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Resumo 

 

Esta tese apresenta o projeto de um autoclave a ser instalado no Laboratório de Compósitos do 

DEM, do IST. Este autoclave irá permitir o fabrico de materiais compósitos e auxiliar na pesquisa e 

desenvolvimento de novos materiais ou métodos de fabrico. 

Os principais objetivos deste trabalho são:  

1) Fazer o projeto do autoclave com base em normas/códigos de projeto; 

2) Analisar os custos de fabrico. 

Este trabalho tem como ponto de partida a necessidade de adquirir um autoclave por parte do IST. 

O autoclave é composto pelo reservatório, uma porta de fecho rápido, apoios, sistema de 

pressurização, sistema de aquecimento, sistema de arrefecimento e sistemas de segurança. 

No reservatório fez-se uma análise segundo a norma EN13445, nos fundos copados bem como no 

reservatório foi feita uma verificação das forças envolvidas e uma análise numérica através do método 

dos elementos finitos. Foram igualmente analisadas as soldaduras e os componentes estruturais 

críticos. Os circuitos pneumático e eletrónico foram dimensionados e selecionados todos os 

componentes que os constituem.  

Em conclusão, apresenta-se um autoclave que satisfaz os requisitos e constrangimentos 

especificados neste projeto. 
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Abstract 

 

 The current thesis presents the design of an autoclave to be installed in DEM’s Composite Materials 

Laboratory, at IST. This autoclave will enable the cure of thermoset materials and to help the research 

and development of new materials or cure methods. 

 The main goals of this project are:  

  1) to design the autoclave based on codes and project rules;  

  2) to analyze the manufacturing costs. 

 As a starting point for this project is the need of IST for acquiring an autoclave. The autoclave consists 

of a pressure vessel, a quick closing door, supporting legs, pressurization system, heating system, 

cooling system and safety systems. 

 The pressure vessel’s analysis was conducted according to EN13445, the dished ends and the 

vessel were also analyzed according to FEM, all the welds and critical structure components were 

analytically analyzed. The pneumatic and electronic systems were dimensioned, and their components 

were justifiably selected. 

 As a conclusion, it is presented an autoclave that satisfies all the requirements specified for the 

project.  
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𝐴𝑝𝜑 – Área adicional sob pressão para mangas obliquas ao reservatório 

𝑙𝑛 – Distância entre o centro de uma abertura e o centro da soldadura governante mais próxima 

𝐿𝑏 – Distância mínima entre o centro de uma abertura e o centro da abertura mais próxima 

𝑙𝑏𝑜 – Comprimento máximo da manga fora do reservatório que contribui para o reforço. 

𝑙𝑏 – Comprimento da manga fora do reservatório. 

𝑙′𝑏 – Comprimento da manga fora do reservatório que contribui para o reforço. 

𝑙𝑠 – Distância entre o diâmetro exterior da manga e a descontinuidade mais próxima. 

𝑙𝑠𝑜 – Comprimento máximo de superfície de reservatório que contribui para o reforço. 

𝑙′𝑠 – Comprimento do reservatório eficaz para o reforço 

𝑙𝑏𝑖 – Comprimento da manga dentro do reservatório. 

𝑙′𝑏𝑖 – Comprimento da manga dentro do reservatório que contribui para o reforço. 

𝑙𝑟 – Largura do anel de reforço 

𝑒𝑎,𝑟 – Espessura de análise de anéis 

𝑟𝑚𝑠 – Raio médio do reservatório 

𝛿𝑟 – Ângulo perpendicular à tangente do reservatório no diâmetro exterior do anel 

𝑎𝑟 – Arco do reservatório ocupado pelo anel 

 

Fadiga 

 

𝜂 – Fator de tensão de cada componente para análise de fadiga 

𝛥𝜎 – Gama de tensões pseudo-elásticas 

𝛥𝜎∗ – Gama de tensão fictícias para cálculo de número de ciclos de fadiga 

𝐶𝑒 – Fator de correção de espessura 

𝐶𝑇 – Fator de correção de temperatura 

𝑁 – Número admissível de ciclos 

𝐶1 – Constante de fadiga 

𝐶2 – Constante de fadiga 
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Lista de Programas 

 

 

Solidworks 2016 

Office 360 Excel e Word 

SMC PneuDraw 2.8 

  SchemeIt 
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1. Introdução 

 Esta tese apresenta a conceção e o dimensionamento de um autoclave para o Laboratório de 

Compósitos do DEM, do IST. 

Este autoclave servirá para produzir peças, protótipos ou qualquer outro tipo de componente que 

necessite de tratamento de pressão e temperatura controlada para estabilizar ou melhorar as suas 

propriedades químicas e/ou mecânicas. 

Os principais objetivos deste projeto são: projetar e dimensionar o autoclave e selecionar os 

componentes pré-fabricados, tendo sempre em conta o orçamento limitado disponível. 

Este trabalho tem como fundamento a necessidade de existir um autoclave no laboratório de 

materiais do IST, visto ser uma máquina imprescindível para a produção e/ou estudo de materiais 

compósitos. 

1.1. Enquadramento 

 Um autoclave é um reservatório usado para levar a cabo processos que obriguem a meios de 

temperatura elevada e pressões diferentes da atmosférica. O autoclave foi inventado por Charles 

Chamberland em 1879 [1], mas apenas para fins de esterilização. No entanto, nas últimas décadas, 

têm vindo a ser usados autoclaves no processamento de materiais compósitos termoendurecidos. 

 De forma a garantir a qualidade dos componentes criados e para diferentes materiais é necessário 

garantir determinadas curvas de pressão e temperatura em função do tempo. A Figura 1 apresenta o 

exemplo de uma curva de cura de fibras pré-impregnadas com resina epoxy. 

 

Figura 1 - Curva típica de um ciclo de cura [2] 

 O objetivo desta dissertação será a conceção e o dimensionamento de um autoclave. Este autoclave 

terá de ser constituído por um reservatório com uma abertura para que se carreguem os componentes, 

um sistema de fecho para essa mesma abertura, um sistema de pressurização e despressurização, um 

sistema de aquecimento e arrefecimento, um sistema de controlo destes processos e um sistema de 

segurança. 
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1.2. Estrutura do documento 

 Esta dissertação será iniciada por uma memória descritiva onde é feita uma apresentação das 

especificações do projeto e dos métodos de análise utilizados. Nesta memória descritiva e justificativa 

é ainda apresentada a metodologia utilizada na elaboração deste projeto bem como as considerações 

tomadas na sua conceção. 

 Todas as dimensões e seleções são justificadas no capítulo 3, onde se apresentam as notas de 

cálculo. 

 Após as notas de calculo é apresentada a solução encontrada e o seu funcionamento mecânico, 

elétrico e pneumático. É ainda apresentado um plano de fabrico e montagem. 

 Finalmente são apresentadas as conclusões e desenvolvimentos futuros.  
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2. Memória descritiva e justificativa 

 Nesta memória descritiva serão apresentadas as especificações do projeto, as normas e 

regulamentos que terão de ser cumpridos, a metodologia usada no projeto e a solução proposta. 

2.1. Especificações de Projeto 

2.1.1. Requisitos 

1) O autoclave terá de suportar temperaturas até 180ºC no seu interior. 

2) O autoclave deverá ser projetado tendo em atenção as normas e códigos em vigor. 

3) Deverá ter 1ºC de tolerância na distribuição de temperatura. 

4) Deverá permitir um aquecimento e arrefecimento controlado de modo a ser possível manipular 

a curva de temperatura em função do tempo. 

5) A porta do autoclave deverá ter um mecanismo de abertura e fecho rápido e seguro. 

6) Deverão ser usados, sempre que possível, componentes normalizados. 

7) Deverão ser contemplados sistemas de segurança para situações que comprometam a 

integridade tanto do equipamento como das pessoas e ambiente envolvente. 

2.1.2. Constrangimentos 

1) O autoclave deverá apresentar peso e dimensões que permitam o seu transporte para o interior 

do Laboratório. Máximo 2m de altura, 2m de largura e 2 500Kgf de peso. 

2) Estabelecer o compromisso de reduzir o custo total do autoclave aquando do dimensionamento 

e seleção de peças e componentes, não excedendo o limite de 30 000€. 

2.2. Normas/Códigos/Regulamentos e outros 

 Um autoclave é um reservatório ao qual é aplicada pressão e temperatura no seu interior. Como tal, 

para o dimensionamento da parte do reservatório foi usada a norma EN 13445-3 para reservatórios 

sujeitos a pressão [3]. Esta norma é aplicada a recipientes sob pressão, sujeitos a uma pressão relativa 

interna superior a 0,5 bar. No entanto, pode ser usada para recipientes que funcionam a baixas 

pressões, incluindo vácuo. Posteriormente será sucintamente mostrada a informação retirada do código 

necessária à execução do projeto. 

 O autoclave foi também projetado de modo a cumprir os requisitos da Diretiva 2009/105/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de setembro de 2009 relativa aos recipientes sob pressão 

simples [4]. 

 De modo a que seja possível realizar o carregamento e a retirada das peças a serem produzidas no 

autoclave é necessário que haja uma porta de acesso suportada por uma dobradiça. As suas 

dimensões foram justificadas após a análise das suas soldaduras, vigas e veios de acordo com as 

metodologias presentes no livro Mechanical Engineering Design [5]. 
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 Foi realizada uma análise de estanquicidade ao O-Ring da porta, que será o componente mais critico 

na vedação do autoclave. A força de compressão foi obtida através da metodologia apresentada no   

O-Rings for Low Pressure Service [6]. Para a análise das forças atuantes no O-Ring, das tensões 

criadas e da resistência mecânica do mesmo foram seguidas as metodologias presentes no livro 

Mechanics of Materials [7]. 

 Foi ainda conduzida uma análise térmica de modo a conseguir-se prever o gasto energético do 

autoclave e dimensionar a potência do sistema de aquecimento. Para tal, foi seguida a metodologia do 

livro Fundamentals of Mass and Heat Transfer [8]. 

2.2.1. Materiais  

 Segundo a diretiva europeia de recipientes sob pressão simples [4], os materiais utilizados para o 

fabrico das partes dos recipientes submetidos a pressão, devem ser: 

 a) suscetíveis de serem soldados;  

b) dúcteis e tenazes para que, em caso de rutura à temperatura mínima de serviço, aquela não 

provoque fragmentação nem quebra do tipo frágil;  

  c) insensíveis ao envelhecimento. 

 A lista de materiais disponíveis pela norma EN13445-2 [9] é muito abrangente. Essa lista foi refinada 

cruzando-a com normas mais especificas e indicadas para este projeto. 

 Para a escolha do material das peças de origem plana (parede do reservatório e fundos copados) 

foi seguida a norma EN10028-2 [10]. Para a escolha do material das peças maquinadas que estarão 

sob pressão (mangas, anéis) seguiu-se a norma EN10222-2 [11]. Para a escolha do material da 

serpentina recorreu-se à norma EN 10216:2 2014 [12]. Na Tabela 1 cruzam-se os aços que estão 

presentes em todas as normas.  

 Para a escolha dos materiais estruturais do autoclave (apoios, suportes e dobradiça) fez-se uso da 

norma EN10025-2 [13]. Estes materiais e suas características são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 1 - Materiais das normas EN13445-2 [9], EN10028-2 [10], EN10222-2 [11], EN10216:2 [12] 

 

 

 

 

 

 

Designação Número 

Tensão de 

cedência (MPa) 

(𝑡 ≤ 16𝑚𝑚) 

Tensão de cedência a 

200ºC (MPa) 

( 𝑡 ≤ 16𝑚𝑚 ) 

Tensão de cedência a 

200ºC (MPa) 

( 16𝑚𝑚 ≤ 𝑡 ≤ 40𝑚𝑚 ) 

P235GH 1.0345 235 182 174 

P265GH 1.0425 265 205 197 

16Mo3 1.5415 275 233 228 

13CrMo4-5 1.7335 300 252 243 
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Tabela 2 - Materiais da norma EN10025-2 [13] 

 

2.2.2. Norma EN 13445 

 Esta norma é de elevada importância na conceção e análise do autoclave visto aplicar-se a 

recipientes sob pressão simples, não submetidos à ação de chama. As seguintes condições terão de 

ser satisfeitas: 

• Temperaturas máximas admissíveis para as quais não se considerem os efeitos de fluência 

(aproximadamente 425ºC para aços austeníticos). 

• Os materiais e as soldaduras não podem sofrer corrosão na presença dos resíduos ou 

componentes em contacto com o recipiente 

 As dimensões gerais do reservatório serão definidas através dos constrangimentos e requisitos do 

projeto, outras dimensões, como a espessura do reservatório, terão de ser justificadas através da 

metodologia fornecida pela norma. 

 Como o autoclave vai estar sujeito a ciclos de pressão, deverá ser realizada uma análise de fadiga 

de modo a ser obtido o número de ciclos máximo permitido pelo reservatório.  

 As aberturas no reservatório são uma parte fulcral para o funcionamento do autoclave por permitir 

o acesso ao interior deste. Este acesso será requerido por parte dos termopares, cabos elétricos das 

resistências, tubagem de arrefecimento, veio de circulação de ar, tubagens dos sacos de vácuo, 

torneira e válvula de segurança. 

 Um reservatório que contenha uma abertura deverá ser devidamente reforçado na área adjacente 

à mesma de modo a compensar a redução de pressão que aquela área terá de suportar. O reforço 

poderá ser obtido por um dos métodos seguintes: 

• aumento da espessura da parede do reservatório; 

• uso de um anel de reforço; 

• uso de uma manga de reforço; 

• uma combinação dos métodos anteriores; 
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 A posição das aberturas relativamente a outras aberturas e soldaduras governantes é também 

condicionada pela norma. Caso haja uma grande proximidade terá de ser estudado o uso de uma placa 

de reforço. 

 As soldaduras governantes do reservatório (soldadura longitudinal da virola e soldadura do fundo 

copado), tal como as soldaduras das mangas, serão dimensionadas e preparadas de acordo com a 

norma que, por sua vez, tem por base a norma EN1708-1 [14]. Será de acordo com esta que se farão 

os necessários chanfros de preparação e serão definidas as dimensões de cordões de soldadura e 

distâncias dos componentes a soldar. 

 A eficiência das soldaduras do reservatório é um fator critico e terá de ser definido. São estes os 

valores que este coeficiente pode tomar: 

• 1  – Equipamentos sujeitos a testes destrutivos e não destrutivos que confirmam a não 

 existência de defeitos significantes. 

• 0,85  – Equipamentos sujeitos a testes não destrutivos aleatórios. 

• 0,7  – Equipamentos sujeitos apenas a inspeção visual. 

 Estes coeficientes estão mais virados para produções em série, ainda assim, será com base neles 

que se definirá o coeficiente de soldadura a utilizar. A eficiência das soldaduras governantes será 

considerada 0,85 em todo o projeto porque, apesar de serem realizadas para a produção de um único 

reservatório, não irão ser alvo de testes destrutivos para verificar a penetração e qualidade das 

mesmas.  

 Todas as soldaduras, quer do reservatório quer da estrutura, serão realizadas pelo processo de 

elétrodo revestido. 

2.2.3. Ligações soldadas da estrutura 

 Alguns elementos constituintes do autoclave, encontrados na dobradiça e na porta, são ligados 

através de soldadura. A metodologia utilizada para o dimensionamento das soldaduras que ligarão os 

componentes do autoclave é retirada do livro Mechanical Engineering Design [5]. Das várias análises 

presentes no livro são explicadas as análises de soldaduras sujeitas a tração (dobradiça) e a flexão 

(tranca, dobradiça). 

 A geometria de um cordão de soldadura nunca será ideal e, mesmo que fosse, haveria sempre 

tensões e momentos internos. No entanto, as soldaduras têm de ser especificadas e, quando 

realizadas, têm de garantir segurança. Como tal, a abordagem utilizada recorre a um método simples 

e conservador, verificado e testado. A abordagem consiste em: 

• Considerar que os carregamentos externos deem origem apenas a forças de corte na garganta 

da soldadura. Ignorando a tensão normal, as tensões de corte aumentam suficientemente para 

que se considere o modelo conservativo; 

• Usar a energia de distorção para tensões significativas; 

• Circunscrever casos típicos por código/norma. 
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2.3. Metodologia  

 O projeto do autoclave foi divido em 7 partes: 

1. Geração do conceito  

2. Projeto e modelação  

3. Verificação estrutural 

4. Montagem e fabrico do autoclave 

5. Projeto do circuito eletrónico 

6. Projeto do circuito pneumático 

7. Estimativa de custos 

2.3.1. Geração do conceito 

 Na primeira etapa, foram levantadas as vantagens e desvantagens dos vários tipos de autoclaves 

presentes no mercado. As decisões tomadas quanto à estrutura, facilidade de uso, automação e 

segurança foram tidas em conta para o dimensionamento do autoclave. 

 Existem diversos tipos de autoclave que podem ser personalizados, dependendo das especificações 

e necessidades do cliente. Certas seleções são obrigatórias para os processos a que o autoclave se 

destina, outras têm em conta o espaço que o autoclave tem disponível para ocupar, algumas ainda 

distinguem-se pelo rendimento energético, e muitas outras existem para que haja total satisfação 

aquando da utilização do autoclave. Todas as personalizações, ora aumentam, ora diminuem o custo 

da máquina, tendo, portanto a decisão de ser bem ponderada na altura do projeto. 

2.3.2. Projeto e modelação do autoclave 

 Após a geração do conceito do autoclave foi necessário começar a sua definição. Foi desenvolvido 

um modelo tridimensional do autoclave recorrendo ao software Solidworks, Todas as peças foram 

modeladas e desenhadas de modo a permitir o fabrico e montagem das mesmas, usando processos 

simples e ao alcance de meios oficinais comuns. 

 Após ter sido escolhida a forma, os métodos de abertura/fecho e de segurança e tendo em conta os 

requisitos e constrangimentos do projeto, foi então feita uma análise dimensional à estrutura e aos 

componentes.  

 Recorrendo às normas EN13445-2 [9], EN10028-2 [10], EN10222-2 [11] e EN10216-2 [12], foi 

escolhido o material para as partes do reservatório que vão estar sob pressão e temperatura elevadas. 

Recorrendo à norma EN10025-2 [13] foi escolhido o material dos componentes estruturais. 

 O material dos elétrodos para as soldaduras foi selecionado tendo em conta a compatibilidade com 

o material base e as condições a que este vai trabalhar. O material do O-Ring foi selecionado 

considerando a temperatura máxima de funcionamento e o coeficiente de atrito. O material do 

isolamento térmico foi selecionado tendo em conta o índice de condução térmica e o modo de fixação 

no interior do autoclave. 
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2.3.3.  Verificação estrutural 

 Como referido anteriormente, todo o reservatório foi dimensionado de acordo com a norma 

EN13445-3 [3] de modo a garantir a segurança e o funcionamento do mesmo. Mais especificamente 

poder-se-á dizer que pelo recurso à norma determinou-se: 

1. Espessura do reservatório 

2. Dimensões do fundo copado 

3. Posição e reforço dos furos entre o reservatório e o exterior 

4. Dimensões e formatos das superfícies de soldadura 

5. Posicionamento dos apoios 

6. Número de ciclos permitidos 

 As peças não normalizadas críticas foram analisadas em particular de modo a verificar as suas 

dimensões, nomeadamente: 

1. Eixo de rotação da porta 

2. Veio da tranca 

3. Eixo de fecho 

4. O-Ring 

5. Dentes de tranca 

 Foram também conduzidas análises recorrendo ao MEF usando o Solidworks, de modo a poder 

verificar a segurança dimensional dos seguintes componentes: 

1. Reservatório 

2. Porta 

3. Apoios 

 Recorreu-se ao livro Mechanical Engineering Design [5] para fazer a análise das soldaduras críticas 

da estrutura, nomeadamente: 

1. Soldaduras da dobradiça 

2. Soldaduras dos braços de fecho e tranca 

 Todas as outras peças não normalizadas e todas as outras soldaduras foram intencionalmente 

sobredimensionadas, para maior segurança do equipamento. 

