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RESUMO 

Motivado pela possibilidade de utilizar fibras de nylon na fabricação de atuadores 

termomecânicos e considerando a importância do torque crítico da definição do 

comportamento, rotacional ou linear, do atuador fabricado, este trabalho tem como objetivo 

estimar, para diferentes cargas, o torque crítico de fibras de nylon de 0,25mm de diâmetro. 

Desta forma, foram realizados ensaios de tração em fibras de copolímero de nylon comercial 

para estabelecer as curvas força-deslocamento e, a partir destas curvas, definir os valores da 

força máxima e o módulo de elasticidade das amostras. Finalmente, utilizando o Critério de 

Ross, foram calculados os torques críticos para cargas de 5N, 10N e 15N. 

 

Palavras-chave: Músculo artificial, Nylon, Ensaio de tração, Atuador, Baixo Custo. 
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ABSTRACT 

 

 Motivated by the possibility of using nylon fibers in the manufacture of 

thermomechanical actuators and considering the importance of the critical torque in the 

definition of the rotational or linear behavior of the manufactured actuator, this work aims to 

estimate the critical torque of fibers of different fibers. 0.25mm diameter nylon. Thus, tensile 

tests on commercial nylon copolymer fibers were performed to establish the force-

displacement curves and, from these curves, to define the maximum strength values and the 

modulus of elasticity of the samples. Finally, using the Ross Criterion, critical torques for 5N, 

10N and 15N loads were calculated. 

 

Keywords: Artificial muscle, Nylon, Tensile test, Actuator, Low cost. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há muitas décadas pesquisadores buscam o desenvolvimento de músculos artificiais 

para atender uma ampla gama de aplicações (Aziz, 2018). Essa tecnologia pode ser usada com 

o propósito de conceber novos tipos de próteses, manipuladores na área de robótica e de 

conversão de energia.  

Diversos materiais são estudados para nesse contexto. Materiais piezoeléctricos, 

materiais magnetostrictivos, polímeros dielétricos e materiais com memória de forma como a 

liga níquel-titânio (nitinol) são exemplos de materiais estudados com esse propósito 

(CHERUBINI, 2015).  

Haines descobriu que é possível fabricar atuadores termomecânicos ativados pela 

variação de sua temperatura que podem ser utilizados como músculos artificiais a partir de 

fibras de polímeros, principalmente de fibras de Nylon como as usadas em linhas de pescar. 

Para isso, as fibras precisam ser processadas mecanicamente pela aplicação de torque e tração 

no eixo axial da fibra e convertidas em estruturas rotacionadas em seu eixo, que funcionam 

como atuadores termomecânicos rotacionais, ou em estruturas helicoidais, que funcionam 

como atuadores termomecânicos lineares.  

O torque crítico necessário para a formação espiras, que formam a estrutura 

helicoidal, durante a torção das fibras pode ser estimado pelo critério de Ross que é uma 

função do momento de inércia da fibra, do seu módulo de elasticidade e da carga aplicada 

durante esse processo. Avaliar o módulo de elasticidade das fibras de nylon e a carga máxima 

que elas suportam é relevante para a fabricação do atuador uma vez que o a relação entre o 

torque aplicado e o torque crítico define se sua atuação será rotacional ou linear (Aziz, 2018). 

O objetivo deste trabalho é realizar ensaios de tração em amostras de fibra de nylon 

comercial para obter seu módulo de elasticidade e carga máxima usando formas de fixação de 

custo reduzido. E, então estimar seu torque crítico para diferentes cargas. A motivação é a de 

obter esse parâmetro de fabricação para contribuir no estudo e na manufatura de protótipos de 

músculos artificiais de baixo custo feitos a partir dessa fibra comercial de copolímero de 

nylon.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 DEFINIÇÃO DE POLÍMEROS 

 

Polímero é uma palavra de origem grega, na qual “poli” significa muitos e “meros” 

significa unidade de repetição. Segundo Canevarolo  ( 2002), polímero é uma macromolécula 

criada a partir de polimerização ,que é um processo no qual um enorme número de meros são 

unidos. Essas unidades de repetição são micromoléculas denominadas de monômeros, em 

grego “mono” significa um.  

