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Resumo 

O consumo de eletricidade desde a segunda guerra mundial tem vindo a aumentar, aliado ao 

crescimento populacional, e as origens das fontes de energia são, em grande parte, não 

renováveis e poluentes, que afetam a qualidade de vida e provocam alterações climáticas. 

Assim, o desenvolvimento de formas de energia limpa e renováveis tornam-se imperativas, 

sendo uma delas as células fotovoltaicas. Porém as células fotovoltaicas tradicionais necessitam 

de condições de incidência de radiação direta. Com o desenvolvimento por parte do laboratório 

da Efacec-UPTEC das células solares sensibilizadas com corante (DSCs), tornou-se possível a 

produção de painéis fotossintéticos com custos mais reduzidos e com capacidade de produção 

elétrica mesmo com radiação difusa, permitindo assim a sua colocação em fachadas. Nesta 

perspetiva surge a presente dissertação, cujo objetivo principal é o desenvolvimento de uma 

máquina de ensaios de resistência ao corte de células solares sensibilizadas com corante. 

Atualmente as células solares são impressas por serigrafia o que retira a flexibilidade 

fundamental para ser usada num laboratório de investigação. Assim o trabalho começou pela 

seleção de uma impressora tipo dispensador com as caraterísticas adequadas ao processo, 

permitindo simultaneamente remover a variablilidade do processo devido à intervenção 

humana. 

O projeto da máquina de ensaios tem três fases, a parte de dimensionamento, seleção dos 

elementos constituintes e o controlo da máquina. Ao contrário das máquinas de ensaio à tração, 

a oferta no mercado de máquinas de ensaios de resistência ao corte com as dimensões e 

carateristicas adequadas é inexistente, justificando por isso o seu desenvolvimento. De modo a 

torná-la mais facilmente integrável no laboratório, optou-se por um controlador baseado em 

computador. Neste último ponto foi desenvolvida uma interface gráfica em LabVIEW que 

permite ao utilizador definir os parâmetros de ensaio, e obter os resultados. 

Tendo presente os requisitos do projeto foi desenhada e construída uma máquina de ensaios de 

resistência ao corte de estrutura horizontal para ser colocada sobre uma bancada. Esta máquina 

foi testada, quer a nível mecânico, quer a nível de software tendo sido, validado o seu 

funcionamento. De modo a proteger o utilizador foi ainda desenhada uma tampa em acrílico.
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Design of a Solar Cell Testing Machine 

Abstract 

 

Electricity consumption since World War II has been increasing in tandem with population 

growth, and the origins of energy sources are largely non-renewable and polluting, which affect 

the quality of life and cause climate change. Thus, the development of clean and renewable 

forms of energy become imperative, one of them being photovoltaic cells. But traditional 

photovoltaic cells require conditions of direct radiation incidence. With the development by the 

Efacec-UPTEC laboratory of dye-sensitized solar cells (DSCs), it became possible to produce 

photosynthetic panels with lower costs and with electrical production capacity even with diffuse 

radiation, thus allowing their placement on facades. In this perspective the present dissertation 

appears, whose main objective is the development of a shear test machine for solar cells 

sensitized with dye. 

Currently the solar cells are printed by screen printing which removes flexibility to be used in 

a research laboratory. Thus, the work began by the selection of a printer type dispenser with the 

characteristics appropriate to the process and allowing simultaneously to remove the variability 

of the process due to the human intervention. 

The construction of the shear machine has three phases, the dimensioning part, selection of the 

constituent elements and the control of the machine. Unlike tensile machines, the offer in the 

market of shear machines with the appropriate dimensions and characteristics is non-existent, 

justifying its development. In order to make it more easily integrable in the laboratory, we opted 

for a computer-based controller. In this last point was developed a graphical interface in 

LabVIEW that allows the user to define the test parameters, and to obtain the results. 