2.3.4. Montagem e fabrico 

 Após todos os componentes estarem dimensionados, elaborou-se um plano para realizar o fabrico 

do autoclave, incluindo a montagem dos componentes mecânicos constituintes. Esse plano será 

explicado em detalhe na secção 4.4. 

2.3.5. Projeto do circuito pneumático 

 O circuito pneumático foi projetado com recurso a peças normalizadas de fácil aquisição. Foi 

calculada a força necessária para fechar a porta de modo a selecionar o cilindro de fecho. Os acessórios 

pneumáticos foram selecionados de acordo com a sua temperatura máxima de funcionamento. Foram 

selecionados os componentes disponíveis nos distribuidores Misumi, RS, Etopi e na SMC. 
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2.3.6.  Projeto do circuito eletrónico 

 O circuito eletrónico foi elaborando tendo em conta todas as necessidades do autoclave. Foram 

selecionados os equipamentos eletrónicos disponíveis nos distribuidores RS e Misumi, outros não 

disponibilizados foram selecionados diretamente do fornecedor. Os esquemas eletrónicos foram 

realizados com o software SchemeIt disponível no site Digi-Key. Todos os componentes foram 

selecionados de modo a serem compatíveis com a função necessária. É ainda apresentado o algoritmo 

do programa tendo sempre em conta a segurança do equipamento e do operador. 

2.3.7.  Estimativa de custos 

 A última etapa consiste numa estimativa de custos para o fabrico do autoclave completo. Foram 

pedidas diversas cotações a diferentes fornecedores de modo a obter o melhor preço possível.  

2.4. Considerações 

 Esta secção tem como objetivo clarificar e justificar todas as decisões tomadas, no personalizar do 

autoclave. Estas decisões foram tomadas após vasta pesquisa e sempre com consentimento e 

aconselhamento dos orientadores responsáveis. 

 Como ponto de partida, foi necessário definir as dimensões e requisitos gerais do reservatório, visto 

ser esta a parte mais importante do autoclave. 

2.4.1. Forma do reservatório 

 Existem apenas duas formas usadas para a estrutura do autoclave, a Tabela 3 reúne as 

características mais importantes de cada uma das formas sob a forma de vantagens e desvantagens.  

Tabela 3 - Vantagens e desvantagens de diferentes formas do reservatório [15], [16] 

Forma Cilíndrica Prismática 

Exemplo 

 
 

Vantagens 

• Distribuição de tensões mais 
uniforme 

• Maior variedade de sistemas de 
fecho 

• Menos material necessário para 
suportar a mesma pressão 

• Facilidade na colocação de 
componentes para cura 

• Espaço mais bem-aproveitado 

Desvantagens 

 

• Espaço mal aproveitado devido à 
sua forma. 

• Limitação do sistema de fecho  

• Má distribuição de tensões  



 

 

- 10 - 

 

 A forma cilíndrica torna mais uniformes as distribuições de tensões, permitindo apenas 

concentrações de tensões nas soldaduras e nas transições da coroa do fundo copado, obrigando, 

assim, a que haja uma transição de tensões entre as partes laterais e o topo muito mais suave, quando 

comparada à forma prismática. De referir que as tensões não são uniformes em nenhuma face do 

reservatório prismático, facto que obrigaria à colocação de reforços ou a um grande aumento de 

espessura. Conclui-se que esta opção é a mais leve, segura e económica.  

 Apesar de se tirar um pior aproveitamento do espaço, visto a secção ser circular, a menor espessura 

de parede necessária, como referido anteriormente, torna esta limitação mais tolerável. Esta opção  

permite também uma vasta variedade de sistemas de porta e tranca, tornando-se na opção mais 

versátil. 

 Optou-se por um reservatório cilíndrico, faltando agora definir as suas dimensões. 

2.4.2. Dimensões do reservatório 

 Dependendo das necessidades de cada utilizador, existe no mercado um leque de autoclaves que 

vão desde os 0.020m3 até aos 2300 m3. Atendendo à necessidade e aos recursos, chegou-se à 

conclusão que para o uso requerido teria de se optar por um autoclave horizontal e que as dimensões 

de 0.9 metros de diâmetro e 1.5 metros de comprimento seriam as ideais, tendo em conta o espaço 

disponível, o tamanho máximo dos componentes que se pretendiam manufaturar e uma noção da 

energia e tempo necessários para aquecer o volume interior do reservatório. 

 A pressão máxima de trabalho definida foi de 8 bar, visto a pressão máxima indicada para o fabrico 

da maioria dos materiais ser entre os 6 e os 7 bar. Por questões de segurança e segundo a diretiva 

europeia, o autoclave será dimensionado para uma pressão máxima 1,5 vezes maior que a pressão de 

serviço, ou seja, 12bar. 

 De acordo com a diretiva europeia: ‘A pressão máxima de serviço do recipiente não deve exceder 

30 bar e o produto desta pressão pela capacidade do recipiente (PS × V) não deve exceder 10 000 

bar.l.’ Como tal, verifica-se que as dimensões e pressão de serviço selecionadas cumprem este 

requisito (8𝑏𝑎𝑟 × 15𝑑𝑚 × 𝜋 × 4,5𝑑𝑚2 = 7600𝑏𝑎𝑟. 𝑙 ≤ 10000𝑏𝑎𝑟. 𝑙). 

 Pelos mesmos motivos da escolha da pressão, a temperatura máxima foi fixada nos 180ºC. E por 

questões de segurança, o autoclave foi dimensionado para 200ºC de temperatura máxima. Uma das 

limitações desta escolha, deve-se à temperatura máxima de funcionamento dos diversos componentes 

constituintes do autoclave (por exemplo, um sensor de pressão com temperatura de funcionamento 

superior a 200ºC ficaria mais caro que o corpo do autoclave). 

2.4.3. Porta, Dobradiça e componentes 

 Já tendo definidos o formato e as dimensões do reservatório, será necessário ainda definir como é 

que este será selado para que não permita fugas de pressão. A parte fundamental de um autoclave é 

a porta, visto ser o elemento que tem uma maior probabilidade de comprometer a segurança do 

funcionamento do equipamento. A porta deve ter o mesmo diâmetro do reservatório, de modo a permitir 

o total acesso ao seu interior.  
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 A porta propriamente dita terá um formato torisférico, tal como o fundo do reservatório para que, à 

semelhança deste, permita uma uniformização das tensões ao longo da sua secção. 

 A escolha do sistema de abertura da porta, por dobradiça, foi feita tendo em conta todos os tipos 

disponíveis no mercado e que se apresentam na Figura 2. 

  

Figura 2 - Exemplos de mecanismos de movimento de porta [17]  

 Dos sistemas apresentados, os 5, 6, 7 e 8 foram descartados à partida, por serem mais indicados 

para autoclaves de maiores dimensões. Dos quatro restantes, o foco de ideias recaiu maioritariamente 

nos modelos 3 e 4, por serem os modelos mais utilizados na indústria e por serem também os mais 

fáceis de aplicar, logo mais económicos. 

 O modelo 3 foi o escolhido por permitir uma grande mobilidade da porta, acabando por conceder 

economia de espaço quando a porta se encontra aberta. Este modelo permite, também, uma afinação 

fácil de modo a ter a porta centrada. Para completar o fecho do reservatório falta especificar o sistema 

de tranca. A Figura 3 apresenta exemplos de mecanismos de fecho. 

 

 

Figura 3 - Exemplos de mecanismos de tranca de porta [18], [19], [20], [21] 
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 Os dois primeiros sistemas, apesar de serem os mais baratos, são os que demoram mais tempo na 

abertura e fecho e não permitem automatização destes movimentos. O terceiro sistema é aplicado em 

reservatórios que não atingem pressões elevadas, nomeadamente esterilizadores e afins. Caso fosse 

usado em aplicações com pressões mais altas, a força para trancar a porta teria de ser muito elevada. 

 No último conceito, a porta apresenta saliências em todo o seu perímetro que coincidem com as 

saliências do reservatório quando a porta está fechada, posteriormente o utilizador faz girar um anel 

que vai trancar a porta. Este anel possui as mesmas saliências, mas estas só vão coincidir com as da 

porta depois da rotação, trancado assim o reservatório. Este sistema do anel rotativo, apesar de ser o 

mais utilizado na indústria, precisa de lubrificação no anel, tem mais desgaste na zona do reservatório 

onde desliza e precisa, igualmente, de lubrificação nos rolamentos que o mantêm em posição. 

 Há ainda um outro conceito muito semelhante ao do anel rotativo, em que o anel está soldado ao 

reservatório e o que roda é a porta em si. Este sistema só é possível com uma dobradiça que permita 

um eixo de rotação no centro da porta. Optou-se por este modelo de tranca para o nosso autoclave, 

que tem como única desvantagem em relação ao anterior a limpeza e lubrificação assíduas do O-Ring, 

pois a porta terá de deslizar nele para trancar. Em contrapartida, diminui os custos de produção, pelo 

que se torna na opção mais sensata, os detalhes do seu funcionamento encontram-se na secção 4.1. 

 Resta apenas decidir o método de fecho, manual ou automático, e qual o método para a rotação da 

porta. Para facilitar o uso e manutenção do equipamento optou-se por um método de fecho pneumático. 

2.4.4. Aquecimento e pressurização 

 Para realizar o ciclo de cura dos materiais é necessário que o interior do reservatório seja aquecido. 

Para tal existem duas opções, sendo que a primeira consiste no aquecimento por resistências elétricas 

com sistema de circulação de ar e a segunda no aquecimento a vapor injetado diretamente no 

reservatório ou com tubagens de circulação. Caso houvesse um outro processo perto do laboratório 

que, por alguma razão, produzisse vapor a 200ºC, esta seria a melhor opção por permitir 

aproveitamento energético e por ser necessária apenas uma simples tubagem. Seria também possível 

um aquecimento a gás, contudo, de modo a ter uma máquina independente optou-se pelo aquecimento 

por resistências permitindo um autoclave 100% elétrico. 

 De modo a haver um aquecimento uniforme dos componentes a curar, é necessário que haja 

convecção no interior do reservatório. Como tal será montada uma ventoinha no fundo do autoclave 

para forçar essa convecção.  

 Para o arrefecimento controlado, optou-se por um sistema de circulação de água com uma 

electroválvula reguladora de caudal que permitirá arrefecer o interior do autoclave ao ritmo controlado 

pelo utilizador. As tubagens de água estarão posicionadas perto da ventoinha de circulação, à 

semelhança das resistências. 

 Para curar materiais compósitos no autoclave é necessário atingir a pressão desejada. Foi 

selecionado um sistema de electroválvulas, uma de entrada e outra de saída, em que a electroválvula 

de entrada controlaria a pressão vinda de um compressor, ou de uma tomada de ar pressurizado, caso 

exista, enquanto a de saída extrairia a pressão que estivesse a mais, ou toda no final do ciclo de cura. 
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2.4.5. Segurança 

 A pressão interna máxima de serviço será de 8 bar, o que fará com que sobre a porta esteja aplicada 

uma força de 8 × 105 × 𝜋 × 0,452 = 500𝐾𝑁, o que significa uma força de aproximadamente 50 

toneladas. Se a pressão interna ultrapassar a pressão de projeto, o potencial risco de acidente será 

enorme. A abertura da porta poderá levar a acidentes graves caso ocorra enquanto a pressão interior 

for superior à pressão exterior; mesmo uma pressão residual de 0,5bar produz uma força de 300kgf na 

porta do autoclave. Foi tomada como referência a Guidance Note PM73 – Requisitos de segurança 

para autoclaves da UK HSE [22]. 

 Foram tomadas as seguintes precauções como requisitos para a prevenção de erros e acidentes: 

• Existirá uma válvula de descarga de segurança de atuação mecânica, que será atuada se a 

pressão no interior do reservatório exceder os 10 bar. 

• O fecho da porta será obtido por ação de um cilindro pneumático com sensores de avanço e 

recuo. Existirá um outro cilindro pneumático que fará a tranca da porta, não a deixando sair da 

posição sem que esteja recuado, impedindo assim que a porta se abra em caso de falha do 

sistema de ar comprimido ou do circuito eletrónico. 

• Existirão dois sensores de pressão digitais de modo a garantir que o interior do reservatório se 

encontra à pressão atmosférica antes da abertura da porta. Para o caso de haver erro de 

calibração do sensor digital, existirá também uma válvula manual para garantir o 

desaparecimento de qualquer pressão residual do interior do reservatório antes da abertura. 

• Existirão 3 termopares cujas medições independentes serão comparadas e lançarão o alerta 

para que caso um deles falhe seja substituído. Um deles estará imediatamente acima das 

resistências, que será o ponto de maior acumulação de calor, e servirá também para alertar 

caso a ventoinha não esteja a funcionar. 

• Haverá uma válvula manual no exterior do reservatório que deverá ser aberta antes de 

destrancar a porta. 

• Haverá uma válvula manual no interior do reservatório e uma ficha nas resistências de modo a 

salvaguardar alguém que fique preso no interior do autoclave. 
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2.5. Solução Proposta 

 Após terem sido tomadas em conta todas as especificações de projeto, foi elaborado um modelo 

tridimensional da solução proposta que está ilustrado em corte na Figura 4. Encontram-se identificadas 

as diferentes partes constituintes do autoclave. 

 Esta solução é justificada e dimensionada no capítulo 3 - Notas de cálculo. 

 

Figura 4 - Autoclave, modelo genérico da solução proposta e corte parcial 
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3. Notas de cálculo 

3.1. Introdução  

 Neste capítulo são apresentados todos os cálculos dimensionais e estruturais que foram levados a 

cabo para definir e dimensionar o autoclave. As metodologias utilizadas para realizar esses cálculos 

são brevemente explicadas na sua aplicação.  

3.2. Seleção de materiais 

 O primeiro passo será selecionar os materiais dos componentes, de modo a se poderem obter as 

características mecânicas que irão ser necessárias à análise dos mesmos.  

3.2.1. Reservatório  

 A diretiva europeia dos recipientes sob pressão simples [4] define que o material do reservatório 

deve preencher os requisitos gerais apresentados na secção 2.2.1. Refere ainda que os aços de 

qualidade não ligados devem satisfazer as seguintes exigências (ponto 1.1.1 do anexo I de [4]):  

a) Devem ser não efervescentes e fornecidos após tratamento de normalização ou num estado 

equivalente;  

b) O teor de carbono do produto deve ser inferior a 0,25 % e os teores de enxofre e fósforo 

devem ser inferiores a 0,05 % para cada um destes elementos;  

  c) Devem ter as seguintes características mecânicas no produto: 

   — O valor máximo da resistência à tração, Rm,max, deve ser inferior a 580 MPa. 

   — O alongamento após a rutura deve ser: 

  — Em provetes paralelos à direção de laminagem 

espessura ≥ 3 mm: A ≥ 22 %, 

espessura < 3 mm: A80mm ≥ 17 %,  

— Em provetes perpendiculares à direção de laminagem 

espessura ≥ 3 mm: A ≥ 20 %, 

espessura < 3 mm: A80mm ≥ 15 %; 

 — O valor médio da energia de rutura KCV determinado sobre 3 provetes longitudinais 

não deve ser inferior a 35 J/cm2 à temperatura mínima de serviço. Apenas um dos três valores 

pode ser inferior a 35 J/cm2 e nunca a 25 J/cm2.  

 A verificação desta qualidade é exigida para os aços destinados ao fabrico de 

recipientes cuja temperatura mínima de serviço seja inferior a -10°C e cuja espessura das 

paredes exceda 5 mm. 

 Após a análise destas características mecânicas exclui-se da lista o aço 13CrMo4-5 visto que o seu 

alongamento após rutura mínimo é de 19% [10]. Como o preço dos restantes aços não difere muito 

entre si, foi escolhido o aço 16Mo3 que apresenta a tensão de cedência mais elevada do grupo. Este 

aço (1.5415) cumpre os requisitos da norma europeia em termos de composição química e 

características mecânicas e é recomendado pela EN10028. É um material muito usado na produção 



 

 

- 16 - 

 

de reservatórios sob pressão, apresenta grande resistência a temperaturas elevadas e à corrosão 

devido às percentagens de crómio e molibdénio. A Figura 5 apresenta as características químicas e 

mecânicas do aço. 

 

Figura 5 - Propriedades químicas e mecânicas do aço 1.5415 [10] 

Apesar da tensão de cedência do 1.5415 ser 275MPa, o valor a ser usado como tensão admissível de 

cálculo será o de tensão de cedência a 200ºC encontrado na Tabela 1 [10], com um fator de segurança 

de 1,5 imposto pela norma [3]. A tensão admissível de cálculo na análise da norma será 𝑓 =

233

1,5
=155MPa. 

3.2.2. Componentes estruturais 

 O material escolhido para todos os componentes estruturais do autoclave, dobradiça, apoios e 

suportes foi o aço S235JRC da norma EN10025-2. Este aço foi selecionado a partir do catálogo online 

da empresa Ramada Aços, por ser um material com boa aptidão à soldadura, o menos dispendioso e 

por possuir capacidades de resistência mecânica suficientes para as forças a que vai estar sujeito neste 

projeto. Figura 6 apresentam-se as características mecânicas deste aço. 

 

 

Figura 6 - Propriedades químicas e mecânicas do aço S235JRC [13] 
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3.2.3. Consumíveis de soldadura 

 O material de adição será escolhido de acordo com as propriedades dos materiais base, em que 

tanto a tensão de cedência como a tensão de rotura terão de ser superiores às dos materiais base. Os 

elétrodos foram selecionados do catálogo da Eletroportugal [23]. Assim, para as ligações soldadas dos 

componentes estruturais foi escolhido o elétrodo BN18, cujas características se encontram na Tabela 

4. 

Tabela 4 - Características dos elétrodos para as soldaduras dos componentes estruturais [22] 

 

 Os elétrodos para as soldaduras do reservatório foram, também eles, selecionados do catálogo 

online da Electroportugal [23]. Os elétrodos mais adequados para as soldaduras do reservatório são os 

indicados para soldadura de aços resistentes à fluência. De entre os disponíveis os MF 25 foram os 

selecionados por apresentarem compatibilidade com aços que contenham até 0,5% de Molibdénio. As 

suas principais características apresentam-se na Tabela 5. 

Tabela 5 - Características dos elétrodos para as soldaduras do reservatório [22] 

 

3.2.4. Retentores, O-Ring 

 O material selecionado terá de suportar os esforços e as condições de serviço a que estará sujeito. 

Seguir-se-á a análise detalhada dessas condições.  

 Tendo em conta o ambiente a que o O-Ring estará exposto, é necessário que o material suporte 

temperaturas até 200ºC pelo que a decisão é limitada a um material da família dos silicones ou da 

família dos fluoroelastómeros (FKM) e perfluoroelastómeros (FFKM). 

 Devido à porta rodar e, por isso mesmo, ter de deslizar pressionando o O-Ring, é necessário que 

este apresente um baixo coeficiente de atrito, para diminuir a força de atrito, e uma boa resistência 

mecânica de forma a conseguir suportá-la. 

