
DESENVOLVIMENTO DE UM MINI MOTOR COM N CLEO DO ESTATOR A PARTIR
DE METALURGIA DO P  PARA FUNCIONAMENTO EM ALTAS FREQU NCIAS

              

             Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um Motor S ncrono Trif sico

com m s Permanentes de Corrente Cont nua sem Escovas (figura 1), onde o n cleo do

estator ser  obtido a partir dos processos da Metalurgia do P  (M/P). Inicialmente ser o

confeccionados  corpos  de  prova  de  ferro  puro,  mas  tamb m  com  outros  elementos  de

ligas, como o Fe-P, Fe-Si e Fe-Ni, todas sinterizadas. A  liga que apresentar propriedades

f sicas  mais  adequadas  ser  utilizada  para  confec o  do  n cleo  do  estator.  Salienta-se

que, antes da montagem da m quina ser o realizados ensaios de simula o em software

para verifica o de par metros como fluxo de entreferro e torque para cada liga estudada.

A  m quina  ser  montada  em uma carca a  de  um motor  existente  comercialmente.  Os

m s dispostos no rotor s o de Nd-Fe-B. Finalmente a m quina ser  testada em bancada

e  acionada  em  freq ncias  e  tens es  variadas  de  60  Hz  a  1  kHz,  possibilitando  desta

forma comparar os resultados com um motor onde o n cleo do estator  de chapas.

Figura1 - Motor Trif sico de m s Permanentes em Vista Explodida

               Estes Motores s o mais eficientes que os motores com escovas tendo melhor

resposta  mec nica  com  menor  consumo  energ tico.  A  Ind stria  da  Inform tica  utiliza

estes  motores  no   acionamento  de   dispositivos  como HD s,  CD s,  DVD s,  e  coolers,  a

automotiva  em bombas  de  flu dos  hidr ulicos  de  freios  ABS e  bombas  de  combust vel,

sendo que h  outras aplica es como em bicicletas el tricas, motores de aeromodelos e

radio controlados em geral.
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