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RESUMO 

 

Neste trabalho serão apresentados um breve histórico da preocupação com 

vibração em equipamentos rotativos, simplória explanação de um local próprio para 

teste de motores LM2500+, bem como seus principais módulos e parte rotativos. 

Desta forma espera-se aproximar o leitor de alguns componentes e terminologias 

que serão citados ao longo do estudo. 

Em sequência serão abordados conceitos do campo do estudo da Vibração e 

Balanceamento. Embasados nestes conceitos serão expostos quatro métodos 

teóricos para controle de vibração e suas teorias equacionais. Por fim, a 

apresentação de uma metodologia de média simples para a determinação dos 

Coeficientes de Influência que, para as circunstâncias aplicáveis a este projeto, se 

demonstrou eficaz e conciso. Os resultados serão confrontados e validados por meio 

da ferramenta PBS4100, a qual é bastante reconhecida no meio de atuação que 

este trabalho atingi. 

 

 

Palavras-Chave: balanceamento, coeficiente de influência, vibração 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paperwork will present a brief summary regarding vibrations concerns in 

rotative machinery, simpleton explanation about proper facility to test LM2500+, as 

well as its main modules and rotative parts. Based on this, it is expected to bring 

reader closer to some components and terminologies that will be mentioned 

throughout this work. 

In sequence, it will be mentioned concepts about Vibration and Balancing. Based 

on this, it will be exposed four theoretical methods for vibration control and their 

equational concepts. Finally, a proposal of simple average methodology to determine 

influence coefficients that, given the applied circumstances to this project, showed 

itself as efficient and concise. The results will be evaluated against PBS4100 tooling, 

which is widely recognized inside vibration area of knowledge.  

 

Key-Words: balancing, influence coefficient, vibration 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho se propõe a estudar os mecanismos necessários para 

implementação de um sistema de monitoramento de vibração, bem como uma breve 

explanação de seus princípios de funcionamento, e apresentar alguns métodos de 

balanceamento. Ademais, analisar um método simplificado para a determinação dos 

coeficientes de influência, que foi definido por GOODMANN (1964) e desde então 

vem sendo aperfeiçoado por TESSARZIK (1972) e THOMPSON (1989). Por meio de 

comparação de resultado já obtido em campo e que foram efetivos na resolução de 

desbalanceamento, a ferramenta PBS4100 será utilizada como meio de captação e 

validação dos resultados. Desta forma espera-se compreender o princípio de 

funcionamento desta ferramenta, a interpretação matemática de dois métodos 

propostos e por fim a comparação em qual seria o mais indicado para determinadas 

situações vivenciadas em campo e em especial no banco de provas.  

 
1.1 Breve histórico da preocupação com Vibração 

 

 

A partir da revolução industrial o ser humano se deparou com maior 

frequência com o tema do desbalanceamento como destaca RAO (2008). Dadas as 

dimensões das peças que giravam e a força aplicada, somado à falta de 

monitoramento que se tem hoje, a única percepção do resultado da vibração era a 

falha do equipamento. 

Com o aumento dos processos de tecelagem, que antes eram artesanais, a 

ajuda da roda d´água para estimular um ritmo mais forte na produção, as pás do 

moinho de vento para o processamento de grãos em escala, entre outras, todos 
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foram fatores cruciais para a introdução da preocupação do balanceamento de eixos 

rotativos. 

Quando essas rodas ou pás do moinho eram deixadas em repouso, a parte 

mais pesada ficava logo abaixo do seu eixo, evidenciando pela gravidade a parte 

mais pesada da peça. Naquela época o contato da roda era direto com o eixo e não 

havia rolamentos específicos para esse trabalho. Figurou-se assim o balanceamento 

estático. Pelo fato da largura da roda ser esbelta em relação ao seu diâmetro, a 

aproximação por um plano era satisfatória. 

Na evolução histórica do conhecimento, o próximo passo, que foi habilitado 

pelo desenvolvimento de rolamentos e mancais de responsabilidade, foi a fabricação 

de motores a vapor ou turbinas a vapor que funcionavam a rotações bem mais 

elevadas. Rotores com palhetas longas e pesadas absorviam a energia cinética dos 

gases e transferiam, em forma de trabalho mecânico, ao eixo de transmissão para 

gerar movimento. Como era esperado, nem todas as palhetas possuem o mesmo 

peso ou distribuição de massa uniforme, dado os processos de fabricação que não 

garantiam precisões e tolerâncias atuais. O eixo ao rotacionar vibrava e um 

balanceamento estático era realizado, contudo sem grande efetividade já que a 

premissa de aproximação por disco esbelto não era contemplada.  

Como as turbinas eram peças mais largas e seu diâmetro não era tão 

pequeno em relação ao seu comprimento, foi dado um tratamento diferenciado e 

assim era analisado as duas extremidades do rotor e feito as correções na própria 

turbina, até que se achasse um ponto onde a trepidação não comprometesse o 

desempenho dos componentes. A este processo é dado o nome de balanceamento 

dinâmico. A partir dessa época o tema balanceamento foi cada vez mais recorrente 

na evolução da indústria e com a fabricação dos primeiros automóveis e a técnica 

teve de ser mais refinada. 

Com o sucesso do motor a vapor, os trens cruzavam a Europa e 

caminhavam em direção ao oeste dos Estados Unidos. Levavam madeira, aço e um 

combustível para o mais novo invento: O motor a diesel. Com a vinda dessa nova 

tecnologia, não demorou muito para que os carros feitos artesanalmente ganhassem 

uma nova estratégia de produção. Com a revolução emplacada por Ford, a 
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demanda de um maior número de motores fez com que a técnica de balancear na 

própria máquina ficasse obsoleta. 

Paralelamente Tesla havia patenteado o motor elétrico de corrente alternada 

e esse seria o começo de outra revolução, onde as peças que rotacionam teriam 

uma infinidade de aplicações. 

1.2 Banco de Provas GE Rio 
 

 

Antes de dar início ao assunto proposto deste trabalho de conclusão de 

curso, é bastante válido introduzir o histórico do local onde passou pelo processo de 

capacitação de balanceamento de motores LM2500. 

Fundado em 1976 pela companhia aérea VARIG – figura 1-1 - , o banco de 

provas é uma estrutura robusta de concreto armado que pode ter paredes de até 60 

centímetros de espessura. Projetado em formatura U para evitar a influência de 

ventos laterais no escoamento do ar de admissão, o qual é redirecionado e 

desturbilhionado por aletas na sessão de admissão.  
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Fonte: GE CELMA (2013) 

Em 1998, a gigante na aviação fez a aquisição da CELMA (Companhia 

Eletromecânica CELMA) que fazia manutenção em motores aeronáuticos na FAB, 

em Petrópolis e dada a necessidade de certificar o serviço executado nos motores 

fez a compra de quase que totalidade das ações do banco de provas da VARIG, 

tornando-se a associação GE-VARIG. Em 2001, com a falência da VARIG, a GE 

Aviation adquiriu por completo a instalação, originando a GE-RIO. Por fim, em 2010, 

houve a união da GE Celma com a GE-RIO, alterando o nome da última para GE 

Celma Filial. 

Banco de Provas é uma instalação dotada de aparatos capazes de realizar 

medições instantâneas de grandezas físicas como: temperatura, pressão, vazão, 

empuxo, densidade, humidade, etc. Esta estrutura é correlacionada com uma célula 

de teste padrão para que os parâmetros de teste sejam comparáveis entre outras 

células e que fatores ambientais, estruturais e de equipamentos não influenciem no 

resultado final do teste. 

Figura 1-1 Vista aérea da VARIG (1980) 
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Basicamente, é divido em 4 grandes seções, conforme figura 1-2: Seção de 

admissão, seção de teste e fixação, augmentor e seção de exaustão. A seguir, cada 

parcela será versada. 

 

Figura 1-2 Esquemático de uma Sala de teste em U 

Fonte: GE CELMA (2013) 

 

Admissão: faz o condicionamento do fluxo de ar de forma a torná-lo o mais 

laminar possível e assim evitar refluxo, turbulência e ruídos. Existe uma tela para 

evitar a ingestão de animais, objetos ou qualquer material que posso causar dano ao 

motor. 

Teste e fixação: seção imediatamente após a seção de admissão no 

sentido do fluxo de ar. É projetada de tal forma que não haja protuberâncias, quinas, 

degraus ou qualquer superfície que desestabilize o fluxo laminar de ar. Idealmente 

são concebidas para se obter uma distribuição uniforme de pressão. 

A fixação do motor é feita através de mounts, estrutura desenvolvida para 

suportar as solicitações axiais e longitudinais do motor em operação. Em geral, são 

dois dispositivos localizados na traseira e dianteira do motor. O primeiro acomoda 

esforços como empuxo e do peso e o segundo apenas verticais. Estes dispositivos 



19 

 

 

fazem a interface entre o motor e o pylon da asa, que, no caso do Banco de provas, 

o adapter faz a simulação deste componente. 

Augmentor: bocal difusor responsável por diminuir a velocidade do ar 

resultante tanto do ar de bypass do motor e do ar primário que participa do ciclo 

termodinâmico de Brayton. Outra função secundária é suprimir o ruído do ar ao 

passar para a próxima seção. 

Exaustão: parte posterior ao augmentor possuindo como função principal 

suprimir o ruído resultante do fluxo de ar e redirecionar o ar para o ambiente externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MOTOR LM2500 
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Todo o estudo de vibração será aplicado aos motores LM2500 fabricados 

pela GE Energy, um outro ramo da holding GE. Portanto será apresentada uma 

breve familiarização do motor com as versões disponíveis, suas partes rotoras, 

sistemas de controle de vibração, módulos, etc. 