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS POLÍMEROS QUANTO AO CARÁTER MECÂNICO 

 

Polímeros são materiais poliméricos sólidos na temperatura de serviço e são 

subdivididos em termoplásticos e  termofixos. 

Termoplásticos são polímeros unidos através das forças de Van der Waals. Com o 

aumento da temperatura essas forças enfraquecem conferindo um aspecto borrachoso que 

confere plasticidade ao polímero. Essa mudança é reversível com o seu resfriamento caso não 

ocorra a degradação do polímero. As fibras são termoplásticos com alto grau de anisotropia e 

orientados na direção axial, paralela ao seu comprimento. Um exemplo é a fibra de nylon. 

(CANEVAROLO , 2002). 

Termofixos são os polímeros cujas cadeias são unidas por ligações cruzadas. Essas 

ligações são mais fortes que as forças de Van der Waals. Por isso, esse material não apresenta 

o aspecto borrachoso ao serem aquecidos. Suas características mecânicas são menos sensíveis 

à variação de temperatura. Elastômeros são polímeros termofixos que à temperatura ambiente 

podem atingir altos níveis de deformação e conseguem ter recuperação total da deformação 

quando o esforço é retirado. Sendo esse comportamento causado por um emaranhamento de 

cadeias poliméricas e de uma baixa densidade de ligações cruzadas (CANEVAROLO,  2002). 
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2.3 ORGANIZAÇÃO MOLECULAR DOS POLÍMEROS 

 

As  cadeias moleculares dos polímeros podem apresentar-se de forma desorganizada , 

sendo denominada de fase amorfa , ou de forma organizada , sendo denominada de fase 

cristalina. O grau de cristalização é definido pela relação entre a presença de fase amorfa e de 

fase cristalina em um  polímero (BRINSON, 2008). 

Existem fatores estruturais das moléculas dos polímeros que influenciam no seu grau 

de cristalinidade e em sua estabilidade, alterando a proporção de fase cristalina em sua 

estrutura. O tipo de cadeia polimérica é um desses fatores, quanto menor o número de 

ramificações na cadeia e maior sua linearidade, maior será seu grau de cristalinidade. Isso 

ocorre, pois as ramificações diminuem as interações intermoleculares que unem a estrutura 

polimérica, diminuem sua densidade e dificultam a formação da fase cristalina. 

(CANEVAROLO, 2002). O nylon não possui ramificações e possui alta linearidade  em sua 

cadeia aumentando seu grau de cristalização.  

 

 

Figura 2.1- Exemplos de monômeros de nylon.Monômero do nylon 6 e do   

nylon 6,6. Fonte: https://pslc.ws/italian/nysix.htm 

 

 O grupamento funcional da amida composto por carbonila ligada  ao nitrogênio 

como pode ser visto na figura 2.1, também aumenta o  grau de cristalização do nylon  .A 

https://pslc.ws/italian/nysix.htm
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presença de átomos mais eletronegativos que o carbono na estrutura molecular aumenta suas 

forças intermoleculares. Essas forças, em especial as ligações de hidrogênios contribuem para 

o ordenamento da estrutura e da formação da fase cristalina (VENTUS, 2012 ). 

 Durante a cristalização, enquanto ocorre o resfriamento do polímero a  

nucleação de zonas organizadas e seu crescimento precisa de tempo para ocorrer. Portanto, a 

velocidade de resfriamento  pode ser usada para controlar o grau de cristalização do nylon 

(VENTUS, 2012 ). 

 

2.4 COMPORTAMENTO TERMOMECÂNICO DOS POLÍMEROS 

 

Os polímeros, em função de sua temperatura, podem se apresentar nos 3 estados 

físicos-mecânicos: vítreo, borrachoso e viscoso. Sendo que apenas os polímeros 

semicristalinos, como o nylon, podem se apresentar no estado borrachoso (CANEVAROLO, 

2002). 

Quando o nylon é aquecido até uma faixa de temperatura a fase amorfa adquire 

mobilidade e o material perde seu aspecto rígido. Essa alteração nas propriedades mecânicas 

configura a transformação da fase vítrea para fase borrachosa  na qual a fase amorfa torna-se 

móvel conferindo mais elasticidade ao material .O valor médio dessa faixa de temperatura é 

denominado temperatura de transição vítrea (Tg). A transição vítrea é uma transição de 

segunda ordem, pois não acontecem descontinuidades na entropia e no volume do material 

enquanto propriedades como capacidade térmica e coeficientes de dilatação são alteradas  

(SPERLING, 2006). 