Bearing in mind the requirements of the project, a horizontal structure shear test machine was 

designed and built to be placed on a bench. This machine was tested both mechanically and 

software level and thus validated its operation. In order to protect the user was also designed an 

acrylic lid. 
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1 Introdução 

1.1 Introdução 

O consumo anual mundial de eletricidade é atualmente de cerca de 17 PWh e espera-se quase 

duplicar em 2050 (Agency, 2008). A crise do gás no início de 2006 demonstrou que o mundo, 

e em particular a Europa, ainda é altamente dependente dos combustíveis fósseis para garantir 

o fornecimento total de energia. Por outro lado, este paradigma também vem sendo acelerado 

por severas consequências climáticas do efeito de estufa causado pela combustão de 

combustíveis fósseis e devido aos efeitos ambientais de vários derrames de petróleo que 

aconteceram nos últimos anos. Portanto, é imperativo desenvolver tecnologias para aproveitar 

fontes energéticas renováveis de maneira sustentável. O efeito eletroquímico pode contribuir 

muito para resolver este paradigma de energia, nomeadamente no que diz respeito ao 

desenvolvimento de dispositivos para converter energia solar em energia elétrica, imitando o 

processo natural da fotossíntese (W.Hoffmann, 2006; C.Brabec, 2004). 

Um requisito básico para todas as tecnologias de células solares e, em particular, para as dye-

sensitized solar cells (DSCs) é a estabilidade a longo prazo. Apesar de todos os esforços para 

melhorar o desempenho das DSCs, a estabilidade a longo prazo ainda é uma questão importante 

que limita a implementação do mercado desta tecnologia. De fato, para a construção de 

aplicativos integrados, é esperado que o desempenho da DSC permaneça estável por, no 

mínimo, 20 anos (N.Kato, 2011). 

O problema de estabilidade a longo prazo do fabrico de DSC está diretamente relacionado com 

os métodos tradicionais de vedação (R.Sastrawan, 2006; W.J.Lee, 2006; A.J.Bard, 1980; 

H.Matsui, 2009; F.C.Krebs, 2006; K.Maeda, 2006). 

No laboratório Efacec-UPTEC, foram desenvolvidas novas formas de vedação e o uso de novos 

materiais de pasta de vidro, para a obtenção de uma maior estabilidade, bem como baixar a 

temperatura, e consequentemente, a energia necessária para obter a selagem das células solares. 

Assim uma das necessidades que apresentavam era poder aumentar a flexibilidade de impressão 

das células solares, que usava o método de serigrafia, para um robot de deposição, visto o tempo 

perdido em preparação dos painéis de vidro e impressão, adicionado o facto de que sempre que 

se muda o desenho da impressão, existe a necessidade de adicionar uma nova tela e alterar 

alguns parâmetros de impressão. 

A fabricação de componentes deve ser validada realizando algum tipo de ensaio mecânico, para 

poder assegurar não só que o processo é robusto e fiável, mas também para poder comparar 

diferentes versões do processo. No caso desta dissertação, visto haver a mudança do processo 

de impressão de serigrafia, para impressão por robot 3D, a realização de ensaios ainda mais se 

aconselha. Cada ensaio mecânico tem o seu propósito, sendo o ensaio de corte, o estudo da 

resistência ao corte, que é o esforço de corte máximo que o material pode suportar antes da 

falha do material (Testresources, 2017). 
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Os materiais que normalmente são testados usando uma máquina de ensaio de corte são 

substratos rígidos, adesivos e compósitos em camadas. Considerando que uma célula solar 

sensibilizada com corante e pasta de vidro, este último com o intuito de unir os dois painéis, em 

que o painel superior é obrigatoriamente de vidro (para permitir a transmissão da radiação solar) 

e o painel inferior de vidro ou titânio, pode ser considerado um adesivo. Os adesivos são usados 

para unir dois materiais e quando os materiais são puxados em direções opostas na tentativa de 

deslocá-los, estão sobre a ação de um esforço de corte (Testresources, 2017). 

Existe um conjunto bem definido de normas para realizar ensaios de resistência ao corte. 