 O coeficiente de atrito dos FFKM com o aço varia entre 0,25 e 0,6 dependendo de qual o composto 

utilizado [24]. O composto selecionado foi o Kalrez 7075, apresentado na Tabela 6, porque reunia os 

requisitos necessários: temperatura de operação máxima superior a 200ºC, uma dureza Shore A-75 

para que a força de fecho possa ser inferior. De todos os compostos da Kalrez este é o que apresenta 

a melhor superfície e o coeficiente de atrito mais baixo quando não lubrificado, 0,25. 
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Tabela 6 - Características de vários compostos de Kalrez [23] 

 

3.2.5. Isolamento térmico 

 Para diminuir as perdas de calor, optou-se por um isolamento interno, de modo ao gasto energético 

de aquecimento ser menos elevado.  

 De modo a isolar o autoclave é necessário que o material isolante suporte a temperatura de 

funcionamento. A estrutura cilíndrica do autoclave obriga à exclusão de materiais rígidos fornecidos 

apenas em placas. De modo a evitarem-se maquinações, recorrer-se-á ao uso de manta ou meia-cana 

para a parte cilíndrica e apenas manta para os fundos copados, consequentemente, escolheu-se a lã 

de rocha para material do isolamento, fornecida numa espessura standard de 40mm, Tabela 7. 

Tabela 7 - Materiais isoladores térmicos mais comuns [25] 

3.3.  Análise térmica 

 Foi conduzida uma análise térmica simples em regime estacionário de modo a conseguir-se prever 

o gasto energético do autoclave para manter a temperatura no seu interior. Para o efeito, foi seguida a 

metodologia do livro Fundamentals of Mass and Heat Transfer [8]. 

 O fluxo de calor, q, numa única dimensão (longitudinal, x, no caso de planos e radial, r, no caso de 

cilindros), é calculado pela equação (1): 

Material 
Condutividade 
térmica (W/m.K) 

Temperatura 
máxima de 
funcionamento(ºC) 

Inflamabilidade Fornecimento 

Lã de Rocha 0,034 750 Não Inflamável 
Manta, placa, 
meia cana 

La de Vidro 0,065 550 Não Inflamável Manta 

Poliestireno 0,035 75 Inflamável Placa 

Espuma 
celulósica 

0,03 65 Inflamável Espuma 

Espuma 
poliuretano 

0,023 80 Inflamável Espuma 

𝑞𝑥 = 𝑞𝑟 =
𝛥𝑇

𝑅
 (1) 
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 Onde R representa a resistência térmica da transmissão de calor, Figura 8. As equações (2), (3) e 

(4) permitem o cálculo da resistência térmica em cilindros, planos e por convecção respetivamente.  

 Para o cálculo dos gastos de energia, o autoclave foi simplificado de forma a ser um reservatório 

cilíndrico em que os fundos copados seriam planos, como ilustrado na Figura 7. No entanto, foi usada 

a área da superfície interior dos fundos calculada usando o programa Solidworks. 

 O cálculo da energia de aquecimento é conseguido pela utilização da equação (5) presente no livro 

Fundamentals of Engineering Thermodynamics [26]: 

 A potência elétrica, P, necessária para o aquecimento, será calculada através da equação que 

relaciona a energia, E, com o intervalo de tempo, 𝛥𝑡. 

 A curva de aquecimento da Figura 1 foi tida como objetivo. Ou seja, o aquecimento terá de ser 

completado em menos de 80 minutos. Para estes cálculos foi assumido: 

• Temperatura ambiente de 20ºC 

• Temperatura de aquecimento de 180ºC 

• Tempo máximo de aquecimento de 80 minutos de acordo com a Figura 1 

• O volume ocupado pelos materiais processados será 10% do espaço útil do autoclave 

• O material a ser produzido será um polímero de epoxy 

• 30% de perdas de energia 

• O fundo copado, a porta e respetivos isolamentos serão considerados discos de igual 

área (a maior entre os três) obtida com recurso ao Solidworks A=0,94m2 

• Coeficiente de convecção de transmissão de calor do reservatório para a atmosfera 

envolvente: hc =  10,45 − v + 10√v como o reservatório se encontrará no interior 

assume-se que a velocidade é 0, pelo que hc =  10,45 𝑊/𝑚2 𝐾 [27] 

• Contacto sem resistência entre o isolamento e o aço 

• Como a temperatura máxima não é muito elevada foi desprezada a transmissão de 

calor sob a forma de radiação 

Tabela 8 - Propriedades dos materiais para estimativa de consumo energético [28], [29], [30], [31], [32] 

Material 
Calor específico 
CV (KJ/Kg K) 

Condutividade 
térmica, k (W/m K) 

Densidade 
ρ (Kg/m3) 

Espessura 
t (mm) 

16Mo3 0,47 49 7900 10 

Isolamento 0,84 0,034 70 40 

Polímero de Epoxy 1,1 0,17 1150 - 

Ar 0,718 - 8 - 

𝑅𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
ln (𝑟𝑒 𝑟𝑖⁄ )

𝑘 × 2𝜋𝐿
 (2) 

𝑅𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 =
𝑡

𝑘 × 𝐴
 (3) 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐çã𝑜 =
1

ℎ𝑐 × 𝐴
 (4) 

𝑄 = 𝑚. 𝐶𝑣 . 𝛥𝑇 (5) 

𝑃 =
𝐸

𝛥𝑡
 (6) 
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Figura 7 - Transmissão de calor no reservatório e nos fundos copados 

 

Figura 8 - Circuito térmico equivalente 

3.3.1. Consumo energético em estado estacionário 

 De modo a ser possível calcular a energia gasta para manter o interior do reservatório a 180ºC, o 

reservatório foi divido em três partes simples, uma cilíndrica e duas planas. 

3.3.1.1. Fluxo de calor na virola 

 Calculam-se as resistências térmicas do isolamento, do reservatório e da convecção na superfície 

exterior do reservatório: 

𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
ln (𝑟𝑒 𝑟𝑖⁄ )

𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 × 2𝜋𝐿
=

ln (450 410⁄ )

0,034 × 2𝜋1,5
= 0,2905 𝐾/𝑊 

𝑅𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 =
ln (𝑟𝑒 𝑟𝑖⁄ )

𝑘𝑎ç𝑜 × 2𝜋𝐿
=

ln (460 450⁄ )

49 × 2𝜋1,5
= 4,86 × 10−5𝐾/𝑊 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐çã𝑜 =
1

ℎ𝑐 × 2𝜋𝑟𝐿
=

1

10,45 × 2𝜋 × 0,46 × 1,5
= 0,022 𝐾/𝑊 

 A resistência em série do cilindro é então: 

𝑅𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑅𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐çã𝑜 = 0,2905 + 4,86 × 10−5 + 0,022 = 0,313 𝐾/𝑊 

 O fluxo de calor no cilindro é dado por: 

𝑞𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
𝛥𝑇

𝑅
=

(180 − 20)

0,313
= 511𝑊 
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3.3.1.2. Fluxo de calor no fundo copado 

𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑡𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 × 𝐴
=

0,04

0,034 × 0,94
= 1,25 𝐾/𝑊 

𝑅𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 =
𝑡𝑎ç𝑜

𝑘𝑎ç𝑜 × 𝐴
=

0,01

49 × 0,94
= 2,17 × 10−4 𝐾/𝑊 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐çã𝑜 =
1

ℎ𝑐 × 𝐴
=

1

10,45 × 0,94
= 0,102 𝐾/𝑊 

 A resistência em série do fundo é então: 

𝑅𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 = 𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑅𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐çã𝑜 = 1,25 + 2,17 × 10−4 + 0,102 = 1,35 𝐾/𝑊 

 O fluxo de calor no fundo é dado por: 

𝑞𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 =
𝛥𝑇

𝑅
=

(180 − 20)

1,35
= 118,5𝑊 

3.3.1.3. Fluxo de calor no reservatório 

 O fluxo de calor a sair de todo o reservatório será o somatório dos fluxos de cada parte calculados 

anteriormente: 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 511 + 2 × 118,5 = 748𝑊 

𝑞𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 = 𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 1,3 = 748 × 1,3 = 972𝑊 

 Assumindo 30% de perdas de calor por partes do reservatório não isoladas, encontra-se um valor 

máximo de consumo energético de 972W em regime estacionário. 

 

 

 

3.3.2. Consumo energético na fase de aquecimento 

 Para atingir o estado estacionário será necessário aquecer o reservatório, o volume de ar no seu 

interior, o isolamento e os materiais que serão curados. Para calcular estas energias, é necessário 

primeiro calcular as temperaturas em cada superfície. De modo a simplificar esta análise, assumiu-se 

que a temperatura de cada material será a temperatura média entre as temperaturas das suas 

superfícies interior e exterior. 

 A massa de cada componente é obtida do modelo 3D do Solidworks. 

 Como o fluxo é constante recorre-se à equação (1) para calcular as temperaturas T1 e T2 da Figura 

7. 

𝑞𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
(𝑇0 − 𝑇1)

𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

⇔ 𝑇1 = 180 − 511 × 0,2905 = 31,55℃ 

𝑞𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
(𝑇1 − 𝑇2)

𝑅𝑎ç𝑜

⇔ 𝑇1 = 31,55 − 511 × 4,86 × 10−5 = 31,52℃ 

 Calculam-se agora as energias de aquecimento 

𝑄𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 = 𝜌. 𝑉. 𝐶𝑣 . 𝛥𝑇 = 7900 × 0,06 × 0,47 × (31,55 − 20) = 2573𝐾𝐽 

𝑄𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝜌. 𝑉. 𝐶𝑣 . 𝛥𝑇 = 70 × 0,22 × 0,84 × (
180 + 31,55

2
− 20) = 1109,6𝐾𝐽 
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𝑄𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠 = 𝜌. 𝑉. 𝐶𝑣 . 𝛥𝑇 = 1150 × 0,6 × 0,1 × 1,1 × (180 − 20) = 12144𝐾𝐽 

 A energia total para o aquecimento do autoclave será a soma de todas as calculadas anteriormente. 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 + 𝑄𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑄𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠 = 2573 + 1109,6 + 12144 = 15826,6𝐾𝐽 

 O valor da potência mínima que será necessária para o aquecimento definido pode agora ser obtido: 

𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝛥𝑡
=

15826,6 × 103

80 × 60
= 3300𝑊 

 A potência mínima para as resistências de aquecimento terá de ser superior à soma da potência de 

aquecimento com o fluxo de calor que percorre o reservatório em estado estacionário. Este valor será 

inferior porque as perdas de calor vão aumentando com o aumento da temperatura do reservatório 

sendo, portanto, sempre inferiores ao valor do fluxo de calor calculado. 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑞𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 = 3300 + 972 = 4272𝑊 

 De modo a garantir que se consegue fazer o aquecimento requerido, o sistema de aquecimento do 

autoclave deverá ter uma potencia superior a 4272W. 

3.4. Dimensionamentos 

 O primeiro componente a ser dimensionado será o O-Ring de maneira a se poder obter a força de 

compressão que a porta terá de aplicar de modo a comprimi-lo e selar o autoclave. É de fundamental 

importância conhecer esta força que criará a força de atrito que terá de ser vencida para que a porta 

rode e feche. 

 Os componentes estruturais foram analisados de acordo com metodologias do livro Mechanical 

Engineering Design [5], para análises de vigas à flexão. 

 De acordo com a metodologia utilizada, primeiramente, deve-se realizar o diagrama de corpo livre 

do componente em análise, de modo a se respeitarem as condições estáticas (7) e (8) para que se 

possam obter os valores das reações causadas pelas forças aplicadas no componente. 

∑ 𝐹 = 0 (7) 

∑ 𝑀 = 0 (8) 

 Um carregamento axial numa viga dará origem a uma tensão simples calculada através da equação 

(9).  

 Como a viga está à flexão, os momentos fletores vão criar, como se pode observar na Figura 9, uma 

zona de compressão e uma zona de tração na viga, sendo que a tensão máxima será na zona mais 

afastada do eixo neutro, c, e no ponto da viga onde o momento fletor tenha também o seu máximo. 

Sendo assim, a tensão máxima na viga será onde o momento fletor for máximo e poderá ser calculada 

segundo a equação (10). 

𝜎𝑀 =
𝑀. 𝑐

𝐼
 (10) 

 

𝜎𝑁 =
𝐹

𝐴
 (9) 
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Figura 9 - Viga à flexão e tensões criadas [5] 

 As forças aplicadas na viga criarão esforços transversos que, por sua vez, darão origem a tensões 

de corte, τ, na secção da viga. Na Figura 10 apresentam-se as expressões que permitem obter a tensão 

de corte máxima para diferentes perfis de viga. De notar que a tensão de corte será máxima na secção 

onde o esforço transverso também apresente o seu valor máximo. 

 

Figura 10 - Tensão de corte máxima em função do perfil da viga [5] 

 Para o cálculo da tensão equivalente numa determinada secção recorre-se à tensão equivalente de 

Von Mises dada pela equação (11). O valor desta tensão terá de ser inferior à tensão de cedência do 

material. 

𝜎𝑉𝑀 = √ (𝜎𝑀 + 𝜎𝑁)2 + 3𝜏2 (11) 

 

3.4.1. Vedação - O-Ring e respetiva ranhura 

 O vedante da porta será um anel elastómero de secção circular, comummente conhecido por O-

Ring, este terá de ser comprimido para que vede eficazmente a porta. Para o bom funcionamento do 

mecanismo de tranca, será necessário que o O-Ring apresente um baixo coeficiente de atrito, para que 

seja diminuída a força de fecho da porta e, finalmente, será necessário que apresente a devida 

resistência mecânica para os esforços a que será submetido. 

 A área de secção do O-Ring foi fixada com 12mm de diâmetro e será analisada posteriormente. A 

percentagem de compressão do O-Ring ditará qual a força necessária para a efetuar bem como a 

pressão máxima de serviço. Optou-se pela escolha de 1mm de compressão que corresponde a uma 

percentagem de 
𝑥

𝑑
=

1

12
= 8%. Optou-se por este valor baixo de compressão, de modo a reduzir a força 

de fecho e consequentemente a força de atrito no O-Ring. Esta relação de compressão é corroborada 

pelos resultados obtidos posteriormente.  
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 A análise da força e pressão de compressão foi feita de acordo com a metodologia presente em 

Machine Design [6]. 

 É calculada a força de compressão: 

= 𝜋 × 12 × 891 × 7,6[1,25(0,08)1,5 + 50(0,08)6] = 7223,85𝑁 

 De modo a garantir que a compressão escolhida permite selar o reservatório, é necessário que a 

pressão de contacto seja superior à pressão interior do sistema. Para este cálculo é necessário calcular 

primeiro a largura do contacto entre o O-Ring e a superfície de compressão que é obtida através da 

equação (13). 

𝑏 = 2,4 × 0,001 = 0,0024𝑚 

𝑓′ =
4𝐹

𝜋2𝑏𝐷𝑚

=
4 × 7224

𝜋20,0024 × 0,891
≅ 1,37 𝑀𝑃𝑎 

 Como 1,37 > 1,2, conclui-se que a percentagem de compressão escolhida é suficiente para selar o 

autoclave a uma diferença de pressão de 1,2MPa. 

 Tendo verificado esta condição, é necessário agora verificar a força de atrito máxima exercida no 

O-Ring no momento de rotação da porta. A Figura 11 representa a força de compressão e a força de 

atrito gerada pelo movimento da porta. 

 

Figura 11 - Representação de forças aplicadas no O-Ring 

𝐹𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 = µ × 𝐹𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 = 0,25 × 7224 = 1806𝑁 

 A força de atrito cria uma tensão normal no O-Ring que é calculada com recurso à equação (9): 

𝜎𝑚á𝑥 =
𝐹𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜

𝐴𝑂−𝑅𝑖𝑛𝑔

=
1806

𝜋0,0062
= 16𝑀𝑃𝑎 

 Como o material utilizado é um elastómero, a tensão limite de elasticidade é aproximadamente igual 

à tensão limite de rotura, o que permite concluir que o O-Ring dimensionado é capaz de suportar as 

condições em que será utilizado, visto que a tensão máxima criada será inferior à tensão limite de 

𝐹𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 = 𝜋. 𝑑. 𝐷𝑚. 𝐸 [1,25 (
𝑥

𝑑
)

1,5

+ 50 (
𝑥

𝑑
)

6

] (12) 

𝑏 = 2,4𝑥 (13) 

𝑓′ =
4𝐹

𝜋2𝑏𝐷𝑚

 (14) 

𝐹𝑎 = µ × 𝑁 (15) 

Fcompressão 

Fatrito 



 

 

- 25 - 

 

elasticidade: 16MPa<17,9MPa. Este valor é aceitável visto ter sido calculado para a situação extrema 

de falta de lubrificação nas superfícies em contacto. 

 De modo a permitir a rotação da porta é necessário que haja uma distância de tolerância entre as 

duas faces que pressionam o O-Ring. O guia da Norelem [33] apresenta valores de referência para 

esta distância, Anexo A, que foram tidos em conta para o dimensionamento da mesma. 

 A preparação da ranhura para assentar o O-Ring no anel dentado do reservatório foi dimensionada 

de acordo com a metodologia presente no Parker Handbook [34], que é possível consultar no Anexo 

B, e apresenta-se na Figura 12. 

 

Figura 12 - Dimensões e rugosidades da ranhura do O-Ring 

3.4.2. Eixo de rotação da porta 

 O eixo de rotação da porta será maquinado com rosca M24×2, cujo diâmetro menor será de 

aproximadamente 20mm e estará sujeito ao peso da porta de 83Kg, que aplica uma força, 𝐹𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎, de 

83 × 9,8 = 813𝑁. O diâmetro do eixo terá de conseguir suportar essa força e o momento por ela criado. 

Para o cálculo do momento fletor assumiu-se que a porta está na posição máxima que a afinação do 

parafuso permite, pois é nesta posição que o centro de massa da porta está mais distante do apoio do 

eixo e, consequentemente, o momento fletor será mais elevado. As coordenadas do centro de massa 

do conjunto da porta e anel dentado estão apresentadas na Figura 13. 

 

Figura 13 - Representação do centro de massa da porta e distância ao apoio do eixo de rotação 

FPorta 
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 A distância entre o centro de massa da porta e o apoio do eixo é calculada através da análise da 

Figura 13 e obtém-se 257 − 81,72 ≅ 176𝑚𝑚.  

 Como o eixo é circular, o seu segundo momento de inércia, I, será: 

𝐼 =
1

4
𝜋. 𝑟4 =

1

4
𝜋. 0,014 = 7,85 × 10−9𝑚4 

 O esforço transverso, V, terá a mesma intensidade que a força atuante no eixo: 

∑ 𝐹𝑦 = 0 ⇔ 𝑉 = 𝐹𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎 = 813𝑁 

 O momento fletor máximo será: 

∑ 𝑀 = 0 ⇔ 𝑀𝐴 = 813 × 0,176 = 143𝑁. 𝑚 

 A Figura 14 apresenta o diagrama de esforços e corpo livre. 

 

Figura 14 – Diagrama de esforços e corpo livre eixo de rotação da porta 

 A tensão provocada pelo momento fletor: 

𝜎𝑀 =
𝑀. 𝑐

𝐼
=

143 × 0,01

7,85 × 10−9
= 182𝑀𝑃𝑎 

 A tensão provocada pelo esforço transverso: 

𝜏𝑚á𝑥 =
4

3

𝑉

𝐴
=

4

3

813

𝜋. 0,012
= 3,45𝑀𝑃𝑎 

 Pelo critério de Von Mises: 

𝜎𝑉𝑀 = √ (𝜎𝑀 + 𝜎𝑁)2 + 3𝜏2 = √ (182)2 + 3 × 3,452 ≅ 182𝑀𝑃𝑎 

 Com um coeficiente de segurança de:  

𝑛 =
𝜎𝑦

𝜎𝑉𝑀

=
235

182
= 1,29 

 Como este cálculo foi conduzido para a situação de distância máxima, o coeficiente de segurança 

obtido é suficiente para a aplicação e fica justificada a rosca M24. 