Originalmente derivado do motor CF6-50 da GE Aviation, LM2500 é um 

motor estacionário, de ciclo simples, com 2 eixos rotores, composto pelo Gerador de 

gás e Turbina de potência. São equipamentos destinados, principalmente, à geração 

de energia em plataforma e como motopropulsores para navios de grande porte. 

Podem ser alimentados por gás natural ou combustível líquido. A família LM2500 é 

composta pelas versões Base, Plus e Plus G4. Abaixo tabela 1 com os valores de 

máxima potência. O objeto de estudo será a versão LM2500+ G4. Seus módulos 

principais são: Gerador de gás, Turbina de potência e Caixa de Acessórios. Abaixo 

serão destrinchados cada módulo e suas particularidades. 

Tabela 1 Comparação entre versões, potência e eficiências. 

Fonte: < https://es.wikipedia.org/wiki/General_Electric_LM2500 > 

2.1.1 Gas Generator ( GG ) 
 

É composto por um compressor de alta pressão de 17 estágios, combustor 

anular simples, turbina de alta pressão de 2 estágios e 3 quadros que suportam os 

rolamentos e cavidade chamados de sump. Os eixos do compressor e da turbine 

são conectados por estrias. Figura 2-1. 

VERSÃO POTÊNCIA [kW] EFICIÊNCIA [%] 

LM 2500 BASE 25 060 37 

LM 2500+ 30 200 38 

LM 2500+ G4 35 320 39,3 

https://es.wikipedia.org/wiki/General_Electric_LM2500
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Figura 2-1 Visão expandida do Core Module 

Fonte: LM MANUAL (2017) 

2.1.2  Compressor front frame 
 

Quadro estrutural que acomoda o A-sump, o rolamento de roletes número 3 

e inlet gearbox. A-sump é uma cavidade pressurizada positivamente que possui 

selos de ar-óleo para evitar que o vapor de óleo sai deste local e contamine outras 

partes do fluxo de ar, figura 2-2. 
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Rolamento de roletes número 3 suporta a frente do eixo do HPC. 

Diferentemente de motores aeronáuticos, LM2500 não gera uma parcela expressiva 

de empuxo, portanto a definição dos rolamentos é para roletes ao invés de esferas. 

Inlet Gearbox é responsável pela transferência do movimento recebido do 

starter que toca a caixa de engrenagem que por fim movimenta o eixo do HPC e 

começa o movimento do conjunto. 

 

2.1.3 Compressor de alta pressão 
 

 Rotor subdivido em estágio 0 blisk, uma composição de disk com blade 

formando uma peça única, estágio 1 e 2 disk, estágio 3-9 spool, estágio 10-13 spool 

e 14-16 spool e um eixo traseiro conectado ao spool 10-13 que recebe a pista 

interna do rolamento número 4 de esfera e roletes. Spools permitem a junção de 

mais de um estágio numa única peça que reduz o número de juntas e confere 

confiabilidade ao equipamento e menos chance de deslizamento entre juntas que 

afeta diretamente nos valores de vibração lidos. 

Como visível na figura 2-3, a montagem das palhetas do estágio 1 e 2 são 

axiais e dos spool radiais. 

Parte estatora forma uma casca entre o CFF e CRF. Dividida em dianteira e 

traseira, a primeira, feita em metal M-152 é bipartida e possui sistema de palheta 

com ângulo de ataque variável (VSV), já a traseira, fabricada em Inconel 718, 

também bipartida e possui palhetas de ângulo fixo. Sistema de geometria variável 

ajuda na eficiência do motor e na diminuição da ocorrência de stall. 
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Figura 2-2 Visão em corte do Compressor 

Fonte: LM MANUAL (2017) 
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2.1.4 Compressor Rear Frame 

 

Na parte externa suporta o combustor e manifold de combustível, na interna, 

os rolamentos 4R e 4B. O apoio traseiro do eixo do HPC é feito por rolamento de 

roletes e dianteiro da HPT por rolamento de esferas. Todos os 2 dispositivos ficam 

confinados no sump B.  As forças axiais e radiais são transmitidas por este quadro 

fabricado em Inconel 718. 

 

2.1.5 Combustor 
 

Seção mais quente do motor, podendo chegar a mais de 1300 ºC. Possui 

design anular singular para distribuir a temperatura de queima de forma mais 

uniforme na câmara de combustão. Composto por difusor que recebem parte do ar 

pressurizado do HPC e mistura através de swirlers para homogeneizar a mistura 

combustível/ar. Um ignitor centelha faíscas suficientes para iniciar a combustão e, 

uma vez que a chama se autosustenta, o ignitor é desligado. Esses gases são 

conduzidos para os liners e recebem outra parcela do ar sangrado para completar a 

queima. Figura 2-3. 

 

2.1.6 Turbina de alta pressão 
 

Dividido em 2 estágios, a HPT é o componente responsável por transformar 

a energia cinética, térmica e de pressão dos gases de exaustão do combustor em 

trabalho mecânico. Para tal existe a parte estatora chamada de nozzle que atribuem 

aos gases um ângulo de ataque e velocidade ideais para o estágio rotor seguinte. As 

nozzles recebem uma fina camada de revestimento para aumentar a resistência à 

corrosão e oxidação devido à alta temperatura. Outra medida é realizada para evitar 

erosão pelos gases, cada palheta das nozzles são refrigeradas por convecção pelo 

ar sangrado do 16º estágio do compressor de alta e formam um colchão de ar na 

superfície da palheta. Entre os estágios, existe uma proteção térmica que faz a 

união entre os discos rotores e a selagem do fluxo de ar entre estágios. Figura 2-4. 
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2.1.7 Turbine Mid Frame 

 

Suporta o eixo traseiro da HPT através de rolamento de roletes número 5 e, 

caso possua, a parte dianteira do PT por rolamento de roletes número 6. Todos os 

rolamentos estão inseridos no Sump C. Este frame conduz suavemente os gases 

para a PT. As leituras de temperatura e pressão para a setagem de regimes de 

potência e definição da estimativa de produção energética são baseados nas leituras 

dos parâmetros da estação 5.4. 

 

Figura 2-3 Visão expandida da seção quente do motor 

Fonte: LM MANUAL (2017) 
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Figura 2-4 Vista em corte do motor 

Fonte: LM MANUAL (2017) 
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2.1.8 Componentes do sistema de partida 
 

2.1.8.1 Caixa de acessórios 
 

Posicionada na parte inferior do motor, forma um caixa de engrenagem 

cilíndricas que recebem os acessórios complementares ao correto funcionamento e 

controle do motor, como: motor de partida, bombas de óleo, bomba hidráulica, 

separador ar/óleo, VSV servovalve e Transfer Gearbox. Figura 2-5. 

 

2.1.8.2 Inlet Gearbox 

 

O eixo do motor de partida é ligado ao eixo da TGB, na AGB. Por meio de 

engrenagens cônicas, o movimento rotacional na direção horizontal é redirecionado 

para vertical. O RDS é o componente responsável por transmitir o torque até a IGB. 

A ponteira do RDS é acoplada na IGB que por outro par de engrenagens cônicas 

transfere o torque até a fronteira do eixo do HPC por meio de estrias. 

Nesta seção foram apresentados os principais módulos da seção GG (Gas 

Generator). Para a geração de energia, a qual é bastante comum em plataformas de 

petróleo, a parte da Gas Turbine se faz necessária. Contudo, nas rodadas de teste 

que foram baseadas neste projeto este componente não estava montado. 
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Figura 2-5 Desenho esquemático das engrenagens do módulo da AGB 

Fonte: LM MANUAL (2017) 
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3  REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

 

3.1 Monitoramento de vibração 
 

Em qualquer máquina rotativa de grande responsabilidade como motores 

aeronáuticos, geradores de potência de plataforma, exaustores de processos 

químicos, entre outros, o monitoramento de vibração é crucial para manutenções 

preventivas e preditivas e até corretivas em casos de falha imediata. Portanto, um 

sistema competente de monitoramento deve ser implementado. Serão analisados 

alguns equipamentos necessários e seu princípio de funcionamento. De uma forma 

básica, na figura 3-1, encontra-se o esquemático de um sistema de monitoramento 

de vibração. 

 

Figura 3-1- Esquemático sistema de monitoramento de vibração 

 
 

3.1.1 Sensor de vibração 
 

Componente capaz de traduzir o movimento mecânico em sinal elétrico 

equivalente ao movimento que o gerou. Ampla variedade no mercado, podem ser 

divididos em absoluto ou relativo, com ou sem contato e ativos ou passivos. A 

depender da combinação fazem a medição da vibração em deslocamento, 

velocidade ou aceleração. A seguir serão analisados os tipos de acordo com a 

unidade da vibração. 
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- Deslocamento 

 

Eddy Current (Corrente parasita): Num material magnético a indução de campo 

magnético variável, produz na superfície do material corrente induzida, este 

fenômeno é conhecido como corrente parasita. Esta corrente induzida, muda a 

impedância da bobina geradora do campo. Esta mudança na impedância é 

detectada pelo circuito e um sinal eletromagnético é de acordo com a distância do 

sensor à superfície medida. 

 

Capacitance sensor (Sensor capacitivo): Composto por ponta de compensação, 

oscilador, filtro retificador e sinal de saída. A capacitância do sistema depende da 

permissividade, distância entre faces e área de exposição. À medida que há 

variação de distância, a capacitância do sistema é variada e o oscilador entre em 

ação gerando a voltagem de saída proporcional à capacitância e, por tabela, à 

distância. 

 

- Velocidade 

 

Eletrodinâmico: Composto por um imã permanente e uma bobina livre para se 

movimentar em um eixo. A ddp é proporcional a densidade de fluxo magnético, 

comprimento da bobina e velocidade da bobina. 

