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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO

O capítulo de introdução apresenta, de forma resumida, as necessidades operacionais de consumo
que motivaram o desenvolvimento do presente trabalho de dissertação de mestrado. Aqui são
apresentados os objetivos, a metodologia utilizada e um breve resumo dos sete capítulos que
constituem o presente texto.
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1.1.

INTRODUÇÃO
Desde a sua invenção no final do século XIX, o motor de combustão interna

tornou-se um dos principais elementos que impulsionaram os avanços tecnológicos
ao longo dos séculos XX e XXI. Dentre os diversos tipos de motores se destacou o
motor de ignição por compressão, geralmente utilizando o óleo diesel como
combustível. Ele está presente movimentando automóveis, caminhões, geradores
elétricos de trens e navios e utilizado como elemento motor de geradores em usinas
termelétricas, entre outras aplicações.
Com

a

vasta

utilização

destes

equipamentos

surgiram

algumas

desvantagens. A primeira delas foi ambiental, pois estes motores geram resíduos
para o meio ambiente, pois como resultado da combustão emitem CO, CO2, SO2,
NOx e materiais particulados entre outros componentes, todos nocivos ao
ecossistema da terra e a saúde humana. Uma segunda desvantagem é a
dependência do petróleo, pois hoje as novas reservas não compensam a extração,
de modo que está sendo considerado um período de esgotamento do petróleo,
matéria prima do óleo diesel, que pode em um século se esgotar, (Sachs, 2005).
A crise do petróleo nas décadas de 70 e 80, relatada por Barat & Nazareth
(1984), foi grande motivadora para que se procurassem novas alternativas de
energia e combustíveis.
O rigor das legislações ambientais aplicadas após os comprovados malefícios
da queima do diesel para a saúde humana veio a complementar esta necessidade.
(Ramos, et al. 2003)
Neste contexto, foram desenvolvidos alguns dispositivos para adaptar-se em
um motor diesel, para que estes consumissem menos óleo diesel, reduzindo a
emissão de poluentes. O Kit Diesel Gás, também conhecido como kit dual fuel surgiu
justamente para atender esta necessidade.
Em um futuro próximo, a aplicação deste kit, poderá ser uma opção a todos
os usuários de motor diesel, que busquem redução na emissão de poluentes, ou
possuam boa oferta de gás natural, caso de algumas usinas termelétricas, que
utilizam motores de combustão interna movidos a óleo diesel.
Neste trabalho, abordam-se os conceitos de confiabilidade e o quanto sua
aplicação é importante para a execução de um projeto. Na sequência, discorre-se
sobre o Kit Diesel Gás e discute-se através de árvores funcionais seu
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funcionamento. Baseado neste contexto, propõe-se uma metodologia para execução
da análise de confiabilidade do motor operando com kit diesel-gás, possibilitando a
avaliação de novos modos de falha introduzidos por este kit, os quais podem vir
reduzir a confiabilidade do motor.
Como estes são dispositivos em desenvolvimento, a grande dificuldade deste
trabalho, foi o sigilo das empresas sobre estes produtos. Segundo um fabricante, “o
projeto do kit é dedicado a cada tipo específico de motor, e como estão em
constante desenvolvimento, há algum receio em divulgar dados e componentes de
cada projeto”.
Nos resultados, apresentam-se os novos modos de falha do motor diesel com
o kit diesel gás, além de avaliação numérica da confiabilidade de cada item
adicionado ao motor conforme banco de dados constando na Military Standard
HDBK 217F (1991), e os propostos por Bloch & Geitner (1999) e Barringer &
Associates, Inc, (2010). Tal avaliação numérica permite definir alterações na
confiabilidade do motor diesel com o emprego deste sistema.

1.2.

OBJETIVO
Este estudo avalia o impacto sobre a confiabilidade do sistema de injeção de

combustível do motor diesel com a adição do kit diesel gás. Para tanto são
discutidos os principais novos modos de falha que serão introduzidos no motor e
avaliar os índices de confiabilidade dos principais componentes do dispositivo dual
fuel.
Neste trabalho o kit diesel gás avaliado é o kit diesel gás de terceira geração.

1.3.

METODOLOGIA
Inicialmente é realizado um estudo detalhado sobre o produto kit diesel gás

para que se possa ter conhecimento de sua função no conjunto motor diesel, assim
como entendimento da operação de seus componentes.
Uma proposta inicial é dividir o motor diesel em subsistemas e verificar em
qual subsistema o kit diesel gás é inserido e na sequência realiza-se a subdivisão do
kit diesel gás em subsistemas de acordo com a funcionalidade dos mesmos. Para
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tanto, realiza-se um levantamento e análise dos dados sobre funcionamento do
sistema como um todo e de seus itens e subsistemas.
Com isso pode-se levantar dados sobre a confiabilidade de alguns
importantes itens deste kit através do estudo de bancos de dados publicados em
referências bibliográficas. Ao final desta análise são construídas as árvores
funcionais do motor diesel antes e após a inserção do kit diesel gás, e também do
próprio kit diesel gás, possibilitando a comparação das mesmas.
Na sequência realiza-se a análise de falhas de cada item e subsistema do kit
diesel gás possibilitando a identificação da consequência das mesmas sobre a
operação do motor, empregando a análise do tipo FMEA. Considerando as principais
falhas analisadas do motor operando com kit diesel gás, executa-se a análise por
Árvore de Falhas (FTA), para verificar quais combinações de falha de componentes
básicos levam a ocorrência das mesmas. A partir desta análise são apresentadas
probabilidades de falhas para os novos modos de falha do motor diesel com a
inclusão do kit diesel gás e recomendações para a melhoria do projeto do motor,
visando reduzir a chance de ocorrência de falhas que causam a paralização do
mesmo.

1.4.

CONTEÚDO DO TRABALHO
O trabalho é dividido em sete capítulos conforme a seguinte sequência:


No capítulo 1 tem-se a introdução e motivação do trabalho, onde são
apresentados os motivos da realização deste, os objetivos pretendidos
e o conteúdo do mesmo.



No capítulo 2 apresenta-se a revisão bibliográfica, onde é apresentada
uma descrição dos principais trabalhos que tratam do tema
confiabilidade e suas contribuições para o entendimento das operações
realizadas.



No capítulo 3 são apresentados conceitos associados ao projeto e
operação do motor diesel, importantes para a execução deste trabalho.



No capítulo 4 é apresentado o kit diesel gás, seus componentes e
subsistemas. Neste capítulo serão apresentadas as árvores funcionais
do motor diesel pré e pós kit diesel gás.
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No capítulo 5 são apresentados os valores de confiabilidade das
principais peças do kit diesel gás e são discutidos os principais modos
de falha de um motor diesel na função diesel gás resultando na
construção das árvores de falha do kit diesel gás e na avaliação de sua
confiabilidade.



O Capítulo 6 é reservado para conclusões e recomendações deste
trabalho.



No Capítulo 7 tem-se a bibliografia consultada para a execução desta
dissertação.
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTO TEÓRICO I – CONFIABILIDADE

No presente capítulo é apresentado o conceito de confiabilidade e as ferramentas empregadas na
avaliação da confiabilidade de sistemas. Dessa forma, o leitor dispõe não apenas do fundamento
teórico, mas também de um levantamento de caráter introdutório dos termos utilizados pela
engenharia de confiabilidade e sua relação com a evolução da atividade de planejamento da
manutenção.
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2.1. Considerações Iniciais
Confiabilidade é um termo muito utilizado atualmente, muitas vezes de forma
equivocada, confundida com o conceito de qualidade.
Nas décadas iniciais do século 20, os conceitos de estatística estavam
consolidados e foram desenvolvidos propostas para aplicação para controle do
processo produtivo. Porém existiam apenas tímidos esforços para o cálculo de
probabilidade de falhas dos sistemas, durante a sua vida operacional.
Após 1930, com o rápido avanço da indústria aeronáutica, iniciou-se a
aplicação dos conceitos de estatística na fabricação de aviões, visando o controle do
processo produtivo através da redução de não conformidades na fabricação de
componentes e montagem das aeronaves, (Mizuno, 2010).
No período da Segunda Grande Guerra (1939 – 1945), se desenvolveram
grande parte dos conceitos de confiabilidade e sua aplicação em projetos, pois a
indústria bélica necessitava de grande eficiência nos projetos de engenharia, (Felix,
2006).
A partir deste momento a confiabilidade passou a ser fundamental para a
evolução dos projetos mecânicos. A indústria nuclear de geração de energia elétrica
ajudou a desenvolver estes conceitos, pois sua aplicação necessita de alta eficácia e
grande segurança operacional. Hoje, confiabilidade passou a ser pré-requisito de
projetos nucleares, aeronáuticos, automotivos e bélicos e seu conceito foi atrelado
às práticas de manutenção e substituição de ativos.
A partir do final da década de 70, a confiabilidade passou a ser empregada no
projeto de sistemas mais complexos, cuja falha normalmente causa prejuízos
elevados, quer seja de natureza ambiental, financeira ou econômica, além de poder
levar à perda de vidas humanas, (Felix, 2006).
No mundo de hoje, a engenharia da confiabilidade evoluiu para incluir uma
variedade de questões como segurança, ergonomia e meio ambiente.

2.2. Conceitos de Confiabilidade
De uma forma genérica, a Confiabilidade está associada com a operação do
equipamento com sucesso, ou seja, que este execute as funções para o qual foi
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projetado, preferencialmente na ausência de falhas. Para a análise em Engenharia é
necessário definir a confiabilidade como uma probabilidade. (Souza, 2003)
Segundo a Military US Handbook 217 F (1991) a confiabilidade é “A
probabilidade de um item executar a sua função sob condições pré-definidas de uso
e manutenção por um período de tempo específico”
A definição está associada a um desempenho específico, condições de
utilização, a um período pré-definido e caracterização como uma grandeza
estatística. Portanto na determinação da confiabilidade alguns pontos deverão estar
bem definidos, (Souza, 2003):


A função deste elemento ou sistema



A forma de utilização



Como este pode falhar, desde a forma mais simples, até a forma mais
catastrófica.



O meio ambiente de utilização



Período de uso.

Porém, para definir confiabilidade, também é necessário que defina-se falha.
O termo falha é de difícil definição uma vez que depende de cada caso particular. De
forma geral, o termo é definido como a incapacidade de um componente, ou sistema
fazer frente ou satisfazer o seu desempenho esperado, (Carazas, 2011).
A falha está associada diretamente com as necessidades e conceitos do
usuário do item ou sistema, uma vez que se podem ter falhas simples, que alterem
um sistema somente visualmente, ou falhas catastróficas e complexas que possam
por em risco a vida dos operadores, ou a integridade do meio ambiente.
Outra forma de conceituar confiabilidade é: “a probabilidade de que um
sistema ou equipamento sobreviva por um período de tempo específico”.
Expressando esta conceituação em termos da variável aleatória t, o tempo até
ocorrer a falha, e da correspondente função densidade de probabilidade de
ocorrência de falha f(t), tem-se que a probabilidade de falha, em um intervalo de
tempo específico, pode ser definida pela relação:
(2.1)
Sendo F(t) a função de probabilidade acumulada, tem-se:
(2.2)
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Esta função F(t) é crescente com o tempo, atingindo um valor unitário quando
t tende ao infinito, tal como indicado na Figura 2.1.

Figura 2.1 - Função de Probabilidade Acumulada (Leitch, 1995).

Como, sob o ponto de vista da lógica de sua operação, um componente ou
equipamento ou está operando adequadamente, conforme previsto no projeto, ou
está no estado de falha, portanto eventos mutuamente excludentes, a confiabilidade,
pode ser probabilisticamente expressa pela relação:
(2.3)
ou seja,
(2.4)
A Função de Confiabilidade está mostrada na Figura 2.2.
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Figura 2.2 - Função de Confiabilidade R(t) (Leitch, 1995).

Como decorrência da própria definição da função distribuição acumulada,
tem-se:
R(t = 0) = 1

(2.5)

e
R(t = ) = 0

(2.6)

A partir do gráfico apresentado na Figura 2.2 verifica-se, portanto, que a
confiabilidade de um produto ou sistema apenas decai ao longo do tempo, ou seja,
quanto maior o tempo de operação do mesmo maior será a probabilidade deste
apresentar falha.
Segundo Souza (2003) a taxa de falha (t) pode ser definida em termos da
própria confiabilidade, como segue: “(t) t é a probabilidade de que o sistema
falhará em um tempo de apreciação t < t + t, dado que ainda não falhou até o
tempo em t = t”.
Tem-se que (t) t é a probabilidade condicional indicada na equação:

(2.7)
Assim, com base na definição de probabilidade condicional, tem-se:
(2.8)
Como o numerador da Equação (2.8) é a própria f(t) t e o denominador é
R(t), a taxa de falhas instantânea é expressa pela relação:
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O comportamento da taxa de falha, (t), em relação ao tempo t é um indicador
das causas de falha. A curva da banheira (“bathtub curve”), mostrada na Figura 2.3,
representa graficamente esta relação para sistemas ou componentes sem
redundância.

Figura 2.3 - Representação da Curva da Banheira (Lafraia, 2001).

O curto intervalo de tempo indicado na primeira região do gráfico indica taxas
de falha que decrescem a partir de t = 0. Esta região denomina-se de falhas
precoces (“early failures”). As falhas, neste período, são causadas por problemas
associados a processos de fabricação e montagem ou mesmo com o material
empregado

na

fabricação

do

componente.

Estes

problemas

ocorrem

esporadicamente, e sua ocorrência deve ser controlada por ações de Engenharia da
Qualidade. No caso de montagem, é bastante comum a falha estar relacionada a
algum erro humano do operador, por exemplo, o aperto com torque inadequado de
um flange de um motor, ou da montagem invertida de uma bomba de óleo. Muitas
vezes o problema da falha precoce é contornado através da especificação de um
período de tempo durante o qual o equipamento realiza um pré-teste, sob condições
controladas, na própria planta de fabricação ou após a instalação em campo. Com
isso consegue-se reparar algumas falhas antes da entrega do produto ao usuário
final.
A região intermediária da curva da banheira contém as aproximadamente
constantes e menores taxas de falha, sendo preferencialmente o período de
operação do produto. As falhas que ocorrem durante esta fase são denominadas
falhas aleatórias e normalmente originam-se de carregamentos inevitáveis e
inesperados e menos comumente devido a defeitos inerentes ao produto em si.
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Na última região, mais à direita da curva da banheira, observa-se que a taxa
de falha é crescente, em função do próprio desgaste do produto, na fase final de sua
vida útil. Nesta fase, as falhas tendem a estar relacionadas com fenômenos físicos
de natureza cumulativa tais como: corrosão, fadiga, desgaste por atrito, dentre
outros. O aumento muito rápido da taxa de falha normalmente fundamenta o critério
de quando peças devem ser substituídas e também determina a vida útil do produto
ou sistema.
A curva da banheira representada na Figura 2.3 pode ser considerada
genérica, uma vez que cada categoria de produto apresenta uma curva
característica. Quando são medidos os tempos até a falha de componentes ou
sistemas e são calculados as funções f(t) ou F(t), está se trabalhando com
distribuições estatísticas de tempo de vida, (Mizuno, 2010).
Um parâmetro importante de qualquer distribuição estatística é o seu valor
médio. O valor médio associado a uma função densidade de probabilidade f(x) é
calculado como indicado na equação.
(2.10)
O valor médio é chamado de Tempo Médio até a Falha, ou MTTF, do inglês
“Mean Time to Failure”. (Felix, 2006)

2.3. Principais distribuições de confiabilidade
Para realizar análises de confiabilidade sob o enfoque paramétrico (utilizando
métodos estatísticos, baseando-se nos dados de falha associados ao fenômeno
estudado, coletados experimentalmente, pode-se ajustar a distribuição que melhor
representa a função densidade de probabilidade dos tempos de falha, permitindo,
consequentemente, determinar a melhor representação estatística das funções de
confiabilidade e da taxa de falha), os principais modelos de distribuições utilizados,
sendo adequados a várias situações práticas são Normal, Log Normal, Exponencial
e Weibull, (Haviaras, 2005).
Devido aos mecanismos de falhas dos componentes apresentados nesta
dissertação aborda-se apenas os modelos que serão utilizados, os quais são:


Exponenciais, que segundo Lafraia (2001), podem ser utilizados para
modelar a confiabilidade de sistemas com causas heterogêneas de
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falhas e com taxas de falhas independentes e aleatórias, muito comum
a componentes eletrônicos;


Weibull, que segundo Kardec & Nascif (2001), mostra-se bastante
adequada à análise de falha em equipamentos mecânicos, os quais
usualmente apresentam falhas por dano acumulado.

2.4 Distribuição exponencial
A distribuição exponencial se caracteriza por ter uma função de taxa de falha
constante, e é a única com esta propriedade. É uma das mais simples em termos
matemáticos e extensivamente utilizada como modelo para tempo de vida de
produtos eletrônicos.
Empregada em casos onde as falhas ocorrem de forma aleatória com uma
taxa fixa e sem apresentar um mecanismo de desgaste, a função de densidade de
probabilidade para o tempo de falha t com distribuição exponencial é dada por:
-

onde

,t≥0

(2.13)

< 0 é o tempo médio de vida, ressaltando-se que o parâmetro

mesma unidade do tempo de falha t, ou seja, se t é medido em horas,

tem a
também

será medido em horas.
A função de confiabilidade R(t), que é a probabilidade de o produto
permanecer operacional até o tempo t, é dada por:
-

(2.14)

A taxa de falha associada à distribuição exponencial é constante e igual a 1/α,
ou seja, uma unidade da amostra velha, que ainda não falhou, tem a mesma
probabilidade de falhar em um intervalo futuro que uma unidade nova. Esta
propriedade é chamada de falta de memória da distribuição exponencial.