Como o nylon é um polímero sermicristalino, existe uma faixa de temperatura 

durante o aquecimento cujo valor médio é chamado de temperatura de fusão cristalina (Tm). 

Nessa temperatura, as forças moleculares que organizam a região cristalina tornam-se mais 

fracas, a estrutura cristalina se desorganiza e as cadeias poliméricas adquirem alta mobilidade. 

Portanto, o nylon perde o comportamento borrachoso adquirido na Tg e passa a apresentar 

estado viscoso. Essa faixa de temperatura depende da velocidade na qual o nylon sofre o 

aquecimento e do seu histórico. Tratamentos térmicos podem aumentar a espessura da região 

cristalina junto com sua estabilidade, necessitando de temperaturas maiores para que ocorra 

sua degradação (YOUNG, 1994). 
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Ao ser resfriado, o nylon  em temperaturas superiores que sua Tm passa por uma 

faixa de temperatura na qual ocorre a organização das cadeias poliméricas causada pelo 

aumento das forças intermoleculares. A média dessa faixa de temperatura é chamada de 

temperatura de cristalização (Tc) e ocorre entre as temperaturas Tg e Tm. A redução de 

temperatura permite que a nucleação das zonas ordenadas do polímero ocorra, já que esses 

núcleos não são estáveis em temperaturas maiores. Depois da formação dos grãos, ocorre seu 

crescimento através da incorporação de mais cadeias poliméricas. Portanto, a cristalização 

pode ser entendida como  um processo com duas etapas , a nucleação e o crescimento desses 

núcleos ( YOUNG,1994). 

 A composição química dos polímeros altera seu comportamento térmico. 

Como Tg e Tm são temperaturas relacionadas a fenômenos de ganho de mobilidade molecular, 

aspectos que facilitam a mobilidade molecular diminuem essas temperaturas. A simetria 

molecular é um desses fatores. Quanto mais simétrico é o mero de um polímero, menores são 

suas temperaturas de transição de estado. Além disso, essa propriedade também altera a razão 

entre Tg e Tm (CANEVAROLO, 2002). 

 A presença de amidas no nylon permite ligações de hidrogênio que estabilizam 

os cristais e aumentam a Tm. Possuindo grande sensibilidade às forças intermoleculares e 

perde sua magnitude com o aumento de carbonos saturados entre as amidas 

( MONNERIE ,2011). 

 

2.5 COMPORTAMENTO VISCOELÁSTICO DOS POLÍMEROS 

 

Os polímeros apresentam viscoelasticidade, possuem propriedades de sólido elástico 

e a viscosidade de fluidos. Para Akay Mustafa (2012) “A viscoelasticidade é um 

comportamento do material na qual a relação entre deformação e tensão é dependente do 

tempo” .Sua estrutura molecular confere elasticidade ao material através de variações de 

ângulos e de distâncias entre seus átomos, já sua deformação plástica ocorre pelo atrito entre 

suas cadeias. Por isso, ocorre uma defasagem temporal entre o carregamento aplicado e a 

resposta do material. Deste comportamento surgem os fenômenos de fluência, relaxação e a 

relação do módulo de elasticidade dos polímeros com a velocidade de deformação 

(VENTUS ,2012). 
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Polímeros, como o nylon , sofrem deformações plásticas lentas e progressivas 

quando sujeitados à tensão constante. Esse comportamento é chamado de fluência 

(MONNERIE, 2011). 

Quando uma tensão instantânea é aplicada a um sólido elástico ideal, uma tensão 

constante e finita será registrada. Para um sólido viscoelástico linear submetido a uma tensão 

nominalmente instantânea, a tensão inicial será proporcional à deformação aplicada e 

diminuirá com o tempo, a uma taxa caracterizada pelo tempo de relaxação. Esse 

comportamento é chamado de relaxação (SWEENEY, 2004) . 

Além desses fenômenos, o módulo de elasticidade dos polímeros é sensível à taxa de 

deformação do carregamento que está sendo aplicado. Quanto menor for essa taxa, menor será 

o módulo de elasticidade e maior será a deformação causada para uma mesma tensão 

(CANEVAROLO, 2002). 