 

- Aceleração 

 

Piezoelétrico: do verbo grego “piezein” significa apertar, um dos mais utilizados 

devido à grande faixa de aplicabilidade, confiabilidade e custo. Seu princípio é 

baseado na emissão de voltagem ou carga pelo cristal ao ser pressionado. Podem 

ser feitos de quartzo, que naturalmente é um material piezoelétrico ou sintético na 

forma de cerâmica. Atualmente, os cerâmicos têm demonstrado melhor resposta e 

desempenho em ambiente mais agressivo sujeito a altas temperatura e melhor 

sensibilidade para aplicações específicas. Sem contar que não são afetados pela 



31 

 

 

perda natural de propriedade conforme o tempo como os piezoelétricos feitos de 

quartzo. 

Um acelerômetro piezoelétrico é composto por uma massa sísmica, que deve ser 

desprezível em comparação à massa do objeto medido, e placa piezoelétrica. A 

voltagem medida é proporcional a constantes do material, como constante 

piezoelétrica [C/N] e sensibilidade à tensão [Vm/C], geométrica do material, 

espessura e área de contato, e à força gerada pela massa sísmica. 

 

3.1.2 Sensibilidade 
 

Também conhecido como ganho, é a relação proporcional entre grandezas físicas. 

No caso de medição de vibrações é dado por mV/(mm ou in) em caso de 

deslocamento, mV/(mm/s ou ips), no caso de velocidade ou mV/ (mm/s2 ou g), para 

aceleração. Para aplicações industriais encontram-se geralmente entres os valores 

de 10 ~100, não eximindo de instrumentos com sensibilidades específicas. O 

comportamento esperado de um sensor de acordo com frequência e temperatura 

deve se manter constante para a faixa de usabilidade como mostrado nas figuras 3-

2 e 3-3. Nesta faixa de estabilidade, que para um exemplo idealizado, de 10 a 1k hz 

e de 0º a 80º C encontra-se sua faixa de operação esperada. 

 

 

Figura 3-2 -Sensibilidade conforme campo de frequência 

Fonte: SKF. Skf condition Monitoring. Estados Unidos, 1999 
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Figura 3-3 - Sensibilidade conforme campo de temperatura 

Fonte: SKF. Skf condition Monitoring. Estados Unidos, 1999 

 

3.1.3 Tacômetro 
 

Tacômetros são dispositivos próprios para medição de rotação. Existem dois tipos 

bastante utilizados na indústria: o óptico ou à laser e o magnético. No primeiro caso, 

é composto por fonte emissão de luz, cabo fibra ótico, tinta reflexiva e fototransitor. 

No segundo – magnético -, contém um imã permanente, bobina e ponteira 

polarizada, podendo ser por efeito Hall, induz uma onda quadrada de saída. 

No caso magnético, a medição é mais comum do tipo multitooth ou roda dentada, 

onde um volante possui um dente com maior permeabilidade magnética ou a 

ausência de um ou mais dentes marca a revolução. O gráfico tensão x tempo deste 

tipo de medição é denotado na figura 3-4, onde existe uma tensão base e uma de 

pico que será justamente a maior permeabilidade do dente proeminente. 
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Figura 3-4 - Gráfico sensor magnético 

 

Para a categoria à laser ou óptico, observa-se um sinal por revolução, onde a 

reflexão do sinal luminoso é interpretada como um pico de tensão pelo 

fototransdutor. Um exemplo é apresentado na figura 3-5. 

 

 

Figura 3-5 - Gráfico sensor ótico 
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3.1.4 Sistema portátil de balanceamento - PBS 4100+ 
 

Portable Balancing System é usado para diagnosticar e balancear a assinatura de 

vibração de uma variada carta de motores a gás e máquinas rotativas. Foi planejado 

para ser robusto e portátil com uso em linhas aéreas, bancos de provas, plantas de 

operação e oficinas de reparo. 

Composto essencialmente por uma unidade de aquisição de dados (Data acquisition 

unit), computador portátil com o programa do PBS e série de cabos para interface 

entre unidades e sensores. 

O DAU, figura 3-6, recebe o sinal de vibração e rotação, por meio de 3 canais 

para tacômetros e até 8 canais para sensores de vibração, faz o processamento dos 

dados baseado por meio de circuito interno e também na configuração feita no 

programa, como: sensibilidade dos pick-up de vibração, tipo de tacômetros, 

grandeza de vibração medida, g, mm/s, ips, etc. e envia os dados ao computador. 

 

 

Figura 3-6 - Esquemático DAU 

Fonte: PBS-4100R Series II Rev D. Manual ( 2004). 

 

O programa do PBS 4100+, instalado no computador portátil, de posse dos dados 

não-tratados é capaz de disponibilizar em diversas formas a visualização dos dados, 

como gráfico de amplitude x rotação, resultados em tabelas, decomposição dos 

dados crus filtrados por uma frequência especifica, entre outros. Serão apresentadas 

duas das diversas funções disponíveis que são interessantes a este projeto. 
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- Acquire data: função na qual o objetivo é aquisitar dados de rotação e vibração do 

equipamento medido. É gerado um arquivo .CSV (comma separated value) com as 

informações de amplitude, RPM, tempo e ângulo de fase de cada sensor em relação 

a um tacômetro especifico dentre os três possíveis. Na tela há a capacidade de 

diversas formas de apresentação gráfica, a exemplo: Amplitude x tempo ou 

frequência (RPM, CPM, Hz), frequência x tempo, Espectro de vibração e gráfico 

cascata (Waterfall). 

- Balance engine: função específica para gerar soluções de balanceamento. É 

possível configurar até dois planos de correção, sendo usualmente mais utilizado 

apenas um plano. Dados pertinentes à configuração prévia de pesos disponíveis 

para correção de vibração, que dependem das peculiaridades dos motores testados, 

são passíveis de serem inseridos, bem como recálculo de solução excluindo dados 

adquiridos, modificando pesos máximos etc. 

A seguir algumas definições para melhor compreensão do assunto. 

 

Ângulo de fase:  

 

Em um modelo temporal de amplitude de vibração é bastante comum o uso de 

senóides cuja formulação se encontra na figura 3-7, onde A é amplitude, w, a 

velocidade angular, Φ, ângulo de fase e xo, o descolamento inicial. 

 

Figura 3-7 - Modelo para resposta de vibração 

Fonte: PBS-4100R Series II Rev D. Manual (2004). 
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Graficamente, é possível denotar que o gráfico não tem início na origem, existindo 

uma defasagem. A este offset inicial é dado o nome de ângulo de fase. Figura 3-8 

 

 

Figura 3-8 - Marcação do ângulo de fase 

Fonte: PBS-4100R Series II Rev D. Manual ( 2004). 

 

Sobrepondo a função da rotação com a da vibração filtrada pela rotação escolhida 

e utilizando o marco zero não mais como o eixo das abscissas, mas o eixo vertical 

que passa pelo pico de rotação é possível estabelecer um ângulo de defasagem em 

relação ao sensor de rotação. Este ângulo de fase marca a posição do 

desbalanceamento em relação à posição do tacômetro num gráfico polar. 

 

 

Espectro de vibração:  

 

Tratando-se de um equipamento com diferentes fontes de vibração (mais de um 

eixo, componentes rotativos acoplados ao conjunto, sistemas de transmissão e etc.) 

o sensor de vibração não faz a diferenciação de como cada item contribui para a 

assinatura de vibração, aquele faz apenas a medição de amplitude. Da teoria de 
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vibração, é possível notar que cada perfil de vibração está associada a um nível de 

frequência. Muitos osciloscópios possuem a função FFT, do inglês Fast Fourier 

Transform, que traduzido é Transformada Rápida de Fourier, onde um operador 

complexo transforma uma função no domínio do tempo para outra função no 

domínio da frequência evidenciando como cada frequência compõem o pico de 

vibração lido no formato de onda. Figura 3-9. 

 

Gráfico cascata 

 

A adição de um terceiro eixo no gráfico espectral dá origem a uma nova análise 

nomeada de gráfico cascata onde é possível analisar a evolução do espectro de 

vibração com o tempo. 

 

 

Figura 3-9 Gráfico cascata 

Fonte: PBS-4100R Series II Rev D. Manual (2004). 
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Balancing Wizard 

Outra função bastante importante onde o principal foco é balancear rotores. Há 2 

métodos de balanceamento: modo trial-weight ou tri-shot ou 4 runs e pelos 

coeficientes de influência. Mais à frente serão estudados estes métodos e suas 

particularidades. Contudo, de uma maneira superficial,o método dos coeficientes de 

influência é preferido por poupar combustível e tempo. Já o trial weight é designado 

quando não há coeficiente de influência estabelecidos sendo necessário para 

determiná-los em um primeiro momento e quando há desconfiança da assertividade 

dos coeficientes.Figura 3-10. 

Na configuração do sistema é possível ajustar mais de um plano de 

balanceamento com a disposição dos furos, pesos de balanceamento disponíveis, 

quantidade máxima de peso instalado, massa máximo de peso de balanceamento, 

orifícios disponíveis ou não, quantidade de furos que cada peso ocupa quando 

instalado, ponderar o fator de importância para a redução da vibração de acordo 

com o sensor, rotação, planos, etc. 
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Figura 3-10 - Balance Wizard PBS 

Fonte: PBS-4100R Series II Rev D. Manual (2004). 

 

À medida que se avança no balanceamento, pesos são sugeridos, instalados e 

removidos, com todas as modificações informadas no programa, com isso os CI 

(coeficiente de influência) são refinados para se obter um bom balanceamento com 

poucas rodadas. Também é possível voltar a sugestão de balanceamento anteriores 

para consertar ou adicionar informação em caso de erro. 