2.5. Distribuição de Weibull
A distribuição de Weibull foi proposta originalmente pelo pesquisador sueco
Waloddi Weibull em 1939 em estudos referentes ao tempo de falha devido à fadiga
de metais e exposta posteriormente no estudo denominado “A Statistical Distribution
Function of Wide Applicability” (1951), onde o modelo foi aplicado para tipos distintos
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de amostras, tais como: resistência à deformação e fadiga de aços, comprimento de
fibras de algodão, estatura de homens adultos, entre outras, (Haviaras, 2005).
O modelo de Weibull é amplamente utilizado para descrever o tempo de vida
de sistemas formados por vários componentes cuja falha ocorre quando um primeiro
componente falhar, ou ainda como “uma corrente que falha como um todo se um de
seus elos falharem”, (Weibull, 1951).
Outro motivo pela preferência por este modelo em aplicações práticas é o fato
da distribuição de Weibull ser bastante flexível na descrição de processos aleatórios
e permitir grande variedade de formas, sendo que todas apresentam uma
propriedade básica, que é a função de taxa de falha monotônica, podendo ser
decrescente, constante ou crescente, sendo a única distribuição de probabilidade,
dentre as citadas, que pode ser utilizada na descrição de processos de falha que
correspondem aos três períodos da curva da banheira.
A função de densidade da distribuição de Weibull é dada por:
(2.19)
Tanto o parâmetro de forma β como o de escala η são positivos, contudo η
apresenta a mesma unidade de t, enquanto o β não tem unidade.

f(t
)

Tempo
Figura 2.4 – Distribuição de Weibull para os diversos valores de β (Souza, 2003)

Na Figura 2.4 observa-se na representação gráfica da distribuição Weibull,
que: para valores de β < 1 a função densidade de probabilidade é decrescente para
um aumento de magnitude de t. Isso caracterizará falhas de inicio de funcionamento
ou mortalidade infantil, (Kardec & Nascif, 2001).
Para valores de β = 1 a distribuição de Weibull é a própria distribuição
exponencial; para valores de β > 1 a curva da função densidade de probabilidade
apresenta picos bem definidos, e é crescente, tanto mais rapidamente quanto maior

18

o valor de β. Para esta situação, indicamos falhas de vida útil, ou obsolescência,
(Kardec & Nascif, 2001).
A função de confiabilidade é dada por:
(2.20)

2.6. Confiabilidade de Sistemas
Um sistema é uma coleção de itens cuja adequada operação coordenada leva
ao funcionamento do sistema conforme as especificações do projeto. Na análise de
confiabilidade de sistemas, deve-se modelar a relação funcional entre vários itens
(peças, circuitos, sub sistemas) para determinar a confiabilidade do sistema como
um todo. A avaliação da confiabilidade de um sistema baseada no estudo da
confiabilidade de seus elementos básicos é um dos aspectos mais importantes da
análise de confiabilidade de sistemas, (Modarres, et al. 2010).
Segundo Souza (2010), um sistema é um agrupamento de partes interligadas
de forma conjunta. Em geral, cada uma das partes operando isoladamente tem
propriedades diferentes das do todo do sistema. Um componente é qualquer item de
uma instalação ou equipamento que tenha papel atuante em seu desempenho.
Os equipamentos em geral são compostos por muitas partes atuando de
forma combinada, a fim de possibilitar seu funcionamento conforme as
especificações de projeto. Em alguns casos torna-se importante analisar uma
sequência de eventos ou falha de componentes que gere um evento indesejado.
Durante uma análise de segurança de um dado sistema, torna-se necessário avaliar
e entender o mecanismo que leva a ocorrência de um dado tipo de falha. O analista
deve conhecer adequadamente o seu funcionamento e conhecer as limitações dos
subsistemas e componentes que o compõe, de forma a considerar as possíveis
formas críticas de falha deste sistema.

2.7. Análise de Modos e Efeitos de Falha (FMEA)
A Análise de Modos e Efeitos de Falhas (FMEA), é uma importante técnica
para a análise de confiabilidade de sistemas. Este é um método indutivo e na prática
é utilizado em todos os estágios de análise de falhas de um sistema. O FMEA
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descreve os eventos que causam a falha de um sistema, determinado suas
consequências e permite sugerir procedimentos para minimizar a ocorrência ou
recorrência de falhas. O método assume que a falha é um processo e está
ocorrendo desde a concepção do item, (Modarres, et al. 2010).
Sua utilização se tornou mais intensa devido à sofisticação dos equipamentos
e os requisitos cada vez mais exigentes quanto à segurança e a necessidade de
dominar

os

mecanismos

de

falha

relativos

aos

equipamentos

e

seus

desdobramentos para a operação do sistema.
A análise do tipo FMEA, segundo Carazas (2011), é uma técnica do “menor
ao maior”, ou seja, é baseada na lógica indutiva para determinar o nível de
dependência entre sistemas. O FMEA remonta ao final da década de 40, quando as
Forças Armadas dos Estados Unidos da América desenvolveram um procedimento
militar para o estudo de armamento denominado de MIL-P-STD 1629 (Procedures
for performing a failure mode, effects and criticality analysis). Posteriormente, o
Departamento de Defesa elaborou e revisou o procedimento, publicando a guia
(diretriz ou norma) MIL-STD-1629A em 1977 (Rausand & Hoyland, 2004). Tempos
depois, na década dos anos 80, a Ford Motor Company publicou manuais de
instrução sob a aplicação do FMEA que foram embriões para a criação da norma
técnica SAE J1739, publicada pela Society of Automotive Engineers para a indústria
automotiva, (Carazas, 2011).
Este é um método empregado na melhoria de projetos de sistemas, na
determinação dos pontos vulneráveis no projeto, em projetos de linhas de produção
e no planejamento das manutenções. Este método é uma das técnicas mais
importantes e empregadas para enumerar os possíveis modos de falhas de um dado
componente e, a partir das características de operação do sistema, definir as
consequências de cada um destes modos de falha sobre a operação desse sistema
como um todo. O método apresenta uma natureza qualitativa.
O FMEA é construído através de uma tabela, e seu modelo básico é
apresentado na MIL-STD-1629 A, (Modarres et al, 2010).
As principais razões para se utilizar a análise do tipo FMEA são:


A análise fornece ao projetista informações sobre a estrutura do sistema e os
principais fatores que influenciam sua confiabilidade;



Definir componentes que tem grande influência sobre a confiabilidade do
sistema como um todo;
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Verificar componentes e subsistemas que requerem uma atenção especial
quando da montagem, fabricação ou manutenção;

Para construir as tabelas é necessário conhecer:


Como cada componente do sistema pode falhar?



Qual o efeito da falha?



Qual a severidade da falha?



Como detectar a falha?



Eventuais medidas corretivas do projeto e preventivas (em operação) para a
atenuação dos efeitos e diminuição da ocorrência das falhas.
Na análise tipo FMEA deve-se classificar o efeito das falhas de acordo com o

índice de riscos (RPN). Para tal, é necessário classificar a falha quanto à severidade,
ocorrência e detecção, atribuindo-se a elas valores entre 1 e 10 de acordo com o
risco apresentado. O RPN é calculado pela multiplicação destes 3 índices.
Quanto à severidade, ela pode ser: Catastrófica, quando um modo de falha
cause a interrupção do funcionamento ou perda do sistema, podendo causar
inclusive mortes; Crítica, para um modo de falha que cause um dano severo ao
sistema, ou uma grave degradação na operação do mesmo, causando redução em
seu desempenho e/ ou ferimentos graves; Marginal, um modo de falha que cause
ferimentos leves ou degradação moderada no desempenho do sistema; Menor, um
modo de falha que não cause ferimentos leves e cause pequena degradação no
desempenho do sistema, mas resultando em uma manutenção não programada,
(MIL-STD-1629 A).
A ocorrência é uma estimativa de frequência de ocorrência de um
determinado modo de falha. Quanto maior a frequência de falhas maior é o índice de
ocorrência. A detecção avalia a probabilidade da falha ser detectada antes que estas
afetem o sistemas, ou seja, ainda durante a fase de desenvolvimento das mesmas,
(Lafraia, 2001).

2.8. Análise de Árvore de Falhas (FTA)
A análise da Árvore de Falhas (Fault Tree Analysis – FTA), visa melhorar a
confiabilidade de produtos e processos através da análise sistemática de possíveis
combinações de falhas de seus componentes que possam causar um evento
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indesejado, orientando na adoção de medidas corretivas ou preventivas, quando o
sistema está em operação, ou em mudanças em seu projeto, (SOUZA, 2003).
O diagrama da árvore de falhas mostra o relacionamento entre os modos de
falhas identificados no FMEA, indicando qual o possível efeito de sua ocorrência
simultânea. O processo de construção da árvore tem início com a percepção ou
previsão de uma falha grave do sistema, que a seguir é decomposto e detalhado até
eventos mais simples, ou seja a falha dos componentes. Dessa forma, a análise da
árvore de falhas é uma técnica “top-down”, pois parte de eventos gerais que são
desdobrados em eventos mais específicos.
É possível adicionar ao diagrama elementos lógicos, tais como ‘e’ e ‘ou’, para
melhor caracterizar os relacionamentos entre as falhas. Dessa forma é possível
utilizar o diagrama para estimar a probabilidade de uma falha acontecer a partir de
eventos mais específicos. A Figura 2.5 mostra uma árvore aplicada ao problema de
superaquecimento em um motor elétrico utilizando elementos lógicos, (Bass
Associates Inc., 2010).

Figura 2.5 – Exemplo de FTA (Bass Associates Inc., 2010)

As Árvores de Falhas são modelos de representação lógica, e representam a
caracterização qualitativa de uma falha do sistema, ou seja, a combinação de
eventos iniciais (falhas de componentes) que causam a ocorrência do evento topo, e
através de métodos como álgebra booleana, avalia-se a árvore de falha
quantitativamente, calculando a probabilidade de ocorrência do evento topo.
(Modarres, 1993).
Nas árvores de falhas, existem três tipos de símbolos: eventos, portões e
transferências. Eventos básicos, eventos não desenvolvidos e eventos externos são
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referidos como eventos primários e devem aparecer no nível inferior da árvore de
falhas. A Figura 2.6 apresenta os símbolos e suas descrições utilizados neste texto.

Figura 2.6 – Eventos Primários, Intermediários e portas lógicas utilizadas

A avaliação quantitativa das Árvores de Falha envolve a determinação da
probabilidade de ocorrer uma falha. A porta OU representa a união de dois ou mais
eventos e o evento de saída será a soma da probabilidade de ocorrência dos
eventos de entrada. A porta E representa a intersecção de dois ou mais eventos e o
evento resultante será a multiplicação da probabilidade de ocorrência dos eventos
de entrada, (Modarres et al., 2010).

2.9. Comparação entre FTA e FMEA
Apesar da semelhança entre as duas técnicas, no que se refere à finalidade,
existem várias diferenças entre elas quanto à aplicação e ao procedimento de
análise. A Tabela 2.1 compara as duas técnicas apresentando suas principais
diferenças.
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Tabela 2.1: Comparativo entre FTA e FMEA. (Bass Associates Inc., 2010)

FTA
Identificação
das
primárias das falhas

FMEA
Objetivo
causas Identificação das falhas
críticas
em
cada
componente,
suas
causas e consequências
Elaboração de uma relação Hierarquizar as falhas
lógica entre falhas primárias e
falha final do produto
Procedimento Identificação da falha que é Análise dos falhas em
detectada pelo usuário do potencial de todos os
produto
elementos do sistema, e
previsão
das
consequências
Relacionar essa falha com falhas Relação
de
ações
intermediárias e eventos mais corretivas
(ou
básicos por meio de símbolos preventivas) a serem
lógicos
tomadas
Aplicação
Melhor método para análise Pode ser utilizado na
individual
de
uma
falha análise
de
falhas
específica
simultâneas
ou
correlacionadas
O enfoque é dado à falha final do Todos os componentes
sistema
do sistema são passíveis
de análise
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CAPÍTULO 3 – FUNDAMENTO TEÓRICO II – MOTORES À DIESEL

Neste capítulo é apresentada a origem e o funcionamento do motor diesel. Também é apresentado o
comportamento das propriedades termodinâmicas deste motor e na sequência como estas se alteram
com a inclusão do kit diesel gás.
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3.1. Motores de combustão interna baseados no ciclo Diesel
No final do século XIX, o motor de combustão interna começou a ser utilizado
como máquina motriz. Desde então vem substituindo com vantagem a máquina
alternativa a vapor, no que diz respeito à densidade de potência produzida.
Na máquina de combustão externa os produtos da combustão ar-combustível,
transmitem calor a outro fluido que toma a si a tarefa de produzir trabalho. Na
máquina de combustão interna os produtos da combustão são os próprios
executores do trabalho. Em virtude desta simplificação e do aumento de rendimento
dela, o motor é uma das máquinas motrizes mais leves existentes, justificando sua
vasta utilização, (Obert, 1971).
Os dois tipos principais de motores de combustão interna alternativos são o
motor com ignição por centelha e o motor com ignição por compressão. No motor
com ignição por centelha, uma mistura de combustível e ar é inflamada pela
centelha da vela de ignição. No motor com ignição por compressão, o ar é
comprimido até uma pressão e temperaturas elevadas, suficientes para que a
combustão espontânea ocorra quando o combustível for injetado. Os motores com
ignição por centelha são vantajosos para aplicações que exijam potências de até
cerca de 300 HP. Como são relativamente leves e de baixo custo, os motores com
ignição por centelha tornam-se particularmente adequados para uso em automóveis.
Já os motores com ignição por compressão são normalmente preferidos para
aplicações que necessitam de economia de combustível e potência relativamente
alta (caminhões pesados e ônibus, locomotivas e navios, unidades auxiliares de
potência) e geralmente utilizam o óleo diesel como combustível. Na faixa
intermediária, tanto os motores com ignição por centelha como os motores com
ignição por compressão são utilizados. (Moran & Shapiro, 2009)
O primeiro motor concebido foi proposto em 1862 por Beau de Roches, que
propunha um ciclo em que se admitiria combustível, na sequência este seria
comprimido e no final da compressão através de uma centelha este realizaria
trabalho e pelo contrapeso do eixo manivela os gases resultantes do processo
seriam exauridos para o meio ambiente e o ciclo se repetiria. Em 1876, o engenheiro
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alemão Otto, aprimorando este modelo e realizando experiências com êxito
concebeu o Ciclo Otto, ou Ciclo de ignição por centelha, (Obert, 1971).
O motor diesel foi concebido em 1893, pelo engenheiro alemão Rudolph
Diesel. Seu funcionamento básico se dá pela compressão do ar a altas taxas, e a
posterior admissão de óleo diesel, que em contato com o ar a altas temperaturas se
inflama e realiza trabalho, (Martins, 2007).

3.2. Apresentação da terminologia do motor
A Figura 3.1 mostra um esboço dos elementos básicos de um motor de
combustão interna alternativo que, basicamente, é constituído por um pistão que se
move dentro de um cilindro dotado de duas (ou mais) válvulas, cuja abertura é
controlada por um eixo de comando. O esboço apresenta alguns termos especiais.
O calibre do cilindro é o seu diâmetro. O curso é a distância que o pistão se move
em uma direção, entre o ponto morto inferior e o ponto morto superior. Diz-se que o
pistão está no ponto morto superior quando ele se moveu até uma posição em que o
volume do cilindro é um mínimo. Esse volume mínimo é conhecido por volume
morto. Quando o pistão se moveu até a posição de volume máximo do cilindro, ele
se encontra no ponto morto inferior. O volume percorrido pelo pistão quando se
move do ponto morto superior ao ponto morto inferior é o volume de deslocamento.
A taxa de compressão r é definida como a razão entre o volume no ponto morto
inferior dividido pelo volume no ponto morto superior. O movimento alternativo do
pistão é convertido em movimento de rotação por um mecanismo de manivela.
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Figura 3.1 – Nomenclatura dos motores alternativos para cilindros e pistão (Moran & Shapiro,
2009).

3.3. Ciclos e processo ideais
Apesar de que o motor de combustão interna não opera em um ciclo
termodinâmico, ainda assim o conceito de um ciclo é um instrumento útil para
mostrar o efeito de condições de operações cambiáveis, para indicar desempenho
máximo e avaliar um tipo de motor de combustão em relação a outro, (Heywood,
1988).
Em um motor de combustão interna de quatro tempos, o pistão executa
quatro cursos distintos dentro do cilindro para cada duas rotações do eixo de
manivelas. A Figura 3.3.2 fornece um diagrama pressão-deslocamento tal qual se
poderia ver em um osciloscópio, em função do movimento do pistão. Este diagrama
pode ser dividido em quatro etapas, as quais são, (Moran & Shapiro, 2009).
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Figura 3.2 – Diagrama de pressão e volume para um motor de combustão alternativo

1. Com a válvula de admissão aberta, o pistão executa um curso de
admissão quando aspira uma carga para dentro do cilindro. No caso de
motores com ignição por centelha, carga é uma mistura de ar e
combustível. Para motores com ignição por compressão a carga é
somente a ar.
2. Com ambas as válvulas fechadas, o pistão passa por um curso de
compressão, elevando a temperatura e a pressão de carga, através do
trabalho de contrapesos. Com a utilização de uma ignição piloto, inicia-se
então um processo de combustão, que resulta em uma mistura gasosa de
alta pressão e alta temperatura. A combustão é induzida pela vela nos
motores com ignição por centelha. Nos motores com ignição por
compressão, a combustão é iniciada pela injeção de combustível no ar
quente comprimido.
3. Segue um curso de potência, durante o qual a mistura gasosa se expande
e é realizado trabalho sobre o pistão à medida que este retorna ao ponto
morto inferior.
4. O pistão então executa um curso de escape no qual os gases queimados
são expulsos do cilindro através da válvula de escape aberta.
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Um parâmetro usado para descrever o desempenho de motores alternativos a
pistão é a pressão média efetiva (PME). A pressão média efetiva ocorre a pressão
constante teórica que, se atuasse no pistão durante o curso de potência, produziria o
mesmo trabalho líquido que é realmente produzido em um ciclo. Ou seja,
PME = trabalho líquido para um ciclo/ volume de deslocamento

3.4. Ciclo de ar padrão
Um estudo detalhado do desempenho de um motor de combustão interna
alternativo levaria em conta muitos aspectos. Isto incluiria o processo de combustão
que ocorre dentro do cilindro e os efeitos de irreversibilidades associadas ao atrito e
os gradientes de pressão e temperatura ao longo do ciclo de deslocamento do
pistão. A transferência de calor entre gases no cilindro e as paredes do cilindro e o
trabalho necessário para carregar o cilindro e retirar os produtos de combustão
também seriam considerados. Devido a esta complexidade, a modelagem precisa de
motores de combustão interna alternativos normalmente envolve uma simulação
computacional. É necessária uma considerável simplificação para se conduzirem
análises termodinâmicas elementares de motores de combustão interna. Um
procedimento consiste em empregar uma análise de ar padrão com os seguintes
elementos, segundo Moran , et al. (2009).
−

Uma quantidade fixa de ar modelado como gás ideal é o fluido de trabalho.