3.4.3. Cilindro pneumático de fecho da porta 

 De modo a dimensionar o fecho da porta, é necessário começar primeiro pelo cálculo da força que 

é necessária para o realizar. A força necessária será a soma de duas parcelas, a força de atrito do O-

Ring e a força de atrito dos dentes da porta, a força responsável pela intensidade destas parcelas será 

a força de compressão do O-Ring calculada na nota de cálculo 3.4.1. 

-813N 

-143N.m 

F=813N 
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 Como o contacto entre os dentes da porta e da tranca será lubrificado, o coeficiente de atrito 

assumido foi 0,16 de acordo com a informação disponível no Engineeringtoolbox [35]. A força de atrito 

nos dentes será então: 

𝐹𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = µ × 𝐹𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 = 0,16 × 7224 = 1156𝑁 

 De modo a calcular a força que iguala as duas forças de atrito é feito um somatório de momentos, 

Figura 15. 

∑ 𝑀 = 0 

𝐹𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜 × 𝐷𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜 = 𝐹𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 × 𝐷𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝐹𝑜−𝑟𝑖𝑛𝑔 × 𝐷𝑜−𝑟𝑖𝑛𝑔 

𝐹𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜 =
1156 × 0,47 + 1806 × 0,45

0,65
= 2086𝑁 

  

Figura 15 - Representação das forças aplicadas no fecho da porta 

 Assim sendo a força de fecho do cilindro terá de ser superior a 2086N. 

 Como a porta tem 12 dentes, o ângulo de rotação da porta será de 15º. Para a porta rodar 15º com 

o raio de 0,65, através do modelo tridimensional, obtém-se o curso do cilindro que terá de ser no mínimo 

168mm. Por conseguinte, foi escolhido o cilindro o CP96SDD63-170C-M9PL da SMC. Tem curso 

suficiente 170>168 e um êmbolo de 63mm de diâmetro, aplicando assim uma força de 3117N a 1MPa 

de pressão.  

𝑃 =
𝐹

𝐴
 ⇔ 𝐹𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =  𝑃 × 𝐴 = 1 × 𝜋 (

63

2
)

2

= 3117 𝑁 

 Precisando de uma pressão mínima de 7bar para operar: 

𝑃 =
𝐹𝐹𝑒𝑐ℎ𝑜

𝐴
=

2086

𝜋 (
63
2

)
2 = 0,67𝑀𝑃𝑎 
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3.4.4. Eixo de tranca da porta 

 Apesar de o eixo de fecho da porta estar soldado ao braço, a análise foi conduzida de modo a 

verificar se uma ligação mecânica seria suficiente. A superfície de fixação é toda a parte do veio que 

estará no furo do braço de fecho. A força aplicada é a máxima exercida pelo cilindro 3117N na superfície 

de contacto entre o veio e a ponteira do cilindro.  

 

Figura 16 - Representação da força atuada pelo cilindro 

 Como o eixo é circular, o seu segundo momento de inércia, I, será: 

𝐼 =
1

4
𝜋. 𝑟4 =

1

4
𝜋. 0,014 = 7,85 × 10−9𝑚4 

 O esforço transverso, V, terá a mesma intensidade que a força atuante no eixo: 

∑ 𝐹𝑦 = 0 ⇔ 𝑉 = 𝐹𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 3117𝑁 

 O momento fletor máximo será: 

∑ 𝑀 = 0 ⇔ 𝑀𝐴 = 𝐹𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 × 0,025 = 77,925𝑁. 𝑚 

 Apresenta-se o diagrama de esforços e corpo livre na Figura 17. 

 

Figura 17 - Diagrama de esforços e corpo livre do eixo de fecho 

 A tensão provocada pelo momento fletor: 

FCilindro 
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𝜎𝑀 =
𝑀. 𝑐

𝐼
=

77,925 × 0,01

7,85 × 10−9
= 99,2𝑀𝑃𝑎 

 A tensão provocada pelo esforço transverso: 

𝜏𝑚á𝑥 =
4

3

𝑉

𝐴
=

4

3

3117

𝜋. 0,012
= 13,2𝑀𝑃𝑎 

 Pelo critério de Von Mises: 

𝜎𝑉𝑀 = √ (𝜎𝑀 + 𝜎𝑁)2 + 3𝜏2 = √ (99,2)2 + 3 × 13,22 ≅ 101,2𝑀𝑃𝑎 

 Com um coeficiente de segurança de  

𝑛 =
𝜎𝑦

𝜎𝑉𝑀

=
235

101,2
= 2,3 

3.4.5. Tranca de segurança 

 Na eventualidade de o cilindro da tranca sofrer qualquer tipo de situação inesperada, a porta não 

poderá abrir enquanto o reservatório estiver sob pressão, pelo que o veio da tranca de segurança deve 

ser robusto, de modo a não deixar prevalecer a força atuada pelo cilindro na direção de abertura. A 

Figura 18 ilustra as forças aplicadas nessa situação. 

Figura 18 - Representação das forças aplicadas na porta a) e na tranca de segurança b) 

 A força aplicada no veio da tranca será a reação criada pela força de fecho: 

∑ 𝑀 = 0 ⇔ 3117 × 640 = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎 × 535 ⇔ 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎 ≅ 3729𝑁 

 Sendo a tensão de corte:  

𝜏 =
4

3

𝑉

𝐴
=

4

3

3729

𝜋 × (8 × 10−3)2
= 24,7𝑀𝑃𝑎 

 Pelo critério de Von Mises: 

𝜎𝑉𝑀 = √ (𝜎𝑀 + 𝜎𝑁)2 + 3𝜏2 = √ 3 × 24,72 ≅ 42,8𝑀𝑃𝑎 

 Com um coeficiente de segurança de  

𝑛 =
𝜎𝑦

𝜎𝑉𝑀

=
235

42,8
= 5,5 

 Conclui-se que o diâmetro proposto para o veio de 16mm é suficiente para que a porta só possa ser 

aberta caso o cilindro que avança o veio da tranca esteja recuado com um fator de segurança 5,5. 

FTranca 

V 

FTranca 

FCilindro 

a) b) 
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3.4.6. Dentes de tranca 

 Os dentes de tranca são um dos componentes mais fundamentais para a segurança do autoclave. 

Assim a sua espessura foi analisada de modo a garantir que não deformam plasticamente com a 

pressão aplicada no fundo da porta. 

 É necessário primeiro calcular qual a força máxima exercida nos dentes. Esta será criada pela 

pressão 1,2MPa aplicada em todo o diâmetro do fundo da porta, 860mm. 

𝐹

𝐴
= 𝑃 ⇔ 𝐹𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 = 𝑃 × 𝐴 = 1,2 × 106 × 𝜋 × (

860 × 10−3

2
)

2

= 697056𝑁 

 A força de reação de cada dente será: 

𝐹𝑅𝑒𝑎çã𝑜 =
𝐹

12
=

697056

12
= 58088𝑁 

A análise foi simplificada a um único dente, e foram analisadas as tensões na secção crítica como 

se pode observar na Figura 19. De notar que devido ao momento ser máximo no centro da porta e 

devido à folga existente entre as duas faces estabelecida na secção 3.4.1 foi apenas tida em conta a 

tensão de corte na secção do dente. 

Figura 19 - Esquema de forças aplicadas nos dentes 

 A tensão provocada pela pressão interna será então: 

𝜏𝑚á𝑥 =
3

2

𝑉

𝐴
=

3

2

58088

112 × 19,9 × 10−6
= 39,09𝑀𝑃𝑎 

 Permitindo assim um fator de segurança de: 

𝑛 =
𝜏𝑎𝑑𝑚

𝜏𝑚á𝑥

=
116,5

39,09
= 3 

3.4.7. Rolamentos 

 De modo a obter-se um bom funcionamento das partes rotativas, é necessário dimensionar 

corretamente os rolamentos. Foi tida como base a matriz de seleção de rolamentos da SKF de modo a 

selecionar o formato de rolamento mais adequado às cargas que lhe são aplicadas, esta matriz pode 

ser consultada no Anexo C. 

 O rolamento crítico deste projeto é o de rotação da porta, que foi selecionado com recurso ao seletor 

de rolamentos da SKF [36]. Foi selecionado o rolamento duplo de contacto angular B7005-DF de modo 

a conseguir resistir ao elevado momento criado pelo peso da porta na extremidade do eixo. O mesmo 

rolamento foi utilizado para a rotação da ventoinha dado que esta também cria momento naquele ponto 

de apoio. 

 Foi ainda necessário selecionar um selo para o veio da ventoinha que suportasse a diferença de 

pressão entre o interior e o exterior do reservatório. Posto isto, o selo selecionado foi o Rotary Seal 

FPressão 

FReação 
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R01-F 25x37x7 SKF Ecoflon 4 / FPM75 / 1.4310, pois permite selar diferenças de pressão até 1.5MPa 

e atuar a temperaturas até 200ºC. As dimensões e tolerâncias para a sua ranhura podem ser 

encontradas no Anexo D. 

3.4.8. Motor da ventoinha 

 De modo a se conseguirem obter aquecimentos e arrefecimentos uniformes nas peças a produzir 

no autoclave e para garantir a transmissão de calor de e para essas mesmas peças, surge a 

necessidade de uma ventoinha de circulação de ar. 

 A velocidade mínima recomendada para a circulação de ar por entre as resistências é de 2,5m/s, 

visto ser um valor tão baixo não foi tido em conta na seleção do motor e da ventoinha. De modo a 

selecionar o motor correto para mover a ventoinha é necessário primeiro calcular qual a inércia da 

ventoinha para garantir que o motor consiga vencer a inércia no arranque. A ventoinha selecionada 

será a HLR70 450x125 R-E, compatível com motores de 50Hz, sem necessidade de caixa envolvente 

e possuidora de uma massa de 12kg. Sendo assim, o momento de inércia que o motor precisará de 

vencer no arranque será: 

𝐼𝑀 =
𝑚𝑟2

2
=

12 × 0,2252

2
= 0,304𝐾𝑔/𝑚2 ≅ 7,2𝑙𝑏/𝑓𝑡2 

 Foi utilizada a tabela da norma NEMA MG1 [37], Tabela 9, que relaciona a potência e a velocidade 

de rotação do motor com a carga máxima de inercia que o motor suporta. 

O motor monofásico escolhido, BF31C 90 S 4 da Universal Motors [38], apresenta uma 

velocidade máxima de 1355 RPM e 1.5 Cv de potência, Figura 20, segundo as indicações o motor 

selecionado cumpre os requisitos necessários para vencer o momento de inércia da ventoinha. 

Tabela 9 - Inércia em função da velocidade e potência 

 

 

 

Figura 20 - Características do motor [38] 
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3.4.9. Resistências de aquecimento 

 A resistência de aquecimento do autoclave terá de permitir um mínimo de 4272W de potência de 

acordo com o calculado na secção 3.3, como tal foram selecionadas 5 resistências de 1KW cada, RA 

4080 1000 da Acim Jouanin com referência RS: 374-2319. Calcula-se agora a intensidade de corrente 

requerida por cada uma das resistências: 

𝐼 =
𝑃

𝑈
=

1000

230
= 4,35𝐴 

 Como as resistências serão ligadas em paralelo necessitarão de um total de 5 × 4,35 = 21,75𝐴. 

Haverá apenas duas aberturas no reservatório para a passagem do cabo elétrico, pelo que o cabo 

escolhido para levar a corrente elétrica às resistências deverá suportar 200ºC e pelo menos 22A de 

intensidade de corrente. 

 A secção do fio foi calculada através do calculador da Paige [38]. A secção mínima para um fio de 

cobre percorrido por 22A de corrente terá de ser em 3mm2, ou seja, 12 AWG. De acordo com este 

resultado, foi selecionado o cabo RS Pro 841-7471, que suporta 200ºC de temperatura máxima. 

 O disjuntor usado será dimensionado tendo em conta uma intensidade de corrente máxima de 80% 

da capacidade máxima do disjuntor para evitar efeitos nocivos devidos à acumulação de calor causada 

pelo funcionamento continuo. Assim sendo, escolheu-se um disjuntor de pelo menos 
22

0,8
= 27,5 𝐴. Foi 

escolhido um disjuntor com 30A de capacidade de corte. 

3.5. Análise segundo a norma EN 13445 

 Para a análise do reservatório foi usada a norma EN 13445-3:2009 [3], como já referido 

anteriormente. As análises que foram conduzidas tiveram em conta a resistência mecânica do material 

constituinte e a pressão interna máxima de projeto, que será a pressão máxima de utilização com um 

fator de segurança de 1,5 estipulado pela norma 𝑃𝑚á𝑥 = 0,8 × 1,5 = 1,2.  

 Todas as soldaduras dos componentes do reservatório terão de assegurar penetração total. 

3.5.1. Espessura da parede do cilindro 

 De modo a colmatar diferenças de espessura devido a processos de fabrico e elevar a fiabilidade 

do autoclave, para além do fator de segurança predefinido pela norma, à tensão de cedência do 

material foi ainda adicionado um fator de segurança 1,5 no cálculo da espessura de parede. 

 O cálculo da espessura da parede é feito segundo a equação (17). 

𝑒 =
𝑃. 𝐷𝑖

2. 𝑓. 𝑧 − 𝑃
=

1,2 × 900

2 × 155 × 0,85 − 1,2
≅ 4,1𝑚𝑚 

 Esta será, então, a espessura mínima da parede para que a parte cilíndrica do reservatório consiga 

suportar 1,2MPa com segurança. No entanto, a espessura definida para esta parede será igual à 

calculada na secção 3.5.2, 10mm, de modo a aumentar o fator de segurança, proporcionar 

uniformidade no reservatório e facilitar o fabrico. 

𝑃 = 𝑈. 𝐼  (16) 

𝑒 =  
𝑃 ∙ 𝐷ᵢ

2𝑓 ∙ 𝑧 − 𝑃
 (17) 
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3.5.2. Dimensões dos fundos copados 

 As dimensões do fundo copado têm de cumprir as seguintes condições: 

𝑟 ≤ 0,2𝐷𝑖 ⇔  𝑟 ≤ 0,2 × 900 ⇔  𝑟 ≤ 180𝑚𝑚 

𝑟 ≥ 0,06𝐷𝑖 ⇔  𝑟 ≥ 0,06 × 900 ⇔  𝑟 ≥ 54𝑚𝑚 

𝑟 ≥ 2𝑒 ⇔  𝑟 ≥ 2 × 10 ⇔  𝑟 ≥ 20𝑚𝑚 

𝑅 ≤ 𝐷𝑒 ⇔  𝑅 ≤ 920𝑚𝑚 

𝑒 ≤ 0,08𝐷𝑖  ⇔ 𝑒 ≤ 0,08 × 900 ⇔ 𝑒 ≤ 72𝑚𝑚 

𝑒 ≥ 0,001𝐷𝑒 ⇔ 𝑒 ≥ 0,001 × 920 ⇔ 𝑒 ≥ 0,92𝑚𝑚 

 Estes parâmetros estão ilustrados na Figura 21 

 

Figura 21 - Dimensões de fundos copados [3] 

 A espessura da parede do fundo copado será a maior das três, 𝑒𝑠, 𝑒𝑦, 𝑒𝑏. 

𝑒𝑠 =
1,2 × 900

2 × 155 × 0,85 − 0,5 × 1,2
≅ 5,47𝑚𝑚 

 Para o cálculo da espessura 𝑒𝑦 é necessário primeiro calcular o parâmetro β. 

 

Figura 22 - Gráfico para obtenção do parâmetro β [3] 

𝑒𝑠 =
𝑃. 𝑅

2. 𝑓. 𝑧 − 0,5. 𝑃
 (18) 
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(0,75 + 0,2
𝐷𝑖

𝑅
)

𝑃

𝑓
= (0,75 + 0,2

900

900
)

1.2

155
≅ 0,0073 

𝑟

𝐷𝑖

=
90

900
= 0,067 

 Através da análise do gráfico da Figura 22 permite-se obter o valor de 𝛽 = 1,2. Com este valor já é 

possível calcular a espessura 𝑒𝑦. 

𝑒𝑦 =
1,2 × 1,2(0,75 × 900 + 0,2 × 900)

155
≅ 8𝑚𝑚 

 O cálculo de 𝑒𝑏 não é necessário caso 𝑒𝑦 ≥ 0,005𝐷𝑖 pelo que será omitido como se apresenta na 

equação: 

𝑒𝑦 ≥ 0,005𝐷𝑖 ⇔ 𝑒𝑦 ≥ 4,5𝑚𝑚 

 A espessura será a maior das duas calculadas: 

𝑒 = max {𝑒𝑠, 𝑒𝑦 , 𝑒𝑏} = max{5,5 ; 8} = 8𝑚𝑚 

 A espessura mínima para que o fundo copado suporte 1,2MPa será 8mm. De modo a aumentar o 

fator de segurança do projeto foi considerada uma espessura de 10mm, superior à espessura mínima 

calculada, e obteve-se de tensão mínima nesta condição: 

𝑃𝑚á𝑥 =
10 × 155

1,2 × (0,75 × 900 + 0,2 × 900)
= 1,51𝑀𝑃𝑎 

 Assim sendo o fator de segurança dado inicialmente na pressão de cálculo aumentou para 
1,51

0,8
=

1,9. O fator de segurança do reservatório corresponderá a 1,5 × 1,9 = 2,85, cerca de 30% mais elevado 

que o mínimo aconselhado pela norma. 

 As dimensões do fundo copado apresentam-se na Figura 23: 

 

Figura 23 - Dimensões do fundo copado 

 Como a porta apresenta um diâmetro interno inferior ao do fundo copado, assumiu-se uma 

espessura igual e alteração às condições das dimensões em função desse menor diâmetro. As suas 

dimensões apresentam-se na Figura 24.  

 

𝑒𝑦 =
𝛽. 𝑃(0,75𝑅 + 0,2𝐷𝑖)

𝑓
 (19) 

𝑃𝑚á𝑥 =
𝑒. 𝑓

𝛽. (0,75𝑅 + 0,2𝐷𝑖)
 (20) 
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Figura 24 - Dimensões do fundo da porta 

3.5.3. Soldaduras governantes 

 O reservatório terá duas soldaduras governantes, a soldadura longitudinal da virola e a soldadura 

entre a virola e o fundo copado. A norma define que todas as soldaduras governantes têm de garantir 

penetração total e apresenta quais as preparações que poderão ser feitas no componente. 

 A soldadura longitudinal da virola e do fundo copado deverá ser feita de acordo com a preparação 

2.1 presente na Tabela 10. 

Tabela 10 - Esquema para a preparação das soldaduras governantes [40]  

 

 Haverá dois anéis dentados a serem soldados, a preparação para a soldadura de ambos será feita 

de acordo com a norma EN 1708-1 [14]. Como consequência do contacto com o O-Ring, a face tem a 

necessidade de uma rugosidade baixa que é apenas garantida com esta preparação, visto não haver 

cordões de soldadura na face que forçariam a retificação da peça após soldadura. 

