume de controle da Figura

B-1, pode ser expressa matematicamente como:

Ê = Q", - W+ LlÍljhj (B-6)
j

onde:

E = taxa de energia total do sistema~

Q", = taxa total de transferência de calor ao sistema~

W = pV = taxa de transferência de trabalho do sistema para o meio~

L lÍljhj = energia transferida pela massa (m) ao sistema.
j

O termo (E) da eq. (B-6) pode ser expresso como:

Ê = ~(mu) (B-7)
dt



CleUon Rubens Formiga Barbosa - Tese de Doutorado - USP - EESC - 1997. 190

ou

E = ~(mh) - ~(pV) (B-8)
dt dt

más:

u= u(T,p,fjJ) (B-9)

h = /1(T,p,fjJ) (B-IO)

P = P(T,p,fjJ) (B-II)

assim, a taxa de variação de (u, h, p) podem ser escrito na forma:

" (ôa) . (ôa) . (ôa) " Q = ""8i T+ ~ p+ ~ fjJ (B-I2)

onde a pode ser u, p ou h.

Da lei dos gases ideal tem-se:

p=p.R.T ,. (B-I3)

pV = m.R.T (B-I4)

aplicando as eqs. (B-I3) e (B-I4) na eq.(B-I2) pra (p) e arrumando os termos

encontra-se:

. p ( V 1 ôp. m
)p=~ -V-p.~fjJ+-; (B-I5)
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substituindo a eq. (B-15) na equações da energia (B-8) e expressando Ê da eq. (B-6)

em termos de u, p e h e suas respectivas derivadas parciais, obtem-se:

. [ p ât (m V m t/J) di. ]/( dI C p ôt/J)T= R-n"ij; ;-V+~R -~t/J "8j+n.T.~ (B-16)

onde:

R=-R.T~+;( Q.+~mjhj-lim) (B-17)

Ta?
C = l+-.- (B-18)

Rõ/'

rlo1
D = l_E..:::::..::. (B-19)

Rêp

ou ainda:

. R' [ m( h ) V C'. 1 (r. . )]T=- - l-- fjJ+- mh-Q (B-20)
A' m R' V R' R'm J J W

J

f'
onde:

A' = ~+~~ (~-~
) (B-21)

õ/' ó'p/i/J p êp

.
R' = ~.t1~~ (B-22)

ó'p/êp

Paulo Martins
.

Paulo Martins
f'
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C' = ~+~~ (~_!!!:) (B-23)
ôtjJ Ôp I i:p p i:p

As eqs.. (B-l), B-3), (B-4), (B-15) e (B-16) ou (B-20) são muito utilizadas

em modelos de simulação de motores para determinação das propriedades do sistema

em função do tempo. Em algumas aplicações específicas, estas equações podem ser

substancialmente simplificadas.Para modelagem dos sistemas de admissão e exaustão,

ou ainda seções destes sistemas, o parâmetro V é nulo (zero) e os efeitos de

dissociação ( os termos Ôll/ i:p, rol i:p e a?1 i:p) são freqüentemente desprezados. Na

modelagem do cilindro, dural1te o curso de compressão, estes efeitos de dissociação

também são usualmente desprezados. REYWOOD (1988)

,.-

.

Paulo Martins
,.-

Paulo Martins
.

Paulo Martins
.
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ANEXO C - ANÁLISE DAS INCERTEZAS

1 - ANÁLISE DAS INCERTEZAS

Os principais parâmetros de desempenho de um motor de combustão interna,

são comumente expressos em termos das variáveis independentes apresentadas na

T~bel~ r-l

VARIA VEL EQUIPAMENTOS USADOS PARA FAIXA DE INCERTEZA
INDEPENDENTE MEDIÇÃO

Velocidade Angular Tacômetro analógico 0,15% I

Torque Célula de Carga 0,0606 2

Consumo de GN Balança e cronômetro digital 13

Consumo de ar Placa de orificio calibrado, termopar e 1% 4

manometro

I relativo ao fundo de escala do instrumento de medida. valor especificado pelo fabricante.
2 corresponde ao desvio padrão da variável independente extraído da curva de calibração.
3 idem.
4 erro máxímo estabelecido pela norma ABNT 8454, uma vez que o equípamento utilizado para

medição da variável em questão é padrão.
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As faixas de incertezas dos valores medidos de cada variável independente,

ilustradas Tabela C-I, foram obtidas por meio de curvas de calibração dos

equipamentos de medição utilizados ou mediante especificação do fabricante dos

instrumentos de medida.

A Tabela C-2, apresenta alguns parâmetros de desempenho do motor de

interesse no experimento, os quais são calculados a partir das variáveis mostradas na

Tabela C-I.

P ARÂMETRO DE VARIÁVEIS INCERTEZAS
DESEMPENHO INDEPENDENTES

Potê"cj" I Torquç, ~elu;:idade angular

Consumo específico de >I.!tência, Cons. Combustível
combustível

Rendimento volumétrico Consumo de ar, densidade,
velocidade angular

Rendimento global Cons. de combustível, potência

Um método muito utilizado para análise das incertezas das variáveis

dependentes tem sido proposto por Kline e McClintock.

Neste método, as incertezas das variáveis dependentes, são calculadas com

base nas incertezas das variáveis independentes, medidas experimentalmente.

HOLMAN (1994)

No método proposto por Kline e McClintock, a equação (c-I) é empregada

para determinar as incertezas das variáveis dependentes.
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r [( ôR ) 2 ( m ) 2 ( m ) 2]1/2 WR = ~Wl + ~W2 + 000 + ~wn (c-I)

'.

WR = incerteza da variável dependente;

R = variável dependente;

Xi = variável independente;

Wk = incerteza da variável independente (k);

n = número de variáveis independentes.

#'

.

Paulo Martins
r'.

Paulo Martins
#'

Paulo Martins
.

Paulo Martins
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FIGURA C.l - Curva de Calibração do Dinarnômetro.
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