−

O processo de combustão é substituído por uma transferência de calor com
uma fonte externa.

−

Não existem os processos de admissão e descarga como no motor real. O
ciclo se completa com um processo de transferência de calor a volume
constante enquanto o pistão está no ponto morto inferior.

−

Todos os processos são internamente reversíveis.

Além disso, em uma análise de ciclo de ar padrão, os calores específicos são
considerados constantes, com seus valores definidos para temperatura ambiente.
Com uma análise de ciclo de ar padrão, evita-se trabalhar com a complexidade do
processo de combustão e com a mudança de composição durante a combustão. No
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entanto, uma análise mais abrangente necessita que algumas complexidades sejam
consideradas.
Embora uma análise de ciclo de ar padrão simplifique consideravelmente o
estudo dos motores de combustão interna, os valores para a pressão média efetiva e
para as temperaturas e pressões de operação calculadas nesta base podem diferir
bastante daqueles verificados para os motores reais. Em consequência, a análise de
ciclo de ar padrão permite que os motores de combustão interna sejam examinados
apenas qualitativamente. Ainda assim, algumas noções sobre desempenho podem
resultar de tal procedimento, (Moran et al., 2009).

3.5. Ciclo de ar padrão Diesel
O ciclo de ar padrão Diesel é um ciclo ideal que considera que a adição de
calor ocorre durante um processo à pressão constante, que se inicia com o pistão no
ponto morto superior. O ciclo Diesel é representado nos diagramas p-v e T-s na
Figura 3.3. O ciclo consiste em quatro processos internamente reversíveis em série.
O primeiro processo, do estado 1 ao estado 2, é uma compressão isentrópica.
Porém, o calor não é transferido para o fluído de trabalho a pressão constante. O
processo 2-3 também constitui a primeira parte do curso de potência. A expansão
isentrópica do estado 3 para o estado 4 é o restante do curso de potência. O ciclo é
completado pelo Processo 4-1 a volume constante, no qual o calor é rejeitado pelo
ar enquanto o pistão está no ponto morto inferior. Este processo substitui os
processos de admissão e descarga do motor real, (Borgnakke, et al. 2009).

Figura 3.3 – Diagramas p-v e T-s do ciclo de ar padrão Diesel (Borgnakke et al., 2009)
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Uma vez que o ciclo de ar padrão Diesel é composto de processos
internamente reversíveis, as áreas nos diagramas T-s e p-v da Figura 3.3 podem ser
interpretados como calor e trabalho respectivamente. No diagrama T-s, a área 2-3-ab-2 representa o calor fornecido por unidade de massa e área 1-4-a-b-1 é o calor
rejeitado por unidade de massa. No diagrama p-v, a área 1-2-a-b-1 é o trabalho
fornecido por unidade de massa durante o processo de compressão. A área 2-3-4-ba-2 é o trabalho executado por unidade de massa conforme o pistão se move do
ponto morto superior para o ponto morto inferior. A área de cada figura é o trabalho
líquido obtido, que é igual ao calor líquido absorvido, (Moran et al. 2009).
3.5.1 Análise do ciclo
Segundo Moreira (2011), o trabalho específico de compressão é dado por:
(3.1)
o trabalho específico da expansão é dado por:
(3.2)
(3.3)
o calor, por unidade de massa, adicionado (combustão)
(3.4)
o calor, por unidade de massa, rejeitado (escape)
(3.5)
3.5.2 Rendimento térmico do ciclo Diesel
O rendimento térmico do ciclo Diesel é definido como sendo a razão entre o
trabalho líquido e o calor fornecido:
(3.6)
(3.7)
Três importantes parâmetros que devem ser definidos são a razão de carga,
também conhecida como razão de corte de combustível ( ), que é a razão entre o
volume antes e depois do processo de combustão e a razão de compressão ( ), que
é a razão entre o volume antes e depois do processo de compressão e a razão entre
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calores específicos para o ar atmosférico definido pelo símbolo k, (Makartchouk,
2002):
(3.8)
(3.9)
(3.10)
Segundo Moreira (2011),
(3.11)
(3.12)
pelo processo isoentrópico 1-2 tem–se que:
(3.13)
pela equação dos gases perfeitos à pressão constante tem-se que:
(3.14)
desenvolvendo T3 e T4 em função de T1, tem-se:
(3.15)
(3.16)
substituindo em 3.12,
(3.17)
De acordo com a fórmula 3.17, o rendimento térmico de um motor diesel,
depende da razão entre calores específicos (k), que para o ar atmosférico considerase 1,4, da razão de corte de combustível ( ), e da a razão de compressão ( ).

3.6. Gama de velocidade
Industrialmente, os motores diesel são classificados segundo a sua
velocidade de rotação (RPM), as quais são: altas, médias e baixas velocidades,
(Moran et al., 2009):


Altas velocidades - (acima de 1000rpm) - São mais utilizados em inúmeras
aplicações (automóveis, caminhões, barcos, compressores, bombas, entre
outros). Geralmente motores a quatro tempos com a combustão ocorrendo
rapidamente.
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Médias velocidades - (variam entre as 500 e 1000rpm) - Na indústria,
estes motores são utilizados em aplicações de "grande porte", tais como
grandes compressores e bombas, grandes geradores elétricos e alguns
navios.



Baixas velocidades - (variam entre 60 e 200rpm) - Os maiores motores
(em dimensão) quando comparados com os outros dois, estes motores
diferenciam-se pela potência que são capazes de desenvolver (cerca de
85 MW).

3.7. A inclusão do gás
Segundo Costa (2007), o fato do motor de combustão interna de carga
homogênea ser baseado no ciclo Diesel, não afeta a modelagem termodinâmica do
ciclo. A principal diferença encontra-se nos combustíveis que são usados. Portanto,
mesmo após a inclusão do gás na câmara de combustão, o motor opera de acordo
com o ciclo Diesel, para os kits diesel gás de terceira geração, que são objetivo da
análise deste trabalho.
Para os combustíveis gasosos, o processo de combustão ocorre sem as
etapas de nebulização e destilação das gotículas observadas nos combustíveis
líquidos, em virtude de já se encontrar na fase gasosa. Como consequência, tem-se
uma combustão mais rápida, câmaras mais frias, temperaturas baixas, em
condições menos rígidas que as necessárias para a combustão de líquidos,
(Heywood, 1988).
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CAPÍTULO 4 – OBJETO DO ESTUDO: TECNOLOGIA DUAL FUEL.

Neste capítulo é apresentado o kit diesel gás, seus componentes e subsistemas e uma abordagem sobre
as principais características dos combustíveis. Ao final são apresentadas as árvores funcionais do
motor diesel pré e pós kit diesel gás, indicando a diferença entre os mesmos.
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4.1.

Considerações iniciais

Os motores do ciclo diesel (ignição por compressão), são geralmente
utilizados em veículos pesados e para geração de energia elétrica e possuem como
características principais a aspiração de ar puro. O ar é admitido no motor e após
isto sofrerá compressão dentro da câmara de combustão até temperaturas e
pressões elevadas. A injeção de um combustível de baixa temperatura de auto
ignição (diesel), o qual entra em combustão em contato com o ar quente
comprimido, gera explosão. A taxa de compressão dos motores diesel é da ordem
de 17:1, ou seja o ar é comprimido dezessete vezes em relação ao seu volume
inicial, (Makartchouk, 2002).
Porém, a crise do petróleo na década de 70, onde o mundo, pela primeira vez
se deparou com a escassez da principal matéria prima utilizada na produção do óleo
diesel, e nos dias de hoje, com a crescente preocupação ambiental, surgiu a
necessidade de desenvolver novas alternativas de geração de energia, ou ao
menos, a redução do consumo de combustível das que já existem.
No caso ambiental, os compostos de emissão dos motores à diesel podem
ser classificados em dois tipos: os que não causam danos à saúde, ou seja, O 2,
CO2, H2O e N2; e os que apresentam perigos à saúde, sendo esses subdivididos em
compostos cuja emissão está regulamentada, que são: CO, os hidrocarbonetos
(HC), os óxidos de nitrogênio (NOX), os óxidos de enxofre (SOX) e material
particulado (MP); e aqueles que ainda não estão sob regulamentação: aldeídos,
amônia, benzeno, cianetos, tolueno e hidrocarbonetos aromáticos polinucleares
(HPA), (Braun et al., 2003).
Os materiais particulados são uma mistura de partículas líquidas e sólidas em
suspensão no ar. Sua composição e tamanho dependem das fontes de emissão.
Eles são classificados de acordo com o tamanho de suas partículas, no qual
classifica-se em dois tipos, um primeiro com partículas mais grosseiras, e um
segundo, que é mais comumente verificado na exaustão dos motores diesel, possui
partículas menores ou iguais a 10μm (PPM10), também chamadas de partículas
inaláveis que podem atingir as vias respiratórias inferiores, onde ocorrem as trocas
de gases no pulmão, causando sérios danos ao sistema respiratório e circulatório do
ser humano, (Braga et al., 2005).

36

O SO2 quando emitido, ao entrar em contato com a atmosfera forma aerosóis
de H2SO4, um ácido com altamente tóxico e destrutivo. Com menor efeito destrutivo,
porém também nocivo, vê-se o mesmo fenômeno quando da emissão de NOx.
O CO (monóxido de carbono) apresenta uma afinidade 240 vezes maior com
a hemoglobina que o O2, fazendo com que uma pequena quantidade de gás resulte
em danos irreversíveis ao ser humano se inalado, (Braga et al., 2005).
Uma boa solução visando à redução de emissão destes poluentes é o
desenvolvimento de novas alternativas de combinação de combustível junto ao
Diesel, que é queimado na câmara, (Liu et al., 2010).
Devido ao alto ponto de inflamabilidade espontânea, o gás natural é o
combustível mais utilizado para este tipo de substituição. O gás natural além de tudo
apresenta boa disponibilidade, e um custo menor se comparado ao óleo diesel,
atualmente.
O conceito da tecnologia diesel-gás (Dual Fuel) tem sua base na utilização do
motor original do ciclo diesel e na queima combinada do gás natural com o óleo
diesel. Esta alteração é obtida através da instalação de uma adaptação do motor
original sem modificações estruturais, mantendo-se um ciclo de funcionamento mais
eficiente, adaptação esta que foi chamada de Kit Diesel Gás, (Conceição, 2006).
Nessa aplicação o consumo de diesel é reduzido a uma injeção piloto,
responsável pelo início da combustão do combustível gás natural que, por sua vez,
entra no cilindro do motor juntamente, ou com um pequeno atraso em relação à
injeção do óleo diesel, dependendo do “kit” utilizado. Na Figura 4.1 é mostrado os
possíveis arranjos do bico injetor no cilindro do motor dual fuel.

Figura 4.1. Possíveis arranjos de injeção piloto e injeção de gás na câmara de combustão
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Dentre as vantagens do sistema diesel-gás podem ser citadas:


pequenas alterações no motor;



flexibilidade para utilização de óleo diesel puro ou de óleo diesel e gás
simultaneamente,



possibilidade de operação dos motores convertidos com as condições de
torque e potência próximas a do motor original utilizando somente o óleo
diesel.
A substituição de parte do óleo diesel pelo gás natural já proporciona, em um

primeiro momento, uma redução significativa de material particulado nas emissões
de escapamento e também o potencial para redução dos poluentes NOx
(flexibilidade em se trabalhar com mistura pobre, atraso na injeção de Diesel e
ignição da mistura ar mais gás), SO2 e CO2 (menor relação carbono/hidrogênio do
gás natural), (Conceição, 2006).
Vale citar que existem outros sistemas que introduzem o anidro etanol na
câmara de combustão e há desenvolvimentos de sistemas que utilizam hidrogênio
proveniente da hidrólise da água, como o desenvolvido por Tsolakis et al. (2005),
que não serão abordados nesta dissertação.

4.2.

Histórico

No passado os motores possuíam pouca eletrônica embarcada e os
dispositivos mecânicos da época, bem calibrados, atendiam as solicitações com
relação a desempenho. Em um primeiro momento o consumo era colocado em
segundo plano, e não havia preocupações com emissões de poluentes.
Com o passar do tempo, a preocupação em relação a consumo de
combustíveis, e com os danos a saúde causados pelos poluentes, fez com que se
repensasse na evolução dos motores de combustão interna. Foi necessário
aprimorar eletronicamente os motores. Desenvolveram-se injetores, misturadores
eletrônicos, catalizadores, programas de qualidade de combustível.
Contudo, com o significante aumento da utilização do motor de combustão
interna durante o século 20, haveria a necessidade de redução da emissão de
poluentes por partes dos mesmos, sendo este a motivação do desenvolvimento de
novas tecnologias de MCI’s, que poluíssem menos, mas apresentassem
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desempenho similar ao motor tradicional. Com esta motivação, foi pensado o
sistema Dual-Fuel pela primeira vez por Elliot & Davis, (1954).
Os governos dos Estados Unidos e de países da Europa ocidental passaram
a implementar programas de controle de emissões veiculares. Hoje o controle de
emissões veiculares está presente em muitos países. Este controle apresenta
diferentes graus de restrições a depender do impacto no meio ambiente e do nível
de desenvolvimento econômico de cada país. Normalmente os países em
desenvolvimento adotam os limites americano, europeu ou japonês, porém com um
cronograma de implementação mais defasado, para dar maior tempo de adaptação
às empresas e consumidores.
Atualmente no Brasil, vem aumentando o rigor em relação à emissão de
poluentes. Segundo o Código Nacional de Trânsito, veículos que emitem poluentes
acima do permitido deverão ser recolhidos e cidades, como São Paulo, vem
adotando programas de fiscalização anual de emissão de poluentes por veículo, no
período do licenciamento, (CONAMA 418, 2009).
Em janeiro de 2012, o país aderiu a norminativa Euro 5, que obriga o motor
diesel a ser menos poluente, e a tecnologia Dual Fuel apresenta-se como boa
alternativa para este fim, (Bridi et al., 2012).
Segundo a especificação Euro 5, o limite de emissões dos veículos diesel
deverá ser de:


Monóxido de carbono: 500 mg / km;



tamanho da partícula: 5 mg / km;



óxidos de nitrogênio (NOx): 180 mg / km;



emissões combinadas de hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio: 230 mg /
km. (União Européia, 2010).
Segundo Bazani (2011), o governo fluminense está estimulando e

recomendando a troca dos ônibus atuais para ônibus que trabalhem com o modelo
diesel-gás. O objetivo é que até os Jogos Olímpicos de 2016, todos os ônibus da
cidade sejam Dual Fuel.
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4.2.1 Evolução do kit diesel gás
No contexto apresentado, os “kits” de conversão Dual Fuel, a exemplo dos
motores de combustão interna, também passaram por uma evolução tecnológica. O
kit diesel gás foi concebido em 1954 por Elliot & Davis (1954) e o princípio de
funcionamento era misturar o gás ao ar aspirado pelo motor diesel, que seria
comprimido previamente na câmara de combustão, e posteriormente entraria em
ignição com a injeção de óleo diesel. Este sistema foi utilizado até a década de 80, e
foi chamado de kit diesel gás de primeira geração. Os componentes eram todos
mecânicos, sendo a proporção de ar / Gás Natural dosada por um Venturi calibrado
e a quantidade de diesel inserida era ajustada mecanicamente (injeção piloto). O
índice de substituição do diesel pelo gás era em torno de 40%, (Lastres ,1998).
No final da década de 80, surgiu o kit diesel gás de segunda geração, onde
dispositivos eletrônicos foram desenvolvidos para melhor controlar a injeção piloto,
bem como a relação ar / gás natural, segundo as diferentes condições de operação
do motor, alguns sensores eletrônicos passam a alimentar uma central eletrônica, a
qual se encarregava de fazer a injeção piloto de diesel e de gás no venturi da
maneira mais adequada e eficiente para cada condição de operação, (Conceição,
2006).
No início do século XXI começou a ser desenvolvido o kit diesel gás de
terceira geração, no qual se baseia este trabalho. Neste dispositivo o gás deixa de
ser inserido junto com o ar aspirado e passa a entrar na câmara de combustão com
um pequeno atraso em relação à injeção do óleo diesel. Neste caso da injeção com
“atraso” é necessário fazer algumas pequenas alterações no cabeçote do motor
diesel para a entrada de um injetor de gás. Algumas empresas desenvolveram um
novo injetor que substitui o injetor diesel injetando ao mesmo tempo óleo diesel e
gás natural, eliminando a necessidade de usinagem de cabeçote, (Delphi Sistemas
Automotivos, 2011).
Especificamente neste estudo analisa-se o “kit diesel-gás” que utiliza dois
bicos injetores por cilindro, sendo o gás injetado com atraso em relação à injeção do
óleo diesel.
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4.3.