 

2.6 PRINCÍPIO DE ATUAÇÃO DAS FIBRAS DE MÚSCULOS ARTIFICIAIS FEITAS DE NYLON 

 

As fibras de nylon podem ser processadas em estruturas rotacionadas que funcionam 

como atuadores rotacionais como demonstrado na figura 2.2 ou em estruturas helicoidais com 

espiras que funcionam como atuadores lineares demonstrado na figura 2.3. Essas fibras de 

músculo artificial são ativadas através da variação de sua temperatura que podem ser causadas 

pela aplicação de fluidos com temperaturas diferentes das fibras. As fibras de nylon possuem 

coeficiente de expansão negativo em sua direção axial e coeficiente de expansão positivo em 

sua direção radial. Portanto, o aumento de temperatura dos atuadores termomecânicos causa 

resposta resultante da soma de dois fatores: a expansão térmica das cadeias linearizadas do 

nylon, que sofre contração no seu eixo axial por possuir um coeficiente de expansão térmico 

negativo nessa direção e expansão no seu eixo radial por ter coeficiente de expansão térmico 

positivo nessa direção; do esforço que essas deformações causam nas diferentes configurações 

possíveis desses atuadores termomecânicos. No caso dos atuadores rotacionais, esses esforços 

tendem a rotacionar a estrutura na direção contrária das fibras abrindo o atuador. No caso dos 

atuadores lineares dois comportamentos foram observados (HAINES, 2014). 
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Figura 2.2- Fibra de nylon torcionada, atuador rotacional (HAINES,2014). 

 

 

Figura  2.3-Fibra de nylon helicoidal com espiras, atuador 

linear(HAINES,2014). 
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Figura 2.3 Direção das cadeias linearizadas dos atuadores lineares homoquiral 

(a esquerda) linear heteroquiral ( a direita) (CHERUBINI,2015.) 

 

As fibras de atuadores lineares que possuem direção de rotação das cadeias lineares 

igual a direção de rotação das espiras foram denominadas homoquirais, nas fibras nas quais as 

direções são diferentes foram denominadas heteroquirais. No caso das fibras de atuadores 

lineares homoquirais, os esforções causados no aumento de temperatura tendem a juntar as 

espiras contraindo a estrutura. Já no caso das fibras heteroquirais, o oposto ocorre.(figura 2.4) 

(HAINES,2014). 

 

 

Figura 2.4- Resposta de atuador linear heteroquiral( a esquerda) e homoquiral 

( a direita) ao aumento de temperatura.(HAINES,2014) 
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2.7 FABRICAÇÃO DAS FIBRAS DE MÚSCULO ARTIFICIAS FEITAS DE NYLON E INFLUENCIA DE 

PARÂMETROS 

 

As fibras são processadas aplicando-se uma carga no seu eixo axial juntamente com 

um torque, gerando uma estrutura torcionada. Caso esse torque seja superior ao torque crítico, 

forma-se a estrutura helicoidal. O torque necessário para a formação de espiras é denominado 

torque crítico. Depois de processadas, pode ser feito tratamento térmico de recozimento para 

diminuir as tensões residuais na estrutura e sua tendência de voltar à configuração original 

(CHERUBINI, 2015). 

A direção de rotação das cadeias lineares torcionadas naturalmente tende a ser igual a 

direção de rotação das espiras nos atuadores lineares, configuração homoquiral. Através do 

uso de mandril seguido de recozimento é possível conseguir a configuração heteroquiral , 

configuração em que essas direções são opostas. (CHERUBINI, 2015) 

Outros parâmetros como o diâmetro da fibra e da espira também influenciam no 

caráter mecânico dessa estrutura helicoidal. Fibras com diâmetros maiores demoram mais 

para responder a variação de temperatura. O aumento do diâmetro da espira é acompanhado 

com a diminuição da carga máxima admissível, da rigidez e com aumento da deformação que 

a estrutura pode sofrer, pois permite uma contração maior até o contato entre as espiras. Esse 

diâmetro pode ser controlado com o uso de mandril para aplicar o torque na fibra seguido de 

recozimento (HAINES, 2014). 

