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Implementação de um sistema de acionamento para testar acoplamento de 

betoneiras. 

 

 

1. RESUMO 

 O objetivo deste trabalho é desenvolver e implantar um sistema de 

acionamento com motor elétrico que possibilite testar os conjuntos de bombas 

hidráulicas e redutor proporcionando o funcionamento dos componentes instalado no 

equipamento betoneira na versão apenas kit, composta por bomba hidráulica, motor 

hidráulico, redutor, trocador de calor e válvula direcional, substituindo uma tomada de 

força mecânica geralmente utilizado nos equipamentos sobre caminhão como o caso 

da autobetoneira. O conceito de implementação visa efetuar o procedimento de teste 

do equipamento e garantir que o produto trabalhe no cliente de forma eficiente, 

atendendo os requisitos do sistema de qualidade e como resultado não ter índices de 

não conformidades e possíveis falhas no equipamento que irá gerar custos com pós-

vendas. 

Palavras-chave: Betoneira. Motor elétrico. Bomba Hidráulica. Redutor.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A empresa Schwing Stetter fabricante de equipamentos voltados a construção 

civil, no segundo semestre do ano de 2017 iniciou uma nova proposta comercial 

visando fornecer equipamentos Kit Betoneira para o Mercosul como mostra a figura 1, 

devido à baixa produção nacional. O kit betoneira trata-se de uma betoneira sem o 

acréscimo de um caminhão, geralmente o caminhão é acrescentado ao kit betoneira 

quando o equipamento chega ao pais de destino, atendendo as normais e requisítos 

do pais no qual o mesmo irá funcionar, e o cliente tem o direito de escolher qual o 

modelo de caminhão que irá montar com o kit, desde de que se atente as condições 

estabelecidas pelo departamento de engenharia da empresa Schwing Stetter. Devido 

ao kit betoneira não ser comercializado com o caminhão para os países da Mercosul, 

foi diagnosticado diversas barreiras para dar sequência aos processos internos na 

empresa, visando manter os padrões de qualidade e garantir o funcionamento correto 

dos equipamentos, pois sem o caminhão seria difícil de testar todos os componentes                                                                                                                               
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devido à falta de uma tomada de força auxiliar para acoplar com o conjunto hidráulico 

responsável por colocar à máquina em funcionamento. 

                                          Figura 1 – Kit betoneira. 

             

            Fonte: Autor (2018). 

 

Partindo desta etapa de teste, foi desenvolvido um sistema de acionamento 

utilizando um motor elétrico para acoplar ao conjunto hidráulico do kit da betoneira 

sem a necessidade de utilizar a caixa de transmissão do caminhão, com este princípio 

descartar a dependência de uma aquisição de um caminhão apenas para testar o kit 

betoneira. Com esta implementação será possível realizar os testes e certificar que o 

equipamento está em perfeitas condições de trabalho, evitando custos com 

retrabalhos, recall e assistência técnica ao cliente.  

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo é a implementação de um sistema de acionamento 

com a utilização de um motor elétrico, que substituirá uma tomada de força geralmente 

utilizada na caixa de transmissão veicular como mostra a figura 2. O intuito desta 

implementação é de possibilitar a execução da etapa de teste dos kits betoneiras que 

serão exportados, certificando se os componentes instalados no equipamento como, 

bomba hidráulica, motor hidráulico, trocador de calor, redutor, rolamentos da pista do 

balão e conjunto de mangueiras hidráulicas estão trabalhando de forma correta e se 

prevenir de possíveis falhas de funcionamento do equipamento no cliente, gerando 

índice de RNC (registro de não conformidade). 
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Sem a implementação do sistema de acionamento, os equipamentos seriam 

exportados sem os testes para cliente, rompendo o protocolo e procedimentos para 

validação do departamento de qualidade. Com está implementação será possível 

verificar todos os componentes na estrutura do equipamento, desdê os componentes 

mecânicos aos componentes elétricos, como sensores e transdutores de pressão. 

Com a implementação, é possível prever reduções de custos com o 

departamento de pós-vendas, com possíveis deslocamentos, translado e 

hospedagem para solucionar falhas que estão sujeitas a ocorrer em um equipamento 

sem a realização dos testes na fábrica, levando em consideração que os 

equipamentos estarão em outros países. O principal objetivo desta implementação é 

descartar a necessidade da aquisição de um caminhão apenas para testar o kit 

betoneira e garantir a qualidade nos equipamentos exportados. 

               Figura 2 – Modelo de AutoBetoneira comercializada no Brasil. 

                 

                    

 

 

 

 

 

                Fonte: Schwing Stetter (2018). 