Óleo diesel

O óleo diesel é um combustível derivado do petróleo sendo constituído
predominantemente por hidrocarbonetos, que são compostos orgânicos que contém
átomos de carbono e de hidrogênio. Outros compostos presentes no diesel, além de
carbono e hidrogênio, são o enxofre e nitrogênio. (Costa, 2007)
Produzido a partir da refinação do petróleo, o óleo diesel é formulado através
da mistura de diversas correntes como querosene, gasóleos, nafta pesada, diesel
leve e diesel pesado, provenientes das diversas etapas de processamento do óleo
bruto.
As proporções destes componentes no óleo diesel são aquelas que permitem
enquadrar o produto final dentro das especificações previamente definidas e que são
necessárias para permitir um bom desempenho do produto, além de minimizar o
desgaste nos motores e manter a emissão de poluentes gerados na queima do
produto, em níveis aceitáveis.
A pré-combustão é a tendência do combustível à autoignição quando da
injeção no motor diesel, e é característica importante para o desempenho do
combustível. Neste tipo de motor; é medida pelo índice de cetano. O óleo diesel tem
ponto de ebulição entre 200 e 360°C. O poder calorífico de um combustível é o calor
liberado durante a combustão completa de um quilograma do mesmo (no caso de
combustíveis sólidos e líquidos) ou de um normal metro cúbico (no caso de
combustíveis gasosos). A Tabela 4.1 apresenta as principais características do óleo
diesel, comercializado em alguns estados brasileiros, (ANP 42, 2009).
Tabela 4.1 – Características do óleo diesel brasileiro S-50, (ANP 42, 2009).

PCI (kcal/kg)

10824

Ponto de névoa (oC)

1

Índice de cetano

52

Massa específica a 20oC (Kg/m³)

833

Viscosidade a 37,8 oC (cSt)

3,04

Inflamabilidade (oC)

55

Destilação a 50% (oC)

278

Destilação a 90 % (oC)

373

Teor de cinzas (%)

0,01

Teor de enxofre (mg/ kg)

10
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4.4.

Gás natural

Gás natural é todo hidrocarboneto ou mistura de hidrocarbonetos que
permaneça em estado gasoso nas condições normais de pressão e temperatura,
resultantes da decomposição de matéria orgânica fóssil no interior da terra. No seu
estado bruto, como encontrado na Natureza, o gás natural é composto
principalmente por metano, além de apresentar menores proporções de etano,
propano, hidrocarbonetos mais pesados, e outras impurezas. É extraído diretamente
a partir de reservatórios petrolíferos ou gasíferos, incluindo gases úmidos, secos,
residuais e gases raros. A proporção em que o petróleo e o gás natural se
encontram misturados na natureza varia muito. Pode ocorrer petróleo com muito
pouco gás associado, bem como jazidas em que há quase exclusivamente a
presença do gás natural, (Lora & Nascimento, 2004).
Sua temperatura de auto inflamação é da ordem de 450 °C. Esta
característica apresenta ótima possibilidade de utilização em motores do ciclo Otto e
do ciclo Diesel, (Lora & Nascimento, 2004).
Uma grande vantagem da utilização do gás natural é a maior possibilidade de
preservação e conservação do meio ambiente. Pelas características apresentadas, é
um ótimo substituto para o carvão e o diesel nas usinas termoelétricas, reduzindo os
níveis de poluição, de desmatamento e de acidentes ambientais, (Costa, 2007).
Segue na Tabela 4.2 a composição do gás natural processado.
Tabela 4.2: Composição do gás natural brasileiro (ANP 16, 2008)

Elementos

Percentual

Metano mínimo

85

Etano máximo

12

Propano máximo

3

Butano máximo

1,5

Nitrogênio + CO2 máximo

6

Dióxido de Carbono máximo

6

Ponto de orvalho a 1 atm

-45°C
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Segundo a mesma resolução da ANP n°16 (2008), o PCI do gás é de
10262,48 kcal/m³ e a densidade é de 0,71 kg/m³. Para efeitos de comparação com o
óleo diesel, utilizando base mássica o PCI do Gás natural é de 14.454,2 kcal/kg.

4.5.

Combustão da mistura

O diesel é um predominantemente um dodecano (C12H26 ), que contém
impurezas (S, N, etc), o gás natural é um hidrocarboneto

, e o ar que é

misturado ao gás natural é rico em N2 e O2.
Segundo Egúsquiza (2006), a equação da combustão real do gás natural se
dá por:

(4.1)

e a combustão do diesel, segundo Taylor (1988) é:

(4.2)

Segundo Egúsquiza (2006), a equação da combustão completa não
balanceada da mistura diesel gás se dá por:

(4.3)

e a equação não balanceada da combustão incompleta é:

(4.4)
Embora a combustão de diesel e da combinação diesel mais gás resulte na
mesma equação geral, a combustão do diesel gás, devido a predominância do
metano, resulta em parcelas maiores em massa de

e menores de

.
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4.6.

Injeção piloto

Dá-se o nome de injeção piloto, a injeção de uma pequena quantidade de
óleo diesel, para que este seja responsável pela combustão do gás. Cada gotícula
da injeção piloto funciona como uma frente de chama que se propagará para o gás
natural.
Essa característica, aliada ao fato dos motores Dual Fuel permitirem taxas de
compressão elevadas e trabalharem com excesso de ar, faz com que esses motores
tenham um rendimento maior se comparados com motores de ignição por centelha
convertidos para o uso de gás, (Babu et al. 2010).
A quantidade de óleo Diesel debitado na injeção piloto deverá ser reduzida ao
mínimo para que se atinjam altos níveis de substituição por gás. Para a
determinação dessa quantidade mínima, deve-se estar ciente dos seguintes fatores:


A bomba injetora deverá estar sempre em boas condições de uso para
propiciar uma distribuição na condição de baixo consumo (no caso de
veículos ciclo Diesel com gerenciamento eletrônico não existe mais bomba
injetora, e sim unidades injetoras controladas eletronicamente);



O diesel injetado na câmara de combustão funciona também como
refrigerante do bico injetor que não poderá superar temperaturas superiores
àquelas recomendadas pelos fabricantes de motores. Há uma tendência de
elevação da temperatura dos bicos injetores para a aplicação de gás natural
via kit Dual Fuel. (Lastres, 1998)
Como resultado dessas considerações, os sistemas devem utilizar em

qualquer condição uma injeção piloto mínima da ordem de 5% do débito verificado
na potência nominal do motor. (Sahin & Durgan, 2009)

4.7.

Mistura ar / gás natural

A mistura ar e gás deve ser bastante homogênea e sua queima induz valores
de pico e taxas de elevação de pressão inferiores às verificadas para os motores do
ciclo Diesel, resultando num funcionamento mais "estável" e silencioso do motor. O
mesmo ocorre quando fala-se da mistura álcool e ar e hidrogênio e ar.
A relação ar/combustível controlada pelo controlador eletrônico e injetores de
gás deve estar dentro de certos limites, pois as misturas muito pobres podem causar
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falhas no motor e as muito ricas favorecem a ocorrência de detonação, (Veiga,
2010).
Estes valores são calculados através de um parâmetro chamado lâmbda (λ).
Para calcular este parâmetro é necessário inicialmente estabelecer a relação
estequiométrica ideal, que é dada por:
(4.5)
O fator lâmbda (λ) é a relação entre a mistura real, sobre a mistura ideal:

(4.6)
Quando λ é menor que zero, a combustão tem excesso de oxigênio e pouco
combustível, fazendo com que a combustão tenha pouca probabilidade de ocorrer,
esta combustão é conhecida como combustão pobre. Quando λ é igual a 1, a
combustão está na sua relação ideal, denominada de combustão estequiométrica.
Quando λ é maior que 1, tem-se excesso de combustível, o que significa que este
não é queimado completamente. Esta combustão é chamada de combustão rica,
(Veiga, 2010).
A entrada da sonda lambda no sistema, que alimenta o sistema de injeção
eletrônica com a qualidade da fumaça da queima, tornando um sistema de malha
fechada, veio contribuir para evitar tal falha, realimentado os controladores
eletrônicos com os parâmetros de saída no escapamento.
Ao

trabalharem

com

relações

ar/combustível

mais

próximas

da

estequiométrica, as temperaturas dos gases de descarga dos motores Dual Fuel são
ligeiramente superiores. (Lastres, 1998)

4.8.

Desgaste e óleo lubrificante

Devido à grande redução das formações de cinzas e material particulado
durante a combustão, o motor movido a gás se mantém em boas condições de
limpeza e, assim, observam-se menores taxas de desgaste para um mesmo período
de utilização, quando comparado com o motor alimentado apenas com óleo diesel.
O óleo lubrificante se mantém isento de impurezas por longos períodos, devido à
redução de carbono formado na combustão dos motores alimentados a gás. Além
disso, não são observadas as frequentes diluições do óleo lubrificante e constante
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remoção da película de óleo lubrificante dos cilindros causados pelos combustíveis
líquidos, (Conceição, 2006).
Há uma tendência de elevação na temperatura dos bicos injetores, nos quais
o óleo diesel funcionará como óleo lubrificante, (Lastres, 2001).

4.9.

Descrição de componentes do sistema e subsistemas

Neste trabalho o sistema estudado pertence a 3ª geração de kit diesel gás.
Inicialmente é analisado o motor diesel, e suas subdivisões, o qual é tomado como
base para a realização deste trabalho.
4.9.1. Motor diesel
Para efeito de análise, inicialmente o motor diesel é subdividido em 5
subsistemas:


Sistema de injeção e controle – responsável pela injeção de óleo diesel.
Válvulas, comandos, sensores e bombas de combustível compõe este
sistema. É função deste sistema alimentar a câmara de combustão e através
dos parâmetros como temperatura da câmara, pressão de entrada do
combustível, quantidade de oxigênio na exaustão, ângulo do pedal de
aceleração obtidos junto à estes sensores, regular a entrada do combustível
para uma combustão próxima da estequiométrica.



sistema de lubrificação – responsável pela lubrificação do motor diesel.
Compõem este sistema o cárter e a bomba de óleo lubrificantes.



sistema de arrefecimento – responsável pelo controle da temperatura do
motor. Bomba d’água, reservatório e radiador compõem este sistema.



sistema de potência – formado pelos pistões, bielas, mancais e eixo
virabrequim, são os transformadores de movimento. Os pistões recebem o
trabalho realizado pela combustão em forma de movimento vertical, que é
transmitido pelas bielas, as quais transformarão o movimento dos pistões em
movimento de rotação do eixo virabrequim, transmitindo trabalho no eixo de
saída do motor.



Transporte e Armazenagem – responsável pela armazenagem e transporte do
óleo diesel para o motor. Formado pelo tanque e tubulações de combustível.
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A árvore funcional do motor diesel segue na Figura 4.2, de acordo com a
descrição acima apresentada.

Arrefecimento
Motor Diesel
Colméia
Sensores
Injeção e Controle

Válvulas

Radiador
Acelerador

Injeção Diesel

Gerenciador

Injeção Ar

Bomba de Água

Armazenamento e
Transporte
Regulador de
Pressão Interna

Válvula de Retorno

Potência
Bielas
Colmeia

Anéis de
Compressão

Cilindros

Eixo Virabrequim
Tubulação

Lubrificação
Bomba de óleo

Filtro de óleo

Figura 4.2: Árvore funcional motor diesel.

Como o objetivo deste trabalho é analisar a alteração na confiabilidade do
motor diesel com a inclusão do kit diesel-gás, é analisado em detalhes somente o
sistema de injeção e controle, pois é nesse em que ocorrerá a inserção do kit-diesel
gás e seus efeitos diretos serão sentidos, embora existam efeitos indiretos que
afetam outros subsistemas, mas não serão abordados nesta dissertação. Dentre
estes efeitos podem ser citados uma sobrecarga nos mancais, bielas e virabrequim
devido a maior potência produzida pelo motor dual fuel em relação ao motor diesel,
(Lastres, 1998).
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4.10. Sistema de Injeção e controle
Em um motor diesel o sistema de injeção deve injetar a quantidade de
combustível solicitada pela carga no motor e manter esta quantidade de ciclo a ciclo
e de cilindro a cilindro. Deve também injetar o combustível no momento correto no
ciclo através de todas as zonas de velocidade no motor, na velocidade desejada
para controlar a combustão e a elevação de pressão consequente. É também
responsável por atomizar o combustível no grau desejado, distribuí-lo através de
toda a câmara de combustão e iniciar e terminar a injeção rapidamente, (Heywood,
1988).
A Figura 4.3 mostra o sistema de injeção de diesel no motor, composta pela
bomba de alta pressão, bico injetor, válvula de retorno, filtros e o controle.

Figura 4.3 - Composição sistema de injeção diesel (Sampaio, 2010)

Os motores no tempo de admissão aspiram apenas ar quando o êmbolo se
desloca do PMS ao PMI estando à válvula de admissão aberta. No tempo de
compressão, o êmbolo desloca-se do PMI ao PMS, estando às válvulas fechadas,
comprimindo o ar com uma taxa de compressão superior à 17:1, de forma que a
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temperatura do ar atinja valor bem superior à temperatura de ignição espontânea do
combustível. Quando o êmbolo se aproxima do PMS, no final do curso de
compressão, o combustível é injetado. O combustível espalha-se na câmara de
combustão formando zonas de mistura ar-combustível muito rica, zonas de mistura
estequiométrica e zona de mistura muito pobre. Onde existir uma mistura dentro do
limite de inflamabilidade e com a temperatura de autoignição, ela entra em
combustão espontânea. No fim do curso de compressão o ar atinge pressão com
valor entre 30 e 55 kgf/cm² e a temperatura do ar vai a valores entre 700 e 900 ºC. A
expansão da mistura gasosa realiza trabalho contra o êmbolo deslocando-o do PMS
ao PMI, com as válvulas fechadas. Em seguida a válvula de escapamento é aberta e
o êmbolo expulsa os gases de combustão ao se deslocar do PMI ao PMS. (Santos,
2001)
Em um sistema de injeção o óleo é aspirado do tanque de combustível pela
bomba de alimentação. A bomba de alimentação opera mecanicamente através de
um êmbolo acionado por um camo no corpo da bomba principal. O óleo passa por
um pequeno filtro no corpo da bomba de alimentação e é transferido com uma
pressão de aproximadamente 1 kgf/cm², passando através de um conjunto de filtros
e chegando a câmara de aspiração da bomba principal, que alimenta o conjunto de
elementos bomba da bomba injetora em linha. Cada elemento bomba comprime o
óleo Diesel a uma pressão suficiente para abrir os bicos injetores que são regulados,
em geral, a uma pressão entre 150 kgf/cm² até 2400 kgf/cm², dependendo do projeto
do motor.
A pressão de 1 kgf/cm² do circuito de alimentação é mantida por uma válvula
de alívio localizada no filtro ou na galeria de alimentação dos elementos bomba. O
combustível aliviado retorna para o tanque de combustível. O combustível que será
utilizado na combustão é pressurizado pela bomba de alta pressão ao valor da
pressão de injeção, que varia de acordo com o projeto do motor, e deve ser mantida
constante durante a injeção. O excesso de combustível retorna ao tanque,
visualizado na Figura 4.3.
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Na Figura 4.4 é mostrado o controlador do motor diesel e os sensores
responsáveis pelo seu funcionamento. De acordo com os sinais emitidos por estes
sensores, o controlador comandará a bomba diesel.

Figura 4.4 – Sensores do sistema de injeção diesel (Sampaio, 2010)

4.11. Integração do kit diesel gás no motor diesel
Para efeitos de estudos o kit diesel gás será integrado com o sistema de
injeção e controle, e o sistema de injeção e controle tradicional será o sistema de
injeção piloto, responsável pela pequena parcela de diesel que entra na câmara de
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combustão. O controlador do kit diesel gás deverá se comunicar com o controlador
da injeção diesel, para que reduza a injeção de óleo diesel à quantidade necessária
para a ignição do motor (injeção piloto).
A árvore funcional do motor diesel ficará como indicado na Figura 4.5, com a
adição do kit diesel gás no sistema de injeção e controle.
KIT DIESEL GÁS
Motor Diesel

Injeção Gás, Controle
eComunicação
Armazenamento

Arrefecimento
Colméia

Injeção e Controle
CHAMA PILOTO

Sensores
Radiador

Válvulas
Acelerador

Injeção Diesel

Injeção Ar

Bomba de Água

Gerenciador

Armazenamento e
Transporte
Regulador de
Pressão Interna

Válvula de Retorno

Potência
Bielas
Colmeia

Anéis de
Compressão

Cilindros

Eixo Virabrequim
Tubulação

Lubrificação
Bomba de óleo

Filtro de óleo

Figura 4.5 - Árvore funcional do motor diesel com adição de kit diesel gás

4.12. Funcionamento do kit diesel gás de terceira geração
No kit diesel gás de terceira geração, após o acionamento do seletor, ocorre a
abertura da eletroválvula do cilindro do gás e este escoa pela tubulação até o
regulador de pressão, onde esta é reduzida até 1 bar.
Após esta regulagem o gás chega até o atuador linear, que atua como uma
borboleta, liberando a passagem de uma certa quantidade de gás para o injetor de
gás de acordo com sinais do controlador eletrônico, que interpreta informações
originadas pelos sensores do sistema e calcula a quantidade de gás a ser injetada.
O injetor de gás proverá o gás no interior da câmara de combustão, após a
injeção de diesel (piloto). Neste momento o gás entra em combustão fazendo com
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que o motor realize trabalho. Na saída dos gases de exaustão é colocada a sonda
lâmbda para verificar a quantidade de oxigênio na saída e realimentar o controlador
eletrônico, para que este faça a correção da entrada de gás. A Figura 4.6 representa
o funcionamento do kit diesel gás.