Os valores do torque e da carga aplicados na fibra durante a formação de espiras são 

relevantes para a fabricação e para o comportamento da fibra. Pouca carga pode resultar num 

emaranhamento da fibra, além disso, muita carga pode causar seu rompimento. A aplicação 

de torque torciona a fibra e seu aumento pode levar a formação de espiras. Cargas 

insuficientes ou torques excessivos podem fazer com que as espiras se toquem mudando o 

comportamento do nylon. Seu coeficiente de expansão térmico torna-se positivo e a estrutura 

torna-se mais rígida com o aumento de temperatura podendo aumentar em 24 vezes seu 

módulo de elasticidade (HAINES, 2014). 
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2.8 CRITÉRIO DE ROSS 

 

O critério de Ross é uma forma de estimar o torque necessário, denominado de 

torque crítico, para que ocorra o início de formação de espiras num cabo ou fio tensionado. 

Esse critério é derivado a partir da lei de conservação de energia e considerada que os 

trabalhos realizados pelo torque (Wr) e carga (Wl) aplicados no fio serão convertidos em 

energia de deformação (U) do fio (ROSS,1977). Nesse caso, tem-se que 

 

        

 

(1) 

  

Nesse critério, a configuração da espira é aproximada para um círculo de diâmetro (d) 

o que resulta, de acordo com Ross(1977), em valores maiores de torque crítico. Sendo que a 

energia de deformação para formar uma espira de diâmetro d é 

 

  
  

 
 ∫ (

   

   
)

 

 

    
  

 
(
 

 
)
 

   

 

(2) 

 

Ou seja, 

 

  
    

 
 

 

(3) 

 

Na qual E é o módulo de elasticidade e I é o momento de inercia do fio. 

A deformação vertical (  ) causada pela carga P durante da formação da espira é: 
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(4) 

 

E o trabalho realizado por essa força é: 

 

            

 

(5) 

 

A rotação do cabo (  ) que ocorre durante a formação de espira é: 

 

      

 

(6) 

 

O trabalho realizado pelo torque T é: 

 

           

 

(7) 

 

Das equações (1) , (3) ,(5) e (7) , conclui-se: 

 

    

 
         

 

(8) 

 

Portanto : 

 

  
  

 
 
  

 
 

(9) 
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Sendo essa uma equação que relaciona o torque e cargas aplicados com parâmetros 

geométricos e do material que resultam na formação de espiras. O menor torque necessário 

para formar uma espira de diâmetro d , o torque crítico(Tc) , pode ser descoberto 

diferenciando a equação (9) em relação à d e igualando essa expressão a zero. 

 

 
  

  
 
 

 
   

 

(10) 

 

Então , o diâmetro da espira que é formada  no torque crítico (de) é: 

 

   √
   

 
 

 

(11) 

 

Substituindo a expressão (9) na equação (11) chega-se a expressão do torque crítico 

(Tc): 

 

   √     

 

(12) 
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2.9 ENSAIO DE TRAÇÃO 

 

Segundo Dieter (1981), o ensaio de tração é um teste utilizado como fonte de 

informações sobre o comportamento mecânico de materiais. O teste consiste em aplicar uma 

força trativa uniaxial crescente paralelamente à medição do elongamento do material. 

Medindo o deslocamento e a força aplicada obtém-se a curva de força-deslocamento 

semelhante a figura 2.5 no caso de fios e fibras como as fibras de nylon. A partir dessa curva é 

possível construir a curva de tensão-deformação de engenharia usando a área inicial e 

comprimento inicial do corpo de prova ou amostra. 

 

 

Figura 2.5 Curva típica obtida num ensaio de tração com velocidade de 

travessão constante. de fibras como as fibras de nylon . Fonte:(modificado de ASTM 

C1557 – 14). 