 As dimensões da soldadura serão as definidas pela norma e terão de respeitar as condições 

apresentadas na Figura 25. 
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Figura 25 - Soldadura de flanges e seus requisitos [14] 

𝑎 ≥ 0,7𝑡 ⇔ 𝑎 ≥ 7𝑚𝑚  

𝑏 ≥ 5𝑚𝑚 

𝑛 ≥ 5𝑚𝑚 

𝑚 = 0,5𝑡 = 5𝑚𝑚 

 A largura das gargantas de soldadura terá de ser pelo menos 0,8 vezes superior à espessura da 

parede para que a soldadura possa ser considerada classe 63 na análise de fadiga de acordo com a 

Tabela 12, esta condição é suprimida pela condição da Figura 25 que torna a garganta de soldadura 

mais larga. As dimensões desta preparação são apresentadas na Figura 26. 

 

Figura 26 - Esquema e dimensões da soldadura do anel dentado ao fundo copado 

3.5.4. Furos, mangas e placas de reforço 

 As aberturas no reservatório são uma parte fulcral para o funcionamento do autoclave por permitir 

o acesso ao interior deste. Este acesso será requerido por parte dos termopares, cabos elétricos das 

resistências, tubagem de arrefecimento, veio de circulação de ar, tubagens dos sacos de vácuo, 

torneira e válvula de segurança. 

 Um reservatório que contenha uma abertura deverá ser devidamente reforçado na área adjacente 

à mesma de modo a compensar a redução de pressão que aquela área conseguirá suportar. O reforço 

poderá ser obtido por um dos métodos seguintes: 

• Aumentar a espessura da parede do reservatório; 

• Usar um anel de reforço; 

• Usar uma manga de reforço; 
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• Usar uma combinação dos métodos anteriores. 

 A exceção para o uso de reforços será caso o diâmetro do furo satisfaça a condição (21): 

𝑑 ≤ 0,15√(2𝑟𝑖𝑠 + 𝑒). 𝑒 (21) 

 

𝑑 ≤ 0,15√(2 × 0,45 + 0,01). 0,01 ⇔ 𝑑 ≤ 0,0143 ⇔ 𝑑 ≤ 14,3𝑚𝑚 

Devido à necessidade de os furos serem roscados, optou-se pela utilização de mangas como 

reforço dessas aberturas.  

 As aberturas em fundos copados têm de cumprir a condição (22). 

(
𝑑𝑖𝑏

𝐷𝑒

) < 0,6 (22) 

 Todas as aberturas reforçadas por mangas terão de cumprir a condição (23). 

(
𝑑𝑖𝑏

2𝑟𝑖𝑠

) < 1 (23) 

 O primeiro passo para o dimensionamento das mangas será calcular qual a espessura máxima que 

contribuirá para o reforço da abertura. A Figura 27 apresenta o gráfico que permite calcular essa 

espessura, eb. 

 

Figura 27 - Gráfico cálculo da espessura máxima eficaz no reforço da abertura [3] 

 Como as espessuras que vão ser utilizadas são de baixa dimensão, calcula-se o valor máximo do 

diâmetro interno da manga para que 
𝑒𝑏

𝑒
= 2: 

𝑑𝑖𝑏

2𝑟𝑖𝑠

= 0,3 ⇔ 𝑑𝑖𝑏 = 0,3 × 2𝑟𝑖𝑠 = 0,3 × 2 × 450 = 270𝑚𝑚 

 Conclui-se também que a condição 
𝑑𝑖𝑏

2𝑟𝑖𝑠
< 1 é cumprida. Como tal a espessura de manga máxima 

que contabilizará para o reforço da abertura será em todos os casos 20mm. 

𝑒𝑏

𝑒
= 2 ⇔ 𝑒𝑏 = 2𝑒 = 2 × 10 = 20𝑚𝑚 

 As mangas serão dimensionadas tendo em conta a sua área, que fará o reforço da abertura desde 

que soldadura periférica esteja também de acordo com a norma.  

𝑒𝑏

𝑒
 

𝑑𝑖𝑏

2𝑟𝑖𝑠
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 Para as dimensões de uma manga serem suficientes para garantir o reforço é necessário a pressão 

admissível calculada através da equação (24) seja superior à pressão máxima de cálculo, a Figura 28 

ilustra as parcelas desta condição, é possível verificar que as parcelas 𝐴𝑝𝜑 e 𝐴𝑓𝑝 não se aplicam ao 

caso que será estudado. 

𝑃𝑎𝑑𝑚 =
(𝐴𝑓𝑠 + 𝐴𝑓𝑤 + 𝐴𝑓𝑏 + 𝐴𝑓𝑝) × 𝑓𝑠

(𝐴𝑝𝑠 + 𝐴𝑝𝑏 + 0,5𝐴𝑝𝜑) + 0,5(𝐴𝑓𝑠 + 𝐴𝑓𝑤 + 𝐴𝑓𝑏 + 𝐴𝑓𝑝)
 (24) 

 

 

Figura 28 - Esquema para o cálculo das dimensões das mangas [3] 

 A posição das aberturas relativamente a outras aberturas e soldaduras governantes é também 

condicionada pela norma e terá de ser superior a: 

𝑙𝑛 = min( 0,5𝑑𝑒𝑏 + 2𝑒; 0,5𝑑𝑒𝑏 + 40) (25) 

 As aberturas para as tomadas de vácuo, por estarem próximas entre si e dispostas em duas filas 

alinhadas, terão de verificar a necessidade de um reforço.  

𝑒 × (𝐿𝑏 − 𝑑𝑖𝑏) + 2 × 𝑒 × 𝑙𝑏0 ≥
𝑃

(𝑓𝑠 − 0,5𝑃)
× (𝐴𝑝𝐿𝑠 + 𝑑𝑖𝑏 × 𝑙𝑏0) (26) 

 De modo a preparar os furos do reservatório para lhes serem soldadas as mangas, será usada a 

metodologia 2.2.7 da norma EN 1708-1:2010 [14], Figura 29. 

 

Figura 29 – Esquema de preparação de soldaduras de mangas [14] 

 A dimensão da garganta dos cordões de soldadura, h, terá 4mm. 



 

 

- 39 - 

 

3.5.4.1. Dimensionamento das mangas G¼’’ 

 As mangas G¼’’ serão usadas para as entradas dos termopares, sacos de vácuo e entrada e saída 

de ar comprimido. 

 Para que não haja fuga de pressão através dos termopares, estes terão de ser selados no seu 

perímetro, para o efeito foram escolhidos os selos PG2-187-A-T da Conax Technologies. A entrada e 

saída de ar comprimido e vácuo serão feitas também por recurso a acessórios de G¼’’. As mangas a 

usar terão uma rosca fêmea G¼’’ o que resulta num diâmetro de furo máximo de 13,16mm. Este valor 

é inferior ao diâmetro máximo de abertura que não necessita de reforço, porém, como é necessário 

que a abertura seja roscada e como há aberturas que levam acessórios de ambos os lados optou-se 

por reforçar também estas aberturas. Por este motivo, foi escolhida uma manga com diâmetro exterior 

de 20mm obtendo-se uma espessura de 3,4mm. 

 A espessura definida, 3,4mm, está dentro dos limites para a espessura da manga que é eficiente 

no reforço. Como 3,4 ≤ 20 será este o valor da espessura da manga usado nos cálculos posteriores. 

 Calculam-se agora as distâncias e espessuras auxiliares para o cálculo da pressão máxima 

admissível: 

𝑙𝑏𝑜 = √(2𝑑𝑒𝑏 + 𝑒𝑏)𝑒𝑏 = √(2 × 20 + 3,4) × 3,4 = 12,15𝑚𝑚 

𝑙𝑠𝑜 = √(2𝑟𝑖𝑠 + 𝑒)𝑒 = √(2 × 450 + 10) × 10 = 95,4𝑚𝑚 

𝑙′𝑏 = 𝑚𝑖𝑛{𝑙𝑏𝑜; 𝑙𝑏} = 𝑚𝑖𝑛{12,15; 20} = 12,15𝑚𝑚 

𝑙′𝑠 = 𝑚𝑖𝑛{𝑙𝑠𝑜; 𝑙𝑠} = 𝑚𝑖𝑛{95,4; 30} = 30𝑚𝑚 

𝑙′𝑏𝑖 = 𝑚𝑖𝑛{𝑙𝑏𝑖; 0,5𝑙𝑏𝑜} = 𝑚𝑖𝑛{0; 0,5 × 12,15} = 0𝑚𝑚 

 De modo a simplificar e majorar as distâncias anteriores, o valor de 𝑙𝑠 foi considerado igual à 

distância mínima 𝑙𝑛 obtido na secção 3.5.4.2., tomando assim o valor de 30mm. 

 O parâmetro 𝐴𝑓𝑤 é obtido através da análise da Figura 29. 

𝐴𝑓𝑤 =
(

(𝑒 − 𝑐)
2

× ℎ)

2
× 2 =

(
10 − 2)

2
× 4)

2
× 2 = 16𝑚𝑚2 

𝐴𝑓𝑏 = 𝑒𝑏 × (𝑙′
𝑏 + 𝑙′

𝑏𝑖 + 𝑒) = 3 × (12,15 + 0 + 10) = 75,3𝑚𝑚2 

𝐴𝑓𝑠 = 𝑙′𝑠 × 𝑒 = 30 × 10 = 300𝑚𝑚2 

𝐴𝑝𝑏 = 0,5 × 𝑑𝑖𝑏 × (𝑙′
𝑏 + 𝑒) = 0,5 × 13,16 × (12,15 + 10) = 145,7𝑚𝑚2 

𝐴𝑝𝑠 = 𝑟𝑖𝑠 × (𝑙′
𝑠 +

𝐷𝑒𝑏

2
) = 450 × (30 +

20

2
) = 18000𝑚𝑚2 

 Verifica-se agora qual a pressão máxima suportada pelas mangas através da equação (24). 

𝑃𝑎𝑑𝑚 =
(300 + 16 + 75,3 + 0) × 155

(18000 + 145,7 + 0) + 0,5(300 + 16 + 75,3 + 0)
= 2,49𝑀𝑃𝑎 

 Com este resultado, conclui-se que as dimensões da manga e do cordão de soldadura são 

adequadas. A preparação da abertura para ser soldada será feita de acordo com a Figura 29 e terá as 

seguintes dimensões: 

𝑡2 ≤ 3𝑡1  ⇔ 10 ≤ 3 × 3,4 ⇔ 10 ≤ 10,2 

 Definindo 𝛼 = 45°; 𝑏 = 2𝑚𝑚 ; 𝑐 = 2𝑚𝑚  

 A Figura 30 apresenta o detalhe com as dimensões obtidas. 
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Figura 30 - Dimensões das mangas G¼  

3.5.4.2. Posicionamento dos furos para mangas G¼’’  

 Todos os furos serão posicionados a uma distância superior a 𝑙𝑛 de qualquer soldadura governante 

(entre o fundo copado e o reservatório, entre o anel dentado e o reservatório e a soldadura longitudinal 

do reservatório). Esta distância, 𝑙𝑛, é obtida pela equação (25). 

𝑙𝑛 = 𝑚𝑖𝑛(0,5 × 20 + 2 × 10 ; 0,5 × 20 + 40) = 30𝑚𝑚 

 É também necessário garantir uma distância mínima entre outras aberturas para que sejam 

consideradas isoladas. Para tal é necessário que a condição (27) seja satisfeita. 

𝐿𝑏 ≥ 𝑎1 + 𝑎2 + 𝑙𝑠𝑜1 + 𝑙𝑠𝑜2 (27) 

 Foi admitida a distância entre uma abertura de G¼ e uma de G½ de modo a obter o maior valor de 

distância mínima entre furos. Os parâmetros da equação (27) estão ilustrados na Figura 31 

𝐿𝑏 ≥ 10 + 20 + 95,4 + 95,4 ⇔ 𝐿𝑏 ≥ 220,8𝑚𝑚 

 

Figura 31 - Dimensões para cálculo de distância mínima entre mangas [3] 
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 Os furos terão de ser posicionados a uma distância superior a 220mm entre si, excetuando os furos 

para as tomadas de ar. O posicionamento desses furos será feito com recurso à norma EN 12952 [41] 

para furos com distâncias iguais entre si, de modo a verificar essa mesma distância e verificar a 

necessidade do uso de uma placa de reforço. Aberturas adjacentes estão dispostas em padrão quando 

mais de 3 mangas ocupam a mesma linha circunferencial ou longitudinal do cilindro. Nenhuma outra 

abertura poderá distar menos de 2𝑙𝑠𝑜 = 2 × 95,4 = 190,8𝑚𝑚. 

 A equação (26) terá de ser satisfeita caso não seja necessário o uso de uma placa de reforço: 

𝑒 × (𝐿𝑏 − 𝑑𝑖𝑏) + 2 × 𝑒 × 𝑙𝑏0 ≥
𝑃

(𝑓𝑠 − 0,5𝑃)
× (𝐴𝑝𝐿𝑠 + 𝑑𝑖𝑏 × 𝑙𝑏𝑜) 

 Onde: 

𝐴𝑝𝐿𝑠 =
0,5𝑟𝑖𝑠

2 × 𝐿𝑏 × (1 + cos 𝛷)

𝑟𝑖𝑠 + 0,5𝑒 × sin 𝛷
=

0,5 × 4502 × 40 × (1 + cos 0)

450 + 0,5 × 10 × sin 0
= 18000 

 Tendo assim: 

10 × (40 − 13,16) + 2 × 3,4 × 12,15 ≥
1,2

(155 − 0,5 × 1,2)
× (27000 + 13,16 × 12,15) 

351 ≥ 141 

 Conclui-se que para uma pressão máxima de 1,2MPa, e para uma distância entre furos de 40mm 

não é necessário o uso de placa de reforço 

3.5.4.3. Manga com rosca fêmea G½  

 As mangas G½’’ serão usadas para a passagem da cablagem das resistências, entrada e saída de 

água na serpentina de arrefecimento, válvula de alívio de pressão e sensores de pressão. 

 O selo que será usado para que não haja fuga de pressão através dos furos de entrada da cablagem 

das resistências será o PG4-320-A-T da Conax Technologies, de modo a permitir um diâmetro interno 

compatível com o diâmetro dos cabos elétricos da resistência 8 AWG. Os acessórios de entrada e 

saída de água do sistema de arrefecimento, a válvula de segurança e o sensor de pressão apresentam 

igualmente rosca macho G½. As mangas a usar terão rosca fêmea G½’’ o que resulta num diâmetro 

de furo máximo de 21mm. Como tal, foi escolhido o valor de diâmetro exterior da manga 30mm obtendo-

se uma espessura de 4,5mm. 

 Como 4,5 ≤ 20, será este o valor da espessura da manga usado nos cálculos posteriores. 

 Calculam-se agora as distâncias e comprimentos auxiliares ao cálculo da pressão máxima 

admissível: 

𝑙𝑏𝑜 = √(2𝑑𝑒𝑏 + 𝑒𝑏)𝑒𝑏 = √(2 × 30 + 4,5) × 4,5 = 17,04𝑚𝑚 

𝑙𝑠𝑜 = √(2𝑟𝑖𝑠 + 𝑒)𝑒 = √(2 × 450 + 10) × 10 = 95,4𝑚𝑚 

𝑙′𝑏 = 𝑚𝑖𝑛{𝑙𝑏𝑜; 𝑙𝑏} = 𝑚𝑖𝑛{17,04; 30} = 17,04𝑚𝑚 

𝑙′𝑠 = 𝑚𝑖𝑛{𝑙𝑠𝑜; 𝑙𝑠} = 𝑚𝑖𝑛{95,4; 35} = 35𝑚𝑚 

𝑙′𝑏𝑖 = 𝑚𝑖𝑛{𝑙𝑏𝑖; 0,5𝑙𝑏𝑜} = 𝑚𝑖𝑛{0; 0,5 × 17,04} = 0𝑚𝑚 

 É usado o valor 𝑙𝑠 = 35, visto ser a distância mínima entre uma manga e uma soldadura governante 

como calculado na secção 3.5.4.4. 
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 Calculam-se as áreas de verificação da pressão máxima permitida ilustradas na Figura 28, definindo 

a largura do cordão de soldadura h=4mm: 

𝐴𝑓𝑤 =
(

(𝑒 − 𝑐)
2

× ℎ)

2
× 2 =

(
10 − 2)

2
× 4)

2
× 2 = 16𝑚𝑚2 

𝐴𝑓𝑏 = 𝑒𝑏 × (𝑙′
𝑏 + 𝑙′

𝑏𝑖 + 𝑒) = 4,5 × (17,04 + 0 + 10) = 121,7𝑚𝑚2 

𝐴𝑓𝑠 = 𝑙′𝑠 × 𝑒 = 35 × 10 = 350𝑚𝑚2 

𝐴𝑝𝑏 = 0,5 × 𝑑𝑖𝑏 × (𝑙′
𝑏 + 𝑒) = 0,5 × 21 × (17,04 + 10) = 283,9𝑚𝑚2 

𝐴𝑝𝑠 = 𝑟𝑖𝑠 × (𝑙′
𝑠 +

𝐷𝑒𝑏

2
) = 450 × (35 +

30

2
) = 22500𝑚𝑚2 

 Resolvendo a equação (24) obtém-se a pressão máxima suportada pelas mangas: 

𝑃𝑎𝑑𝑚 =
(350 + 16 + 121,7 + 0) × 155

(22500 + 284,9 + 0) + 0,5(350 + 16 + 121,7 + 0)
= 2,47𝑀𝑃𝑎 

 Com o resultado acima, conclui-se que as dimensões da manga e do cordão de soldadura são 

adequadas. A preparação da abertura para ser soldada será feita de acordo com a Figura 29 e terá as 

seguintes dimensões: 

𝑡2 ≤ 3𝑡1  ⇔ 10 ≤ 3 × 3,4 ⇔ 10 ≤ 10,2 

 Definindo 𝛼 = 45°; 𝑏 = 2𝑚𝑚 ; 𝑐 = 2𝑚𝑚  

 As dimensões obtidas são ilustradas na Figura 32: 

 

Figura 32 - Dimensões das mangas G½’’ 

3.5.4.4. Posicionamento dos furos G½’’   

 O posicionamento dos furos em relação às soldaduras do reservatório será obtido pela equação 

(25). 

𝑙𝑛 = min(0,5𝑑𝑒𝑏 + 2𝑒𝑎,𝑠 ; 0,5𝑑𝑒𝑏 + 40) = 𝑚𝑖𝑛(0,5 × 30 + 2 × 10 ; 0,5 × 30 + 40) = 35𝑚𝑚 

 Todos os furos serão posicionados a uma distância superior a 35mm de qualquer soldadura 

governante (entre o fundo copado e o reservatório, entre o anel dentado e o reservatório e a soldadura 

longitudinal do reservatório)  

 A distância mínima entre furos para que sejam considerados isolados será dada pela equação (27): 
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𝐿𝑏 ≥ 20 + 20 + 95,4 + 95,4 ⇔ 𝐿𝑏 ≥ 230,8𝑚𝑚 

 As aberturas serão todas posicionadas a uma distância superior a 230,8mm entre si de modo a 

poderem ser consideradas aberturas isoladas. 

3.5.4.5. Manga do veio da ventoinha 

 Parte do suporte do motor será analisada como uma manga, visto estar soldado a uma abertura no 

reservatório. Para aberturas em fundos copados 
𝑑𝑖𝑏

𝐷𝑒
≤ 0,6 pelo que se verificará em 1º lugar esta 

condição: 

𝑑𝑖𝑏

𝐷𝑒

≤ 0,6 ⇔
24

900
≤ 0,6 ⇔ 0,0267 ≤ 0,6 

 Como esta manga servirá de chumaceira para os rolamentos, é necessário que fique concêntrica 

com o veio do motor, tornando o suporte do motor e a manga uma peça única. A soldadura será de 

penetração total, soldada apenas do lado interior do reservatório, pois devido à fisionomia da peça esta 

só será soldada ao exterior do reservatório a uma distância considerável da abertura. A preparação 

para soldadura está ilustrada na Figura 33. 