Figura 4.6 – Esquema de funcionamento kit diesel gás de terceira geração

4.13. Subsistemas do kit diesel gás
Este sistema, também para análise de confiabilidade seria subdividido em
Injeção

de

Gás,

Acionamento

Controle

e

Comunicação

e

Sistema

de

Armazenamento e Transporte de Gás, como mostrado na árvore funcional na Figura
4.7.
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Kit Diesel Gás
Injeção de Gás

Chama Piloto
Injetor de Gás

SISTEMA DE INJEÇÃO
E CONTROLE DO
MOTOR DIESE

Válvula de Corte

Acionamento, Controle e
Comunicação
Sensores

Sonda Lâmbda

Chave Seletora
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Figura 4.7 – árvore de Funcional do kit diesel gás

O sistema de Injeção de Gás é composto pelo injetor de gás, que é
responsável pela injeção do gás dentro da câmara de combustão após a injeção do
combustível piloto (óleo diesel), válvula de corte, que regula a quantidade de gás.
O sistema de Acionamento Controle e Comunicação é composto por:
Sensores de pedais, que informam a necessidade de combustível na câmara de
combustão para regular torque do motor, sensor de quantidade de gás, para
informar quando há pouco gás e realizar retorno automático a operação somente
diesel e sensores de temperatura. O seletor é acionada pelo usuário, acionando os
modos de operação somente diesel e dual fuel. A sonda lambda (ou sonda de
oxigênio) verifica a quantidade de oxigênio que está saindo na exaustão do motor,
para alimentar o controlador eletrônico, visando um ajuste estequiométrico melhor da
mistura de combustível. O controlador eletrônico é responsável pela interpretação de
todos esses sinais e comandar a operação do motor diesel, interagindo com o
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controlador eletrônico do motor. O atuador linear torna a mistura mais rica ou pobre
com o sinal recebido do controlador eletrônico.
O sistema de Armazenamento e Transporte de gás é composto pelo tanque
de gás, que deve ser regulamentado pelo INMETRO, ou órgão internacional, pela
válvula de segurança que deverá abrir em caso de pressão acima do limite de
segurança e evacuar gás do sistema, sistemas de transporte, composto pela
tubulação de gás e regulador de pressão, que deve regular a pressão do gás na
tubulação.

4.14. Componentes dos subsistemas do kit diesel gás
4.14.1.

Sistema de injeção de gás

4.14.1.1. Injetor de gás

Figura 4.8: Injetor de Gás Fonte: (Gaspoint)

A válvula de injeção e o injetor de gás, como vistos na Figura 4.8 são os
responsáveis pela injeção do combustível. Neste caso, o injetor utilizado é o
multiponto, que utiliza um injetor em cada câmera
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Os injetores possuem apenas 2 estágios, sendo totalmente aberto ou
totalmente fechado. A válvula do gás é ligada a linha de combustível com pressão
constante e vazão controlada pelo tempo de injeção, (Veiga, 2010).
O Estado inicial do injetor é totalmente fechado. Quando a bobina recebe a
corrente elétrica, a armadura movimenta-se em direção ao núcleo, atraída pelo
campo magnético gerado, movimentando mecanicamente o contato ou contatos
ligados a esta armadura. No instante em que a força magnética gerada pela
circulação de corrente na bobina se torna maior que a força das molas, o contato é
atraído fisicamente, sai do estado de repouso e muda a condição do circuito para
aberto (se for normalmente fechado) ou fechado (se for normalmente aberto),
havendo liberação da passagem de gás. Quando a circulação de corrente através da
bobina cessa, a bobina é desenergizada e o contato volta ao estado de repouso por
força da mola de retorno, e fecha-se a passagem da mistura.
4.14.2.

Acionamento, Controle e Comunicação

4.14.2.1. Seletor
O seletor, Figura 4.9, é responsável pelo acionamento do kit diesel gás.
Também faz parte do conjunto, um indicador de nível de gás . Ele é responsável pelo
acionamento manual do kit diesel gás.

Marcadores
de nível de
gás

Botão
Seletor

Figura 4.9 – Seletor

4.14.2.2. Sensores
4.14.2.2.1.

Sensor de rotação

O sensor de rotação do motor é um sensor de relutância magnética que envia
um sinal pulsado, cuja frequência é proporcional à velocidade de rotação do motor
por minuto (RPM). O sensor é um gerador de pulsos geralmente montado junto com
uma roda dentada no eixo do virabrequim.
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A cada ciclo completo do motor, a roda dentada percorre um passo prédeterminado. Sendo assim é possível determinar a posição no cilindro, porém não é
possível definir a sua fase, ou seja, é sabido que o cilindro está no PMS ou PMI, mas
não se sabe ele está admitindo, comprimindo, realizando trabalho ou escape de
gases, (Veiga, 2010).

4.14.2.2.2.

Sensor angular de posição do pedal

A leitura do ângulo do pedal do acelerador executado pelo sensor
apresentado na Figura 4.10, é utilizada para determinar a carga solicitada pelo
motorista. Estes dados são enviados ao controlador eletrônico que fará o cálculos da
entrada de combustível de acordo com a necessidade. Geralmente em cada pedal
utilizam-se dois sensores por redundância. (Delphi Sistemas Automotivos, 2011)

Sensor Angular

Figura 4.10. – Pedal com sensor de aceleração (Veiga, 2010)

4.14.2.3. Sensor de oxigênio ou sonda Lambda
O sensor de oxigênio, ou sonda lambda, é composto internamente por um
elemento cerâmico envolto por um cilindro (eletrodo negativo) e por um cone
concêntrico (eletrodo positivo). O elemento cerâmico é composto por dióxido de
Zircônio (ZrO2), recoberto por uma fina camada de platina. Um dos lados do
elemento cerâmico fica em contato com o ar atmosférico, que possui 21% de
Oxigênio, e o outro é exposto aos gases de combustão, onde a concentração de
oxigênio é variável em função da relação ar combustível.
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Em temperaturas superiores a 300ºC, o elemento cerâmico torna-se condutor
de íons de oxigênio nos gases de escape, gerando uma diferença potencial,
proporcional à quantidade de oxigênio, gerando uma medida contínua do teor de
oxigênio no gás do escape. Com esta informação é possível de se saber se a
mistura está com excesso de oxigênio (mistura pobre), para tensão de 0 a 400 mV,
ou falta de oxigênio (mistura rica), para tensão de 700 a 1000mV. Seu uso é
imprescindível para manter a estequiometria da mistura, principalmente para
veículos bicombustíveis.
Esta estequiometria é importante para manter a boa dirigibilidade, pois evita
falhas do motor, aumenta a economia de combustível e causa a redução de
poluentes, uma vez que o catalizador, responsável em converter os gases de escape
em gases menos nocivos, funciona corretamente se a estequiometria estiver dentro
de uma estreita faixa, o fator lambda, ou λ = 1 , segundo VEIGA (2010).

No λ<1,

tem-se falta de combustível e podem não ocorrer combustão do gás, no λ>1 tem-se
excesso de combustível e ocorre queima incompleta. Na Figura 4.11, tem-se a
imagem do sensor de oxigênio (sonda lambda). Por funcionarem corretamente em
temperaturas superiores à 300 °C, os modelos mais recentes possuem uma
resistência de aquecimento para que sua leitura seja correta logo após a ignição do
motor, (VEIGA, 2010).

Figura 4.11 Sonda Lambda Fonte: (Sobre Carros, 2012)
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4.14.2.4. Controlador central eletrônico
Em um sistema de injeção eletrônica básico, os sensores angulares dos
pedais, os de temperatura, os de pressão de injeção e os de oxigênio do escape
enviam informações para a unidade de comando, na forma de sinais elétricos. A
unidade de comando processa essas informações e aciona o atuador linear, onde
este executam os comandos recebidos transformando os sinais elétricos em ações
desejadas. Na Figura 4.12, tem-se um controlador eletrônico para este componente
estudado.
O objetivo principal de um sistema de combustível é encontrar a
estequiometria correta da mistura ar combustível e débito de óleo diesel. Através da
solicitação, associada ao sensor de rotação, entre outros sensores, tem-se o sinal de
entrada, possibilitando calcular a quantidade necessária de gás natural e óleo diesel,
caracterizando esse sistema como malha aberta. Porém, para aumentar a precisão,
é imprescindível o uso de realimentação com o sistema em malha fechada, onde o
principal sensor responsável pela realimentação é a sonda lambda de gases.
Todavia, é necessário prever o funcionamento do sistema em malha aberta para que
um possível defeito no sensor de oxigênio não interrompa o funcionamento do
motor. (VEIGA, 2010)
A carga é dada pelo ângulo no pedal do acelerador, que dependendo do
motor, pode ser obtida pelo sensor de posição de borboleta ou pelo sensor de
posição do pedal. Com essas duas variáveis, obtêm-se um valor de tempo de
injeção, geralmente através de uma tabela. Esse tempo sofre incrementos ou
decrementos, calculados através de outros dados, dentre eles, a temperatura do ar,
pressão no coletor e correção do fator lambda.
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Figura 4.12 – Controlador Eletrônico (Delphi Sistemas Automotivos, 2011)

4.14.2.4.1.

Sistema de Controle em malha fechada

No sistema de controle em malha fechada, o sistema é verificado através da
sonda lâmbda que realimenta o sistema. Um controlador executa o processo através
de controles pré-determinados, e as correções são feitas através da comparação de
um sinal de referência e o sinal obtido na saída do processo.
O sensor de oxigênio informa a quantidade de oxigênio presente após a
combustão. Através desse dado é possível determinar incrementos ou decrementos
no tempo de injeção de gás ou o óleo diesel para que a combustão fique próximo da
ideal.
Os sistemas injeção que utilizam malha fechada preveem o uso de malha
aberta caso ocorra falha no sensor de oxigênio, e em situações como acelerações e
desacelerações, em que a leitura do sensor de oxigênio deve ser desconsiderada
por alguns instantes. (VEIGA, 2010)
4.14.2.5. Atuador Linear
O atuador linear, como na Figura 4.13, é composto por um motor elétrico DC,
de baixa corrente, ou motor de passo. Tem a função de tornar a mistura
ar/combustível mais rica ou mais pobre, a partir de um sinal recebido da central
eletrônica. Após receber este sinal, o atuador libera a passagem de gás ao injetor de
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gás, como uma borboleta eletrônica. É uma peça essencial para melhorar o
desempenho do motor e reduzir o consumo excessivo e a poluição ambiental.

Figura 4.13 – Atuador Linear

4.14.3.

Sistema de Armazenamento e Transporte de Gás

4.14.3.1. Reservatório de Gás (Tanque)
Geralmente os reservatórios de gases são cilindros, que são reservatórios
desenvolvidos em conformidade com a norma técnica internacional ISO 11439
(2000), e tem o formato indicado na Figura 4.14.
. Os Cilindros são fabricados a partir de tubos de ligas de aço especiais sem
costura, de forma a garantir resistência às altas pressões de serviço. O material dos
cilindros poderá ser, segundo a norma ISO 11439 (2000), inteiramente de metal
(alumínio ou aço), de metal recoberto com fibra na região anelar, de metal recoberto
com fibra em toda extensão, ou de compósito recoberto com fibra em toda extensão .
A pressão de trabalho dos cilindros é de 200bar. Os cilindros também apresentam
elevada resistência a choques e colisões. No Brasil, os cilindros devem ser
homologados pelo INMETRO.
Deve-se destacar que o cilindro acondiciona um gás que tem comportamento
diferente dos líquidos. Se a temperatura sobe, o gás expande e ocupa mais espaço,
cabendo menos gás do que inicialmente. Em uma situação de temperatura elevada
(36ºC, por exemplo), o mesmo cilindro de 80 litros deverá acondicionar cerca de
16,5 m³ de gás. Por isso, utiliza-se para identificar os cilindros à capacidade em litros
de água, que é constante, e não a capacidade de armazenamento de gás, que é
variável, pois depende da temperatura e pressão. Desta forma, a capacidade em
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litros está marcada na ogiva dos cilindros, conforme regem as normas de fabricação.
(ISO 11439, 2000)

Figura 4.14 - Cilindro

4.14.3.2. Regulador de Pressão
O Regulador de pressão, mostrado na Figura 4.15, para gás natural veicular é
o item responsável por regular a pressão do gás que vem dos cilindros para o
sistema de injeção. Geralmente a regulagem ocorre em três etapas, para redução
gradual da pressão de gás proveniente dos cilindros mediante a passagem do gás
natural veicular por orifícios calibrados e três compartimentos fechados que alojam
uma membrana cada um: Na primeira etapa de redução, o gás ingressa com uma
pressão por volta de 200 bar e sai reduzida entre 3,5 e 4,0 bar, além de conter uma
válvula-fusível que aliviaria em caso de sobre pressão. A segunda etapa reduz a
pressão de 4 a 2 bar por meio de um diagrama atuando sobre uma mola; a terceira e
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última etapa reduz a pressão de 2 bar para pressão atmosférica. (DELPHI, 2011)

Figura 4.15 – Regulador de Pressão

4.14.3.3. Válvula de Segurança
A válvula tem função de aliviar o gás pressurizado do sistema. Possui um
sistema de segurança provido de uma combinação de liga fundível e disco de
ruptura, que atua quando o cilindro é submetido a temperaturas acima de 100ºC e
sua pressão interna ultrapassa a 300 bar. Neste caso, a liga se funde e o disco é
rompido pela pressão do gás, permitindo a sua saída total, resgatando a segurança
do sistema.
Possui, também, a válvula de excesso de fluxo, indicado na Figura 4.16, que
entra em operação restringindo a saída do gás do cilindro, caso haja acidente
seguido de rompimento da tubulação de alta pressão.

Figura 4.16 – Válvula de excesso de fluxo
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4.14.3.4. Tubulação
É responsável pelo transporte de gás. Sua ancoragem deve ser feita através
de abraçadeiras ou fixadores, com largura mínima de 4 mm, revestidos internamente
com elastômero, quando metálicas, ou quando a linha não estiver revestida
externamente com elastômero.
Devem ter dispositivos de flexibilidade (helicoide) nos pontos de conexões do
tubo com a válvula de abastecimento e válvula de cilindro, para evitar danos
causados por vibrações, dilatações ou contrações.
4.14.3.5. Eletroválvula de abertura do cilindro
Sua função é permitir o abastecimento do circuito gás. Recebe sinais do
seletor e da central eletrônica, abrindo e permitindo a passagem do gás armazenado
no cilindro para o circuito e fechando-se logo na sequência.
4.14.4.

Chama Piloto

O sistema de Chama Piloto é composto pelo subsistema de injeção e controle
do motor diesel, descrito na seção 4.12 desta dissertação. Sua função é
disponibilizar a pequena quantidade de óleo diesel ao sistema para o inicio da
combustão. Neste caso o sistema de controle e acionamento do kit diesel gás deve
se comunicar com o controlador central diesel. O controlador central diesel enviará
um sinal para os injetores diesel, que reduzirá a quantidade de diesel injetada na
câmara de combustão diesel em 95%. A pequena quantidade de óleo diesel injetada
será suficiente para iniciar a combustão em contato com o ar a alta temperatura.
Com a combustão da pequena quantidade de óleo diesel, o gás injetado detonará e
realizará o ciclo de potência.
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CAPÍTULO 5 – DISCUSSÃO E RESULTADO – PRINCIPAIS MODOS DE FALHA

Este capítulo apresenta, segundo dados obtidos em referências bibliográficas, a confiabilidade dos
principais componentes do kit diesel gás e na sequência apresenta os principais modos de falha do
sistema e a construção das árvores de falha para verificar quais combinações de falha de
componentes básicos levam a ocorrência de falhas graves.
.

64

5.1. Confiabilidade das principais peças do kit diesel gás
De acordo com o modo de funcionamento e características do equipamento,
através de dados obtidos em banco de dados na literatura pode-se encontrar a
confiabilidade dos principais componentes do sistema diesel gás.
Para tanto, devido às características de falha para componentes mecânicos,
consultou-se o livros de Bloch & Geitner, (1999) e a página de Barringer &
Associates, Inc, (2010), para a identificação das distribuições de confiabilidade que
modelam a falha destes componentes, utilizando tipicamente a distribuição de
Weibull. Nestas referências adotaram-se os valores médios, máximos e mínimos de
β e η, parâmetros característicos da distribuição de Weibull.
Os valores de β indicam o comportamento da distribuição como indicado
abaixo, (Kardec & Nascif, 2001):


Fator de forma β = 1, representa taxa de falhas constantes e equivale à
distribuição

exponencial.