 

3.2 MÉTODOS DE BALANCEAMENTO 
 

Um rotor é dito desbalanceado quando a distribuição axial da massa não coincide 

com o eixo do rotor. Dada esta heterogeneidade na distribuição da massa, ao 

rotacionar, o eixo gera forças centrífugas que são sentidas nos mancais e 

rolamentos. Para minimizar os efeitos danosos de massas girantes descentralizadas 

são utilizados alguns métodos que seguem. 

 

3.2.1 Balanceamento estático (Um plano) 
 

 

No balanceamento estático, é possível compensar essa concentração da massa 

em apenas um plano de ação, posicionando uma massa de correção de igual efeito 

a 180º da massa de desbalanceamento. Um exemplo desta situação é uma roda de 

carro que por defeitos de fabricação possua um vazio ao longo do corpo. O diâmetro 

da roda em comparação à sua largura é bem mais significativo, fazendo com que a 

aproximação de balanceamento em um plano seja razoável. Por vezes, para 

minimizar os efeitos da simplificação, é distribuído metade dos pesos para cada face 

da roda. Como exemplo teórico visto em Bruel and Kjaer (2001), e em um aparato 

dotado dos equipamentos necessários descrito neste documento, a medição do 

desbalanceamento foi de 3,4 mm/s a 116º, denotado pelo vetor 𝑉0. A teoria diz que é 

possível posicionar um peso à 296º que resolveria o problema, contudo a medição 

de vibração foi em mm/s não tendo uma relação direta com a massa. Para tal, foi 

posicionado um peso conhecido em uma posição conhecida e anotaremos o valor 
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de vibração. Com a inserção de um peso de teste de 2g a 327º, o nível de vibração 

foi de 1,8 mm/s a 42º, sendo o vetor 𝑉1 resultante da soma de 𝑉𝑇, ainda não 

determinando, com 𝑉1. Através de álgebra linear e conhecimento de vibração é 

possível decompor os vetores para encontrar qual seria a vibração exclusiva do 

peso de teste nesse sistema - 𝑉𝑇. De posse dessas desmembrações podemos 

determinar a sensibilidade do sistema a esta rotação em específico pela fórmula (1) 

onde M0 é a massa de compensação, Mt é a massa de teste, V0 é a vibração do 

sistema sem a massa de teste e Vt é a vibração correspondente a massa de teste 

pela decomposição dos vetores. Portanto deve-se posicionar 2,03g à 296º para 

balancear o sistema nesta rotação. Figura 3-11. 

 

 
𝑀0 =

𝑉0

𝑉𝑇
 𝑥 𝑀𝑇 =

3,4

3,35
 𝑥 2 = 2,03 𝑔 

 

1 
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Figura 3-11 Composição de vetores 

Fonte: Bruel and Kjaer (2001) 

 

3.2.2 Balanceamento dinâmico (2 planos) 
 

No balanceamento dinâmico, o comprimento do eixo é expressivo em comparação 

ao diâmetro. Em sua essência, se assemelharia bastante ao balanceamento em um 

plano, entretanto pelo “efeito cruzado” também chamado de interferência entre 

planos de correção, onde o peso de correção em um dos planos tem repercussão no 

estado vibratório do outro plano e vice-versa, demanda suficiente atenção para a 

formulação do método. Portanto o peso a se adicionar nos planos deve contemplar 

os efeitos de vibração particular de cada plano e ainda a interferência entre os 

planos, refletindo na massa e posição. 
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A diferença do sistema padrão de medição é a necessidade de dois sensores, um 

para cada plano de correção. Da teoria de álgebra linear, num sistema linear, um 

vetor pode ser composto com base em outros vetores. O vetor total de 

desbalanceamento, convertido em vetores com unidade de pesos são chamados de 

UL, à esquerda e UR, à direita. As leituras em cada sensor serão chamadas de V1, à 

esquerda, e V2, à direita, e podem ser escritos como composição de UL, UR e fatores, 

que à princípio são escalares Aij onde i é a vibração no mancal A ou B refletindo no 

plano j – esquerdo ou direito, perfazendo o seguinte sistema: 

 

 𝑉1,0
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  𝐴𝐴𝐿

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝑈𝐿
⃗⃗ ⃗⃗ +  𝐴𝐴𝑅

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝑈𝑅
⃗⃗⃗⃗  ⃗ 2 

   

 𝑉2,0
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  𝐴𝐵𝐿

⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ 𝑈𝐿
⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐵𝑅

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝑈𝑅
⃗⃗⃗⃗  ⃗ 3 

 

Com a adição de peso de teste WL dotado de massa e posição conhecido é 

exequível o equacionamento das novas leituras no plano 1 e 2, como segue: 

 

 𝑉1,1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  𝐴𝐴𝐿

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ( 𝑈𝐿
⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑊𝐿)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ +  𝐴𝐴𝑅

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝑈𝑅
⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

 

𝑉2,1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  𝐴𝐵𝐿

⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗( 𝑈𝐿
⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑊𝐿)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ +  𝐴𝐵𝑅

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝑈𝑅
⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

4 

 

5 

   

 Retirando-se WL e inserindo WR, temos as novas leituras para os planos 1 e 2, 
como segue: 

 𝑉1,2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  𝐴𝐴𝐿

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝑈𝐿
⃗⃗ ⃗⃗ +  𝐴𝐴𝑅

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (𝑈𝑅
⃗⃗⃗⃗  ⃗ +  +𝑊𝑅)⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  

 

𝑉2,2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  𝐴𝐵𝐿

⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ 𝑊𝐿)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ +  𝐴𝐵𝑅
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗(𝑈𝑅

⃗⃗⃗⃗  ⃗ +  +𝑊𝑅)⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  

6 

 

7 

 

 

Subtraindo a equações (7) e (6) da (4) e (5), respectivamente, temos  

 

     
𝐴𝐴𝐿
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =

𝑉1,1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  −  𝑉1,0

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

𝑊𝐿
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

 

 

8 
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𝐴𝐴𝑅
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =

𝑉1,2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  −  𝑉1,0

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

𝑊𝑅
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

 

 

𝐴𝐵𝐿
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ =

𝑉2,1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  −  𝑉2,0

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

𝑊𝐿
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

 

 

𝐴𝐵𝑅
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =

𝑉2,2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  −  𝑉2,0

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

𝑊𝑅
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗
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É mais indicado aplicar os pesos de teste individualmente para facilitar o 

equacionamento. Contudo, não é mandatória esta recomendação. 

Por fim, é facilmente dedutível quais serão os vetores UL e UR da equação 6 e 

conseguintemente a posição e magnitude dos pesos de correção. 

 

 
𝑈𝐿
⃗⃗ ⃗⃗ =

𝐴𝐵𝑅
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝑉1,0

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  −  𝐴𝐴𝑅
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝑉2,0

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

𝐴𝐵𝑅
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝐴𝐴𝐿

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  −  𝐴𝐴𝑅
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝐴𝐵𝐿

⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗
 

 

𝑈𝑅
⃗⃗⃗⃗  ⃗ =

𝐴𝐵𝐿
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ 𝑉1,0

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  −  𝐴𝐴𝐿
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝑉2,0

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

𝐴𝐵𝐿
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ 𝐴𝐴𝑅

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ −  𝐴𝐴𝐿
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝐴𝐵𝑅

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗
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13 

 

 

Abaixo, tabela 2, exemplifica uma situação hipotética de balanceamento dinâmico. 

Com o equipamento montado, é feito uma tabela com os níveis de vibração e seus 

ângulos de fase em cada plano para cada peso de 2,5g instalado um plano por vez, 

como segue: 
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Tabela 2 - Dados com massa de tentativa em cada plano 

 

 

VA,B é a leitura de vibração no plano A com o peso no B. Isto posto, V2,1 é a leitura 

de vibração do plano 2 com o peso instalado no plano 1. 

A visualização vetorial do problema, segue conforme figura 3-12: 

 

 

Figura 3-12 Exemplo de soma de vetores 

Fonte: Bruel and Kjaer (2001) 

 

Transportando na notação polar para imaginária, temos seguinte conversão na 
tabela 3: 
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Tabela 3 - Transformação para notação complexa 

 

 

Utilizando a equação (6), conclui-se que os pesos a serem adicionados são UR = 

2,93g @ 50,4º e UL = 2,84g @ -81,9º. Portanto, com 3 rodadas para aquisição de 

dados é possível balancear um sistema rotor que se enquadra em balanceamento 

dinâmico. A seguir, será visto outro método, que se trata da generalização do 

balanceamento em n planos. 

 

3.2.3 Balanceamento por Coeficientes de Influência (Influence coefficients) 
 

Imagina-se agora que um rotor rígido seja passível de aplicação de pesos de 

correção não só em dois planos mas em M planos e também que existem N pick-ups 

de vibração em todos estes planos. Somado a isso, também será assumido que o 

comportamento vibratório é suficientemente linear. 

Pela leitura de vibração se tratar de vetores com módulo e sentido, o tratamento 

complexo é o mais indicado para as operações. 

Adotemos a seguinte notação: Vj é o vetor de N componentes, ou tantos quantos 

forem os pick-ups de vibração, e j a leitura de vibração após a colocação do j-ésimo 

conjunto de pesos. V0
j o vetor de N componentes e j a leitura de vibração antes da 

colocação do j-ésimo set de pesos. 



46 
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Agora será definido o vetor ∆𝑉𝑗 = 𝑉𝑗 −  𝑉𝑗
0, também de N componentes e Pj  de M 

componentes, como sendo os pesos instalados na j-ésima tentativa. 

 

 

 

15 

 

Em um cenário onde h tentativas são feitas, tem-se, portanto, as matrizes ∆𝑉𝑗 e Pj 

da forma abaixo. 

