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Resumo: A pesquisa tem por objetivo investigar picos 

indesejáveis de pressão e consequente ruído na válvula 

limitadora possivelmente provocados pela troca do fluido 

hidráulico. Com o auxílio de molas com diferentes 

constantes elásticas e analisando-se as curvas de 

desempenho do conjunto bomba e válvula, obteve-se 

dados que possibilitaram um melhor entendimento da 

influência da mola no comportamento da válvula 

limitadora e no aumento de pressão do sistema. 

 

1. Introdução 
A válvula limitadora de pressão é utilizada para 

controlar a pressão no sistema hidráulico. Atingida a 

pressão limite de segurança, a válvula abre para evitar 

danos ao sistema ou ao meio. A pressão mínima de 

abertura da válvula é determinada pela razão entre a força 

de pré compressão (𝐹𝑚 = 𝐾 × 𝑥0) e a área de ação da 

pressão (𝐴) [1]; logo: 

 

𝑝𝑚𝑖𝑛 = 𝑝𝑟 = 𝐹𝑚 ÷ 𝐴    (1)  

 

A pressão elevada na câmara da mola provoca o 

surgimento de força adicional de pressão que é somada à 

força de mola, alternando a pressão controlada, o que 

dificulta ou impede sua operação por provocar problemas 

de estabilidade. Caso seja necessário operar com vazões 

e pressões elevadas, para uma dada área do assento, a 

força de pressão será igualmente elevada, exigindo o 

emprego de mola com alta rigidez [1]. 

O conhecimento das características de operação das 

máquinas hidrostáticas é de fundamental importância 

para o estabelecimento das condições ótimas de 

operação. Fazendo-se uma leitura das curvas de 

desempenho, curvas de operação e de rendimento obtém-

se as informações do comportamento da máquina. As 

curvas são formadas a partir da curva de pressão v.s. 

vazão que representa a característica básica da bomba. 

 

2. Metodologia 
A partir da mola original usinou-se molas menos 

rígidas com -10,69%, -28,52%, e -35,15%, e molas com 

maior 𝐾 com +11,28%, +23,51% +27,35%, e +39,99% 

de rigidez. Fixou-se o deslocamento 𝑥0 da mola original 

sendo este utilizado para todas as molas. Com um sistema 

de aquisição adequado, pode-se medir vazão e pressão na 

saída da bomba para cada mola, definindo-se desta 

maneira a curva de desempenho desejada. 

 

3. Resultados 
Fez-se um estudo pela justaposição das curvas 

características de ambos os componentes. 

 
Figura 1– Curva de operação do sistema bomba/válvula 

de alívio. 

 

O ponto B representa o ponto de vazão máxima do 

sistema com a válvula totalmente fechada. Pôde-se notar 

que ao prolongar a curva característica da bomba tem-se 

a vazão teórica da bomba representada na figura por A. 

Já o ponto C é o ponto de quebra, onde ocorreu a 

abertura da válvula e a fuga de parte do fluido ao tanque. 

Observou-se que a redução de vazão ocorreu 

exponencialmente, característica do obturador cônico. 

Ao fechar todo o curso da válvula de vazão atingiu-se 

o ponto de pressão máxima no sistema, ponto D, e então 

todo o fluido foi desviado ao tanque. 

 

4. Conclusões 
Mesmo utilizando-se bancadas com bombas de 

rendimentos e ajustes de pressão diferentes, pelos 

resultados obtidos pôde-se observar que o ponto de 

quebra e a redução da vazão para o sistema variaram 

proporcionalmente com o 𝐾 da mola, notando-se desta 

maneira que a válvula limitadora possibilita variações de 

pressão do sistema e de tempo de descarga, fator este 

predominante no surgimento do ruído.  
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