Tem-se

falhas

aleatórias

cuja

ocorrência

independem do tempo de utilização do equipamento;


Fator de forma β < 1, a taxa de falhas é decrescente. Isto caracteriza falhas
de manufatura e materiais que comprometem a durabilidade do equipamento;



Fator de forma β > 1, a taxa de falhas é crescente. Isto indica mecanismos de
falha associados ao fenômeno de dano acumulado, como fadiga e desgaste.
Os valores do fator de escala η estão associados à taxa de falhas do

componente.
Para componentes eletrônicos utilizaram-se a norma Military Standard 217F
(United States of America, Departament of Defense, 1991), e com isso pode-se
calcular os valores de confiabilidade utilizando a distribuição exponencial.
Avalia-se também a confiabilidade para 120.000 quilômetros percorridos, pois
segundo informações do manual da MWM (2010), neste momento se faz a primeira
grande revisão no motor, onde há troca significativa de peças (inclusive recomendase a troca da bomba injetora) e por isso, seria o momento indicado para a primeira
grande revisão do kit diesel gás. Para avaliar em horas trabalhadas, deve-se estimar
a velocidade média de tráfego. Segundo Rolnik & Klintowitz, (2011), a velocidade
média de tráfego da cidade de São Paulo é de 30 km/h, caso que os 120.000 km
fossem percorridos a esta velocidade o tempo necessário seria de 4000 horas.
Estima-se que o sistema está instalado em um caminhão urbano pequeno,
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trabalhando em grandes cidades onde sua operação será realizada com variação de
carga e velocidade, diferentemente de um caminhão estradeiro que costuma operar
a velocidade constante em condições menos severas
Para o auxílio nos cálculos e conferência de gráficos foi utilizado o programa
ReliaSoft Weibull ++ 8 (ReliaSoft, 2012), como apresentado na Figura 5.1.

Figura 5.1. – programa ReliaSoft Weibull ++ 8

5.2. Cálculos de índices de Confiabilidade para cada componente
5.2.1. Injetor de Gás e Válvula
Utilizando dados extraídos de Bloch & Geitner, (1999) e Barringer &
Associates, Inc, (2010) e aproximando o item como uma válvula de controle e
utilizando a fórmula (2.20) a confiabilidade é calculado pela relação:

Segundo estas referências, os valores de β e η são indicados na tabela 5.1,
bem como a confiabilidade e o tempo médio até a falha.
Tabela 5.1 – Valores de β e η para Injetor de Gás e R(t) e F(t) para 120.000 km/4.000 horas

Injetor de Gás
Estimativa

β

η

Pessimista

0,5

t

R(t)

F(t) [=1-R(t)]

MTTF (h)

14000 4000 58,59%

41,41%

28000

Média

1 100000 4000 96,08%

3,92%

100000

Otimista

2 333000 4000 99,99%

0,01%

295113
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No caso, a estimativa pessimista de confiabilidade, com β < 0,5,
caracterizando a mortalidade infantil, e segundo (Kardec & Nascif, 2001), está
associada à falha de produção ou falha de material. No estado atual estágio da
manufatura de componentes automotivos, entende-se que esta modelagem é pouco
representativa no comportamento deste componente.
A visão média, que poderá ser representada por uma distribuição
exponencial, possui β =1, o que caracteriza um equipamento com falhas aleatórias,
as quais estão associadas a problemas com energização na bobina responsável
pela abertura da válvula. A visão otimista, que possui β = 2 indica falha por
envelhecimento, que para este componente está associado à ocorrência de
entupimento do injetor e da válvula, causado pela presença de impurezas do gás,
que podem ter sido geradas na produção do gás, por problemas de vedação ou
deterioração de componentes do sistema gás. Segue, na Figura 5.2 as curvas de
confiabilidade para o injetor de gás.
Ressalta-se que, para 4.000 horas de operação, a diferença entre a previsão
mediana e a previsão otimista é de apenas 4 pontos percentuais. Esta diferença é
mais significativa para maiores tempos operacionais.

Indice de Confiabilidade Injetor de Gás
1,2

Indice de Cpnfiabilidade

1
0,8
Pessimista

0,6

Média
0,4

Otimista

0,2
0
1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

Tempo (horas)
Figura 5.2. – Gráfico Confiabilidade X Tempo do Injetor de Gás
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5.2.2. Seletor
Utilizando dados extraídos de Bloch & Geitner, (1999) e Barringer &
Associates, Inc, (2010) e aproximando o item como um componente eletromecânico
e utilizando a fórmula (2.20) a confiabilidade é calculada pela relação:

Para este caso o valor de t deverá ser calculado por ciclos. Um ciclo é
definido por cada acionamento do kit diesel gás para a função somente diesel, ou
para a função dual fuel, e isto deve ocorrer de acordo com a disponibilidade de
combustível e interesse do usuário. Segundo Pimenta & Verginelli, (2010) uma boa
aproximação é de um ciclo de acionamento ou desacionamento para cada hora de
funcionamento, portanto para as 4.000 horas preve-se 4.000 ciclos.
Segundo Bloch & Geitner, (1999) e Barringer & Associates, Inc, (2010), os
valores de β e η são indicados na Tabela 5.2.
Tabela 5.2 – Valores de β e η para seletor e R(t) e F(t) para 120.000 km/ 4.000 horas

Chave Seletora
Estimativa
Pessimista

β

η

t

R(t)

F(t) [=1-R(t)]

MTTF (h)

0,5

13000 4000 57,42%

42,58%

26000

Média

1

25000 4000 85,21%

14,79%

25000

Otimista

3 100000 4000 99,99%

0,01%

892978

A estimativa pessimista de confiabilidade, com β = 0,5, está associada a falha
de produção ou falha de material, o que entende-se que esta modelagem é pouco
representativa no comportamento deste componente.
A visão média, que poderá ser representada por uma distribuição
exponencial, possui β = 1, o que caracteriza um equipamento com falhas aleatórias
associadas a problemas de mau contato elétrico, que para este caso é a melhor
modelagem para o item. A visão otimista, que possui β = 3 indica falha por
envelhecimento, que para este componente está associado ao desgaste de botões e
molas, desconsiderando falhas aleatórias, o que é pouco representativo para este
comportamento. Segue na Figura 5.3 as curvas de confiabilidade para o seletor.
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Para o tempo de 4.000 horas utilizando a presente análise, há diferença de 14
pontos percentuais entre a visão otimista e média, por esta última prever falhas
aleatórias não previstas na visão otimista.

Seletor
100,00%

Índice de Confiabilidade

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

Pessimista

40,00%

Média

30,00%

Otimista

20,00%
10,00%
0,00%
1,00E+02

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

Tempo (Ciclos)
Figura 5.3. – Gráfico Confiabilidade X Ciclos do seletor

5.2.3. Sensor de Rotação
Utilizando dados extraídos de Bloch & Geitner (1999) e Barringer &
Associates, Inc, (2010), modelando o item como transdutor/ sensor e utilizando a
fórmula (2.20), a confiabilidade é calculada pela relação:

Segundo estas referências, os valores de β e η são indicados na tabela 5.3.
Tabela 5.3. – Valores de β e η para Sensor de Rotação e R(t) e F(t) para 120.000 km/ 4.000 horas

Sensor de Rotação
Estimativa
Pessimista

β

η

t

R(t)

F(t) [=1-R(t)]

MTTF (h)

0,5

11000 4000

54,72%

45,28%

22000

Média

1

20000 4000

81,87%

18,13%

20000

Otimista

3

90000 4000

99,99%

0,01%

80368
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No caso da estimativa pessimista de confiabilidade, com β = 0,5,
caracterizando a mortalidade infantil e no estado atual estágio do controle produtivo
da

manufatura

de

sensores,

entende-se

que

esta

modelagem

é

pouco

representativa no comportamento.
A visão média, que pode ser representada por uma distribuição exponencial,
possui β = 1, o que caracteriza um equipamento com falhas aleatórias associadas a
problemas elétricos originados por maus contatos e sobrecarga. Através da análise
da curva de confiabilidade, sugere-se que a 4000 horas este sensor seja trocado A
visão otimista, que possui β = 3 indica falha por perda de calibração de sensores,
que está associada ao envelhecimento de componentes mecânicos, tais como as
engrenagens do sensor. Seguem na Figura 5.4 as curvas de confiabilidade para o
sensor de rotação. O valor β = 3 indica envelhecimento acelerado do componente a
partir de 20.000 horas, o que sugere a substituição deste sensor antes deste tempo
(Lafraia, 2001). Para 4.000 horas há diferença de 18 pontos percentuais entre a
visão média e a visão otimista empregadas na modelagem da confiabilidade, devido
às falhas aleatórias consideradas na visão média.

Índices de Confiabilidade

Índice de Confiabilidade Sensor de
Rotação
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1,00E+03

Pessimista
Média
Otimista

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

Tempo (Horas)
Figura 5.4. – Gráfico Confiabilidade X Tempo do Sensor de Rotação
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5.2.5. Sensor Angular
Utilizando dados extraídos de Bloch & Geitner (1999) e Barringer &
Associates, Inc, (2010), modelando o item como transdutor/ sensor e utilizando a
fórmula (2.20), a confiabilidade é calculada pela relação:

Segundo estas referências, os valores de β e η são indicados na tabela 5.4.
Tabela 5.4 – Valores de β e η para Sensor Angular e R(t) e F(t) para 120.000 km/ 4000h

Sensor Angular
Estimativa
Pessimista

β

η

t

R(t)

F(t) [=1-R(t)]

MTTF (h)

0,5

11000 4000

54,72%

45,28%

22000

Média

1

20000 4000

81,87%

18,13%

20000

Otimista

3

90000 4000

99,99%

0,01%

80368

Neste

caso

entende-se

que

esta

modelagem

pessimista

é

pouco

representativa no comportamento. A visão média, que pode ser representada por
uma distribuição exponencial, possui β =1, o que caracteriza um equipamento com
falhas aleatórias, está associada a problemas elétricos originados por maus contatos
e sobrecarga. Pela curva de confiabilidade, sugere-se que a 4.000 horas este sensor
seja trocado A visão otimista, que possui β = 3 indica falha por perda de calibração
de sensores, que ocorre de forma gradativa e envelhecimento de componentes
mecânicos, não levando em consideração a possibilidade de maus contatos, que
torna esta pouco representativa. Seguem na Figura 5.5 as curvas de confiabilidade
para o sensor ângular. Para 4.000 horas há diferença de 18 pontos percentuais
entre a visão média e a visão otimista empregadas na modelagem da confiabilidade,
devido às falhas aleatórias não consideradas na visão otimista.
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Índice de Confiabilidade Sensor Angular
1

Índices de Confiabilidade

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

Pessimista

0,4

Média

0,3

Otimista

0,2
0,1
0
1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

Tempo (Horas)
Figura 5.5. – Gráfico Confiabilidade X Tempo do Sensor Angular

5.2.6. Sensor de Oxigênio – Sonda Lambda
Utilizando dados extraídos de Bloch & Geitner, (1999) e Barringer &
Associates, Inc, (2010), e modelando o item como instrumentação de fluxo e
utilizando a fórmula (2.20), a confiabilidade é calculada pela relação:

Segundo estas referências, os valores de β e η são indicados na tabela 5.5.
Tabela 5.5. – Valores de β e η para Sonda Lambda e R(t) e F(t) para 120.000 km/ 4.000 horas

Sonda Lâmbda
Estimativa

β

η

Pessimista

0,5

100000 4000

81,87%

18,13%

200000

Média

1

125000 4000

96,85%

3,15%

125000

Otimista

3 10000000 4000 100,00%

0,00%

892978

t

R(t)

F(t) [=1-R(t)]

MTTF (h)

No estado atual estágio do controle produtivo da manufatura de sensores,
entende-se

que

esta

modelagem

pessimista

é

pouco

representativa

no

comportamento, pois significa defeitos de manufatura.
A visão média, que pode ser representada por uma distribuição exponencial
possui β = 1, caracterizando um equipamento com falhas aleatórias, está associada
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à problemas elétricos originados por maus contatos nos cabos e sobrecarga, que
neste caso é a melhor modelagem. A visão otimista, que possui β = 3 indica falha
por corrosão, ou contaminação da sonda devido ao desgaste do sistema de
vedação, este valor de β indica um envelhecimento acelerado do componente a
partir de 10.000 horas, o que sugere a substituição deste componente antes deste
tempo (Lafraia, 2001). Para 4000 horas consideradas na análise, a diferença é de
apenas 3 pontos percentuais, não sendo significativa para este tempo operacional.
Seguem na Figura 5.6 as curvas de confiabilidade para a sonda lâmbda.

Sonda Lâmbda
1

índice de Confiabilidade

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

Pessimista

0,4

Média

0,3

Otimista

0,2
0,1
0
1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

Tempo (Horas)
Figura 5.6. – Gráfico Confiabilidade X Tempo da Sonda Lambda

5.2.7. Controlador Central Eletrônico
Utilizando o cálculo proposto pela MIL-HDBK-217F (United States of America,
Departament of Defense, 1991), página 5-3,

e modelando o controlador como

microprocessador tem-se:
λ = (C1·πt + C2 · πe) · πQ · πL Falhas por 106 Horas
Acima de 16 Bits de Memória C1= 0,28
C2 = 0 para microprocessador
πQ = 1,0 para microprocessador
πL =5,8 para circuito linear

(5.1)
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λ = 1,624 • 10 -6
Como se trata de equipamento eletrônico, e os mecanismos de falha são
aleatórios pode-se calcular a confiabilidade como distribuição exponencial como
visto na equação (2.14), sendo.
λ

Para 4.000 horas
R(t) = 99,35%
F(t) = 0,65%
MTTF = 615.763 horas
Segue na Figura 5.7 a curva de confiabilidade para controlador eletrônico.

índices de Confiabilidade Controlador
Eletrônico
1
Indices de Confiabilidade

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

Tempo (Horas)
Figura 5.7. – Gráfico Confiabilidade X Tempo do Controlador Eletrônico

5.7. Atuador Linear
Utilizando o cálculo proposto pela MIL-HDBK-217F (United States of America,
Departament of Defense, 1991) na página 12-3, segue:
Considerando Motor DC Síncrono.
λ = λb · πe · πs · πn Falhas por 106 Horas
Fator Ambiental πe = 1,0
fator de tamanho πs = 2 – Motor Síncrono e pequeno.

(5.2)
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Fator de polos πn = 3,2 – 4 polos
λb taxa de falha básica para trabalho a 80°C = 0,27
λ = 1,728 • 10 -6
Como se trata de equipamento eletrônico e os mecanismos de falha são
aleatórios pode calcular como exponencial como visto na equação (2.14).
λ

Para 4000 horas
R(t) = 99,31%
F(t) = 0,69%
MTTF = 578.703 horas
Segue na Figura 5.8 a curvas de confiabilidade para o atuador linear.

índices de Confiabilidade Atuador Linear
1

Índice de Confiabilidade

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

Tempo (Horas)
Figura 5.8. – Gráfico Confiabilidade X Tempo do Atuador Linear

5.8. Cilindro de gás - Tanque
Utilizando dados extraídos do apêndice A de Bloch & Geitner, (1999) e
Barringer & Associates, Inc, (2010), modelando o item como vaso de pressão e
utilizando a fórmula (2.20), a confiabilidade é calculada pela relação:

Segundo estas referências os valores de β e η são indicados na Tabela 5.6.
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Tabela 5.6 – Valores de β e η para Cilindro de Gás e R(t) e F(t) para 200.000 km/4000 horas

Cilindro de gás
Estimativa

β

Pessimista

0,5

1250000 4000

94,50%

5,50%

2500000

Média

1,5

2000000 4000

99,99%

0,01%

1805489

Otimista

η

t

R(t)

6 33000000 4000 100,00%

F(t) [=1-R(t)]

MTTF (h)

0,00% 30614670

Este é um item que requer alta confiabilidade e rigoroso controle do processo
produtivo, pois sua falha pode gerar explosão, e isto já se reflete nos altos valores
de η. A estimativa pessimista de confiabilidade, com β = 0,5, que possui mortalidade
infantil, que segundo Kardec & Nascif, (2001), está associado a falha de produção, o
que não condiz com a manufatura de um vaso de pressão devido ao grande controle
produtivo, portanto entende-se que esta modelagem é pouco representativa no
comportamento.
As visão média tem β = 1,5 que deve-se a resistência mecânica menor que a
esperada em projeto, e a otimista tem β = 6 que significa falha por envelhecimento
ou deterioração mecânica temporal, que é a modelagem mais significativa para este
item. O valor β = 6 indica um envelhecimento acelerado do componente, que neste
caso ocorrerá a partir de 200.000 horas, o que sugere a substituição deste
componente antes deste tempo (Lafraia, 2001) Seguem na Figura 5.9 as curvas de
confiabilidade para o cilindro de gás. Para 4000 horas de operação consideradas na
análise, os valores entre as visões média e otimista são aproximadamente iguais.
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índices de Confiabilidade do Cilindro de Gás
1

Índices de Confiabilidade

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

Pessimista

0,4

Média

0,3

Otimista

0,2
0,1
0
1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

Tempo (Horas)
Figura 5.9. – Gráfico Confiabilidade X Tempo do Cilindro de Gás

5.10. Regulador de Pressão
Utilizando dados extraídos de Bloch & Geitner, (1999) e Barringer &
Associates, Inc, (2010), modelando o item como regulador de diafragma de borracha
e utilizando a fórmula (2.20), a confiabilidade é calculada pela relação:

Segundo estas referências, os valores de β e η são indicadas na tabela 5.7
Tabela 5.7. – Valores de β e η para Regulador de Pressão e R(t) e F(t) para 120.000 km/ 4.000
horas

Regulador de Pressão
Estimativa

β

η

Pessimista

0,5

50000 4000 75,36%

24,64%

100000

Média

1,1

60000 4000 95,04%

4,96%

57895

Otimista

1,4 300000 4000 99,76%

0,24%

273427

t

R(t)

F(t) [=1-R(t)]

MTTF (h)

A estimativa pessimista de confiabilidade, com β = 0,5, caracterizando a
mortalidade infantil é pouco representativa no comportamento, devido o atual estágio
da manufatura de componentes automotivos.
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As visões média e otimista tem β = 1,1 e β = 1,4, respectivamente, que
significam distribuições próximas da exponencial e equipamento com taxa de falha
constante (Lafraia, 2001). Para 4000 horas de operação consideradas na análise,
não há diferença significativa entre as visões média e otimista da confiabilidade.
Seguem na Figura 5.10 as curvas de confiabilidade para o regulador de pressão.