 

Com esse ensaio é possível obter o módulo de elasticidade e a carga máxima de um corpo 

de prova ou amostra. Sendo o módulo de elasticidade obtido usando a declividade da curva 

tensão-deformação e a carga máxima obtida pelo maior favor de força encontrado na curva 

força-deslocamento (DIETER, 1981). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 ENSAIO DE TRAÇÃO 

 

Foram realizados ensaios de tração com base na norma ASME C1557-14 de amostras 

copolímero de nylon de fios de pesca Ekilon
®
 cristal de 0,25mm com a máquina de tração 

EMIC modelo DL200, mostrada na figura 3.1, com capacidade máxima de 20kN usando as 

ferramentas garra de aperto progressivo ,mostrada na figura 3.1, guia e ferramenta de 

microtração, como pode ser visto na figura 3.2. Os dados foram armazenados em forma de 

curvas força-deslocamento fornecida pelo software VirMarc
®
 . Os gráficos força-

deslocamento e tensão-deformação apresentados foram gerados com o software Origin
®

 

usando informação obtidas pelo software VirMarc
®
 . Para obter os gráficos tensão-

deformação, os valores de força foram divididos pela área das fibras e os deslocamentos 

foram divididos pelo comprimento inicial das fibras.
  
 

 

 

Figura 3.1- Máquina de ensaio de tração EMIC
®
 com garra de aperto progressivo 

acoplada. 
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Figura 3.2 Ferramenta de microtração com a guia( esquerda) e guias ( a direita). 

 

3.2 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

As amostras ensaiadas não possuíam raio de adoçamento o que facilita o rompimento na 

região de fixação por causa dos esforços que ocorrem nessa área. Além disso, as fibras de 

nylon possuem superfícies que deslizam com facilidade, dificultando sua fixação. Portanto, as 

amostras de copolímero de nylon de fios de pesca foram preparadas de diversas formas na 

busca de ensaios de tração válidos pela norma ASME C1557-14. Inicialmente, as amostras 

foram fixadas com resina de etil cianoacrileto Tek Bond
®
 ou resina epóxi da marca Loctite

®
 

em guias de aço inox que foram tracionadas com a ferramenta de microtração. 

 Em seguida foram testadas fibras fixadas com a garra de aperto progressivo protegidas 

com fita Silver Tape
®
 da marca Scroth

®
, fita crepe da adhesivetape

®
 e resina epóxi da marca 

Loctite
®
 com e sem o uso de agulhas de seringa para ajudar na fixação das garras na região na 

qual ocorreu contato com a garra. Também foram testadas fibras desprotegidas e foram 

realizados ensaios nos quais foram feitos nós nas fibras na região de fixação para aumentar a 

aderência.  
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Por fim, foram testadas amostras fixadas nas guias com uma mistura de resina de etil 

cianocrileto Tek Bond
®

 e bicarbonato de sódio. Primeiramente as guias foram limpas com 

acetona e através de remoção mecânica de resinas de outros ensaios. Depois de limpas, as 

guias foram fixadas com uma pequena distância para evitar que o atrito necessário para abrí-

las influenciasse no experimento. Com as guias imóveis, a amostra de nylon foi fixada na 

entrada que existe nas guias. Depois disso, foi feito a aplicação da resina da seguinte forma: 

uma gota mais próxima da região de fixação da ferramenta seguida da aplicação de 

bicarbonato de sódio que quase instantaneamente solidificava a mistura. Esse procedimento 

foi feito três vezes nos dois lados das guias. No total, 20 amostras foram preparadas dessa 

forma. 

 

Tabela 3.1 – Comprimento inicial das 20 amostras testadas mistura de tek bond
®
 e 

bicarbonato de sódio em guias. 
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Figura3.3 Diferentes formas de preparação das fibras de copolímero de nylon 

que foram testadas. 

 

3.3 APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE ROSS 

Com o módulo de elasticidade obtido no resultado dos experimentos válidos, foi 

utilizado o critério de Ross para estimar valores de torques críticos para diferentes cargas 

aplicadas na fibra de nylon. Escolheram-se três cargas diferentes tendo como referência a 

menor força no ponto de ruptura obtido num ensaio válido. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 EXEMPLOS DE RESULTADOS INVÁLIDOS 

 

Com a exceção do preparo da amostra usando a mistura de tek bond
®
 com 

bicarbonato de sódio, todas as outras formas de preparar as amostras obtiveram apenas 

ensaios inválidos pela norma ASME C1557-14. Foram observados basicamente dois tipos de 

falhas: deslizamento na interface entre o nylon percebido pela queda da tensão seguida do seu 

aumento como pode ser observado na figura 4.1; rompimento do nylon na região de fixação 

que foi percebido pela análise visual das amostras depois do teste.  