 

Figura 33 - Preparação da soldadura penetração total acessível apenas de um único lado [14] 

 O diâmetro interno da manga considerado será o diâmetro exterior do rolamento, 47mm. Como a 

manga terá 70mm de diâmetro exterior, a sua espessura é então de 11,5mm, este valor é inferior aos 

20mm calculados na secção 3.5.4, pelo que será este o valor da espessura da manga usado nos 

cálculos posteriores. 

 São agora calculadas as espessuras e distâncias necessárias: 

𝑙𝑏𝑜 = √(2𝑑𝑒𝑏 + 𝑒𝑏)𝑒𝑏 = √(2 × 70 + 11,5) × 11,5 = 41,74𝑚𝑚 

𝑙𝑠𝑜 = √(2𝑟𝑖𝑠 + 𝑒)𝑒 = √(2 × 450 + 10) × 10 = 95,4𝑚𝑚 

𝑙′𝑏 = 𝑚𝑖𝑛{𝑙𝑏𝑜; 𝑙𝑏} = 𝑚𝑖𝑛{41,74; 28} = 28𝑚𝑚 

𝑙′𝑠 = 𝑚𝑖𝑛{𝑙𝑠𝑜; 𝑙𝑠} = 𝑚𝑖𝑛{95,4; > 500} = 95,4𝑚𝑚 

𝑙′𝑏𝑖 = 𝑚𝑖𝑛{9; 0,5 × 48,2} = 9𝑚𝑚 

 Calculam-se as áreas de verificação da pressão máxima permitida ilustradas na Figura 28 

𝐴𝑓𝑤 =
(𝑒 × 𝑒)

2
=

(10 × 10)

2
= 50𝑚𝑚2 

𝐴𝑓𝑏 = 𝑒𝑏 × (𝑙′
𝑏 + 𝑙′

𝑏𝑖 + 𝑒) = 11,5 × (28 + 9 + 10) = 540,5𝑚𝑚2 

𝐴𝑓𝑠 = 𝑙′𝑠 × 𝑒 = 95,4 × 10 = 954𝑚𝑚2 

𝐴𝑝𝑏 = 0,5 × 𝑑𝑖𝑏 × (𝑙′
𝑏 + 𝑒) = 0,5 × 47 × (28 + 10) = 893𝑚𝑚2 

𝐴𝑝𝑠 = 𝑟𝑖𝑠 × (𝑙′
𝑠 +

𝐷𝑒𝑏

2
) = 450 × (95,4 +

70

2
) = 58680𝑚𝑚2 
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 Resolvendo a equação (24) obtém-se a pressão máxima suportada pela manga 

𝑃𝑎𝑑𝑚 =
(954 + 50 + 540,5 + 0) × 155

(58680 + 893 + 0) + 0,5(954 + 50 + 540,5 + 0)
= 2,98𝑀𝑃𝑎 

 Perante o resultado, conclui-se que as dimensões da manga e do cordão de soldadura são 

adequadas e apresentam-se na Figura 34: 

 

Figura 34 - Dimensões da manga do veio da ventoinha 

3.5.4.6. Eixo de rotação da porta 

 Diferente das mangas anteriores, esta é considerada uma flange cega, visto estar ‘tapada’ no 

interior. Assim sendo, será analisada como um anel de reforço e a equação que permitirá obter a 

pressão máxima admissível será calculada através da equação (28), cujas parcelas se encontram 

ilustradas na Figura 35. 

𝑃𝑎𝑑𝑚 =
(𝐴𝑓𝑠 + 𝐴𝑓𝑤 + 𝐴𝑓𝑟) × 𝑓𝑠

(𝐴𝑝𝑠 + 𝐴𝑝𝑟 + 0,5𝐴𝑝𝜑) + 0,5(𝐴𝑓𝑠 + 𝐴𝑓𝑤 + 𝐴𝑓𝑟)
 (28) 

 Como estamos a falar de uma abertura num fundo copado terá, tal como no ponto 3.5.4.5, de se 

verificar a condição (22): 

𝑑𝑖𝑟

𝐷𝑒

≤ 0,6 ⇔
24

900
≤ 0,6 ⇔ 0,0267 ≤ 0,6 

 São agora calculadas as espessuras e distâncias que irão permitir calcular as áreas. 

 

Figura 35 - Esquema para o cálculo das dimensões de flanges cegas [3] 
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𝑙𝑠𝑜 = √(2𝑟𝑖𝑠 + 𝑒)𝑒 = √(2 × 450 + 10) × 10 = 95,4𝑚𝑚 

𝑙′𝑠 = 𝑚𝑖𝑛{𝑙𝑠𝑜; 𝑙𝑠} = 𝑚𝑖𝑛{95,4; > 500} = 95,4𝑚𝑚 

𝑒𝑟 = min(𝑒𝑎,𝑟; max(3𝑒; 3𝑙𝑟)) = min (80; max(3 × 10; 3 × 9,5) = 28,5 

𝑟𝑚𝑠 = 𝑟𝑖𝑠 + 0,5. 𝑒 = 900 + 0,5 × 10 = 905 

𝑑𝑒𝑟 = 40 

𝛿𝑟 =
𝑑𝑒𝑟

2𝑟𝑚𝑠

=
40

905
= 0,0442 

𝑎𝑟 = 𝑟𝑚𝑠 . 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝛿𝑟 = 905 × 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛0,0442 = 40 

 Restará agora calcular as áreas de verificação da pressão máxima permitida de acordo com a Figura 

35, definindo a largura da garganta de soldadura 4mm: 

𝐴𝑓𝑤 =
(𝑒 × ℎ)

2
× 2 =

(10 × 4)

2
× 2 = 40𝑚𝑚2 

𝐴𝑝𝑠 = 0,5. 𝑟𝑖𝑠
2

𝑙′𝑠 + 𝑎𝑟

0,5. 𝑒 + 𝑟𝑖𝑠

= 0,5 × 9002
95,4 + 40

0,5 × 10 + 900
= 60593 

𝐴𝑝𝑟 = 0,5 × 𝑑𝑖𝑟 × 𝑒𝑟 = 0,5 × 21 × 28,5 = 299,25𝑚𝑚2 

𝐴𝑓𝑠 = 𝑙′𝑠 × 𝑒 = 95,4 × 10 = 954𝑚𝑚2 

𝐴𝑓𝑟 = 𝑙𝑟 × 𝑒𝑟 = 9,5 × 28,5 = 270,75 

 Resolvendo a equação (27), obtém-se a pressão máxima suportada pela soldadura 

𝑃𝑎𝑑𝑚 =
(954 + 40 + 270,75) × 155

(60593 + 299.25 + 0,5 × 0) + 0,5(954 + 40 + 270,75)
= 2,4𝑀𝑃𝑎 

 Perante o resultado, conclui-se que as dimensões do reforço e do cordão de soldadura são 

adequadas. A preparação da abertura para ser soldada será feita de acordo com a Figura 33 e terá as 

seguintes dimensões: 

𝑡2 ≤ 3𝑡1  ⇔ 10 ≤ 3 × 3,4 ⇔ 10 ≤ 10,2 

 Definindo 𝛼 = 45°; 𝑏 = 2𝑚𝑚 ; 𝑐 = 2𝑚𝑚  

 A Figura 36 apresenta as dimensões obtidas. 

 

Figura 36 - Dimensões da flange cega do eixo da porta 
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3.5.5. Apoios 

 Como este autoclave é relativamente pequeno e leve, o posicionamento dos apoios não será um 

problema e não será também necessário o uso de anéis de reforço interiores na zona dos apoios. Se 

os seguintes pontos se verificarem, não será necessário fazer uma análise de momentos e forças de 

corte no reservatório. 

 

Figura 37 - Esquema de colocação de apoios [3] 

a) Não há pressão exterior (𝑃 ≥ 0) 

b) Densidade do fluido inferior a 1000𝑘𝑔/𝑚3  

8𝑘𝑔/𝑚3  ≤ 1000𝑘𝑔/𝑚3 

c) Material do reservatório com tensão de cedência superior a 130MPa 275𝑀𝑃𝑎 ≥ 130𝑀𝑃𝑎 

d) Eficiência de soldadura superior a 0,8 

e) 𝑎1 ≤ 0,5𝐷𝑖 ⇔ 𝑎1 ≤ 0,5 × 900 ⇔ 𝑎1 ≤ 450𝑚𝑚 

f) 𝐿 ≤ 𝐿𝑚á𝑥, a dimensão L apresenta-se na Figura 37. 

 

Figura 38 - Relação entre comprimento máximo, diâmetro e espessura do reservatório [3] 

 De acordo com o gráfico da Figura 38 para um diâmetro 900mm: 𝑒𝑛 = 4 e 𝐿𝑚á𝑥 = 9𝑚 

2 ≤ 9 

g) 𝑏1 ≥ 1,1√𝐷𝑖𝑒𝑛 ⇔ 𝑏1 ≥ 1,1√900 × 4 ⇔ 𝑏1 ≥ 66𝑚𝑚 
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Figura 39 - Representação de apoios e anéis de reforço [3] 

 Posto isto, o autoclave terá dois apoios que terão de cumprir a condição 𝑏1 ≥ 66𝑚𝑚, Figura 39. Na 

secção 3.6.3 foi conduzida uma análise de elementos finitos aos apoios de modo a verificar as suas 

dimensões. 

3.5.6. Análise de fadiga 

 A análise de fadiga é realizada, como referido anteriormente, de acordo com a norma EN 13445-3 

[3] de modo a se conseguir obter o número de ciclos máximos permitidos pelo reservatório. Para tal é 

necessário obter a constante de fadiga, C1, dependente dos tipos de soldadura do reservatório e que 

se encontra na Tabela 13. É necessário, igualmente, calcular a gama de tensões pseudo-elásticas, 𝛥𝜎, 

através da equação (29), que dependerá da pressão máxima suportada pelo reservatório, 𝑃𝑚á𝑥, da 

variação de pressão nos ciclos do autoclave, 𝛥𝑃, dos tipos de soldadura utilizados, 𝜂, e da tensão de 

cedência do material, 𝑓.  

𝛥𝜎 =
𝛥𝑃

𝑃𝑚á𝑥

. 𝜂. 𝑓 (29) 

 Este valor é posteriormente retificado pelos fatores de correção de espessura, 𝐶𝑒, e de temperatura, 

𝐶𝑇. 

𝛥𝜎∗ =
𝛥𝜎

𝐶𝑒. 𝐶𝑇

 (30) 

 Ficam, depois, reunidas as condições para se obter o número de ciclos de fadiga, 𝑁, através da 

equação (30): 

𝑁 =
𝐶1

(𝛥𝜎∗)3
 (31) 

 Foi conduzida uma análise ao reservatório para determinar o tempo de vida do autoclave, 

determinando o número máximo de ciclos. Recorreu-se à metodologia da norma. Foi primeiro calculada 

a gama de tensões pseudo-elásticas através da equação (28). 

𝛥𝜎 =
𝛥𝑃

𝑃𝑚á𝑥

. 𝜂. 𝑓 =
0,8

1,2
× 3 × 155 = 310𝑀𝑃𝑎 
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 Como nos ciclos de cura de materiais compósitos a pressão normalmente é de 7 bar, foi escolhido 

8 bar como valor máximo dos ciclos. O valor do fator de tensão, η, é obtido em função do método e 

zona de soldadura. De entre todas, e para simplificação, escolher-se-á a que apresenta o valor mais 

elevado de η para representar a análise de fadiga de todo o reservatório.  

 Apresentam-se na Tabela 11 os valores correspondentes a cada tipo de soldadura, na qual z é a 

respetiva eficiência da soldadura. 

Tabela 11 - Fator de tensão em função do tipo de soldadura [3]  

 

 Para o cálculo da correção da gama de tensões pseudo-elásticas, 𝛥𝜎∗, calculam-se os fatores de 

correção de espessura de parede, 𝐶𝑒, e de temperatura, 𝐶𝑇. Através da análise do gráfico da Figura 40 

o fator de correção de espessura assume o valor 𝐶𝑒 = 1 devido à espessura mínima de parede ser 

10mm. 

 

Figura 40 - Gráfico do fator de correção de espessura VS espessura da parede [3] 
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 Como o material do reservatório é austenítico, a equação que permite calcular o fator de correção 

de temperatura será: 

𝐶𝑇 = 1,043 − 4,3 × 10−4(0,75𝑇𝑚á𝑥 + 0,25𝑇𝑚𝑖𝑛) = 1,043 − 4,3 × 10−4(0,75 × 200 + 0,25 × 15) ≅ 0,977 

 A gama de tensões pseudo-elásticas corrigida será então: 

𝛥𝜎∗ =
𝛥𝜎

𝐶𝑒 . 𝐶𝑇

=
214

1 × 0,97
= 320 𝑀𝑃𝑎 

 Apresentam-se na Tabela 12  as soldaduras presentes no reservatório e a sua respetiva classe para 

obtenção dos valores das constantes da curva de fadiga: 

Tabela 12 - Classes de soldadura para obtenção das constantes da curva de fadiga [3]  

 

 Os valores da tensão limite de resistência e da constante da curva de fadiga vão corresponder à 

classe de soldadura mais baixa de todas as presentes no reservatório, e encontram-se assinalados na 

Tabela 13. 

Tabela 13 - Valores de tensão e constante de fadiga [3]  

 

Agora estão definidos todos os parâmetros para o cálculo do número máximo de ciclos 

admissíveis. Como 𝛥𝜎∗ > 𝛥𝜎𝐷, aplica-se a equação (31). 



 

 

- 50 - 

 

𝑁 =
𝐶1

(𝛥𝜎∗)3
=

5 × 1011

3203
= 15258 

 Deste número resulta, à taxa de uma utilização por dia, um tempo de vida de cerca de 40 anos. 

3.6.  Análise de elementos finitos 

 As análises de elementos finitos foram obtidas através do MEF disponível no software Solidworks. 

3.6.1.  Reservatório 

Foi conduzida uma análise estática a um reservatório com as dimensões obtidas pela norma 

utilizando elementos finitos tetraédricos, Figura 41. As condições de fronteira impostas foram: fixação 

radial na orla onde será soldado o anel dentado do reservatório e fixação na zona de soldadura dos 

apoios. Foi imposta uma pressão interior de 1,2MPa e como tal obteve-se uma tensão equivalente de 

Von Mises máxima de 90.2MPa, ou seja, um coeficiente de segurança de 
233

90.3
= 2,6 nestas condições. 

Este valor é superior ao da norma o que era expectável visto a análise da norma ser mais conservadora.  

 

Figura 41 - Análise do reservatório 

3.6.2. Sistema de fecho 

 Na análise conduzida à porta, Figura 42, foram aplicadas as mesmas condições do reservatório, 

1,2MPa. As condições de fronteira de fixação foram aplicadas na área dos dentes que estará em 

contacto com os dentes do anel do reservatório e na linha média do O-Ring. 

 Os resultados obtidos são menos elevados que os da norma, e, como seria de esperar, a tensão 

mais elevada ocorre na região da coroa do fundo copado que é a zona de transição entre a parte 

cilíndrica e a parte central do fundo copado. A tensão máxima apresenta um valor próximo da tensão 

máxima de cálculo utilizada na definição das dimensões da porta na secção 3.5.2. Esta análise permitiu 

obter, mais uma vez, uma tensão máxima abaixo da tensão de cedência do material à temperatura de 

análise.  

 Na análise ao anel do reservatório, Figura 43, foram aplicadas em cada dente as forças calculadas 

na secção 3.4.6, cerca de 58KN. O anel foi fixado na zona em contacto com o reservatório. Através da 

análise dos resultados, comprovou-se que os dentes de tranca estão sobredimensionados e suportarão 

a pressão máxima de cálculo. 
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Figura 42 – Análise dos dentes e da porta 

 

Figura 43 - Análise do Anel Exterior do Reservatório 

3.6.3. Apoios 

 Foi realizada uma análise estática aos apoios. As condições de fronteira impostas foram, como se 

pode observar na Figura 44, fixação na base do apoio e uma carga de 6300N aplicada no topo. Esta 

carga é causada pelo peso de todo o autoclave. O resultado obtido permite concluir que os apoios 

estão bem dimensionados e não cederão com o peso do autoclave. 

 

Figura 44 - Análise dos apoios 
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3.7.  Análise das soldaduras 

 Alguns elementos constituintes do autoclave, encontrados na dobradiça e na porta, são ligados 

através de soldadura. A metodologia utilizada para o dimensionamento das soldaduras que ligarão os 

componentes do autoclave é retirada do livro Mechanical Engineering Design [5], das várias análises 

presentes no livro são explicadas as análises de soldaduras sujeitas a tração e a flexão. 

 A Figura 45 representa uma soldadura de topo sujeita a forças de tração (à esquerda) e sujeita a 

forças de corte (à direita) ilustrando todas as dimensões necessárias ao cálculo da tensão de tração. 

 

Figura 45 - Exemplo de soldadura de topo, à tração e ao corte [5] 

 É de notar que o valor h não inclui o reforço. O reforço poderá ser desejado em certas aplicações, 

mas dá aso a concentrações de tensões no ponto A, caso existam cargas de fadiga é boa prática 

retificar o cordão de soldadura. 

 A Figura 46 apresenta um exemplo de uma soldadura de ângulo sujeita a forças de tração 

(esquerda) e sujeita a forças de corte (direita). 

 

Figura 46 - Exemplo de soldadura em ângulo, à tração e ao corte [5] 

 Para este modelo, a base para análise e dimensionamento de soldaduras é a equação (32). 

𝜏 =
𝐹

0,707ℎ𝑙
=

1,414𝐹

ℎ𝑙
 (32) 

 A Figura 47 apresenta um exemplo de uma viga soldada cuja soldadura se encontra sujeita a flexão 

devido à força F aplicada na extremidade oposta da viga. 

 

 

Figura 47 - Exemplo de soldadura sujeita a flexão [5] 
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 A força F origina uma reação de esforço transverso, V, e um momento fletor, M. Estas reações têm 

o seu máximo na zona de soldadura e criam tensões de corte primária e secundária, respetivamente. 

 As tensões de corte primária, 𝜏′, é obtida segundo a equação (33) e a secundária, 𝜏′′, é obtida 

através da equação (34). 

𝜏′ =
𝑉

𝐴
 (33) 

𝜏′′ =
𝑀𝑐

𝐼
 (34) 

Na qual A é a área da garganta de soldadura, c é a distância entre o centroide do grupo de 

soldaduras e o ponto que se pretende estudar e 𝐼 é o segundo momento de área. 

As soldaduras serão tratadas como linhas e não como áreas, esta simplificação fará com que o 

momento seja o mesmo, independentemente das dimensões das soldaduras. Assim sendo, como a 

largura de uma soldadura de ângulo é 0,707h, podemos relacionar I com Iu: 

𝐼 = 0,707ℎ 𝐼𝑢 (35) 

 A Tabela 14 apresenta as relações entre a geometria da soldadura e a área da garganta, a 

localização do centroide e o segundo momento de área unitário. 

