
1. INTRODUÇÃO

Para a aplicação do método de elementos finitos - MEF com

um tempo adequado de processamento computacional

utilizando a tecnologia CAE (computador auxiliando a

engenharia), é necessário o desenvolvimento de malhas que

se adaptem a cada caso específico e apresentem uma boa

aproximação da solução, com minimização do erro. O presente

estudo de caso objetiva avaliar, os resultados de tensão

equivalente obtidos do refinamento da malha de uma base de

máquina, submetida a esforços solicitantes. A figura 1 mostra

uma máquina modelada em 3D no sistema CAD (computador

auxiliando o projeto).
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2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O estudo concentrou-se na base da máquina, tendo como

principal enfoque o suporte para fixação do mancal, em função

de ser um componente mecânico fabricado, de acordo com a

necessidade de solução para o projeto. O Arquivo de

montagem no CAD foi transferido para o sistema CAE, que

está integrado na plataforma do software Inventor HSM Pro

com o módulo CAE versão 2017. Foram inseridos os valores

para as matrizes de Força e Rigidez , em seguida foi gerada a

malha e posteriormente a simulação (solver). A figura 2 mostra

a base da máquina com a malha padrão e os resultados da

tensão equivalente em grandeza numérica e em gradiente.
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Figura 1.  Máquina modelada em 3D.
A figura 4 mostra os valores de tensão máxima equivalente das

simulações com as malhas padrão e refinadas.

Figura 2. Base da máquina simulada no sistema CAE.
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Figura 3.  Malha na região do suporte da base da máquina.

Figura 4.  Resultados de tensão equivalente obtidos nas simulações.

Para minimização de erro, foram realizados 04 refinamentos na

malha, para tamanhos de elementos finitos hi (tamanho inicial)

e h (tamanho final), assumindo uma taxa de convergência (tx).

Posteriormente foi analisada o tipo da malha, a qual,

apresentou-se na forma de não estruturada, tendo especial

atenção nos elementos finitos na região onde apresentou valor

de tensão máxima. Na análise da qualidade da malha foi

utilizado como parâmetro a Triangulação de Delaunay no plano

Euclidiano bidimensional. A figura 3 mostra em detalhe a malha

na região do suporte que apresentou o maior valor de tensão

equivalente.

3. RESULTADOS

Nota-se que após os refinamentos, os valores das tensões

mantiveram-se próximos, indicando que a malha padrão

gerada automaticamente pelo software, apresenta uma baixa

estimativa de erro, validando assim, a simulação.

Quanto a nervura projetada para o suporte da base, os

resultados mostram que atendeu as expectativas de solução

para os esforços solicitantes.

Esse estudo de caso foi desenvolvido na disciplina de Método

de Elementos Finitos do Curso de Projetos Mecânicos.
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