4. METODOLOGIA 

Para desenvolver este sistema de acionamento, será utilizado um motor elétrico 

como gerador de potência, um cardan para transmitir a rotação do motor para bomba 

hidráulica e um painel de comando elétrico com o circuito de partida em estrela 

triângulo. Para executar a implementação com êxito, foi necessário à realização de 

estudos de cada etapa que compõem o escopo do processo de teste do kit betoneira, 

como monitorar as revoluções do balão da máquina, sistema de limpeza com água 
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pressurizada, vazamentos hidráulicos e funcionamento dos componentes. Foram 

utilizadas ferramentas e instrumentações para obter os dados de funcionamento tanto 

de componentes mecânicos e elétricos, e especificações técnicas da máquina quando 

comercializado sobre caminhão para ser o parâmetro, para que seja possível realizar 

a implementação utilizando o motor elétrico e validar a nova metodologia de teste. 

Segundo Carvalho (2013), o motor elétrico é um conversor de energia elétrica 

em energia cinética de rotação onde necessita de uma alimentação em corrente 

alternada para que possa realizar o movimento rotacional no seu eixo. Para acionar o 

sistema hidráulico e tirar o balão da betoneira de sua inercia, será utilizado um motor 

elétrico trifásico. 

Segundo Mott (2015) além da transmissão mecânica transmitir o torque, ela 

também tem outras funções como reduzir, manter ou aumentar a velocidade de 

rotação do gerador ao receptor. Para monitoramento dos dados de RPM (rotações por 

minuto) será utilizado um tacômetro, um instrumento que tem a finalidade de contar 

números de oscilações, RPM do eixo do motor. Será utilizado uma transmissão para 

acoplar o gerador (motor elétrico) ao receptor (eixo da bomba hidráulica), para que o 

mesmo transmita o torque gerado pelo motor. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Em primeira instância foi necessário solicitar a empresa Schwing Stetter para 

disponibilizar um kit betoneira para realizarmos um estudo de como fixar o motor 

elétrico, cardan e o painel de comando elétrico de forma simples e objetiva, visando 

reduzir ao máximo o período para instalação e desinstalação devido esse sistema ser 

utilizado somente para teste do equipamento. 

O suporte do motor elétrico foi desenvolvido com uma barra de ferro em perfil 

‘’U’’ com o dimensionamento de 901mm x 71mm, as barras estão soldadas em duas 

barras de ferro quadrada de 770mm x 70mm conforme mostra o desenho técnico na 

figura 3. Estão soldadas na barra quadrada duas chapas de ferro com três furos cada 

chapa para facilitar a fixação no chassi do caminhão que irá transportar o kit dentro 

da fábrica. Os materiais utilizados para fixação do motor são refugos. 
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                   Figura 3 – Desenho técnico do suporte do motor elétrico.           

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

               

Fonte: Autor (2018). 

 

O motor elétrico que foi aplicado para a implementação do sistema de 

acionamento, possui as características técnicas conforme demonstra a tabela 1. 

                        Tabela 1 – Dados do motor elétrico. 

            

             

 

             Fonte: Weg (2018). 

O motor elétrico (Figura 4) possui a função de tirar o balão da betoneira de sua 

inercia, pois após essa ação o balão gira livre em vazio. Para partir o motor de forma 

segura, foi realizado o fechamento estrela – triângulo, que segundo Lobosco e Dias 

(1988) este chaveamento permite reduzir a corrente de partida do motor devido utilizar 

a tesão reduzida e após alguns segundos utilizar a tensão plena.  

 

 

 

 

220/380 Volts para o fechamento; 30 HP (22 KW); 

4 polos; 60 Hz; 

1755 rpm Rotação síncrona; 
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Figura 4 – Motor elétrico trifásico. 

 

 

 

 

 

                                      

                              Fonte: Autor (2018). 

O Painel de comando elétrico já está dimensionado para partir o motor descrito 

acima, o mesmo foi reaproveitado de outras máquinas que utilizam o mesmo motor 

utilizado na implementação. No painel de comandos foi utilizado um temporizador, 

contator, disjuntor motor, um botão de emergência (stop), um transformador e uma 

botoeira. 

  Para acoplar o motor elétrico ao conjunto hidráulico, foi utilizado um cardan 

(Figura 5) com o dimensionamento de 300 mm, a justificativa para o uso do cardan foi 

corrigir o desalinhamento entre o eixo do gerador de potência e o eixo do receptor, 

visando minimizar a demanda de time na linha de produção para instalação do 

conjunto de acionamento. O cardan é uma transmissão articulada, ‘’[...] são 

mecanismos responsáveis por transmitir movimentos rotativos’’(ZAUPA CARDANS, 

2018). 

                                          Figura 5 – Cardan.     

                      

                          

 

 

             

 

                        

                   Fonte: Autor (2018). 
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5.2      Instrumentos utilizados para coleta de dados. 