    

 16 

    

 17 

Supondo que exista uma matriz N x M, que opere linearmente a matriz dos pesos, 

Pj, de tal forma que o resultado seja a matriz ∆𝑉𝑗, da seguinte forma: 

 

    

 18 
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A esta matriz Kij é atribuída o nome de Coeficientes de Influência, onde i e j 

representam a sensibilidade do plano de correção i com a aplicação do conjunto de 

pesos j. 

 

    

 19 

 

Como é esperado, nem sempre n = m, tornando alguns coeficientes não 

determináveis. Contudo, para facilitação do uso da teoria, serão considerados que 

os  planos de correção e sensores em cada plano são em mesmo número, findando 

em m = n. 

As matrizes P e ∆𝑉𝑗 são conhecidas e aplicando qualquer método numérico para 

resolução de sistemas lineares, a determinação dos IC é determinável. De posse 

destes coeficientes, é plausível determinar os pesos de balanceamento a serem 

aplicados na j+1-ésima tentativa de maneira a induzir que a vibração seja próxima 

de zero. Caso não seja satisfatório, é possível fazer o refinamento destes 

coeficientes com médias ponderadas, linhas de tendência ou processos mais 

complexos como relaxação. 

 

3.2.4 Método Four Runs 
 

Até agora, nos métodos de balanceamento vistos foi assumido o conhecimento do 

sentido da vibração de desbalanceio. Entretanto, muitos equipamentos montados 

em campo não possuem aparelhagem adequada para indicar ângulo de fase. O 

método Four run, também conhecido como three-shot, apresenta-se como solução 

viável para esse problema. Estes nomes são explicados porque no mínimo é preciso 

rodar o equipamento 4 vezes, sendo a primeira para verificação do 

desbalanceamento original e as outras três para a leitura das amplitudes de vibração 
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com a adição de pelo menos 3 massas experimentais e consequentemente 3 

tentativas ou aplicações de peso. Sua metodologia está baseada em formulações 

geométricas onde apenas a leitura das amplitudes de vibração, tomadas com o 

mesmo sensor em mesma posição, são críticas para o sucesso do modelo. Um peso 

de massa conhecida é aplicado em posições, onde as mais comuns são 0º, 120º e 

240º, e a cada rodada é lido a amplitude da vibração. Abaixo está caracterizado um 

exemplo para entendimento do processo. Segundo a notação: 

 

V: Amplitude original devido ao desbalanceamento do motor 

Vt: Amplitude resultante do método,medido pela dedução geométrica 

V0: Amplitude medida com massa de teste a 0º 

V120: Amplitude medida com massa de testea 120º 

V240: Amplitude medaida com massa de testea 240º 

φ:Angulo de fase do desbalanceamento 

 

 

Figura 3-13 Composição vetor do Four Run Method 

Fonte: Analytical and Experimental study of three test-run balancing method (2007)  

A origem imaginária do sistema encontra-se em O – figura 3-13. Ponto 1 marca a 

magnitude da amplitude de vibração do rotor sob o ângulo, ainda desconhecido. Os 
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pontos 2, 3, e 4, respectivamente, marcam as angulações de 0º, 120º e 240º a partir 

do ponto 1 e os vetores V0, V120 e V240 as amplitudes com a massa de teste instalada 

em suas devidas posições. Vt indica a amplitude que corrigirá desbalanceamento 

original do motor, como explica SABAH, MOHAMMED e GAYDA ( 2007). 

Através de Lei dos cossenos, no triângulo O12 é obtida a relação, equação (20) 

 

   𝑉0
2 = 𝑉2 + 𝑉𝑡

2 +  2𝑉 𝑉𝑡𝑐𝑜𝑠𝜑  20 

 

Por similaridade, no triangulo O13, obtém-se: 

 

   𝑉120
2 = 𝑉2 + 𝑉𝑡

2 +  2𝑉 𝑉𝑡(𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑐𝑜𝑠60 − 𝑠𝑖𝑛60 𝑠𝑖𝑛𝜑)  21 

 

Igualmente no triangulo O14 

 

   𝑉240
2 = 𝑉2 + 𝑉𝑡

2 +  2𝑉 𝑉𝑡(𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑐𝑜𝑠60 + 𝑠𝑖𝑛60 𝑠𝑖𝑛𝜑)  22 

 

Adicionando equação (20), (21) e (22) tem-se: 

 

   𝑉𝑡 = √
𝑉0

2+ 𝑉120
2 + 𝑉240

2 − 3 𝑉2

3
 

 23 

 

E operando as equações acimas chega-se a: 

 

   𝜑 =  𝑡𝑎𝑛−1 [
𝑉120

2 − 𝑉240
2

2 ( 𝑉0
2− 𝑉2 − 𝑉𝑡

2)𝑠𝑖𝑛60
]  24 

 

Como o sistema não foi alterado no que tange ao sensoriamento, equipamento e 

massa de teste, podemos afirmar que a sensibilidade é a mesma, portanto para 

definir quanto de massa M corresponde a amplitude de vibração Vt, utiliza-se a 

equação (25) 

   𝑀 =
𝑉

𝑉𝑡
 𝑀𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎   25 

 

Tem-se posse da massa M de correção e do ângulo φ contado a partir do 0º 

arbitrário e no sentido de crescimento da angulação. 



50 

 

 

 

Seguir-se-á agora para boas práticas e possíveis causas de vibração quando trim 

balance não é suficiente para mitigar os perfis de vibração. 

 

3.3 Persistência de vibração 
 

Variadas são as causas de vibração em um conjunto rotativos e na maioria dos 

casos é atrelado a um ponto mais pesado que é corrigido por pesos de 

balanceamento. Sua evidência está na filtragem do sinal de vibração pela onda 

síncrona associada a frequência de rotação do eixo. Contudo, ainda assim, variadas 

são as outras fontes de vibração, que acarretam em ruído de operação, perda de 

eficiência, redução da vida útil do equipamento e até falhas catastróficas. 

Dentre uma das causas, aponta-se o desalinhamento entre os eixos, que segundo 

a posição pode ser classificado em lateral ou angular ou ainda a combinação das 

duas, conforme figuras 3-14, 3-15 e 3-16. 

 

 

 

Figura 3-14 Exemplo de desalinhamento lateral 

Fonte: Giuma Ramadan(2005) 
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Figura 3-15  Exemplo de desalinhamento angular 

Fonte: Giuma Ramadan(2005) 

 

 

Figura 3-16  Exemplo de desalinhamento lateral e angular 

Fonte: Giuma Ramadan(2005) 

 

Sua evidência está no espectro de frequência que sugere altas amplitudes no 

segundo harmônico de vibração e altos níveis de vibração axial. Comumente 

causado por eixo curvados e má assentamento dos rolamentos. 

 

Em sequência, a ressonância acontece quando a rotação do conjunto atinge a 

velocidade crítica do motor e ali permanece. O projeto é concebido para que os 

componentes de amortecimento, inércia e elástico, que compõe a velocidade crítica, 

estejam abaixo das velocidades de operação da máquina. Porém, com a utilização e 
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desgaste de componentes, este ponto de rotação pode variar e beira algum regime 

de potência, acarretando em aumentos dos níveis de vibração. O gráfico cascata é 

corriqueiramente utilizado para diagnosticar este modo de falha porque as 

amplitudes são muito atreladas a rotação síncrona N e harmônicos (2N, 3N,). 

Roçamento entre rotor e estator também é uma causa comum de vibração. 

Embora seja desejável, em níveis controlados, para melhor performance do motor, 

controle de turbulências, entre outros, quando se torna excessivo, contribui 

negativamente para vibração e falhas nos componentes. Um roçamento excessivo 

compromete as palhetas, que podem se torcer, dobrar ou cisalhar, que liberam 

material para o próximo estágio onde, por efeito cascata, compromete outros 

elementos do motor. Pelas expansões térmicas e peso próprio do motor a cavidade 

estatora não é perfeitamente cilíndrica, sua confecção é no formato que remete a 

uma pêra para que na partida do motor, onde o conjunto tende a roçar mais na parte 

inferior, este desgaste seja minimizado.  

Trincas nos eixos podem ser detectadas antes de sua fratura iminente. Tratados 

como um problema de 2 graus de liberdade, onde incutem em dois efeitos: a) 

redução da rigidez de flexão na direção das trincas e b) deslocamento da linha 

neutra de flexão na direção das trincas e, portanto, desalinhamento. O modo de 

detecção está nos gráficos de espectro onde duas situações ocorrem: um aumento 

nas amplitudes de frequência em N e 2N e mudança dos ângulos de fase.  
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4 Metodologia, Resultados e Discussão 
 

Agora, que foi apresentado a base teórica dos processos de balanceamento, 

nomenclaturas comuns e uma compreensão mínima sobre os principais 

componentes dos motores, pode-se prosseguir com o proposto deste trabalho. 

Conforme disposto na introdução, foi utilizado como piloto uma máquina 

LM2500+G4, que por motivo de propriedade será omitida seu serial number e 

qualquer rastreabilidade. 

Trata-se de um Gas generator, equipado com sistema de alimentação à 

querosene, dotado de 3 sensores de vibração de igual sensibilidade em pC/G 

posicionados a 0h no CFF, 12h, CRF e 0h TMF, sendo o segundo o definitivo para 

aprovação contratual e por acomodar os rolamentos mais solicitados durante 

operação. 

O esquema de teste, previsto no manual, e nomeado vibe survey, é definido como 

uma aceleração e desaceleração de 2 min cada de core idle ou marcha lenta até 

máxima potência conforme figura 4-1 abaixo, onde os eixos são mils por RPM, curva 

verde é durante a aceleração, a azul, durante desaceleração e a linha vermelha o 

limite em regime transiente, previsto no manual. 
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Figura 4-1 Exemplo de Vib Survey 

 

Os limites para vibração transiente e estabilizados são retirados dos limites 

operacionais estipulados pelo manual do fabricante. Quando estes limites não são 

respeitados, medidas corretivas precisam ser tomadas para regularizar a situação. 

