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Resumo: Verificar a capacidade de medição dos 

parâmetros necessários para o desenvolvimento de um 

dinamômetro de acionamento hidráulico para 

amortecedores do tipo estrutural. Os parâmetros 

avaliados são de características construtivas, usual, e 

teórica. Na característica construtiva foi levado em 

consideração à disposição e interação dos elementos, na 

usual a acomodação do amortecedor e interpretação da 

Norma [1] e na teórica o mecanismo de acionamento e a 

construção de gráficos a partir dos dados coletados. 

1. Introdução 
Os amortecedores são empregados para 

dissipar energia acumulada na mola e provocada por 

esforços externos no movimento vertical do corpo ou 

rodas provindos de terrenos irregulares.  

Nos testes em equipamentos, existem três 

tipos: Testes para medir desempenho, que podem ser 

usados para agrupar pares de mesma característica de 

trabalho, testes para verificar a durabilidade, que são 

para garantir a vida útil do amortecedor e além de 

necessários no desenvolvimento de novos materiais de 

construção mecânica ou processos de fabricação dos 

amortecedores e testes para modelo teórico, que são 

utilizados para comprovar métodos de análise e garantir 

a confiabilidade nas etapas de projeto de cada 

componente e no amortecedor completo [2]. Os testes 

em equipamentos também podem se diferenciar quanto 

ao ensaio, podendo ser cíclico ou transiente. 

A vantagem de testar um amortecedor separado 

do conjunto suspensão é que a influência inercial e 

elástica dos componentes pode ser dispensada na 

somatória das forças. Essa vantagem pode ser 

comprovada pela seguinte equação: 
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 Os equipamentos empregados na execução 

desses testes se diferenciam quanto ao mecanismo de 

acionamento: mecânico, eletromagnético e hidráulico.  

2. Metodologia 
A estrutura metálica do dinamômetro foi 

construída de perfil retangular 50x30x2 (mm), na sua 

concepção foi levado em consideração o cuidado para 

que o esforço externo não gerasse momento fletor  

(esforço interno solicitante), parâmetro construtivo. 

Na montagem do amortecedor garantiu-se 

também que o curso do mesmo seja ensaiado na sua 

região central, parâmetro usual. 

E utilizaram-se equipamentos de aquisição e 

leitura de dados para que possam ser construídos os 

gráficos, parâmetro teórico. 

3. Resultados 
Com os devidos equipamentos em uso, foi possível 

observar as forças e velocidades com máxima e mínima 

vazão e levantar gráficos a seguir. 

 
Figura 1- Força VS Velocidade. 

 
Figura 2- Velocidade VS Posição 

4. Conclusões 
Foi possível observar que a força máxima atingida 

na fase de distensão do amortecedor é em torno de 800 

N e velocidade de 0,19 m/s, na fase de compressão a 

força atingida é de 300 N e velocidade de 0,22 m/s.  
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