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1. Introdução
Usinagem é todo processo de fabricação no qual ocorre remoção de material

pela ferramenta, a fim de dar à peça forma, dimensões e acabamento. Durante um corte em

um processo de usinagem é desenvolvida uma grande quantidade de calor devido a energia

necessária para se deformar o cavaco e devido o atrito entre peça e ferramenta. Assim, uma

maneira de minimizar os efeitos do calor gerado no processo é a utilização de fluidos de corte,

afinal ele atua como um refrigerador e um lubrificante, ou seja, age tanto retirando calor do

sistema como diminuindo o calor gerado por atrito.

Diretamente ligadas às funções realizadas por um fluido de corte citadas acima estão a

capacidade térmica do fluido e sua viscosidade, pois para que o fluido cumpra suas funções é

preciso que ele possua uma alta capacidade térmica e uma viscosidade adequada (DINIZ,

MARCONDES e COPPINI, 2014).

Por esse motivo seria interessante a utilização de uma ferramenta capaz de medir

ambas grandezas de maneira simultânea para diferentes faixas de temperatura, dessa forma,

seria possível ter noção do comportamento do fluido e optar pelo fluido que apresenta

melhores parâmetros.

2. Método de cálculo do calor específico
Para obter o calor específico de um material (c) utilizamos a equação:

(i)𝑄 =  𝑐 × 𝑚 × ∆𝑇
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Dados “Q” o calor do sistema, “m” a massa do material e “ΔT” a variação de

temperatura (Halliday, Walker, Resnick, 2012).

Podemos também utilizar a massa específica (ⲣ) do material para deixar a relação

acima em função do volume de material (V):

(ii)𝑄 =  𝑐 × ρ × 𝑉 × ∆𝑇

Dessa maneira podemos montar um sistema no qual fornecemos um calor conhecido a

um fluido que se deseja analisar, com volume e massa específica conhecidos, e, medindo a

variação de temperatura do mesmo conseguimos obter seu calor específico.

O sistema que decidimos adaptar para o equipamento se trata de um calorímetro

equipado com um termopar, um mecanismo agitador para distribuir o calor pelo sistema e

uma resistência como fornecedora de calor.

Figura 1: Esboço do calorímetro

Considerando que toda a energia dissipada pela resistência é convertida em calor, para

a potência elétrica da fonte igual a P, temos:

(iii); (iv)𝑃 = 𝑄/∆𝑡 𝑃 =  𝑈 × 𝑖

Utilizando “vi” em “v”:

(v)𝑄 =  𝑈×𝑖
∆𝑡

Então ligando a resistência a uma fonte com tensão (U) e corrente (i) conhecidas,

podemos calcular o calor cedido ao fluido para um determinado intervalo de tempo (Δt)

(WALKER, 1950).

Utilizando “ii” em “v”:

(vi)∆𝑇 =  𝑈×𝑖
𝑐×ρ×𝑉 ∆𝑡

Portanto, podemos fazer a coleta das temperaturas do fluido em função do tempo e o

resultado esperado é uma progressão linear, dessa maneira basta fazer uma regressão linear

para os dados coletados e assim obteremos algo do tipo:

𝑇 =  𝑘 × 𝑡
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Após obter o valor de k, basta utilizá-lo para calcular o valor de c:

(vii)𝑐 =  𝑈×𝑖
𝑘×ρ×𝑉

3. Viscosímetros
Para esse trabalho a opção feita foi pelo viscosímetro rotacional de cilindro coaxial.

Esse viscosímetro é composto por um recipiente cilíndrico que rotaciona a uma velocidade

angular (Ω) constante e conhecida e um cilindro interno estático no qual se mede o torque (T)

gerado pela tensão de cisalhamento do fluido em movimento.

Figura 2 - Modelo de viscosímetro coaxial.

Fonte: VISWANATH, 2007.

A medição de viscosidade ( ) é feita pela equação:µ

(viii)𝑇 =  
4π×𝑅

1
2×𝑅

2
2×ℎ×µ×Ω

𝑅
1
2−𝑅

2
2 = 𝐶 × µ × Ω

(ix)µ =  𝑇
𝐶×Ω

Sendo C uma constante relacionada às dimensões do equipamento normalmente

calibrada empiricamente através de um fluido de viscosidade conhecida (VISWANATH, et

al., 2007).

4. Projeto do equipamento
Feitas as considerações sobre o funcionamento de cada ferramenta separadamente, foi

feito um esboço do equipamento final já unido as ideias.
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Figura 3: Esboço do equipamento

Foi feita então, a modelagem do protótipo no Solidworks.

Figura 6: Modelagem do protótipo copo e tampa vista 1

Após despejar um volume específico do fluido que se deseja conhecer os parâmetros,

o equipamento funcionaria coletando dados, em intervalos iguais de tempo, de temperatura

através de um termopar e de velocidade angular através de um tacômetro. Os dados poderiam

ser organizados em uma tabela do tipo:

Tempo Temperatura Velocidade Angular

ti T1 ⍵1

2ti T2 ⍵2

3ti T3 ⍵3

4ti T4 ⍵4

5ti T5 ⍵5

Tabela 1: Tempo, Temperatura, Velocidade angular

A maneira que os valores de calor específico e viscosidade seriam coletadas são as

maneiras já mostradas nos itens 2 e 3.
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5. Considerações e conclusões
Para medidas de calor específico o equipamento projetado apresenta todos os

elementos necessários, sendo que a única diferença seria o mecanismo agitador, que serviria

justamente para distribuir o calor pelo sistema. Enquanto em um sistema convencional seria

utilizada algum tipo de pá para agitar o sistema, no protótipo apresentado o que faz esse papel

é um cilindro rotativo, certamente ele não vai causar a mesma agitação que uma pá causaria,

no entanto poderíamos minimizar esse problema diminuindo a taxa de fornecimento de calor

para o sistema, evitando assim, grandes diferenças de temperatura em pontos do mesmo,

como o calor fornecido para o sistema é dado pela equação "v", bastaria baixar a tensão da

fonte ou a corrente da mesma.

Já para medidas de viscosidade os problemas são um pouco mais complexos.

De maneira geral o problema é que muitas variáveis prejudicam afetam a constante

“C”, afinal, essa é uma constante relacionada a geometria do equipamento, mas foi pensada

para um sistema de cilindros concêntricos e sem obstáculos, no nosso caso a própria

resistência poderia ser considerada um obstáculo, além disso, a própria dilatação térmica do

equipamento poderia causar uma variação do valor de “C”.

No fim, as conclusões que podem ser tiradas são que do projeto do equipamento

podem ser levantado alguns pontos que são possíveis causadores de incertezas e

inconsistências nas medidas, no entanto, não tem como dizer se esses pontos realmente afetam

tanto na medição da ferramenta, visto que essa não foi confeccionada de fato. Caso em

alguma ocasião essa ferramenta seja confeccionada através de testes seria possível verificar a

gravidade dos problemas apontados e se eles são de fato relevantes.
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