Como um modelo inicial e simples para facilitar a metodologia consideraremos 

apenas o ponto de mais alta vibração durante o vibe survey e, em uma abordagem 

mais complexa e abrangente, serão tratados mais de um ponto. 

 

Em seu processo de revisão a máquina realiza seu balanceamento dinâmico e 

estático dos componentes individualmente e, posteriormente, com o conjunto 

montado. Todavia estas verificações não são suficientes pelo principal motivo de a 

velocidade de rotação do equipamento na oficina não chegar nem a 800 RPM, a 

qual é uma faixa bem aquém da operação do motor, não assegurando que em mais 

altas velocidades a força vibratória extrapole os limites. 
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Antes da implementação de um sistema que monitorasse o ângulo de fase da 

assinatura de vibração o método utilizado para balanceamento deste motor era o 

four run ou three-shot. Mediante o primeiro vibe survey realizado, é identificado o 

ponto de maior intensidade vibratória, 9200 RPM, sendo, portanto, nosso V. Uma 

massa conhecida de 40g é instalada nas posições 0º, 120º e 240º, sendo anotados 

os pontos de vibração nesta mesma rotação tomadas pelo CRF, conforme tabela 4. 

 

Tabela 4 - Vibração lida de acordo com a instalação do peso de teste 

Vetor Vibração [mils] 

V 3,13 

V0 4,07 

V120 3,75 

V240 2,13 

 

Pela equação (16) o vetor Vt, resulta em 1,38 mils e pela equação (17), φ resulta 

em 48,63º. Pela equação (18), a massa requerida para correção deste 

desbalanceamento é de 90,25g @ 228,63º, já que devemos colocar a 180º de 

48,63º. Com isto, o valor máximo de vibração final - Vf - foi de 1,12 mils, dentro do 

limite do manual. 

Após a instalação deste peso, fortuitamente, os valores de vibração monitorados 

pelos sensores CFF, CRF e TMF ficaram abaixo do limite, fato que não 

necessariamente é obrigatório acontecer, dado que foi utilizado apenas informação 

do sensor CRF em uma das rotações possíveis de seu espectro. 

Caso, os limites não fossem atendidos, mais 4 rodadas seriam necessárias para 

determinar outro conjunto de pesos em uma nova rotação de pico, evidenciando o 

alto tempo gasto para balancear máquinas em campo, que na maioria das vezes 

seus acessos aos furos de balanceamento não são rápidos e simples, 

comprometendo o tempo de operação e gerando ônus para o detentor do produto. 

Em campo, para o acesso destes furos que são ao todo 20 igualmente espaçados 
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na face fronteira do eixo que suporta a pista interna do rolamento número 3, demora-

se cerca de 1h para remoção, instalação dos montagem e montagem do acesso. 

Como o banco de provas adotado por este projeto já foi capacitado com todo o 

equipamento necessário para ler por completo a assinatura de vibração do motor em 

questão, as medidas V a V240 do método anterior estão disponíveis e serão usados 

para a determinação de coeficientes de influência num modelo bem simples de uma 

matriz 1x1. 

A tabela 5 com os ângulos de fase das respectivas leituras se encontram abaixo 

 

Tabela 5 - Leituras de vibração com seus ângulos de fase 

Vetor Vibração [mils] Ângulo de fase [graus] 

V 3,13 214,0 

V0 4,07 185,4 

V120 3,75 234,2 

V240 2,13 190,2 

Vf 1,12 108,9 

 

A equação (18), pela simplicidade que está se delegando ao problema, 

inicialmente, transfere-se de uma equação matricial para algébrica em coordenadas 

polares, podendo-se operar estes termos sem a rigorosidade do tratamento vetorial 

com sua inversão de matriz, produto e etc. 

Portanto, para cada rodada com o peso em uma posição diferente, coeficientes 

de influência são gerados e pelo conjunto permanecer o mesmo, tomada a leitura na 

mesma rotação e o sistema de captação não mudar suas características 

construtivas, é esperado que estes fatores tendam a uma convergência para um 

único o valor ou, ao menos, uma faixa coerente. 

A seguinte metodologia será aplicada: para cada coeficiente de influência ( Ki ), 

sendo i o índice da rodada experimental, será gerado uma sugestão de peso 𝑃𝑖
𝑆, 

para teoricamente zerar a vibração da rodada de base, sem nenhum peso instalado 
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e gerar uma previsibilidade de vibração -𝑉𝑖
𝑃  - para o peso instalado a 120º da 

rodada posterior e comparar o valor de vibração lido com o previsto. 

O método se inicia a partir da primeira rodada após inserir o peso, tem-se as 

seguintes equações: 

    

𝐾𝑖 = 
𝑉120(𝑖−1) − 𝑉

𝑃120(𝑖−1)
 

 26 

 

    

𝑃𝑖
𝑆 = 

−𝑉

𝐾𝑖
 

 

 27 

 

    
𝑉𝑖

𝑃 = 𝐾𝑖 ∗ 𝑃120𝑖 + 𝑉 

 28 

 

Para i=1 

 

𝐾1 = 
𝑉0−𝑉

𝑃0
= 

4,07@185,4−3,13@214

40@0
= 0,04995 @ 136,8     29 

 

𝑃1
𝑆 = 

−𝑉

𝐾1
=

−3,13@214

0,04995@136,8
= 62,66@257,17     30 

 

𝑉1
𝑃 = 𝐾1 ∗ 𝑃120 + 𝑉 

= 0,04995@136,8 ∗ 40@120 + 3,13@214 = 

= 4,79@ − 129,5 

 31 

 

Comparado ao valor de V120, é explicito que sua previsibilidade não foi adequada, 

fato que já era esperado pois se trata apenas do primeiro passo do método e sua 

sensibilidade ainda não é conhecida, contudo a parcela angular do fator já indicou 

consideravelmente a posição angular da vibração. O peso previsto em comparação 

ao aplicado é de magnitude menor e posição relativamente próxima, o que confere 

este coeficiente um bom chute inicial acelerando sua convergência. 
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Para i=2, 

𝐾2 =  0,0338 @ − 192,7     32 

 

𝑃2
𝑆 =  92,59@226,7     33 

 

𝑉2
𝑃 =  1,84@ − 155,7     34 

 

Tem-se agora outro conjunto que também se aproxima da solução conferida pelo 

método do four run e prevê um pouco melhor a assinatura de vibração com a 

aplicação do peso de teste a 120º do ponto aplicado nesta rodada. É plausível, que 

o coeficiente desta rotação se encontre em uma média convergente assim como no 

método da bissecante em métodos numéricos, será gerado, portanto, um 𝐾𝑖
𝑚é𝑑 que 

será a média dos 𝐾𝑖 anteriores e feito a previsibilidade em cima dele. Neste 

preposição reside o cerne deste trabalho, que, diferente de GOODMANN(1964), 

utiliza um método de médias simples para a determinação dos CI’s. 

𝐾2
𝑚é𝑑 = 0,04188@152,0     35 

 

𝑃2,𝑚𝑒𝑑
𝑆 =  74,74@241,95     36 

 

𝑉2,𝑚𝑒𝑑
𝑃 =  1,45@ − 143,7     37 

 

Mesmo com o valor médio dos coeficientes, a previsão ainda não é satisfatória 

pois sua variação relativa é maior que 10%, tanto na massa quanto na angulação. 

Para i=3, 

𝐾3 =  0,03652 @190,45     38 

 

𝑃3
𝑆 =  85,71@203,9     39 

 

𝑉3
𝑃 =  4,50@ − 153,6     40 
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𝐾3
𝑚é𝑑 = 0,0392@171,0     41 

 

𝑃3,𝑚𝑒𝑑
𝑆 =  79,85@222,9     42 

 

𝑉3,𝑚𝑒𝑑
𝑃 =  4,41@ − 160,0     43 

 

Antes de comparar-se as soluções dadas é imprescindível ter em mente que a 

convergência do método seria mais rápida se a aplicação do peso fosse segunda a 

sugestão dos CI determinados, mas como foi aproveitado uma rodada pelo four run, 

este tinha a demanda de se instalar o mesmo peso em locais espaçados a 120º. 

Uma maneira de validar a convergência do método, e, portanto, sua efetividade, é 

comparar os valores lidos de vibração com os valores previstos com os diferentes K 

médios e utilizar a projeção dos vetores normalizados pelo valor lido. A tabela 6 

exemplifica a explanação. 

  

Tabela 6 - Previsão de vibração de acordo com o K calculado e a leitura real 

 

 

Kmed1 Kmed2 kmed3 Vibração lida 

Amp 

[mils] 

Ângulo 

[graus] 

Amp 

[mils] 

Ângulo 

[graus] 

Amp 

[mils] 

Ângulo 

[graus] 

Amp 

[mils] 

Ângulo 

[graus] 

Peso 40g 

@ 0º 

4.07 185.4 4.19 193.3 4.41 200 4.07 185.4 

Peso 40g 

@ 120º 

4.79 230.5 4.26 233.5 3.80 237.7 3.75 234.2 

Peso 40g 

@ 240º 

1.36 239.8 4.8 213.3 1.69 198.3 2.13 190.2 

 

Portanto fica explicito que o valor característico deste sistema exposto se 

aproxima dos valores de 𝐾3
𝑚é𝑑. 

mailto:4.07@185.4
mailto:4.19@193.3
mailto:4.41@200.0
mailto:4.07@185.4
mailto:4.79@230.5
mailto:4.26@233.5
mailto:3.80@237.7
mailto:3.75@234.2
mailto:1.36@239.8
mailto:4.80@213.3
mailto:1.69@198.3
mailto:2.13@190.20
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Será estudado agora um caso um pouco mais complexo abrangendo a notação 

matricial da questão. Como visto na revisão teórica, a matriz K dos coeficientes é n x 

m, onde são N pick-ups com M planos de correção. Neste caso, por se tratar de trim 

balance, tem-se apenas 1 plano de correção, ou seja, m=1 e 3 sensores de 

vibração, n = 3. P é uma matriz m x h, onde h são as tentativas que à princípio será 

1. E por fim, a matriz ∆𝑉 de n x m. Da teoria de álgebra linear, a determinação de K 

seria pela equação (44). 