O tacômetro é um aparelho que capta a rotação de eixos de motores (Figura 

6), esse instrumento é muito utilizado no mundo automobilístico, e foi muito útil para 

verificar e monitorar a rotação do motor elétrico quando o mesmo estava em 

funcionamento. 

Para realizar os primeiros testes com a implementação instalada na máquina, 

foi necessário obter um range de rotação entre 1700 a 1800 rpm, rotação que é 

parametrizada e utilizada em equipamentos sobre caminhão comercializado no Brasil.  

                                                 Figura 6 – Tacômetro. 

                    

                   Fonte: Autor (2018). 

Para monitor a corrente elétrica do motor no momento da partida, foi utilizado 

um amperímetro (figura 7), esse instrumento é muito eficaz neste período de teste e 

monitoramento.  

                                             Figura 7 – Amperímetro. 

 

 

 

 

 

                      

                    Fonte – Autor (2018). 
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6. RESULTADOS. 

Após quatro semanas de estudo e dedicação para realizar o teste do 

implemento, foi possível encontrar ótimos resultados devido ser um implemento 

apenas para teste no equipamento de linha de montagem na empresa Schwing 

Stetter. O implemento possibilitou a correção de falhas de montagens e componentes 

com defeito, como mangueiras hidráulicas com falta de aperto, gerando vazamentos, 

ruído no rolete da pista do balão da betoneira, sensor de temperatura com defeito, o 

mesmo não acionou o trocador. No primeiro teste foi obtido 1789 rpm, o que 

proporcionou o conjunto hidráulico a trabalhar nas mesmas condições dos 

equipamentos sobre caminhão. Quando o motor elétrico dava partida, a corrente de 

pico chegava próximo de 50 A, e após alguns segundos diminuía para 22 A quando o 

temporizador entrava no sistema, o que foi muito satisfatório garantindo que o motor 

opere sem derrubar a rede elétrica da fábrica. Com a implementação do sistema em 

uso no departamento de teste, foi possível obter alguns dados comparativos com o 

modelo de equipamento testado sobre o caminhão comercializado no Brasil, foram 

relatados os dados mais relevantes entre os dois sistemas de acionamento do 

conjunto hidráulico como mostra a tabela 2.  

Tabela 2– Parâmetros entre a autobetoneira e o implemento do sistema. 

Fonte: Autor (2018).  

Auto betoneira: sobre Caminhão do 

cliente. 

Kit exportação: Implemento com 

acionamento elétrico. 

Revoluções do balão = 14 rpm; Revolução do balão = 13 rpm;  

Aceleração no caminhão (PTO) = 1800 rpm; Rotação do motor elétrico = 1784 rpm; 

Vazamento hidráulico =Foi identificado e 

solucionado; 

Vazamento hidráulico =Foi identificado 

e solucionado;  

Sensores e transdutores de pressão = 

Funcionamento correto; 

Sensores e transdutores de pressão= 

Funcionamento correto; 

Redutor do balão = Não apresentou falhas; Redutor do balão = Não apresentou 

falhas; 

Trocador de calor do sistema hidráulico = 

Acionou com 50° C 

Trocador de calor do sistema hidráulico 

= Acionou com 53° C 
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 Com a instalação do implemento o equipamento funcionou de forma correta e 

satisfatória, possibilitando ao departamento de teste checar todas as funções do 

equipamento, colocar os conjuntos em trabalho e monitorar as condições do 

equipamento mantendo os padrões de qualidade. 

A figura 8 mostra como o conjunto do implemento ficou instalado de forma 

simples e objetiva no caminhão de transporte de carga, visando reduzir ao máximo o 

período para instalação e remoção do conjunto de acionamento após o teste. 

                   Figura 8 – Kit betoneira com o conjunto de acionamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fonte: Autor (2018) 
 

Para realizar a implementação do sistema de acionamento para teste em kit 

betoneira, não foi necessário envolver custo algum devido ter reaproveitado todos os 

componentes elétricos, mecânicos e estruturais envolvido na implementação, o que 

gerou uma grande satisfação para a diretoria da empresa. 

 
7.     CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

A implementação foi realizada com êxito e está sendo utilizada nos 

equipamentos kit betoneira proporcionando o departamento de teste a realizar suas 

funções pertinentes ao teste do equipamento, verificando o funcionamento do 

conjunto de acionamento, bomba hidráulica, motor hidráulico e redutor, garantindo 

que o equipamento atenda os padrões de qualidade exigido pelo grupo Schwing 

Stetter. A implementação do sistema de acionamento para teste possibilitou a 

correção de falhas apresentadas no processo de montagem sem a necessidade da 

empresa ter custos com uma tomada de força veicular, ou seja com um caminhão 

preparado apenas para testar o kit betoneira utilizando uma caixa de transferência 
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mecânica, já que a empresa tem um caminhão disponível, porem apenas para 

transporte de carga interno e movimentação do kit betoneira.  
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