 

 

Figura 4.1 Exemplo de gráfico de força-deslocamento obtidos em ensaios 

inválidos. 

 

As amostras não possuíam raio de adoçamento como corpos de prova normalmente 

possuem. Isso pode ter contribuído para o rompimento das amostras em região de fixação. 
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Além disso, os métodos apresentaram pouca aderência as fibras o que também possivelmente 

contribuiu para a invalidação dos testes. 

 

4.2 ENSAIOS COM A MISTURA DE TEK BOND
®

 E BICARBONATO DE SÓDIO EM GUIAS 

 

Foram feitos 20 ensaios com a velocidade de travessão de 10 mm/min a 21° C. 

Dentre esses ensaios apenas os de número 3, 4 e o 7 demonstrados nas figuras 4.2, 4.3 e 4.4 

foram válidos pelos norma ASME C1557-14. Nos ensaios inválidos foi majoritariamente 

observado falha por rompimento do nylon na região de fixação que foi percebido pela análise 

visual das amostras depois do teste.  

Diferentemente dos ensaios anteriores, não ocorreu deslizamento entre a fibra e o 

método de fixação. Porém, ocorreu ruptura da mistura do de tek bond
®

 e bicarbonato de sódio 

nos ensaios 1 e 2 percebido pela análise visual das amostras depois do testes e pela queda de 

tensão seguida do seu aumento nas curvas da figura 1 Apêndice A. Esse fato sugere que a 

mistura possuiu aderência mais efetiva do que nos outros métodos testados. 

 

 

Figura 4.2 Curva força-deslocamento do ensaio de número 3. 
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Figura 4.3 Curva força-deslocamento do ensaio de número 4. 

 

 

 

Figura 4.4 Curva força-deslocamento do ensaio de número 7. 
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4.3 CÁLCULO DO MÓDULO DE ELASTICIDADE 

 

Para cada um dos 3 ensaios válidos pela norma ASME C1557-14 foi criada uma 

curva tensão-deformação de onde foi obtido o módulo de elasticidade pelo respeitando a 

norma.  A norma indica o uso da declividade da região mais linearizada do gráfico tensão-

deformação para estimar o módulo de elasticidade. Foram escolhidos 2 pontos em cada um 

dos gráficos para representar a parte linearizada das curvas.  Então, a divisão das diferenças 

entre as tensões, valores do eixo y, e das deformações, valores do eixo x, dos pontos foi usada 

para estimar o módulo de elasticidade. Os resultados estão apresentados nas tabelas 4.1 e 4.2. 

 

 

Figura 4.5 Exemplo de reta criada para obtenção de módulo de elasticidade, 

ensaio 20. 
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Tabela 4.1 Pontos usados nos cálculos dos módulos de elasticidade e os valores 

obtidos para todos ensaios com a mistura de tek bond
®
 e bicarbonato de sódio em guias. 

 

 

 

Tabela 4.2 Média e desvio padrão dos módulos de elasticidade encontrados para 

os ensaios válidos e para todos os ensaios com a mistura de tek bond
®
 e bicarbonato de 

sódio em guias. 
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4.4 CÁLCULO  DO TORQUE CRÍTICO 

 

Com a média de módulos de elasticidade dos ensaios válidos, foi possível estimar o 

torque crítico para as 3 diferentes cargas (5 N , 10 N , 15 N) escolhidas de forma a respeitar a 

menor força máxima encontrada num teste válido. Com esses valores é possível estimar se os 

esforços aplicados nas fibras de nylon formarão atuadores lineares ou rotativos. Os resultados 

desses cálculos estão apresentados na tabela 4.3. 

 

 

Tabela 4.3 Torque críticos (Tc) estimados para as 3 cargas escolhidas (P)  em 

mN.m com momento de inércia obtido através de cálculo de momento de inercia de área 

circular igual a 4,08.10
-9

 m4. 
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Inicialmente, foi apresentada a fundamentação teórica que dá suporte ao trabalho 

proposto, dando-se uma ênfase ao Critério de Ross, procedimento adotado para se estivar o 

valor do torque crítico. Em seguida, foi descrito o equipamento e ferramentas utilizados no 

ensaio de tração e as diferentes formas desenvolvidas para preparar as amostras utilizadas no 

ensaio. Das diferentes formas desenvolvidas, apenas a mistura de Tek Bond
®
 com bicarbonato 

de sódio permitiu a realização de ensaios válidos segundo a norma ASME C1557-14. Nas 

demais formas se mostraram ineficientes na fixação do nylon, permitindo o escorregamento 

da fibra ou a ruptura da mesma na região de fixação. Portanto, é recomendado o estudo de 

novas formas de fixação do nylon que facilitem a realização de novos ensaios de tração. 

