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1-Objectivos do trabalho 
 
 
 
 Com este trabalho pretendeu-se efectuar um desenho de conjunto em 2D e 3D de 
uma bomba de palhetas partindo de uma imagem a 3D e uma vista 2D tirada de um 
catálogo da INA fornecido pelo docente. 
 Pretendeu-se igualmente efectuar animações do conjunto. 
 
 
 
Historial dos objectivos: 
 
   
 O objectivo inicial era efectuar somente um desenho em Autocad a 3D e 2D do 
corpo principal e algumas peças interiores de uma bomba de palhetas. Contudo à 
medida que o trabalho foi evoluindo e tomando conhecimento das potencialidades do 
programa Autocad e de outros programas nomeadamente o Autodesk Mechanical 
Desktop e o Autodesk Inventor foram propostos novos objectivos mais ambiciosos aos 
inicialmente propostos. Esses objectivos seriam um desenho de conjunto 3D com mais 
peças e efectuar pequenas animações ao conjunto. 
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2-Passos na execução do desenho: 
 
2.1- Vistas 2D (Autocad): 
 
 
 Partindo dos desenhos do catálogo efectuou-se uma reprodução da vista em 2D 
do corpo principal em Autocad usando o “template” A4Y. Este fase foi a mais 
demorada pois foi preciso efectuar medições ao desenho inicial que muitas vezes se 
revelavam inconsistentes devido à pouca precisão do instrumento de medição utilizado 
(± 0.5 mm). 
 
 
 

 
 
 
Corpo Principal 2D (nota: medidas funcionais, faltam medidas e algumas estão 
relacionadas com outros corpos, principalmente o veio) 
 
 
 

 5



 
 
 
 

 
 Veio 2D 
 
 

 
 
Vista 2D Final (houve uma rotação da parte superior)
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2.2- Corpos 3D e Migração para o Mechanical Desktop: 
 
 Usando a vista inicial de base foram efectuadas as peças em 3D. Como a maioria 
das peças era de revolução basicamente foi utilizado o comando revolve partindo da sua 
esquemática em 2D. Contudo alguns deles revelaram-se de difícil execução uma vez 
que foi preciso criar uma série de “UCS”. 

A certa altura do trabalho efectuou-se a migração do desenho para o Mechanical 
Desktop que basicamente era o mesmo ambiente que o Autocad possibilitando contudo 
uma melhor organização do trabalho uma vez que foi possível associar os desenhos a 
nomes de peças a partir de um “menu” em vez de se ter que criar uma “layer” para cada 
peça.  

Devido a inconsistências do desenho do catálogo foi necessário efectuar 
especulações quanto ao verdadeiro aspecto da máquina em 3D, logo existem 
inconsistências de aspecto e de funcionalidade de peças da máquina em relação ao 
original. 

Foi também nesta fase que se criaram os corpos de maior dificuldade 
nomeadamente o corpo principal que foi uma junção e remoção de uma grande 
quantidade de corpos independentes. Foram também criadas peças “normalizadas” (2 
molas) e um veio a partir de um subprograma do Mechanical Desktop. 

A criação deste veio foi de possibilitar a associação entre as peças para 
posteriormente se efectuar uma vista explodida. 

 
 

 
 
Fase intermédia (aparecem alguns corpos que serviram de furos->corpos de 

subtracção) 
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Fase Intermédia (aparecem os principais corpos que fazem parte do corpo 

principal) 
 
 

2.3- Migração para o Autodesk Inventor e Animações: 
 
 Com o intuito de efectuar animações efectuou-se a migração das peças do 
Mechanical Desktop para o Autodesk Inventor. O que possibilitou uma ainda melhor 
gestão e organização do trabalho uma vez que neste sistema não são utilizadas “layers” 
mas são criados corpos independentes que posteriormente são juntados em “assembly”.  

Nesta altura a maioria das peças já estava criada sendo apenas necessárias criar 
umas peças na zona da válvula de segurança. A criação destas peças em ambiente 
Autodesk Inventor revelou ser muito mais fácil de concretizar do que nos programas 
anteriores uma vez que não preciso criar “UCS’s” e devido ás funções “built-into” que 
ultrapassam em muito as do Mechanical Desktop e Autocad. 

Ao efectuar a migração para o Autodesk Inventor ocorreram uma série de 
inconsistência devido à impossibilidade de alterar o corpos migrados e a necessidade de 
redefinir as ligações entre corpos. 

Efectuando estas ligações foram realizadas as animações que se revelaram não 
muito produtivas uma vez que nas animações as relações entre corpos não são 
necessárias. 
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3-Discriminação dos layers utilizados e sua 
aplicação:  
 
3.1-No Autocad a partir do ficheiro de template A4Y:  (Figura 2D de 
base) 
 
TG – Traço Grosso : Cor : Vermelho;  
Tipo de Traço : Continuo  
Espessura : 0,35 mm  
Principais Aplicações : Contornos visíveis e arestas visíveis das vistas, das secções 
deslocadas e dos cortes.  
 
TF – Traço Fino : Cor : Azul  
Tipo de Traço : Continuo  
Espessura : 0,18 mm  
Principais Aplicações : Linhas delimitadoras de cortes locais, linhas interiores de roscas.  
 