Tabela 14 - Geometrias de soldadura e respetivas características [5]  
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3.7.1.  Soldadura do topo esquerdo da dobradiça 

 O conjunto da porta e restantes componentes perfazem um total de 95Kg de massa, que resulta em 

930N de força aplicada na soldadura do topo da dobradiça, Figura 48. Neste caso, são desprezados 

os momentos criados pela distância entre o centroide da soldadura e o eixo do centro de massa, visto 

serem coincidentes na afinação média da porta. 

 

Figura 48 - Representação da força aplicada no topo esquerdo da dobradiça e dimensões da soldadura 

𝜏 =
930

0,707 × 3 × (2 × 60)
= 3,65𝑀𝑃𝑎 

𝑛 =
𝜏𝑎𝑑𝑚

𝜏𝑚á𝑥

=
235

3,65
= 64 

 A força aplicada nesta soldadura é muito reduzida quando comparada com o comprimento dos 

cordões, daí ter-se obtido uma tensão máxima de apenas 3,65MPa e um coeficiente de segurança 

elevado de 64. 

3.7.2. Soldadura do topo direito da dobradiça 

 A força aplicada na soldadura do topo direito da dobradiça é de 930N à semelhança do caso anterior. 

Neste caso, porém, a soldadura está sujeita a flexão, Figura 49. Foi escolhida a geometria 1 da Tabela 

14. 

 

Figura 49 - Representação da força aplicada no topo direito da dobradiça e dimensões da soldadura 

F=930N 
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Área do cordão: 

𝐴 = 1,414 × ℎ × 𝑑 = 1,414 × 3 × 100 = 424,2𝑚𝑚2 

𝐼𝑢 =
𝑑3

6
=

1003

6
= 166666,7𝑚𝑚3 

𝐼 = 0,707 × ℎ × 𝐼𝑢 = 0,707 × 3 × 166666,7 = 353500𝑚𝑚4 

 Tensão de corte primária: 

𝜏′ =
𝑉

𝐴
=

930

424,2 × 10−6
≅ 2,2𝑀𝑃𝑎 

 Tensão de corte secundária: 

𝜏′′ =
𝑀 × 𝑐

𝐼
=

930 × 0,27 × 0,05

353500 × 10−12
≅ 35,5 𝑀𝑃𝑎 

𝜏 = √𝜏′2 + 𝜏′′2 = √2,22 + 35,52 = 35,6𝑀𝑃𝑎 

 Como a dobradiça é constituída por SR235, a tensão de cedência será essa 235MPa. 

 

𝑛 =
235

35,6
= 6,6 

 A soldadura apresenta um fator de segurança de 6,6, alto devido aos longos cordões que compõem 

esta soldadura. 

3.7.3. Soldadura da base da dobradiça 

 Para a análise desta soldadura, assumiu-se que apenas o momento criado pelo peso das portas e 

seus componentes era atuado na soldadura, Figura 50. Como segundo momento de área foi utilizada 

a geometria 6 da Tabela 14, que corresponde à linha projetada da soldadura no exterior do anel. 

Figura 50 - Representação da força aplicada no fundo da dobradiça e dimensões da soldadura 

𝐼𝑢 = 𝜋 × 𝑟3 = 𝜋 × 253 = 49087,4𝑚𝑚3 

𝐼 = 0,707 × ℎ × 𝐼𝑢 = 0,707 × 5 × 49087,4 = 173523,9𝑚𝑚4 

 Tensão de corte: 

𝜏 =
𝑀 × 𝑐

𝐼
=

930 × 0,32 × 0,025

173523,9 × 10−12
≅ 42,9 𝑀𝑃𝑎 

 Como este elemento está soldado ao anel que é feito de 16Mo3, a tensão de cedência será a de 

233MPa. 
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𝑛 =
233

42,9
= 5,4 

Considerando as aproximações que foram feitas, escolheu-se sobredimensionar o cordão de soldadura 

para 5mm e obter-se assim um fator de segurança elevado. 

 

3.7.4. Soldadura do braço da dobradiça 

 A soldadura do braço da dobradiça foi analisada assumindo que o braço não tem curvatura. Foi feita 

uma mudança de coordenadas de modo ao plano de soldadura ser 0º, visto que a força é aplicada a 

27º do plano. Na Figura 51 apresenta-se a força aplicada na soldadura dividida nas suas componentes 

normal e tangencial. 

 Apesar de o cordão de soldadura formar uma elipse, foi usado o segundo momento de área de um 

círculo de raio igual ao menor raio da elipse por motivos de simplificação, ou seja, a geometria 6 da 

Tabela 14. 

 

Figura 51 - Representação da força aplicada no braço da dobradiça e dimensões da soldadura 

 A força tangencial calcula-se através da análise da Figura 49: 

𝐹𝑇 = 𝐹𝑐𝑜𝑠27 = 930 × 𝑐𝑜𝑠27 = 828𝑁 

 

 A força normal e o momento por ela criado são dados por: 

𝐹𝑁 = 𝐹𝑠𝑖𝑛27 = 930 × 𝑠𝑖𝑛27 = 422𝑁 

𝑀 = 𝐹𝑁 × 𝑟 = 422 × 0,561 = 236,7 

 A área do cordão será dada por: 

𝐴 = ℎ𝑙 = 5 × 257,5 = 1287,5𝑚𝑚2 
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 Tensão de corte primária: 

𝜏′ =
𝑉

𝐴
=

828

1287,5 × 10−6
≅ 0,64𝑀𝑃𝑎 

 Tensão de corte secundária: 

𝐼𝑢 = 𝜋 × 𝑟3 = 𝜋 × 253 = 49087,4𝑚𝑚3 

𝐼 = 0,707 × ℎ × 𝐼𝑢 = 0,707 × 5 × 49087,4 = 173523,9𝑚𝑚4 

𝜏′′ =
𝑀 × 𝑐

𝐼
=

236,7 × 0,055

173523,9 × 10−12
≅ 75 𝑀𝑃𝑎 

𝜏 = √𝜏′2 + 𝜏′′2 = √0,642 + 752 = 75𝑀𝑃𝑎 

 Como a dobradiça é constituída por aço SR235 com tensão de cedência de 235MPa. 

 

𝑛 =
235

75
= 3,1 

 O fator de segurança obtido é elevado, apesar de terem sido feitas aproximações nos cálculos para 

que o seu valor diminuísse. 

3.7.5.  Soldadura da base de segurança 

 À semelhança do passo 3.4.5, a força máxima exercida é de 3729N e será essa força que a 

soldadura terá de suportar. Esta análise, ilustrada na Figura 52, foi simplificada ignorando a curvatura 

da superfície em contacto com a porta. Foi selecionada a estrutura 5 da Tabela 14. 

 

Figura 52 - Representação da força aplicada no braço de tranca e dimensões da soldadura 

 Área do cordão 

𝐴 = 1,414 × ℎ × (𝑏 + 𝑑) = 1,414 × 6 × (10 + 50)  = 509𝑚𝑚2 

𝐼𝑢 =
𝑑2

6
(3𝑏 + 𝑑) =

502

6
(3 × 10 + 50) = 33333,3𝑚𝑚3 

𝐼 = 0,707 × ℎ × 𝐼𝑢 = 0,707 × 6 × 33333,3 = 141400𝑚𝑚4 

 Tensão de corte primária: 

𝜏′ =
𝑉

𝐴
=

3729

509 × 10−6
≅ 7,32𝑀𝑃𝑎 
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 Tensão de corte secundária: 

𝜏′′ =
𝑀 × 𝑐

𝐼
=

3729 × 0,095 × 0,025

141400 × 10−12
≅ 62,6 𝑀𝑃𝑎 

𝜏 = √𝜏′2 + 𝜏′′2 = √7,322 + 62,62 = 63𝑀𝑃𝑎 

 Como o braço está soldado à porta, a tensão de cedência será a menor dos dois componentes que 

é a da porta: 233MPa. 

𝑛 =
233

63
= 3,7 

 A soldadura apresenta um fator de segurança de 3,7, um valor alto que se justifica visto ser um 

componente de segurança critico. 

3.7.6. Soldadura do braço da tranca 

 A força máxima que será aplicada no braço ocorrerá quando a porta estiver fechada e o cilindro 

continuar a aplicar a força de fecho. Admitiu-se que a direção da força seria tangente à circunferência 

da trajetória para simplificação de cálculo, Figura 53. Foi usada a geometria 5 da Tabela 14. 

 

Figura 53 - Representação da força aplicada no braço de fecho e dimensões da soldadura 

 Área e inércia do cordão de soldadura: 

𝐴 = 1,414 × ℎ × (𝑏 + 𝑑) = 1,414 × 6 × (10 + 70)  = 678,72𝑚𝑚2 

𝐼𝑢 =
𝑑2 × (3𝑏 + 𝑑)

6
=

702 × (3 × 10 + 70)

2
= 81666,7𝑚𝑚3 

𝐼 = 0,707 × ℎ × 𝐼𝑢 = 0,707 × 6 × 81666,7 = 346430𝑚𝑚4 

 Tensão de corte primária: 

𝜏′ =
𝑉

𝐴
=

3117

678,72 × 10−6
≅ 4,59 𝑀𝑃𝑎 

 Tensão de corte secundária: 

𝜏′′ =
𝑀 × 𝑐

𝐼
=

3117 × 0,2 × 0,035

346430 × 10−12
≅ 62,98 𝑀𝑃𝑎 

𝜏 = √𝜏′2 + 𝜏′′2 = √4,62 + 62,982 = 63,16𝑀𝑃𝑎 

𝑛 =
235

63,16
= 3,7 

 

F=3117N 
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3.7.7. Soldadura do batente 

 O batente servirá para limitar o curso de fecho da porta de modo a que a porta fique na posição 

correta e a tranca de segurança fique com os furos alinhados. A força máxima que o batente terá de 

suportar é calculada à semelhança do passo 3.4.5, mudando a distância ao eixo de rotação, Figura 54. 

∑ 𝑀 = 0 ⇔ 3117 × 640 = 𝐹 × 485 ⇔ 𝐹 ≅ 4113𝑁 

 

Figura 54 - Representação da força aplicada no batente e dimensões da soldadura 

𝜏 =
√2𝐹

ℎ𝑙
=

√2 × 4113

4 × (15 + 15)
= 48,5𝑀𝑃𝑎 

𝑛 =
𝜏𝑎𝑑𝑚

𝜏𝑚á𝑥

=
233

48,5
= 4,8 

 A soldadura apresenta um coeficiente de segurança elevado, que se justifica pela função da peça 

soldada que terá de fazer de batente a cada fecho da porta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F=4113N 
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4. Solução encontrada 

 A solução encontrada está ilustrada em corte na Figura 55 . Encontram-se identificadas as diferentes 

partes constituintes do autoclave. 

 

Figura 55 - Autoclave, solução encontrada 

 O autoclave cumpre com os requisitos e constrangimentos do projeto e tem como principais 

características: 

• Peso: 750Kg 

• Largura máxima: 1,3m 

• Comprimento máximo: 2,5m 

• Altura: 1,8m 

• Volume interior: 1,1m3 

• Volume Útil: 0,6 m3 

4.1. Funcionamento Mecânico 

 Na posição da Figura 56, o autoclave encontra-se aberto e pronto a ser carregado. Os limitadores 

de curso da porta, mostrados em detalhe, garantem que esta não rode enquanto aberta e que fique 

com o braço de fecho próximo da posição do olhal do cilindro de fecho. 

 A base do cilindro apresenta dimensões que garantem que este possa fazer o seu curso e fechar a 

porta ficando sempre numa posição próxima para encaixar facilmente no eixo de fecho. 

Circulação de Ar 
Reservatório 

Porta 

Dobradiça 

Tranca de segurança 

Tranca 

Resistências 

Aquecimento 

Serpentina 

Arrefecimento 
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Figura 56 - Funcionamento mecânico com a porta aberta 

 Para fechar a porta é necessário encaixar o eixo de fecho no olhal do cilindro, o olhal dispõe de uma 

pega para facilitar o alinhamento, Figura 57. Após estarem encaixados, dever-se-á colocar a cavilha 

para que não se desacoplem no movimento de fecho. Na altura de encostar a porta, o cilindro está 

fechado e tem folga angular para ambos os lados de modo a ser fácil encaixá-lo na porta.  

 

 

Figura 57 - Funcionamento do encaixe para encostar a porta e fechar 

 É ainda de notar que, nesta altura, os dentes da porta entram folgados por entre os dentes do anel 

do reservatório, devido à folga da base do cilindro enquanto fechado já referida anteriormente.  

Limitadores de curso 

Base do cilindro Cilindro de fecho 

Braço de fecho 
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 É também importante realçar que, caso a porta não esteja bem encostada ao O-Ring na altura de 

fecho, o raio dos dentes fará com que seja igualmente fechada, Figura 58. De modo a que o movimento 

seja suave, o cilindro possuirá reguladores de caudal para fechar e abrir a porta. 

Figura 58 - Funcionamento e facilidade do fecho 

Após o cilindro de tranca avançar, os dentes da porta ficarão sobrepostos aos do reservatório. O 

batente de fim de curso da porta garantirá que os dentes ficarão sobrepostos e que o veio e o furo da 

tranca fiquem concêntricos. Estes elementos são apresentados na Figura 59. 

 

Figura 59 - Funcionamento da tranca de segurança 

 O cilindro de tranca de segurança poderá, então, avançar e garantir que a porta não mais abrirá 

sem que esteja antes recuado. 

Batente 

Cilindro de tranca 

Veio da tranca 

Furo da tranca 
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4.2. Circuito Eletrónico 

 O circuito eletrónico foi elaborado tendo em conta todas as necessidades do autoclave. O circuito é 

então responsável por: 

• Permitir a abertura, fecho e tranca de segurança do autoclave 

• Permitir o controlo de pressão e temperatura no interior do autoclave  

• Garantir medidas de segurança do equipamento 

• Permitir uma interface completa para o uso do autoclave 

De modo a projetar o circuito, foram selecionados os equipamentos eletrónicos disponíveis no 

distribuidor RS Amidata e na Misumi, outros não disponibilizados foram selecionados diretamente do 

fornecedor.  

4.2.1. Controlador 

 De modo a controlar todos os equipamentos elétricos e eletrónicos, foi escolhida uma Raspberry pi 

3, Figura 60. Este controlador tem como principais características: 

• SoC: Broadcom BCM2837B0 quad-core A53 

(ARMv8) 64-bit @ 1.4GHz 

• GPU: Broadcom Videocore-IV 

• RAM: 1GB LPDDR2 SDRAM 

• Networking: Gigabit Ethernet (via USB 

channel), 2.4GHz and 5GHz 802.11b/g/n/ac 

Wi-Fi 

• Bluetooth: Bluetooth 4.2, Bluetooth Low 

Energy (BLE) 

• Storage: Micro-SD 

• GPIO: 40-pin GPIO header, populated 

• Ports: HDMI, 3.5mm analogue audio-video 

jack, 4x USB 2.0, Ethernet, Camera Serial 

Interface (CSI), Display Serial Interface (DSI) 

• Dimensions: 82mm x 56mm x 19.5mm, 50g 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 - Esquema do controlador 
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 De modo a proteger o controlador de voltagens vindas dos relés e de modo a amplificar os sinais 

vindos da Raspberry pi é usado um conjunto de transístores Darlington ULN2803A. Na Figura 61 

apresentam-se as ligações deste módulo ao controlador Raspberry pi, os sinais de saída vão ser 

requisitados pelos diversos relés do circuito e vão ser detalhados nas secções seguintes. 

 

Figura 61 - Esquema e ligações do conjunto de transístores 

 A Tabela 15 apresenta os custos inerentes ao controlador. 

Tabela 15 - Componentes do controlador 

Designação Fornecedor Referência Quantidade Preço unitário Preço total 

Raspberry Pi3 RS Amidata 896-8660 1 30,19€ 30,19€ 

Ecrã Táctil RS Amidata 899-7466 1 57,7€ 57,7€ 

ULN2803A RS Amidata 714-1167 1 0,40€ 0,40€ 

 Total 88,29€ 

4.2.2. Abertura, fecho e tranca de segurança 

 Os cilindros de fecho e tranca do autoclave são atuados pelas electroválvulas L3 e L4 

correspondentes às electroválvulas 8 e 10 do circuito pneumático. Essas electroválvulas são, por sua 

vez, atuadas pelos relés SPDT: RY11 e RY12, atuados diretamente pelo Raspberry pi após o sinal 

passar pelo conjunto de transístores Darlington ULN2803A, que visa permitir uma maior passagem de 

corrente sem danificar o controlador. 

 A parte do circuito responsável pela atuação dos cilindros é apresentada na Figura 62. 

 

Figura 62 - Esquema do circuito responsável pela atuação dos cilindros 

 Para confirmar os fins de curso dos cilindros foram usados os sensores S7, S8, S9 e S10, 

alimentados pela fonte de 24V que, quando atuados, atuam os relés RY7, RY8, RY9 e RY10 que 
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transmitem a informação ao controlador. Antes de cada relé há um transístor JFET que funciona como 

um limitador de corrente, visto os relés selecionados apenas suportarem uma corrente máxima de 

100mA. 

 A parte do circuito responsável pelos sinais dos sensores apresenta-se na Figura 63. 

 

Figura 63 - Esquema do circuito responsável pela verificação dos sensores de fim de curso dos cilindros 

 Apresenta-se na Tabela 16 uma estimativa de custos dos componentes eletrónicos necessários, de 

notar que as electroválvulas serão contabilizadas no circuito pneumático. 

Tabela 16- Componentes dos sistemas de fecho e tranca 

Nº Designação Fornecedor Referência Qnt 
Preço 
unitário 

Preço 
total 

RY11, RY12 Relé SPDT RS Amidata 818-4244 2 5,75€ 11,5€ 

S7, S8, S9, S10 
Sensor 
Magnético 

RS Amidata 161-782 4 34,02€ 136,08€ 

Q1, Q2, Q3, Q4 
Transistor 
JFET 

RS Amidata 806-1741 4 0,49€ 1,96€ 

RY7, RY8, RY9, 
RY10 

Relé SPNO RS Amidata 922-1843 4 14,59€ 58,36€ 

 Total 207,9€ 
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4.2.3. Controlo de pressão 

 Para realizar o controlo de pressão no interior do reservatório existem duas electroválvulas, uma de 

pressurização ligada ao compressor, L1, e uma de despressurização para a atmosfera, L2, elementos 

2 e 4, respetivamente, do circuito pneumático. Ambas as electroválvulas possuem um díodo flyback de 

modo a se proteger o circuito aquando da desenergização das mesmas. Estas são atuadas pelos relés 

RY5 e RY6 respetivamente, que, por sua vez, são atuados pelo controlador, passando o sinal pelo 

conjunto de transístores Darlington ULN2803. Este sistema encontra-se esquematizado na Figura 64. 

 

 

Figura 64 - Esquema do circuito responsável pela pressurização do reservatório 

 O sensor de pressão encontra-se no topo do reservatório e comunicará com o controlador de modo 

a que este consiga realizar o controlo da pressão no interior do reservatório, de acordo com a 

especificação fornecida pelo utilizador. Para que esta comunicação seja possível é usado um conversor 

de sinal analógico para digital, U4. Este sistema encontra-se esquematizado na Figura 65. 

 

Figura 65 - Esquema do circuito responsável pela leitura dos sensores de pressão 

 De modo a ligar as bombas de vácuo, M1 e M2, que ajudarão à cura dos materiais, selecionou-se 

o relé RY3, Figura 66. 
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Figura 66 - Esquema do circuito responsável pelas bombas de vácuo 

 Apresenta-se na Tabela 17 a lista de componentes necessários ao controlo de pressão no interior 

do autoclave, bem como o seu preço. De notar que as eletroválvulas e os sensores de pressão serão 

contabilizados no circuito pneumático. 