Uma vez realizados ensaios válidos e, com isto, estabelecidas as curvas força-

deslocamento das amostras, foram determinados os valores da força máxima e do módulo de 

elasticidade da fibra de copolímero comercial – fio de pesca Ekilon
®
 – com diâmetro de 

0,25mm. Finalmente, utilizando o Critério de Ross, foram calculados os torques críticos para 

cargas de 5N, 10N e 15N. Recomenda-se, a seguir, investigar o torque máximo que as 

amostras suportam com cargas aplicadas axialmente de 5N, 10 N e 15 N e, desta forma, 

comparar o torque máximo com o torque crítico e as tensões axiais aplicadas com a tensão de 

escoamento para entender a viabilidade fazer a estrutura helicoidal e torcionada com as 

amostras. 

Uma vez entendido como estes parâmetros se relacionam, o próximo passo seria 

fabricar os atuadores com amostras de nylon comercial para estudar suas propriedades 

mecânicas e sua resposta termomecânica. 
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APÊNDICE A  CURVAS TENSÃO-DEFORMAÇÃO  

Curvas tensão-deformação e retas usadas para estimar o módulo de elasticidade das 

amostras respeitando a norma ASME C1557-14 obtidas com o software Origin
®
. 

 

 

Figura 1 Apêndice A- Curva tensão-deformação com tensão em MPa e representação da reta cuja declividade aproxima o 

módulo de elasticidade para os ensaios 1 ( gráfico à esquerda)  e 2 (gráfico à direita). 

 

 

Figura 2 Apêndice A- Curva tensão-deformação com tensão em MPa e representação da reta cuja declividade aproxima o 

módulo de elasticidade para os ensaios 3 (gráfico à esquerda)  e 4 (gráfico à direita). 

 

 

Figura 3 Apêndice A- Curva tensão-deformação com tensão em MPa e representação da reta cuja declividade aproxima o 

módulo de elasticidade para os ensaios 5 (gráfico à esquerda)  e 6 (gráfico à direita). 
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Figura 4 Apêndice A- Curva tensão-deformação com tensão em MPa e representação da reta cuja declividade aproxima o 

módulo de elasticidade para os ensaios 7 (gráfico à esquerda)  e 8 (gráfico à direita). 

 

 

Figura 5 Apêndice A- Curva tensão-deformação com tensão em MPa e representação da reta cuja declividade aproxima o 

módulo de elasticidade para os ensaios 9 (gráfico à esquerda)  e 10 (gráfico à direita). 

 

 

Figura 6 Apêndice A- Curva tensão-deformação com tensão em MPa e representação da reta cuja declividade aproxima o 

módulo de elasticidade para os ensaios 11 (gráfico à esquerda)  e 12 (gráfico à direita). 
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Figura 7 Apêndice A- Curva tensão-deformação com tensão em MPa e representação da reta cuja declividade aproxima o 

módulo de elasticidade para os ensaios 13 (gráfico à esquerda)  e 14 (gráfico à direita). 

 

 

Figura 8 Apêndice A- Curva tensão-deformação com tensão em MPa e representação da reta cuja declividade aproxima o 

módulo de elasticidade para os ensaios 15 (gráfico à esquerda)  e 16 (gráfico à direita). 

 

 

Figura 9 Apêndice A- Curva tensão-deformação com tensão em MPa e representação da reta cuja declividade aproxima o 

módulo de elasticidade para os ensaios 17 (gráfico à esquerda)  e 18 (gráfico à direita). 
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Figura 10 Apêndice A- Curva tensão-deformação com tensão em MPa e representação da reta cuja declividade aproxima o 

módulo de elasticidade para os ensaios 19 (gráfico à esquerda)  e 20 (gráfico à direita). 

 

 

 

 

 

 

 


