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Resumo: 
  Este trabalho tem como objetivo automatizar o ensaio da máquina de tração WPM ZD-20 do 
laboratório de ensaios destrutivos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). O ensaio de tração 
mecânica é muito utilizado para se obter as propriedades mecânicas de materiais diversos, 
propriedades estas utilizadas para o desenvolvimento de projetos nas áreas das engenharias em 
geral. Na forma original da máquina obtinha-se de forma mecânica o gráfico força x alongamento, e à 
partir destes eram calculadas manualmente algumas características mecânicas importantes para o 
desenvolvimento de qualquer projeto. Foi adaptado à máquina dois dispositivos para realizar a leitura 
da força e do deslocamento, além de um programa de aquisição de dados para fazer a interpretação 
dos sinais enviados pelos dispositivos. 
  O deslocamento da máquina é obtido através de uma régua potenciométrica, enquanto a força é 
obtida através de um potenciômetro multivoltas devidamente instalado no braço de torção da 
máquina. Desta forma sabendo o deslocamento através da régua e a força obtida pelo potenciômetro, 
pode-se gerar o gráfico força x alongamento. Os dados obtidos na interface gráfica são salvos no 
computador para que as propriedades possam ser calculadas após o término do ensaio através de 
cálculos pré-programados, e gera-se um arquivo para ser salvo o ensaio elaborado. Os resultados 
apontam para um ensaio mecânico automatizado que é mais simples, prático e rápido em relação ao 
ensaio convencional. 
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INTRODUÇÃO 
 
 No mundo de hoje as tecnologias não 
atuam de forma isolada, quando se misturam 
as tecnologias existentes surgem novos 
horizontes de evolução, então percebe-se que 
na área de engenharia mecânica existe a 
presença atual da automação industrial em 
diversos setores como é o caso dos ensaios 
mecânicos, nos quais as máquinas atuavam 
originalmente de forma basicamente 
mecânica, mas com a introdução do 
sensoriamento eletrônico, da instrumentação 
industrial e automação industrial nos ensaios, 
as máquinas ficaram mais práticas, fáceis de 
se manusear, mais simples e eficazes naquilo 
que se propunham a fazer. Como exemplo da 
evolução dos ensaios mecânicos pode-se citar 
o ensaio de tração mecânica, onde este 
ensaio é muito utilizado para determinar 
características mecânicas de extrema 
importância para o desenvolvimento de 
projetos eficazes e confiáveis, propriedades 

essas como o limite de resistência e a 
deformação elástica, entre outras. 
A máquina de tração WPM ZD-20 foi fabricada 
em 1968 na Alemanha e é calibrável até os 
dias atuais. O desafio deste prejeto é 
automatizar a coleta de dados via PC, com 
posterior tratamento, sem alterar as condições 
originais de funcionamento do equipamento 
em estudo. Para tanto, como o objetivo de 
medir a força de tração, foi acoplado um 
dispositivo tipo esteira no braço de torção para 
acomodar uma corrente que aciona um 
potenciômetro multivoltas. O conjunto foi 
montado com chapas de aço inoxidável 
austeníco, um pinhão e uma corrente de 
transmissão de motocicleta, parafusos e 
porcas adequados. O acoplamento entre o 
eixo do pinhão e o eixo do potenciômetro foi 
realizado por um tubo polimérico flexível de 
forma a compensar os esforços de 
desalinhamento. O conjunto foi apoiado em 
um mancal de alumínio com rolamentos 
acoplados. 
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O alongamento foi medido através de uma 
régua potenciométrica da Mitutoyo, já 
adaptada à máquina desde a década dos anos 
de 1980. 
Os deslocamentos do potenciômetro foram 
enviados para o computador em forma de 
sinais de resistência elétrica e interpretados 
como a força atuante no corpo de prova 
padrão. O alongamento foi medido à partir dos 
pulsos gerados pela régua potenciométrica e 
interpretados como alongamento do mesmo 
corpo de prova padrão. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foi feito um ensaio de tração com um corpo 
de prova padronizado e então foi plotado o 
gráfico, como mostra a figura 1. 
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Figura 1 - Gráfico força x alongamento do 
ensaio mecânico de um corpo de prova com 
dimensões padronizadas. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
     Com base no trabalho realizado, concluiu-
se que: 
Os custos das adaptações feitas na máquina 
de tração ZD-20 foram bem menores que a 
compra de uma máquina nova que já viesse 
de fábrica com esses benefícios adicionados a 
esta máquina. 
A automação da máquina de tração WPM ZD-
20 do laboratório de ensaios mecânicos do 
Ifes foi realizada com sucesso, promovendo o 
aumento da repetitividade do ensaio, 
aumentando assim, a quantidade de ensaios, 
já que se tornou bem mais prático e rápido a 
execução do ensaio por um técnico ou 
especialista. 
Em relação ao ensaio anterior, concluiu-se 
que são bons os resultados da automação da 
máquina de ensaios mecânicos WPM ZD-20, 

no que diz respeito à qualidade do ensaio e 
dos resultados. 
Outros estudos estão em andamento para 
melhorar a interface de coleta, interpretação 
apresentação dos dados de ensaio.  
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