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RESUMO 

No processo produtivo da Cummins Brasil, fabricante de motores diesel, foi 

constatado importante perda de produção na área do teste de motores devido 

ao tempo excessivo do teste no banco de motores não 

automatizadosespecificamente em alguns modelos mecânicos onde a 

demanda de tempo para testa-los, com isso a perda de produção provocam 

prejuízos afetando produção, financeiro e até prazo. O projeto concentra-se na 

análise interna do processo da área de Teste de motores, e insere uma 

proposta atravéz de projeto mecânico para acionamento automatizado em itens 

anteriormente feito apenas pelo operador, sendo assim expressivamente mais 

rapido a operação, minimizando impactos no processo, visando o aumento de 

produtividade sem impactar a Qualidade..  

 

INTRODUÇÃO 
 

O mercado industrial e automobilístico está cada dia mais competitivo, 

devido aumento da demanda, diversas marcas trabalhão intensamente para 

permanecerem vivas no mercado, investindo cada vez mais em novas 

tecnologias, ferramentas e conceitos para melhorar a qualidade dos seus 

produtos tendo como maior objetivo, satisfazer as necessidades dos seus 

clientes. 

 O objetivo deste trabalho é aumentar a produtividade na área de teste 

final dos motores, sem impactar a qualidade do produto, visando o 

aproveitamento efetivo do maquinário e da mão de obra ociosa.  

 

OBJETIVOS 
 
Estudo comparativo de funcionalidade do banco de testes comparando 

diferença habil entre sala mecânica e sala eletrônica, com objetivo principal de 

melhorar a produtividade automatizando parte do processo mecãnico atraves 

de simples dispositivo para auxiliar o operador, reduzindo o tempo de teste da 

sala mecânica, que atualmente conta com operador para todo o processo 

tendo tempo minimo de 45 minutos para cada motor contra 15 minutos  de 



teste para motores eletrônicos. 

 

 

METODOLOGIA 
 
Serão apresentados estudos do caso, com gráficos e tabelas atuais 

comparativas de tempo de teste de ambos processos, utilizando a ferramenta 

Minitab onde de acordo com as amostras coletadas de cada sala de teste, a 

variação de tempo e o comportamento de cada operador será computada, 

informandoonde existe maior perda de produtividade, baseado neste estudo 

será realizado um comparativo tendo base para o dispositivo e aumentar a 

produtividade da área ds teste.  
 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Para o teste final em motores diesel mecanicos saindo de linha de produção, 

são adicionadosfluidos, óleo lubrificante e água para refrigeração das galerias e 

tubulações do motor, sistema de abastecimento de óleo diesel através de 

mangueiras conectadas a bomba de combustivel, e entrada de carga elétrica 

para acionamento de motor de arranque , a fixação é feita por meio de suportes 

de fixação em  carros de transporte do banco de teste diretamente nos coxim 

do motor, estando pronto para partida o motor mecânico precisa ser 

manualmente acionado pelo operador para iniciar o teste. 

 Será apresentado dispositivo, acionado através de dispositivo pneumático 

diretamente na bomba injetora, podendo ser feito automaticamente e 

gradativamente com maior precisão no avanço da aceleração, tendo tempo 

exato para aceleração e resultado do processo. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 
 
VANTAGENS: Semi automatização de teste de motores diesel mecanicos, 

com maior precisão e menor tempo de teste impactanto diretamente 

disponibilidade de teste. 



 

DESVANTAGENS:Apenas custo do dispositivo 
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