TM – Traço Misto : Cor : Amarelo  
Tipo de Traço : ISO04W100  
Espessura : 0,18 mm  
Principais Aplicações : Linhas de Centro, Planos de Corte e Eixos Principais de Inércia.  
 
TI – Traço Interrompido : Cor : Verde  
Tipo de Traço : ISO02W100  
Espessura : 0,18 mm  
Principais Aplicações : Arestas encobertas.  
 
Cotas : Cor : Magenta  
Tipo de Traço : Continuo  
Espessura : 0,18 mm  
Principais Aplicações : Linhas de Cota e Chamada, numeração das peças.  
 
Hatch – Tracejado : Cor : Cyan  
Tipo de Traço : Continuo  
Espessura : 0,18 mm  
Principais Aplicações : Tracejado de Cortes.  
 
 
3.2- Layer de trabalho do Mechanical Desktop 
 
 O Mechanical Desktop possui layer designadas de layers de trabalho 
que são activadas quando por exemplo se cria uma peça retirando as 
especificações da biblioteca de peças. Elas são especidicadas por AM 
seguindo de uma especificação própria. 
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3.3- Layers de corpos em 3D (Autocad e Mechanical Desktop) 
 

Os nomes das layers são expressivos dos corpos utilizados mas estes 
nomes só foram colocadas em versões avançadas sendo algumas das quais 
resultado de corpos que foram adicionados e subtraídos ficando como lixo não 
removível. Igualmente de versão para versão foram adicionados e removidos 
layers por outras razões de concepção sendo a listagem destas layers muito 
extensa e difícil de organizar. Deste modo só foi colocado as layers da última 
versão priori à migração para o Autodesk Inventor. 

As layers nas restantes layers podem ser deduzidas desta última. 
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Nota: As designações de algumas peças foram alteradas pois estavam 
erradas, nomeadamente as designações End Cap, Apoio Rotor e 
Sideplate que correspondem a Sideplate Posterior, Estator e Sideplate 
Anterior nos corpos do Autodesk Inventor. 
 

 
 
Corte da Peça em Mechanical Desktop
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4- Listagem de Corpos: 
 

 
Vista Explodida 1 
 

    
 

Corpo Principal Conjunto de Peças Interiores 
 

    
 

Furo interior Do Funil de Saída 
(não é uma peça) 

Corpo do Funil de Saída do óleo 
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Conjunto Rotor, Palhetas Veio e Estator 
 
  
 

      
 

Veio Conjunto de 9 palhetas Rotor 
 
 
 
 

  
 

Estator Palheta 
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Vista Explodida 2 
 

  
 

Tampa  Mola De ligação da tampa 
à Sideplate Posterior 

 

      
 

Sideplate Posterior O’rings 
 

 
 

Sideplate Anterior 
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Corte da Válvula de 
Segurança (MD6) 

 
Conjunto da Válvula de Segurança 
 

   
 
Parafuso Hexagonal 
 

Mola de ligação do 
Parafuso Hexagonal 
Ao Corpo da Válvula 

Porca do Parafuso 
Hexagonal 

 
 

   
 
Mola do Lubrificador 
Válvula de Segurança 

Corpo Principal da 
Válvula de Segurança 

Lubrificador 
Válvula de Segurança 

 
  

  
 
Corpo Secundário da 
Válvula de Segurança 
 

Porca do Corpo 
Secundária 
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5-Conclusões: 

 
 O conhecimento adquirido nas disciplinas de Desenho Técnico e Desenho e 
Construção Mecânicas revelaram-se essenciais na resolução deste trabalho. 
 Um planeamento e gestão cuidada do tempo tal como um registo permanente do 
trabalho revelaram-se cruciais na resolução deste trabalho. Tendo sido este último facto 
mais que provado pelas inúmeras vezes que se ia perdendo o trabalho devido às mais 
variadas falhas de sistema. 
 Á medida que se avança do Autocad para o Mechanical Desktop e deste para o 
Autodesk Inventor existe uma clara facilidade de realização tal como organização dos 
desenhos sendo tal facto facilmente explicável por serem evoluções cronológicas umas 
das outras. 
 Teria sido mais eficaz realizar um desenho partindo logo da versão mais actual 
de software nomeadamente do Autodesk Inventor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-Trabalhos Futuros: 
 
 Para trabalho futuros poderia organizar-se o trabalho numa pagina “web” em 
estilo Flash criando uma espécie de relatório interactivo. 
 Também existem muitas inconsistências  a nível funcional e estético da máquina 
que poderiam ser corrigidas, nomeadamente a fixação do rotor ás paredes, a não 
representação do pino de fixação, as entradas de óleo no rotor, a má colocação da mola 
de uma das molas da válvula de segurança e arredondamento das arestas do corpo 
principal. Alguns destes erros poderiam ser corrigidos mas seria preciso recuar muitos 
passos na resolução do trabalho. 
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http://images.google.com/images?q=vane+pump&start=40&svnum=10&hl=pt&
lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N 

 
http://home.planet.nl/~brink494/ schpmp_e.htm 

 
http://www.corken.com/products/Lpg_pumps/ lpg_coro_vane.html 

 
http://www.corken.com/products/Lpg_pumps/lpg_coro_vane.html 

  
 
* incompleta
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Anexo A: Desenho Original 
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