 

𝐾 = ∆𝑉 ∗ 𝑃−1     44 

 

Neste panorama a matriz P é invertível por ser 1x1 e é possível determinar os 

coeficientes de K. A mesma situação não ocorre quando se quer determinar o peso 

de correção pela equação (45). 

 

𝑃 =  ∆𝑉 ∗ 𝐾−1     45 

 

Pois K é uma matriz 3x1. A maneira que será adotada para contornar este 

problema e que não foi exposto em nenhuma fonte examinada da revisão 

bibliográfica será compor uma matriz com informações de |n – m| rotações para 

transformar as matrizes em invertíveis. Neste caso serão necessárias mais 2 

rotações. Transformar-se-á K em uma matriz n x m+2 e ∆𝑉 em n x m+2. Já que se 

conta apenas com um plano de correção e para habilitar os produtos de matrizes, o 

valor do peso de correção será repetido apenas na diagonal compondo uma matriz 

diagonal. Em suma, a matriz K e ∆𝑉 será 3x3 com os elementos não-nulos e P será 

uma matriz diagonal 3x3 de componentes iguais. 

Através da aquisição de dados do PBS pode-se listar 3 rotações com maiores 

picos de vibração e trabalhar com os mesmos até que se chegue a um valor 

aceitável. É esperado pela continuidade que a equação de modelagem de um 

sistema vibratório que diminuindo os picos de vibração em pontos isolados os 

pontos adjacentes acompanhem este movimento. Foram elencadas as rotações de 

7000, 8750 e 9250 RPM. 
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Para a matriz V0, vibração sem peso, tem-se cada linha sendo a leitura dos 

sensores CRF, CFF e TMF, respectivamente, e cada coluna a rotação 7000 a 9250, 

respectivamente. 

 

𝑉0 = [ 
4,905@225,9 4,352 @252,6 4,615@286,6
2,921@117,4 1,103@209,2 0,478@301,2 
2,079@82,8 0,148@140,7 0,878@114,4

]    
 46 

 

 A matriz P1, como a primeira tentativa com um peso instalado a 0 graus no flange 

de correção. 

𝑃1 = [
110,126@0,0 0 0

0 110,126@0,0 0
0 0 110,126@0,0

]    
 47 

 

V1 será a assinatura de vibração após a adição de P1. 

𝑉1 = [ 
3,556@203,8 4,262@246,4 1,856@248,0
2,575@104,1 1,7@203,6 0,23@83,8 
1,425@117,4 1,845@286,1 0,429@ − 90,5

]    
 48 

 

K1 será o primeiro conjunto de IC’s para a variação de vibração com a adição do 

peso P1. 

 

𝐾1 = [
0,01901@85,6 0,00430@148,6 0,03059@126,7
0,00656@ − 7,5 0,00555@193,5 0,00613@109,3

0,01103@ − 138,7 0,01787@288,6 0,01162@286,3
]    

 49 

 

A interpretação desta matriz K1 é cada coluna representa a sensibilidade de cada 

sensor numa dada rotação. A primeira coluna diz respeito aos sensores CRF, CFF e 

TMF na rotação 7000 e assim por diante. Se, idealmente, fosse admitido um peso 

com o qual a vibração V2 fosse nula e por tabela o vetor ∆𝑉 se transformaria em -V0. 

Multiplicando-se ∆𝑉 ∗ 𝐾−1 ter-se-á a matriz PS, sugestão de peso para eliminação da 

vibração que segue abaixo. 
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𝑃1
𝑠 = [

66,97@ − 15,1 245,92@103,4 292,9@151,8
99,2@98,2 342,3@ − 16,9 175,5@86,5
56,8@115,7 188,0@ − 45,7 61,55@49,7

]    
 50 

 

Esta matriz naturalmente possui no máximo 3 autovalores e apenas 1 dele será 

utilizado como solução da vibração. 

𝑃1,𝜆
𝑠 = [

333,16@ − 23,1 0 0
0 168,2@11,0 0
0 0 48,8@144,0

]    
 51 

 

Estes autovalores ainda precisam ser subtraídos de P1 pois a sugestão não é 

considerada com a presença de um peso instalado. Portanto, realizando 𝑃1 − 𝑃1,𝜆
𝑠  

tem-se a matriz: 

𝑃1,𝜆
𝑠′ = [

235,9@146,2 0 0
0 63,6@ − 149,5 0
0 0 152,3@ − 10,8

]    
 52 

 

De posse dos CI’s para este passo e dos valores de 𝑃1,𝜆
𝑠  e V0, é possível estimar a 

previsão de vibração e utilizando uma norma no infinito, definir qual solução 

minimiza o problema. 

Equacionando 𝑉𝑃 = 𝐾 ∗ 𝑃 + 𝑉0 com cada autovalor possível e normalizando 

chega-se aos seguintes termos: 

 

𝑉1,𝜆1
𝑃 = [

9,37@ − 131,2 5,14@ − 99,7 11,75@ − 81,4
4,40@124,3 1,02@ − 74,5 1,81@ − 93,4
3,71@40,1 4,27@76,2 3,44@81,9

]    
 53 

 

‖𝑉1,𝜆1
𝑃 ‖ = 17,29     54 

 

𝑉1,𝜆2
𝑃 = [

5,43@ − 122,0 4,28@ − 103,7 6,04@ − 59,0
2,98@124,9 0,76@ − 157,4 0,85@ − 50,4
2,76@79,6 1,28@138,6 1,58@124,3

]    
 55 

 

‖𝑉1,𝜆2
𝑃 ‖ = 9,90     56 
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𝑉1,𝜆3
𝑃 = [

2,75@ − 164,4 4,11@ − 115,1 0,75@ − 20,6
2,31@99,7 1,89@ − 162,2 0,52@77,4
1,70@134,1 2,61@ − 84,2 0,98@ − 101,4

]    
 57 

 

‖𝑉1,𝜆3
𝑃 ‖ = 6,29     58 

 

 

Conclui-se que pela norma no infinito o melhor autovalor é o terceiro valorando 

em 152,3@-10,8 º. Isto é corroborado pela solução do PBS – 201,5@21,5º -  que 

considera mais 10 rotações e possui uma programação de mínimos quadrados que 

não é escopo deste trabalho. Este valor não se firmou preciso com a solução exata 

porque se está ainda na primeira iteração do método e para testar sua convergência 

foram adicionadas soluções em posições divergentes das sugeridas pois se 

aproveitou de uma rodada efetiva com os pesos sugeridos pelo programa. Os 

valores da segunda rodada seguem abaixo. 

𝑃2 = [
201,5@21,5 0 0

0 201,5@21,5 0
0 0 201,5@21,5

]    
 59 

 

𝑉2 = [ 
3,45@186,6 3,94@238,4 5,11@276,7
2,5@90,6 2,11@171,4 1,13@224,2
1,28@82,4 2,00@278,4 1,16@285,1

]    
 60 

 

Com esta nova posição de pesos, são gerados novos coeficientes de influência 

que alguns elementos são próximos entre si e outros são divergentes. A maneira 

que será proposta para convergência deles será a média entre seus valores. 

Portanto, é obtido um Kmed. 

𝐾2 = [
0,00986@55,7 0,00614@79,1 0,03370@ − 112,7

0,00563@ − 43,5 0,01056@73,9 0,01241@ − 173,1
0,00774@ − 42,9 0,00282@179,3 0,00708@ − 109,4

]    
 61 

 



64 

 

 

𝐾2
𝑚𝑒𝑑 = [

0,01443@70,5 0,00527@112,8 0,03215@ − 172,4
0,00610@ − 25,1 0,00806@132,8 0,00927@147,8
0,00938@ − 90,5 0,01035@ − 125,5 0,00935@ − 91,7

]    
 62 

 

Tem-se 3 autovalores do conjunto, como segue 

 

𝑃2,𝜆
𝑠′ = [

234,2@120,9 0 0
0 360,0@1,5 0
0 0 144,1@49,9

]    
 63 

 

Nota-se que o terceiro apresenta menor norma e se aproxima da solução dada 

pelo programa de 170,6@58,2º. 

‖𝑉2,𝜆1
𝑃 ‖ = 10,7     64 

 

‖𝑉2,𝜆2
𝑃 ‖ = 11,1     65 

 

‖𝑉2,𝜆3
𝑃 ‖ = 8,5     66 

 

 

Para a terceira rodada o mesmo se sucede. 

𝑃3 = [
170,6@58,2 0 0

0 170,6@58,2 0
0 0 170,6@58,2

]    
 67 

 

𝑉3 = [ 
2,00@168,5 1,82@220,8 2,62@258,9
2,00@77,1 2,23@121,7 0,97@130,5
0,46@60,5 0,31@138,4 0,79@292,1

]    
 68 

 

𝑃3,𝜆
𝑠′ = [

391,5@169,6 0 0
0 176,5@18,3 0
0 0 198,2@85,3

]    
 69 

 

‖𝑉3,𝜆1
𝑃 ‖ = 6,8     70 



65 

 

 

 

‖𝑉3,𝜆2
𝑃 ‖ = 12,3     71 

 

‖𝑉3,𝜆3
𝑃 ‖ = 11,9     72 

 

Naturalmente o primeiro seria escolhido, contudo 391g excede o limite 

estabelecido, sendo, portanto, escolhido o terceiro valor. Com relação a solução 

dada para esta rodada – 113,1@83,6º - é visto que o ângulo está bem estabelecido 

cabendo apenas um ajuste de sensibilidade. 