Índices de confiabilidade Regulador de
Pressão
1
Indices de Confiabilidade

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

Pessimista

0,4

Média

0,3

Otimista

0,2
0,1
0
1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

Tempo (Horas)
Figura 5.10. – Gráfico Confiabilidade X Tempo do Regulador de Pressão

5.2.11. Válvula de Segurança
Utilizando dados extraídos de Bloch & Geitner, (1999) e Barringer &
Associates, Inc, (2010), modelando o item como válvula de alívio e utilizando a
fórmula (2.20), a confiabilidade é calculada pela relação:

Para este caso o valor de t deverá ser calculado por ciclos. Um ciclo é
definido por cada abertura da válvula de segurança, e isto deve ocorrer de acordo a
necessidade de redução da pressão interior do cilindro de gás. Segundo Pimenta &
Verginelli, (2010) uma boa aproximação é de um ciclo de acionamento ou
desacionamento para cada 100 horas de funcionamento, portanto para as 4.000
horas preve-se 400 ciclos. Segunda estas referências, os valores de β e η são
indicadas na Tabela 5.8.
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Tabela 5.8. – Valores de β e η para Válvula de Segurança e R(t) e F(t) para 120.000 km/ 4.000
horas/ 400 ciclos

Válvula de Segurança
Estimativa

β

η

Pessimista

0,5

1000000 400

98,02%

1,98%

2000000

Média

1

1000000 400

99,96%

0,04%

1000000

Otimista

3

12500000 400

100,00%

0,00%

8929780

t

R(t)

F(t) [=1-R(t)]

MTTF (h)

No caso da estimativa pessimista de confiabilidade, com β = 0,5,
caracterizando a mortalidade infantil. No estado atual estágio da manufatura de
componentes automotivos, entende-se que esta modelagem é pouco representativa
no comportamento.
A visão média, que pode ser representada por uma distribuição exponencial,
possui β = 1, o que caracteriza um equipamento com falhas aleatórias. A visão
otimista, que possui β = 3, indica falha por fadiga ou desgaste do material acelerado
do componente a partir de 300.000 horas, o que sugere a substituição deste
componente antes deste tempo. Para 400 ciclos considerados na análise, os valores
entre as visões média e otimista são aproximadamente iguais. Seguem na Figura
5.11 as curvas de confiabilidade para a válvula de segurança.

Índice de Confiabilidade Válvula de
Segurança
1
índices de Confiabilidade

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

Pessimista

0,4

Média

0,3

Otimista

0,2
0,1
0
1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

Tempo (Ciclos)
Figura 5.12 – Gráfico Confiabilidade X Tempo da Válvula de Segurança
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5.2.11. Eletroválvula de abertura do cilindro
Utilizando dados extraídos de Bloch & Geitner, (1999) e Barringer &
Associates, Inc, (2010), modelando o item como uma válvula de controle e utilizando
a fórmula (2.20), a confiabilidade é calculada pela relação:

Segundo estas referências, os valores de β e η são indicados na Tabela 5.9.
Tabela 5.9 – Valores de β e η para Eletroválvula e R(t) e F(t) para 4.000 horas

Eletroválvula de Abertura do Cilindro
Estimativa

β

η

Pessimista 0,5

t

R(t)

F(t) [=1-R(t)]

MTTF (h)

14000 4000 58,59%

41,41%

28000

Média

1 100000 4000 96,08%

3,92%

100000

Otimista

2 333000 4000 99,99%

0,01%

295113

No caso da estimativa pessimista de confiabilidade, com β = 0,5,
caracterizando a mortalidade infantil, entende-se que esta modelagem é pouco
representativa no comportamento.
A visão média, que poderá ser representada por uma distribuição
exponencial, possui β = 1, o que caracterizando um equipamento com falhas
aleatórias, causadas por problemas elétricos de sobrecarga ou mal contato. A visão
otimista, que possui β = 2, indica falha por fadiga ou desgaste do material. Para
4000 horas de operação consideradas na análise não há diferença significativa para
a confiabilidade. Seguem na Figura 5.12 as curvas de confiabilidade para a válvula
de segurança.
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Indice de Confiabilidade Eletroválvula de
Abertura do Cilindro
Indice de Cpnfiabilidade

1,2
1
0,8
Pessimista

0,6

Média

0,4

Otimista

0,2
0
1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

Tempo (horas)
Figura 5.12. – Gráfico Confiabilidade X Tempo do Injetor de Gás

5.3. Análise de Causas Raiz de Falhas críticas do sistema
Nesta parte do trabalho são analisados alguns modos de falha críticos que
surgem com a instalação do kit diesel gás (dual fuel) em um motor diesel.
São utilizados dados apresentados nas seções anteriores para efeitos de
cálculo de probabilidade de falha.

5.3.1. Combustão Inadequada do modo Dual Fuel
Um dos principais problemas relacionado ao funcionamento do motor diesel
operando no modo dual fuel está relacionado à falha por combustão inadequada.
Considera-se combustão inadequada quando o combustível que chega a câmara de
combustão é insuficiente para a operação do motor (combustão pobre), não
ocorrendo queima, ou ocorrendo queima parcial de combustível no motor,
possibilitando que este seja paralisado, ou quando há excesso de combustível,
fazendo que ocorra uma combustão incompleta (combustão rica), e o excesso de
combustível é rejeitado para o meio-ambiente. (Veiga, 2010)

81

A combustão inadequada é resultado da mistura fora de estequiometria,
associada a não capacidade de correção deste evento. (Pimenta & Verginelli, 2010)
A mistura fora de estequiometria pode ocorrer devido a problemas com a
injeção de diesel piloto e de gás.
As falhas na injeção piloto de diesel podem estar relacionadas ao combustível
de baixa qualidade, volume de óleo diesel injetada em quantidade errada, que pode
ter origens na bomba injetora diesel e no kit dual fuel, e também falha no bico injetor
diesel, que é causado por entupimento, mau contato elétrico ou desgaste de
componentes.
As falhas da injeção de gás estão relacionadas à baixa qualidade do gás,
falha no comando eletrônico, atuador linear e no misturador de gases.
A capacidade de não correção destes eventos está associada às falhas no
comando elétrico, e nos sistema de controle e automação causados por falhas na
sonda de oxigênio.
Para que a combustão inadequada ocorra devem ocorrer os eventos descritos
na árvore de falhas apresentada na Figura 5.13.
Combustão
Inadequada

8

j

1

2

4

3

a

5

b

f

6

c

d

c

c

7

i

h

e

Figura 5.13 – Desenvolvimento de árvore do Kit Diesel Gás para Combustão Inadequada
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A Tabela 5.10. apresenta os números e letras utilizados na construção da
árvore de falhas apresentada na Figura 5.13.
Tabela 5.10 – Números e Letras para combustão inadequada utilizados na FTA

Item

Evento

Probabilidade de Falha

1

Mistura fora de Estequiometria

F(1)

2

Não há correção

F(2)

3

Injeção Diesel Piloto

F(3)

4

Injeção Gás

F(4)

5

Cálculo de injeção Diesel errado

F(5)

6

Falha no bico injetor Diesel

F(6)

7

Falha no controle e automação

F(7)

8

Falha na mistura

F(8)

A

Combustível de baixa qualidade

a

B

Problemas na bomba injetora

b

C

Falhas no controlador eletrônico

c

D

Falha mecânica

D

E

Entupimento

E

F

gás de baixa qualidade

f

H

falha na sonda lambda

h

I

falha sistema de malha aberta

i

(modo de operação do controlador
eletrônico)
J

falha no atuador linear

j

A equação da Probabilidade de Falhas é calculada por Álgebra de Boole,
conforme relações abaixo:
(5.3)
(5.4)
(5.5)
(5.6)
(5.7)
(5.8)
(5.9)
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(5.10)
(5.11)

Substituindo 5.5 e 5.4 por 5.6, 5.7, 5.8.5.9, 5.10 e 5.11, tem-se:
(5.12)
(5.13)
Substituindo OU por + e E por · em 5.12 e 5.13., segundo Modarres, et al., (2010),
tem-se:
(5.14)
(5.15)
(5.16)
(5.17)
A falha no controlador eletrônico do circuito ou a falha no atuador linear
isoladas geram a combustão inadequada.
A falha pode ocorrer, também se ocorrerem falhas de algum dos
componentes bomba injetora Diesel, ou do kit gás (dual fuel), ou até mesmo
problemas associados à qualidade dos combustíveis, associados à falha na sonda
lambda e no modo de malha aberta, que é o modo em que o controlador eletrônico
gerencia o sistema sem sinais de correções enviados pela sonda.
Considera-se uma falha no modo de malha aberta como uma falha geral do
comando elétrico, então o valor de i assumiria c, portanto a fórmula (5.14), passa a
ser:
(5.18)
(5.19)
(5.20)
Substituindo em (5.17)
(5.21)
(5.22)
(5.23)
Neste caso os valores de c e j assumem os valores de falha de controlador
eletrônico, do atuador linear e do misturador estimados em 4.000 horas. Tem-se na
Tabela 5.11 a estimativa de falhas acumuladas para 4.000 horas.
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Tabela 5.11. – Falha de Combustão Inadequada 4.000 horas

Falha de Combustão Inadequada 4000 horas

Estimativa

c

j

F(T)

0,647%

0,517%

1,182%

Na Figura 5.14 é apresentada as curva da probabilidade de falha acumulada
para a falha combustão inadequada.

Combustão Inadequada
1
Densidade de Falha Acumulada

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
F(t)

0,4
0,3
0,2
0,1
0
1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

Tempo (Horas)
Figura 5.14. – Estimativa de falhas x Tempo do Kit Diesel Gás para Combustão Inadequada

5.3.2. Explosão
A explosão é o modo de falha catastrófico com maior severidade do kit gás,
pois além de comprometer todo o sistema, compromete a vida do operador e causa
sérios danos ao meio externo.
Para que ocorra a explosão deverão acontecer ao menos um de dois eventos
independentes. O primeiro deles é a explosão do cilindro, e o segundo é o
vazamento de gás associado à ignição posterior. A explosão ocorre se houver falha
na resistência das paredes internas do cilindro, que faça com que sua tensão de
ruptura fica abaixo da pressão interna dos gases. Poderá ocorrer também no caso
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de um travamento ou obstrução da válvula de segurança do tanque, fazendo com
que a pressão interna do cilindro exceda a pressão limite projetada. A pressão
interna do cilindro se elevará, se este estiver à alta temperatura ou ainda se ocorrer
falha da válvula de retenção, que impede o excesso no abastecimento de gás.
O vazamento de gás associado à ignição posterior ocorre se existirem trincas
na tubulação ou vazamento nas conexões e faiscamento externo, que pode ocorrer
devido a algum acidente.
Na Figura 5.15 apresenta-se a árvore de falha para o evento topo explosão.
Explosão
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g
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d
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Figura 5.15. – Desenvolvimento de árvore do kit diesel gás para explosão

A Tabela 5.12. apresenta os números e letras utilizados na construção da
árvore de falhas.
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Tabela 5.12 - Números e letras para explosão utilizados na FTA

Item

Evento

Prob. de Falha

1

Explosão do cilindro

F(1)

2

Vazamento e Ignição

F(2)

3

Alta Pressão interna do cilindro

F(3)

4

Abastecimento maior que a capacidade

F(4)

5

Vazamento

F(5)

6

ignição

F(6)

7

Pressão interna maior que a tensão de ruptura

F(7)

projetada
A

falha na válvula de segurança do tanque

a

B

exposição do cilindro a alta temperatura

b

C

Ignição externa

c

D

falha na válvula de retenção

d

E

trinca nos cilindros

e

F

trinca na tubulação

f

G

Falha na conexões

g

H

trinca na tubulação

h

J

falha no regulador de pressão

j

K

excesso de combustível

k

L

falha de resistência do cilindro

l

A equação da Probabilidade de Falhas é calculada por Álgebra de Boole,
conforme equações abaixo:
(5.24)
(5.25)
(5.26)

F(3) = F(4) + b

(5.27)

F(4) = d k

(5.28)

F(2) = F(5)

c h

(5.29)

F(5) = e + F(6) + g

(5.30)

F(6) = f + j

(5.31)

Substituindo (5.31) em (5.30):

F(5) = e + f + j + g

(5.32)

87

Substituindo (5.32) em (5.29):

F(2) = c h [(e+f+j+g)]

(5.33)

F(4) = d k

(5.34)

Substituindo (5.34) em (5.27)

F(3) = d k+ b

(5.35)

Substituindo (5.34) em (5.26) e (5.25)

F(1) = [(d k + b) a] + l

(5.36)

Substituindo (5.35) e (5.34) em (5.24)

F(t) = l + [a (d k + b)] + [c h (e+f+j+g)]

(5.36)

Para efeitos de cálculo, neste momento, desconsideram-se todas as
probabilidades associadas como falhas externas, exceto a exposição à alta
temperatura, que para estes efeitos considera-se uma falha já instalada, pois o
motor pode operar a altas temperaturas, portanto as probabilidades c, g, k são iguais
a 0 e a probabilidade de b é 1. O valor de l corresponde à confiabilidade do cilindro
de gás e o valor de a corresponde a confiabilidade da válvula de segurança. Para
ambos assumirão a estimativa média, pois é a que melhor modela o sistema como
visto na seção anterior. Portanto, a equação a ser utilizada é:

F(t) = a + l

(5.37)

Tem-se na Tabela 5.13 a estimativa de falhas acumuladas para 4.000 horas.
Tabela 5.13. – Probabilidade de Falha Acumulada de Explosão do Cilindro para 120.000/ 4.000
horas

Falha de Explosão do Tanque para 4000 horas
Estimativa

l

a

F(T) [=1 - R(t)]

Média

0,01%

0,04%

0,05%

Na Figura 5.16 é apresentada a curva da probabilidade de falha acumulada
para a falha explosão.
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Explosão
Probabilidade de Falha Acumuladas

100,000%
90,000%
80,000%
70,000%
60,000%
50,000%
Média

40,000%
30,000%
20,000%
10,000%
0,000%
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10000

100000

1000000

10000000

Tempo (Horas)
Figura 5.16. – Estimativa de falhas x Tempo do Kit Diesel Gás para Explosão

5.3.3. Kit Diesel Gás Não Aciona
Neste modo de falha, o operador não consegue acionar o kit diesel gás.
Para a construção da árvore de falhas considera-se inicialmente que o
acionamento do kit diesel gás não ocorrer por três motivos: falha na chave seletora,
falha na eletroválvula ou não acionamento do controlador eletrônico, que pode ser
causado pela falta de gás no tanque ou falha do controlador. A árvore de falha para
o evento topo kit diesel gás não aciona é indicada na Figura 5.17.

Kit Gás não aciona

a

d

1

c

b

Figura 5.17. – Desenvolvimento de árvore do kit diesel gás para kit gás não aciona
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A Tabela 5.14. apresenta os números e letras utilizados na construção da
árvore de falhas.
Tabela 5.14 - Números e Letras para kit gás não aciona utilizados na FTA

Item

Evento

Probabilidade de Falha

1

Controlador eletrônico não aciona

A

falha no seletor

a

B

falha no controlador eletrônico

b

C

O cilindro não tem gás

c

D

Falha na eletroválvula de abertura

d

F(1)

do tanque

Substituindo as portas OU por adição e E pela multiplicação, tem-se:

F(t) = a + d + F (1)

(5.38)

F(1) = c + b

(5.39)

Substituindo (5.39) em (5.38), obtem-se:

F(t) = a + b + c + d

(5.40)

Neste caso, todos as falhas descritas ocorrendo de forma isoladas já
causariam a falha do sistema. Para efeitos de cálculo considera-se sempre que há
gás no cilindro, e o índice c será 0.Portanto, neste caso:

F(t) = a + b + d

(5.41)

O índice b assume os valores da probabilidade de falhas acumuladas do
comando eletrônico. Os índices a e d assumirão os valores da estimativa média do
seletor, da eletroválvula de abertura do tanque e do atuador linear respectivamente,
pois como descrito acima, estas são as que melhor modelam estes itens. Na Tabela
5.15 estes valores são apresentados para 4.000 horas/ 120.000 km.
Tabela 5.15. – Falha “kit gás não aciona” para 4.000 horas/ 120.000 km

Falha kit não aciona para 4000 horas
Estimativa a
Média

b

d

14,79% 0,65% 3,92%

F(T) [=1 - R(t)]
19,36%

Na Figura 5.18 é apresentada as curva da probabilidade de falha acumulada
para a falha kit diesel gás não aciona.
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Kit gás não aciona
Probabilidade de falhas acumuladas
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1000
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Figura 5.18. - Probabilidade de Falhas Acumuladas por tempo do não acionamento do kit
diesel gás.

5.3.4. Kit Diesel Gás Não Retorna a Função somente Diesel
Este modo de falha faz com que o kit gás não retorne o motor à condição
inicial, somente diesel. Se esta falha ocorrer em um região onde não há
disponibilidade de gás, o sistema fica impossibilitado de funcionar.
Para a construção da árvore de falhas considera-se inicialmente que o
travamento do kit diesel gás pode falhar por três motivos: falha na chave seletora,
falha no controlador eletrônico ou obstrução mecânica, que pode ocorrer por
travamento da bomba injetora do motor diesel, travamento do injetor de gás e
travamento do atuador linear. A árvore de falha para o evento topo kit diesel gás não
aciona é indicada na Figura 5.19.
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Kit Gás Não
Retorna

b

a

1

e

d

c

Figura 5.19. – Desenvolvimento de árvore do Kit Diesel Gás para Kit Diesel Gás Não Retorna a
Função somente Diesel

A Tabela 5.16 apresenta os números e letras utilizados na construção da
árvore de falhas.