Tabela 17 - Componentes do sistema de controlo de pressão 

Nº Designação Fornecedor Referência Qnt Preço unitário Preço total 

RY5, RY6 Relé SPNO RS Amidata 736-0873 2 30,1€ 60,2€ 

D1, D2 Diodo  RS Amidata 354-4913 2 1,32€ 2,64€ 

R6 Sensor de Vácuo RS Amidata 914-8322 1 119,4€ 119,4€ 

U4 Conversor 
Analógico-digital 

RS Amidata 669-6064 1 2,19€ 2,19€ 

RY3 Relé  RS Amidata 888-7369 1 35,86€ 35,86€ 

M1, M2 Bomba de vácuo Pólo Zero Wigam 
WP8DE/V 

2 257,25€ 514,5€ 

 Total 732,15€ 

4.2.4. Controlo de temperatura 

 Para realizar o controlo de temperatura no interior do reservatório o relé RY1, quando atuado pelo 

controlador deixa passar alimentação às resistências, levando, assim, ao aquecimento do interior do 

autoclave. O relé RY2 é responsável pelo motor que gira a ventoinha, permitindo, então, que haja uma 

dispersão uniforme de calor em todo o reservatório. 

 O RY4 controla a electroválvula de entrada de água na serpentina que fará arrefecer o reservatório. 

Existe um díodo de flyback de modo a proteger-se o circuito quando a electroválvula é desenergizada. 

O sinal do controlador passa pelo conjunto de transístores Darlington ULN2803 de acordo com a Figura 

61 e daí para os relés. Este sistema encontra-se esquematizado na Figura 67. 
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Figura 67 - Esquema do circuito responsável pelo aquecimento e arrefecimento do autoclave 

 O autoclave dispõe de três termopares que comunicarão com o controlador de modo a este poder 

fazer a gestão da utilização das resistências, permitindo alcançar a curva de temperatura especificada 

pelo utilizador. Estes termopares têm também um conversor de sinal analógico para digital para uso 

específico com termopares do K, Figura 68. 

 

Figura 68 - Esquema do circuito responsável pela leitura dos termopares 

 Segue-se a lista de componentes na Tabela 18. 

Tabela 18 - Componentes do sistema de controlo de temperatura 

Nº Designação Fornecedor Referência Qnt 
Preço 
unitário 

Preço total 

M3 Motor 1.5cv Universal Motors BF31C-B5 90 S4 1 85€ 85€ 

R1, R2, R3, 
R4, R5 

Resistência RS Amidata 374-2319 5 50,85€ 254,25€ 

L8 Electroválvula RS Amidata 370-0107 1 59,26€ 59,26€ 

D3 Diodo RS Amidata 157-4625 1 0,916€ 4,58€ 

RY1 Relé RS Amidata 888-7381 1 53,78€ 53,78€ 

RY2, RY4 Relé  RS Amidata 888-7369 2 35,86€ 71,72€ 

U1, U2, U3 Amplificador RS Amidata 791-6444 3 22,44€ 67,32€ 

T1, T2, T3 Termopar RS Amidata 872-2565 3 22,32€ 66,96€ 

 Total 658,29€ 
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4.2.5. Quadro Elétrico 

 Há todo um conjunto de componentes que são necessários para garantir o funcionamento e a 

segurança dos equipamentos eletrónicos. Os disjuntores foram dimensionados de acordo com a 

corrente que os atravessa. As fontes foram sobredimensionadas de modo a permitirem upgrades que 

eventualmente se queiram acrescentar no futuro. A Tabela 19 apresenta a lista destes equipamentos. 

Tabela 19 - Componentes do quadro elétrico 

Designação Fornecedor Referência Qnt 
Preço 
unitário 

Preço total 

Quadro Elétrico RS Amidata 707-9145 1 101,17€ 101,17€ 

Disjuntor Geral RS Amidata 124-3041 1 20,66€ 20,66€ 

Disjuntor do compressor RS Amidata 746-8113 1 12,52€ 12,52€ 

Disjuntor das resistências RS Amidata 922-6911 1 29,99€ 29,99€ 

Disjuntor do motor e 
Bombas de vácuo 

RS Amidata 489-6625 2 15,11€ 30,22€ 

Disjuntor comum RS Amidata 825-5589 1 10,22€ 10,22€ 

Fonte 24V RS Amidata 896-2252 1 46,44€ 46,44€ 

Fonte 5V RS Amidata 923-6576 1 100,94€ 100,94€ 

 Total 341,94€ 

4.2.6. Programa 

 Um dos requisitos para o funcionamento do autoclave será poder controlar o ciclo de pressão e 

temperatura. Para o efeito, será necessário que o utilizador introduza os dados necessários ou que 

carregue um ficheiro/tabela com os valores de temperatura e pressão ao longo do tempo (patamares). 

O programa terá de ter definidos os declives máximos de pressão e temperatura e verificar se os dados 

do ficheiro estão dentro desses intervalos. O utilizador poderá também escolher qual a precisão do 

controlo (5% por omissão). 

 Algoritmo: 

1. Esperar pela confirmação do utilizador e pela pressão na linha do compressor para fechar 

a porta e trancar. 

2. Verificar que os sensores de avanço dos cilindros estão atuados e que a válvula manual se 

encontra fechada. 

3. Esperar pela confirmação do utilizador para iniciar o ciclo. 

4. Iniciar o cronómetro, ligar as bombas de vácuo. 

5. Realizar o controlo de pressão e temperatura. 

6. Esperar que o ciclo acabe e que a temperatura e pressão estejam abaixo do ponto de 

segurança. 

7. Desligar os motores. 

8. Esperar pela confirmação do utilizador para destrancar e abrir a porta. 
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4.3. Circuito pneumático 

 O circuito pneumático está ilustrado na Figura 69 e terá as seguintes funções: 

• Abrir e fechar a porta do autoclave (8) (9), movimento lento e controlado (12) 

• Trancar e destrancar a porta do autoclave (10) (11) 

• Pressurizar o circuito (1) 

• Pressurizar o autoclave (2) e despressurizar o mesmo (4)(6) 

• Controlar a pressão no interior (3) 

• Impedir que a pressão interior supere os 10 bar (7) 

 

Figura 69 - Esquema do circuito pneumático 

 Apresenta-se a lista de peças do circuito e o seu respetivo preço na Tabela 20. 

Tabela 20 - Componentes do circuito pneumático 

Nº Designação Fornecedor Referência Qnt. Preço 
unitário 

Preço 
total 

1 Compressor Etopi F148305000 1 817,2€ 817,2€ 

2,4 Electroválvula SMC 2/2 NC RS Amidata 840-7058 2 39,45€ 78,9€ 

3 Sensor de pressão Macsensor 
Technologies 

P20T 2 354€ 708€ 

5 Silenciador RS Amidata 176-2221 1 14,61€ 14,61€ 

6 Válvula manual Misumi BSFFA8A 1 13,1€ 13,1€ 

7 Válvula de segurança Etopi VS12C10 1 18,1€ 18,1€ 

8, 10 Electroválvula 5/3 RS Amidata 703-6637 2 128,69€ 257,38€ 

9 Cilindro de fecho Misumi MSPCB20-100 1 52,7€ 52,7€ 

11 Cilindro de tranca SMC CP96SDD63-
170C-M9PL 

1 138,2€ 138,2€ 

12 Regulador de Caudal RS Amidata 145-3726 2 14,38€ 28,76€ 

 Total 2128€ 

1 

2 
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4.4. Montagem e fabrico da estrutura 

 Estando o autoclave projetado, elaborou-se um plano para o seu fabrico, seguindo as orientações 

da norma e dos desenhos técnicos. 

4.4.1. Fabrico do reservatório 

 Dever-se-á começar por preparar a chapa de 2851mm por 1400mm com 10mm de espessura, que 

será calandrada de modo a formar a parede do reservatório. Antes de calandrada deverão ser feitos os 

chanfros para receber o material de adição nas soldaduras governantes. O desalinhamento entre as 

duas extremidades da calandra, bem como o alinhamento entre o fundo copado e a virola, não poderão 

exceder 1mm de acordo com a Tabela 21, esta tolerância é ilustrada na Figura 70. 

Tabela 21 - Desalinhamento máximo permitido em função da espessura da parede [42] 

 

 

Figura 70 - Alinhamento de superfícies para soldadura [42] 

 Após a realização da soldadura longitudinal da virola soldar-se-lhe-á o fundo copado como 

esquematizado na Figura 71. 

 

Figura 71 - Soldaduras governantes 

 Poder-se-ão, então, fazer os furos para as mangas roscadas bem como os seus respetivos 

escareados para receber a soldadura. Posteriormente dever-se-ão soldar as mangas como ilustrado 

na Figura 72. 
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Figura 72 - Soldadura das mangas 

 Separadamente, soldam-se os subconjuntos do suporte do motor e dos apoios de acordo com o 

desenho técnico. 

 Finalmente, colocar-se-á o reservatório em cima dos apoios, verificando que a soldadura longitudinal 

da virola se encontra virada para baixo e centrada com os apoios, restando apenas soldar estes 

componentes, Figura 73. 

 

Figura 73 - Soldadura dos apoios e suporte do motor 

 Para finalizar, colocar-se-ão as cantoneiras que servirão para o carregamento de materiais no 

interior do autoclave, Figura 74. 
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Figura 74 - Soldadura das cantoneiras de apoio à cura 

4.4.2. Fabrico do sistema de fecho 

 Para o fabrico da porta, dever-se-á começar pela furação da abertura e soldadura da respetiva 

flange cega, garantindo concentricidade. Seguidamente soldar-se-á o anel dentado da porta, Figura 75. 

 

Figura 75 - Soldadura do anel dentado da porta e flange de rotação 

 Devem também ser soldados os subconjuntos da dobradiça e montados os rolamentos, Figura 76.  
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Figura 76 - Soldadura e montagem da dobradiça 

 Após este conjunto estar completo, deve-se colocar a porta no anel dentado do reservatório de 

modo a ficarem no mesmo plano. Seguidamente, dever-se-á acoplar a dobradiça à porta e soldar a 

outra extremidade da dobradiça ao anel, dando primeiramente pequenos pingos de solda, ajeitando o 

conjunto todo para que não haja esforços que permitam o desvio da porta e, somente depois, soldar o 

cordão de acordo com o desenho técnico, Figura 77. 

 

Figura 77 - Soldadura e acoplamento da porta e dobradiça 

 Poder-se-á agora soldar o braço da tranca de segurança à porta e o apoio do respetivo cilindro ao 

anel dentado do reservatório. Com este conjunto soldado, pode-se também proceder à soldadura do 

batente de fim de curso da porta. Finalmente, solda-se o limitador de rotação esquerdo com alguma 
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folga da posição fechada. A pega e o limitador de rotação direito deverão ser soldados com a porta 

rodada na posição de abertura. Estas operações encontram-se assinaladas na Figura 78. 

 

Figura 78 - Soldadura da tranca de segurança, batente de fim de curso, limitadores de rotação e pega da porta 

4.4.3. União do sistema de fecho ao reservatório 

 Após todos os componentes estarem devidamente soldados, proceder-se-á à montagem do sistema 

de fecho no reservatório. Será necessário elevar o sistema de fecho e colocá-lo na parte frontal do 

reservatório à distância especificada, garantindo que o eixo da dobradiça está vertical, e, 

posteriormente, soldar o anel de acordo com o desenho técnico, Figura 79. 

 

Figura 79 - Colocação do sistema de fecho no reservatório 

 Dever-se-á montar o cilindro de fecho e a sua respetiva ponteira no apoio dianteiro do autoclave. O 

próximo passo será colocar o veio de fecho na ponteira do cilindro, rodar a porta para a posição de 

abertura, só então se deverá soldar o braço de fecho à porta, Figura 80. 
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Figura 80 - Soldadura e posicionamento do sistema de fecho 

 Finalmente, é necessário que a porta esteja alinhada com o reservatório. Todavia, ainda mais 

importante que a concentricidade entre a porta e o reservatório, é a concentricidade do veio de tranca 

com o furo do braço de tranca. Para tal, existem estes dois sistemas de afinação ilustrados na Figura 

81 que permitirão alinhá-la: 

• Apertando a porca M36 (a verde) do topo da dobradiça, chegar-se-á a porta para cima, 

enquanto desapertando se estará a chegar a porta para baixo. 

• Apertando o eixo de rotação da porta (a vermelho), a dobradiça será forçada a rodar, desviando 

consequentemente a porta para a esquerda, caso se desaperte o eixo de rotação a porta será 

desviada para a direita.  

 De notar que, depois destas afinações, deverão ser apertadas as respetivas contraporcas para que 

não desafinem apenas com o abrir e fechar da porta. 

 

Figura 81 - Afinação da porta e tranca de segurança 
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4.4.4. Montagem dos equipamentos mecânicos e elétricos 

 Completando todas as soldaduras, resta isolar o reservatório. O isolamento será colado às paredes 

interiores do autoclave e terá de ocupar a maior área possível de modo a criar o melhor isolamento. 

Deverá ser usada uma cola que aguente temperaturas de pelo menos 200ºC, como tal foi escolhida a 

a cola de resina epoxy DP760 com referência RS 458-7292. Finalizando este passo, restará montar os 

componentes mecânicos e eletrónicos. 

 Primeiramente, dever-se-ão colocar o rolamento e o selo de pressão no suporte do motor e colocar 

o freio do rolamento. Após esta montagem, o veio deve ser colocado no rolamento e, estando então no 

sítio, a ventoinha ser-lhe-á acoplada através de chaveta e perno. 

 Estando a ventoinha no local indicado, montar-se-á o acoplamento do veio, bem como o motor, tal 

como ilustrado na Figura 82. 

 

Figura 82 - Montagem do sistema de circulação de ar 

 Poderá, agora, ser montado o suporte das resistências com estas já aparafusadas e conectadas 

entre si, poderá igualmente ser montada a serpentina de arrefecimento e todos os acessórios e 

componentes elétricos e pneumáticos, Figura 83. 

 

Figura 83 - Montagem dos sistemas de aquecimento e arrefecimento 
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4.5. Estimativa de custos  

 A última etapa consistiu numa estimativa dos custos de fabrico da estrutura e dos restantes sistemas 

e componentes de atuação e medição. 

 Para se ter uma noção realista do custo do autoclave, incluindo mangas, porta, dobradiça e apoios, 

foram pedidas várias cotações a diferentes empresas. A mais favorável provém de uma empresa 

alemã, a Scholz, pelo que o montante pedido será usado para a estimativa apresentada na Tabela 22. 

Tabela 22 - Estimativa de custos 

Designação Fornecedor Referência Qnt. Preço 
unitário 

Preço 
total 

Corpo do Autoclave Scholz S200023 IST 1 20.000€ 20.000€ 

Circuito Pneumático - - 1 2130€ 2130€ 

Circuito Eletrónico - - 1 1686,63€ 1686,63€ 

Selo de Pressão 
Rolamento 

SKF Rotary Seal R01-F 25x37x7 
SKF Ecoflon 4 / FPM75 / 
1.4310 

1 50€ 50€ 

O-Ring Shijiazhuang 
beike sealing 
technology 
co.,ltd. 

O-Ring 890×12FFKM75  1 214€ 214€ 

Selo Passagem Conax 
Technologies 

PG2-187-A-T 3 42€ 126€ 

Selo Passagem Conax 
Technologies 

PG4-320-A-T 2 100€ 200€ 

Rolamento 25x47x12 Misumi B7005-DF 2 27,6€ 55,2€ 

Freio Misumi RTWS47 1 3,75€ 3,75€ 

Rolamento 55x90x18 Misumi 6811ZZ 1 19,78€ 19,78€ 

Rolamento 50x70x14 Misumi 51110 1 13,88€ 13,88€ 

Rolamento 65x90x18 Misumi 51113 1 20,61€ 20,61€ 

Rolamento 55x72x9 Misumi 6811ZZE 1 16,52€ 16,52€ 

Porca M24x2 Misumi HNT3-SUS-MSS24 1 1,98€ 1,98€ 

Porca M36x2 Misumi F453650 2 21,30€ 42,60€ 

Acoplamento 24-25 Misumi SCPS55-24-25 1 56,7€ 56,7€ 

Manipulo  Misumi GRAMS8 1 5,9€ 5,9€ 

Cavilha Misumi BLPS6-50 1 13,1€ 13,1€ 

Cabo 12AWG RS Amidata 841-7471 25m 165,37€ 165,37€ 

Ficha  RS Amidata 382-6158 1 3,13€ 3,13€ 

Isolamento LeRoy Merlin 14607656 4m2 5,19€ 20,76€ 

Cola para Isolamento RS Amidata 458-7292 4 33,56€ 134,24€ 

Ventoinha Punker HLR70 450x125 R-E 1 140€ 140€ 

Tomada de engate 
rápido 

Etopi E19214 20 17,22€ 344,4€ 

Ponteira de engate 
rápido 

Etopi E27114A 20 1,968 39,36€ 

Tubo de vácuo Misumi SFT0640-20-C-L10 20m 74,09€ 148,1€ 

União 6-1/4 Misumi N-6X4-PT1/4-SUS 20 11,72€ 234,4€ 

Válvula Manual 1/4 Misumi BSFFA8A 1 13,1€ 13,1€ 

União 1/4-1/4 Misumi SGPNRJ8A 1 1,4€ 1,4€ 

 Total 25.680€ 
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5. Conclusões e desenvolvimentos futuros 

 Apresenta-se nesta tese o dimensionamento e conceção de um autoclave capaz de cumprir os 

requisitos e constrangimentos do projeto. Os componentes mais críticos foram analisados e foi 

verificado o seu correto desempenho.  

 Ao custo total estimado deverão ser adicionados os valores de transporte, instalação e mão de obra. 

Mesmo com estes acréscimos o custo do autoclave não superará os 30 000€ impostos nas 

especificações de projeto. 

 A manutenção deste autoclave prender-se-á com a lubrificação dos rolamentos, tendo em especial 

atenção aos rolamentos da ventoinha. O veio da ventoinha deverá ser lubrificado na zona do selo para 

aumentar a longevidade do mesmo. Tanto o O-Ring como os dentes de fecho deverão ser lubrificados 

uma vez por mês de modo a garantir o bom funcionamento da porta e a longevidade do O-Ring. 

 Para desenvolvimentos futuros ficará em aberto criar um tabuleiro de carga para os materiais que 

se vão produzir no autoclave. O autoclave está preparado para usar 20 sacos de vácuo 

simultaneamente, estes não foram incluídos nos custos do projeto. Se for necessário melhorar a 

circulação do ar no interior do autoclave, é possível criar um sistema de conduta para conduzir o ar de 

um extremo para o outro do autoclave, de modo a melhorar a eficiência do sistema. 

 O autoclave foi projetado nesta tese para ser usado com um compressor de 10bar, mas caso se 

pretenda usar uma linha de ar comprimido, esta terá de garantir no mínimo 7bar de pressão para fechar 

a porta. 

 Para concluir, os objetivos estipulados no início desta dissertação foram cumpridos, no final obteve-

se um autoclave capaz de suportar 8bar de pressão e 180ºC de temperatura. 
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7. Anexos 

 

Anexo A – Distância entre superfícies em contacto com o O-Ring 

 

 

Anexo B – Dimensões e textura da ranhura 

 

 

 

 

Anexo C – Matriz de seleção de rolamentos SKF 
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Anexo D – Dimensões do selo rotativo 

 

 

Anexo E – Desenhos Técnico
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