Para a quarta e última rodada, onde se espera a definição dos CI’s e 

aceitabilidade para a vibração, tem-se o que segue. 

 

𝑃4 = [
113,1@83,6 0 0

0 113,1@83,6 0
0 0 113,1@83,6

]    
 73 

 

𝑉4 = [ 
1,46@188,0 1,53@223,5 1,99@249,0
1,89@86,4 1,72@121,4 1,18@124,7
0,26@94,4 0,13@135,1 0,41@309,5

]    
 74 

 

𝑃4,𝜆
𝑠′ = [

1180@ − 134,1 0 0
0 226,3@ − 158,7 0
0 0 95,3@161,0

]    
 75 

 

‖𝑉4,𝜆1
𝑃 ‖ = 13,2     76 

‖𝑉4,𝜆2
𝑃 ‖ = 6,06     77 

‖𝑉4,𝜆3
𝑃 ‖ = 5,03     78 

 

Comparado à solução final, figura 4-2, onde é ilustrado a disposição de pesos pré-

estabelecidos no sistema cuja composição final resulta em um vetor de 116g @ 

163º, denota-se que os coeficientes da quarta tentativa são os que mais se adequam 

ao motor de teste. Uma diferença de aproximadamente 21g e 3 º são incapazes de 

serem atingidos pela disposição de furos e massas de correção. Com a aplicação 
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deste peso o gráfico de vibração, figura 4-1, fica abaixo dos limites, sendo a 

condição de aceitação. 

 

 

Figura 4-2 Solução final de balanceamento pelo PBS 

 

𝐾4
𝑚𝑒𝑑 = [

0,00746@ − 158,3 0,00413@ − 95,6 0,012630@152,4
0,00316@ − 169,0 0,00512@ − 135,8 0,00433@131,8
0,00396@174,7 0,00502@ − 90,5 0,00395@161,1

]    
 79 
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A tabela 7 traz um resumo e uma comparação dos pesos sugeridos pelo método 

simplificado deste projeto e a solução utilizada pelo programa q seu se espera ser 

por mínimos quadrados. 

 

Tabela 7 - Comparação de pesos propostos 

Método PBS4100 

152,3@-10,8º 201,5@21,5º 

144,1@49,9º 170,6@58,2º 

198,2@85,3º 113,1@83,6º 

95,3@161,0º 116.7@163.1º 

 

 

Analisar-se-á graficamente a tendência a convergência das sensibilidades de 

cada coluna desta matriz, onde cada elemento é o coeficiente de cada sensor à 

rotação de 7000 RPM – figura 4-3, 8750 RPM – figura 4-4, e 9250 RPM figura 4-5, 

bem como seu posicionamento angular. 
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Figura 4-3 Evolução sensibilidade 7000 RPM 

 

Pela figura 4-3 é denotado uma tendência em uma faixa de convergência dos 

valores de sensibilidade em cada sensor. Suas variações são da ordem de 10-3 e há 

um movimento em conjunto de cada sensor à medida que são feitas as médias 

sucessivas. Módulo do valor final se encontra na faixa intermediária em comparação 

às outras rotações. 
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Figura 4-4 Evolução sensibilidade 8750 RPM 

 

É notório que os coeficientes do CFF e TMF tendem a convergir para resultados 

entorno de um valor, enquanto que o CRF cai vertiginosamente para seu valor 

equiparável ao dos outros dois – figura 4-4. Uma explicação para isto é o chute 

inicial de peso que revelou uma sensibilidade não condizente com o estado real. Em 

comparação aos demais, este se demonstra com os menores valores, induzindo que 

esta rotação não contribui vigorosamente para o perfil vibratório. 
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Figura 4-5 Evolução sensibilidade 9250 RPM 

 

Em todos os gráficos a sensibilidade do CRF sempre está abaixo dos outros, 

sendo o do TMF sempre o de maior valor. Isto se dá pelo fato deste sensor capturar 

vibrações de um eixo que está suportado por 2 rolamentos bem próximo que inibem 

com mais veemência movimentos transversais do rotor. É notado na figura 4-5 que 

seus valores finais são superiores aos outros, fato explicado por se estar próximas 

da rotação de máxima potência do conjunto, onde as forças são exaltadas. 
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Figura 4-6 Evolução angular CRF 

 

 

Figura 4-7 Evolução angular CFF 
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Figura 4-8 Evolução angular TMF 

 

O mesmo envelopamento ocorre para a angulação das sensibilidades da rotação 

de 7000 RPM. São precisas maiores quantidades de dados para afirmar uma 

convergência qualquer ocasião. Entretanto é notável uma tendência firme de 

convergência entre as angulações. O movimento de queda ou subida é 

compartilhada entre os sensores na mesma rotação. 

Foi visto, portanto, métodos de balanceamento sem indicação de fase, 

demonstrado matemática e experimentalmente sua efetividade, o método dos 

coeficientes de influência na sua forma mais simplória e na sua forma um pouco 

mais complexa sobre as premissas propostas neste projeto. 
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

Foram abordados alguns métodos de balanceamento, que atendem às diversas 

complexidades de modelos que se encontram na prática no que tange 

balanceamento de máquinas rotativas, dentre eles: balanceamento estático, 

dinâmico, four run e, especialmente, coeficientes de influência. 

Um caso prático foi discutido e uma comparação foi feita entre 2 métodos 

bastante utilizados em Banco de Provas – four run e MCI. Por um lado, o primeiro, 

possui uma assertividade bastante assegurada e frequentemente soluciona casos 

de vibração em motores, contudo seu procedimento requer no mínimo 5 rodadas do 

motor e é eficaz para apenas um pico de vibração em uma rotação por vez. 

Ademais, para cada inserção de peso o procedimento de remoção, instalação e 

montagem do conjunto leva cerca de uma hora, fato que contribui negativamente 

para cada tentativa de peso. Comparado ao MCI, inicialmente é necessária a 

mesma necessidade de rodadas, contudo, há uma possibilidade de resolução a 

partir da segunda, o que conta positivamente para ganho de produção e 

preservação da performance do motor pós revisão. Além disso, em próximos 

processos de balanceamento, não há mais necessidade de fazer a rodada de 

construção destes coeficientes, sendo somente necessário um refinamento nos 

atuais, o que se demonstra um ganho fantástico em previsibilidade e liberação da 

sala de teste. 

Frente à solução fornecida pelo PBS4100, que leva em consideração mais 

rotações que a apresentada neste método simplificado, a diferença de 21 gramas e 

3 graus não constitui uma divergência pois ambas estão abaixo da resolução mínima 

capaz de ser atingida pelo sistema. Isto é justificado pela configuração de pesos 

disponíveis para balancear e pela disposição dos furos no flange de balanceamento, 
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sendo, portanto, bem razoáveis dadas a razão entre simplificação do método e 

conjunto de dados absorvidos da assinatura de vibração pelo método proposto. 

Em suma, o método MCI é preferível em relação ao four run nos casos em que 

são conhecidos os ângulos de fase e já exista a construção de CI’s e este são 

confiáveis. Caso contrário, dá-se preferência ao four run por justamente se 

desconfiar da assertividade dos CI’s ou por se alcançar um ponto onde a sugestão 

de peso pelo CI’s reincide numa solução anterior não gerando novos valores, 

consistindo um looping. 

Outro ponto a ser questionado é a aceleração ou não da solução se caso os 

pesos e posições sugeridos fossem, de fato, instalados, já que este trabalho se 

baseou em um balanceamento em campo, onde os fatores de produção e qualidade 

imperavam e não foi possível ter um campo amostral mais rico. 

É evidente a sobreposição do MCI sobre o Four run, contudo outro ponto crucial a 

ser discutido é o método de convergência dos IC’s utilizados pelo PBS4100, sendo 

propriedade intelectual na fabricação e não exposta publicamente. Acredita-se que 

este método seja o mesmo que Goodmann estudou em 1964 e chegou a uma forma 

de mínimos quadrados onde os IC, chamados de alpha factors, eram determinados 

para uma rodada em todos os sensores e planos de correção. Uma equação oriunda 

do método de mínimos quadrados transformava o sistema de indeterminado em 

determinado. Ainda assim se os níveis de vibração não fossem atingidos, fatores de 

sensibilidade eram impostos a partir do desvio padrão médio e o critério de para era 

medida referenciada em um patamar mínimo definido pelo usuário.  

Neste projeto foi proposta uma convergência de média simples entre IC 

determinados a cada tentativa de balanceamento, que se mostrou satisfatória. 

Contudo, há de se ressaltar que subterfúgios foram aplicados para transformar um 

sistema não determinado em determinado. Uma possibilidade de trabalho futuro é 

discutir se uma média simples é de fato a mais indica para realçar a tendência à 

convergência deste modelo, o qual só poderia se assegurar com uma maior 

quantidade de experimentos e análises. A proposta de uma média ponderada entre 

os valores de cada rotação, ou ainda, maior peso a um sensor que outro são 

possibilidades bastante pertinentes em trabalhos futuros. Pode-se ainda elaborar 

uma tentativa com outra transformação da matriz do IC’s que foi proposta neste 
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projeto, o critério de escolha dos autovalores da matriz dos pesos, de igual forma, 

poderia ser outro. 
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