Tabela 5.16 - Números e Letras para kit diesel gás não retorna utilizados na FTA

Item

Evento

1

Travamento

Probabilidade de Falha
ou

Obstrução

F(1)

Mecânica
A

falha no seletor

a

B

falha no controlador eletrônico

b

C

Travamento

ou

Obstrução

da

c

bomba injetora Diesel
D

Travamento do injetor de gás

E

Travamento

atuador

permitindo passagem de gás

d
linear

e
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F(t) = a + b + F (1)

(5.43)

F(1) = c + d + e

(5.44)

Substituindo (5.43) em (5.44), obtem-se:

F(t) = a + b + c + d + e

(5.45)

Neste caso, todas as falhas descritas isoladas, já causariam a falha do
sistema. Para efeitos de cálculo não se considera o travamento ou obstrução da
bomba diesel, pois é um item original do motor diesel, e seus índices não são
estudados neste trabalho. Neste caso consideramos o valor de c como 0, que
significa que a bomba diesel está funcionando, portanto tem-se que:

F(t) = a + b + d + e

(5.46)

Os valores de b e e assumem os valores das probabilidades de falha do
comando eletrônico e atuador linear. Os valores de a e d assumem os valores das
estimativas médias da chave seletora e do injetor de gás, pois como descrito acima,
estas são as que melhor modelam estes itens, já que as estimativas otimistas não
modelam algumas falhas e a pessimista considera falhas produtivas e de material,
que não condiz com o atual estágio de desenvolvimento da produção de auto peças.
A Tabela 5.17 apresenta estes valores para 4.000 horas/ 120.000 km.

Tabela 5.17. – Estimativa para 4.000 horas/ 120.000 km

Falha de kit não retorna função diesel para 4000 horas/ 120.000 km
Estimativa a
Média

b
14,79%

0,65%

d

e
3,92%

F(T) [=1 - R(t)]
0,69%

20,04%

Na Figura 5.20 é apresentada as curva da probabilidade de falha acumulada
para a falha do kit diesel gás não retorna ao modo somente diesel.
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Não retorna ao Modo somente diesel
Probabilidade de Falha Acumuladas

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
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40,00%
30,00%
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Figura 5.20 - Probabilidade de Falhas Acumuladas por tempo do retorno do kit diesel gás a
função somente diesel.

5.4. - FMEA
Para a construção do FMEA, que é apresentado no anexo I, deve-se definir a
severidade, ocorrência e detectibilidade. O FMEA do anexo I apresenta o percentual
de ocorrência de algumas falhas de acordo com a Military Standard MIL-HDBK-338B
(United States of America, 2010).
5.4.1. - Severidade
A Severidade é o efeito em potencial da falha. Ela apresenta classificação de
1 a 10, onde 1 significa falha sem maiores consequências a 10 que significa falha
com risco a vida dos usuários do motor e grande potencial de destruição.
Na Tabela 5.18 apresenta-se o critério de severidade indicado neste estudo.
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Tabela 5.18: Critério de Severidades de Falha do kit diesel gás

Severidade

Tipo de Falha

1

Sistema continua operando sem alterações

2

Sistema continua operando, perdendo funções secundárias.

3

Falha Parcial de Kit Gás, sem alteração para somente Diesel

4

Falha Total de Kit Gás, sem alteração para somente Diesel

5

Falha de Kit Gás, com ligeira alteração em modo somente Diesel

6

Falha de Kit Gás, com considerável alteração em modo somente Diesel

7

Falha de Kit Gás, com consequente Falha em modo somente Diesel

8

Falha de Kit Gás, com consequente falha de sistema de injeção diesel e
outros subsistemas do motor diesel.

9

Combustão de Componentes

10

Explosão

5.4.2. - Ocorrência

A ocorrência é a frequência que um modo de falha se repete. Um modo de
falha com alta ocorrência se repete muitas vezes e tem baixo índice de
confiabilidade.
Para avaliar a ocorrência o critério adotado será a avaliação de índices de
confiabilidade a 4.000 horas estimados pela estimativa média, no caso de itens
estimados por ciclos o valor será o correspondente ao número de ciclos realizados
em 4000 horas. Será obtido classificação de 1 a 10, sendo 1 pouco ocorrente e 10
frequentemente ocorrente.
Na Tabela 5.19 apresenta-se o critério de ocorrência indicado neste estudo.
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Tabela 5.19: Critério de Ocorrência de Falha do kit diesel gás

Ocorrência

R (4000) – estimativa média

1

100% - 95%

2

95% - 90%

3

90% - 85%

4

85% - 80%

5

80% - 75%

6

75% - 70%

7

70% - 65%

8

65% - 60%

9

60% - 55%

10

acima de 55%

5.4.3. - Detecção
A detecção está relacionada com a capacidade de previsão de uma falha. É
utilizada classificação de 1 a 10, sendo 1 boa detecção de falha e 10 falha
imprevisível.
Na Tabela 5.20 indica-se a classificação empregada neste estudo:
Tabela 5.20: Critério de Detecção de Falha do kit diesel gás

Detecção

Previsão de Falha

1

Possível, com kit Gás funcionando, através de sensores

2

Possível, com kit Gás funcionando, através de inspeção visual,
sonora ou olfativa.

4

Possível, com kit Gás não operando, mas com motor diesel
funcionando, através de sensores.

6

Possível, com kit Gás não operando, mas com motor diesel
funcionando, através de ensaios não destrutivos

8

Possível, com motor parado através de ensaios não destrutivos

10

Impossível Previsão

5.4.4. - Avaliação do FMEA
Os maiores índices de NPR foram obtidos nos itens para os quais os modos
de falha resultam em explosão, devido à severidade do evento. Portanto estes itens
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devem ter reduzida ocorrência e boa possibilidade de detecção do desenvolvimento
de falhas, devendo ser avaliado o projeto do kit a fim de reduzir a chance de
ocorrência desta falha.
Outros itens que apresentaram alto NPR foram os sensores angulares e de
rotação e o seletor, que apresentam alta ocorrência. No caso dos sensores, mesmo
com a ocorrência da falha com natureza aleatória deve-se buscar componentes com
baixa ocorrência de falhas e em alguns casos utilizar redundância para estes
componentes, como por exemplo, ao invés de utilizar um sensor angular de pedal,
utiliza-se 2 sensores em paralelo. No caso do seletor deve-se aprimorar este item
para que aumente sua confiabilidade, ou estudar sua substituição, pois apresenta
baixa confiabilidade. Sua falha pode levar ao não acionamento do kit gás ou o não
retorno do kit gás ao modo somente diesel fazendo com que o motor deixe de
funcionar.
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÃO

Este capítulo apresenta as conclusões da dissertação indicando as probabilidades de
ocorrência dos novos modos de falha e sugere trabalhos futuros.
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6.1. – Considerações iniciais
Este trabalho teve como objetivo avaliar o impacto sobre a confiabilidade do
sistema de injeção de combustível do motor diesel com a adição do kit diesel gás de
terceira geração, identificando os itens adicionados e os novos modos de falha que
surgiriam.
Para tanto, foi necessário inicialmente entender o funcionamento deste
sistema, e quais os componentes utilizados na operação. Para isto foi necessário
subdividir o motor diesel em subsistemas de acordo com suas funcionalidades e
inserir o kit diesel gás no sistema de injeção e controle. Na sequência, o kit diesel
também foi subdividido de acordo com sua funcionalidade e levantou-se o
funcionamento do sistema como um todo, dos subsistemas e de seus itens. Ao final
desta análise foram construídas as árvores funcionais do motor diesel antes e após
a inserção do kit gás, e também do próprio kit diesel gás.
Com isto, possibilitou-se o levantamento de dados sobre a confiabilidade de
importantes itens deste kit diesel gás através de bancos de dados publicados em
referências bibliográficas, resultando na análise de falha de cada item e
susbsistema, identificando a consequência das mesmas sobre a operação do motor.
Devido a isto, foi possível empregar a análise do tipo FMEA, que analisa as
falhas do motor com o kit diesel gás, sua severidade, ocorrência e possibilidade de
detecção. Foi possível também, considerando as principais falhas do motor
operando com o kit gás, executar a análise por árvore de falhas.

6.2. Conclusões
Apesar da redução na emissão de poluentes, e de consumo de óleo diesel, a
adição desses novos componentes reduzirá a confiabilidade do motor, aumentando
a probabilidade de falha considerando a inserção de novos modos de falha em
relação ao motor diesel original.
Este trabalho avaliou o impacto direto causado no sistema de injeção de
combustível do motor diesel com a adição do kit diesel gás, embora existam
impactos indiretos nos outros subsistemas do motor diesel, que não são abordados
neste texto.
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Esta pesquisa deve proporcionar ao usuário do motor diesel alguns
parâmetros de avaliação da viabilidade da troca de um sistema diesel para um
sistema dual fuel diesel gás auxiliando o projetista a definir itens críticos, melhorando
as condições de uso do motor e sugerindo novas práticas de manutenção.
Surgem novos modos de falha que não existiriam em um motor diesel
comum. Para 4000 horas a probabilidade do kit gás estar acionado e não ocorrer um
retorno ao modo somente diesel é de 20,04%. Este modo de falha pode impedir a
utilização do motor diesel em um lugar onde não exista a disponibilidade de gás,
pois impossibilita a volta ao modo de operação original do motor diesel. Uma
maneira de atenuar este tipo de falha seria o retorno automático para a função
somente diesel após o desligamento do motor, o que faria com que este modo de
falha independesse da chave seletora e a probabilidade de falha para 4000 horas
fosse de 5,26%.
A probabilidade de um não acionamento do kit diesel gás é de 19,36%. A
probabilidade de uma combustão fora de estequiometria é de 1,182%, que faz com
que o motor opere com desempenho abaixo do esperado e emita mais poluentes
para o meio ambiente, ficando em desacordo com a legislação ambiental. Para
ocorrência da explosão, a probabilidade é de 0,05%. A explosão coloca em risco
todo o sistema e a vida do operador além de causar sérios danos a elementos
externos ao veículo (outros veículos, meio ambiente e seres humanos).

6.3. Sugestões para trabalhos futuros
Considerando as conclusões anteriores e visando complementar o trabalho
exposto, sugere-se as seguintes recomendações para trabalhos futuros:


Avaliar a possível alteração da confiabilidade nos subsistemas de
potência, arrefecimento e lubrificação com a adição de sistemas de
injeção de gás na câmara de combustão.



Levantamento de dados estatísticos de operação para confronto com
dados teóricos de literatura.



Reprojeto do kit diesel gás, levando em consideração para cálculo de
coeficientes

de

apresentados.

segurança

os

índices

de

confiabilidade

aqui
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Alteração nos planos de manutenção e avaliação da mantenabilidade
do kit diesel gás.
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ANEXO I FMEA
FMEAS

Modo Provável Segundo MIL-HDBK-338B

Sistema: Armazenamento e Transporte
Item

Função

Incapacidade de

Reservatório de

Armazenagem

Gás Natural
Garantir Pressão

Potencial de Falha

Explosão

pressão do

Inspeção Visual

Vazamento

10
Perda de
Combustível

Vazamento

1
Fissuras e trincas

9

1

Perda de

Desgaste de

Combustível

Componentes

Inspeção Visual

10

100

6

54

8

72

2

18

Internos

da Limite de
segurança

Detecção

Falha de Projeto

Tanque Abaixo

Segurança

Processo

Pressostatos,

Interna do

Válvula de

Atuais do

operar na

projeto
Cilindro de

Mecanismos

NPR

da Falha

Controles
Detecção

Potencial

Causa e
Ocorrência

Efeito Potencial
Severidade

Modo de Falha

Travada em

Perda de

modo aberto

Combustível

9

1

9

1

Não Há
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Emperrada em

Explosão

modo fechado
Abertura

Perda de

Indesejada

Combustível

Fechamento

Explosão

Indesejado
Transportar GNV

Tubulação

Vazamento

1

10

100

9

1

2

18

10

1

10

100

1

10

90

8

72

Perda de

do reservatório

Combustível,

para o

Incêndio

misturador
Regular a

10

Falha de Material

9
Vazamento

entrada de GNV

Perda de

Desgaste e

Sensores e

Combustível

Regulagem

Comunicação

9

no misturador
Travada em

Envia gás em

modo aberto

excesso

Travada em

Retém

modo fechado

Combustível,

1 Com Conector
de Diagnose

3

1

6

18

3

1

6

18

Não envia gás ao
circuito,
Regulador de

aumenta a

Pressão de GNV

pressão no
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tanque

Abertura

Envia gás em

Indesejada

excesso

Fechamento

Falta Gás no

Indesejado

Circuito,

2

1

10

20

3

1

10

30

aumenta a
pressão no
tanque
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Sistema: Injeção de Gás
Item

Função

Entupimento

Mecanismos
Potencial de Falha

Atuais do
Processo

NPR

da Falha

Controles
Detecção

Potencial

Causa e
Ocorrência

Efeito Potencial
Severidade

Modo de Falha

Detecção

Gás de má
qualidade,
acúmulo de
resíduos na
agulha, passagem

Injetar a mistura
Injetor de Gás

Não injeta a

de combustível ou

quantidade

bico difusor, falha

necessária de gás

Gás + Ar na

2

de vedação

câmara de

Corrosão de

funcionamento

Desgaste, má

combustão

mola de retorno,

inadequado do

qualidade do gás,

agulha, bobina

Injetor

Deformação

1

2

4

4

falha de vedação

1

8

32

4

Desgaste

1

8

32

1

8

32

Alimentação
elétrica

Mal contato,

inadequada da

falha elétrica

bobina

4

aleatória

115

Item: Acionamento Controle e Comunicação
Item

Função

Receber e

Não recebe

O motor deixa de

Interpretar Sinais

sinais da sonda

ter funções de

do Conjunto

lambda

realimentação

Diesel Gás, e

de sistema,

enviar sinais para

deixando o

Controlador

os demais

sistema em

eletrônico

componentes do

malha aberta e

sistema gás e

não analisando

bomba injetora

qualidade do gás

de Diesel para

de escape

controle de
adição de Diesel

Não Processa

Impossibilita o

Sinais

acionamento do

Mecanismos
Potencial de Falha

Atuais do
Processo

NPR

da Falha

Controles
Detecção

Potencial

Causa e
Ocorrência

Efeito Potencial
Severidade

Modo de Falha

Detecção

Mau contato de

Sensores e

cabos e conexões

Comunicação
Com Conector
de Diagnose

2

1

1
2

Aleatório
1

2
1

2
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na condição

Não transmite

sistema diesel

Diesel + Gás

comando ao

gás

misturador e

4

1

Injetores

1

Não retorna as

Faz com que o

condições de

motor não

Diesel após a

funcione

7

1

utilização de gás

1
Motor morre
Motor instável
RPM baixo
Motor instável
RPM alto
Motor acelerado
Muita fumaça
branca

Controlar fase

Muita fumaça

fria

negra

2

7

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

Erro de Sensores/
Gás com Baixa

2

Manter/

Qualidade

2

2

2
2

2

2

Erro de Sensores/

controlar Marcha
lenta

4

Problemas com a
Não controla

Marcha Lenta

2

Gás com Baixa
Qualidade

2
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Ativar ou

Mau Contato

Impossibilita o

Desgaste e Mau

Desativar o

acionamento, ou

Uso

Sistema Diesel

desacionamento

Gás

4

manual do
Sistema
Quebra

Impossibilita o
acionamento do

Seletor

4

Fora de

Envio de dados

Aleatório, erro de

Parâmetros do

Calibração

errados ao

calibração

consequente

32

4 Não Há

2

32

1 Sinal de Falha

1

2

1 Sinal de Falha

1

2

1 Sinal de Falha

1

1

Uso

Monitorar

comando e

2

Desgaste e Mau

Sistema

Sistema

4 Não Há

2

desregulagem do
sistema
Resposta Falsa

Envio de dados

Aleatório

errados ao
comando e
consequente

2

desregulagem do
sistema
Sonda Lambda

Em Aberto

Não Funciona

1

Aleatório
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Em Curto

1

Aleatório

Fora de

Envio de dados

Aleatório, erro de

Calibração

errados ao

calibração

1 Sinal de Falha

1

1

4 Sinal de Falha

10

80

4 Sinal de Falha

10

80

comando e
consequente
desregulagem do
Transmitir
parâmetros de
Sensor Angular

Aceleração ao

sistema
Resposta Falsa

2

Envio de dados

Aleatório

errados ao

Comando

comando e

eletrônico

consequente
desregulagem do
sistema
Em Aberto
Em Curto

Transmitir ao
Sensor de
Rotação

Comando
eletrônico
rotação do
motor diesel

Não Funciona

2
2

Aleatório

4 Sinal de Falha

10

80

2

Aleatório

4 Sinal de Falha

10

80

4 Sinal de Falha

10

80

Fora de

Envio de dados

Aleatório, erro de

Calibração

errados ao

calibração

comando e
consequente
desregulagem do
sistema

2
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Resposta Falsa

Envio de dados

Aleatório

errados ao
comando e
consequente
desregulagem do
sistema
Em Aberto
Em Curto

Não Funciona

2

Atuador Linear

10

80

2

Aleatório

4 Sinal de Falha

10

80

2

Aleatório

4 Sinal de Falha

10

80

1

10

20

1

10

20

Regula a mistura Falha de
ar combustível,

4 Sinal de Falha

Aleatório

enrolamento

2

através de sinal

Fadiga, Alta

recebido do

Não Funciona,

comando

Falha no

impede a injeção

eletrônico

rolamento

de gás

Solicitação

2

120

ANEXO II - CARACTERÍSTICAS DE FALHA PARA COMPONENTES
MECÂNICOS: BARRIGER E ASSOCIATES.
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ANEXO III - CARACTERÍSTICAS DE FALHA PARA COMPONENTES
MECÂNICOS - BLOCH E GEITNER