1. ISO 4587 Tensile Lap-Shear Strength of Rigid-to-Rigid Bonded Assemblies 

2. ISO 13445 Block-Shear Method for Shear Strength of Adhesive Bonds between 

Rigid Substrates 

3. ASTM B565 Shear Aluminium Products Test Equipment 

4. ASTM C273 Shear - Sandwich Materials - Flatwise Test Equipment 

5. ASTM D1002 Lap Shear Testing for Adhesively Bonded Metals 

6. ASTM D3163 Lap Shear Rigid Plastic Test Equipment 

7. ASTM D3164 Lap-Shear Sandwich Testing Machine 

8. ASTM D3528 Tension Strength of Double Lap Shear Adhesive Joints 

9. ASTM D4255 In-Plane Rail Shear of Polymer Matrix Composite Materials 

10. ASTM D5868 Lap Shear Adhesion Plastic Bonding 

11. ASTM D732 Shear Punch Test Equipment for Plastics 

12. ASTM D905 Wood Adhesive Bonds in Shear by Compression Loading 

13. ASTM E229 Shear Strength Testing of Structural Adhesives 

 

De todas as normas expostas, aquelas a que foi dada uma maior atenção foram as duas 

primeiras, todavia é preciso referir que, infelizmente, não foi encontrada nenhuma norma 

aplicável para células solares sensibilizadas com corante e pasta de vidro. Isso não significa que 

não houve a preocupação de tentar criar um método de medição da força de corte que pudesse 

ser considerado standard. 

1.2 Motivação do Projeto 

A necessidade de encontrar formas de substituir os combustíveis fósseis com métodos de 

obtenção de energia solar baratos, como as células solares do tipo DSC, melhorando o processo 

de impressão, diminuindo o seu custo de produção e assim aumentando o seu alcance a 

diferentes grupos económicos. 

A necessidade de realizar ensaios mecânicos para validar a construção de componentes ou 

estruturas, e poder comparar resultados com vários outros laboratórios de produção de células 

solares do tipo DSC. 

A necessidade de aumentar a flexibilidade de produção, encontrado novos métodos de produção 

da obtenção das células solares do tipo DSC, que permitem reduzir drasticamente o tempo, bem 

como reduzir custos e desperdícios. 

A oportunidade de construir elementos mecânicos, contactar empresas e fornecedores e tratar 

das várias temáticas, como órgãos de máquinas, sistema eletromecânicos, sensorização e 

eletrónica. 

1.3 Apresentação da Entidade Promotora 

Este projeto foi requerido pelo o Laboratório Efacec-FEUP, visível na Figura 1.1, instalado no 

Centro de Inovação da UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, que 
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neste momento lidera um projeto de desenvolvimento baseado na utilização de tecnologias DSC 

(Dye Sensitized Cells – células sensibilizadas com corante) para produção de energia elétrica a 

partir da energia solar por via fotossintética (UPTEC, 2014).  

 

Figura 1.1 Centro UPTEC no campus da FEUP 

1.4 Objetivos 

O objetivo é o projeto de uma máquina para ensaios de células solares sensibilizados com 

corante, que pudesse testar diferentes tipos de pasta de vidro e diferentes materiais de painéis, 

com várias espessuras, comprimentos e larguras. Na Figura 1.2 é possível ver os dois painéis 

constituintes de uma célula solar que são posteriormente unidos por ação de um laser. 

 

Figura 1.2 Os dois painéis constituintes de uma célula solar sensibilizada com corante 

Adicionando o interesse de saber qual a interface de ligação presente numa célula solar tipo 

DSCs que apresenta menor capacidade de carga. Essas interfaces referem-se às ligações que a 

pasta de vidro apresenta, com a pasta de vidro e o painel da célula, como se pode ver na Figura 

1.3. 
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Figura 1.3 Interfaces presentes numa célula solar sensibilizada com corante 

 

Nas ligações de interface de painel da célula/pasta de vidro, é ainda pretendido perceber se 

existe alguma diferença de resistência aquando da realização da vedação usando laser e se a 

interface superior ou inferior apresenta melhor (ou pior) resistência, visto estarem sobre 

diferentes condicionantes durante o processo. A LaserBox é uma câmara fechada que 

compreende uma cabeça de varredura a laser e uma placa de aquecimento controlada (Ribeiro, 

2012), como se pode ver na Figura 1.4. A cabeça de varredura 2D dirige o feixe através da lente 

sobre o formato geométrico da pasta de vidro. É necessário desenhar num computador o 

formato geométrico que o laser deve realizar e o scan 2D vai coincidir a cabeça do laser com o 

formato geométrico da pasta de vidro. 

 

Figura 1.4 Desenho do processo de vedação usando LaserBox para DCSs (Ribeiro, 2012) 

 

Acrescente-se ainda o benefício de poder realizar ensaios no laboratório sem ser preciso 

requerer a uma entidade externa, que pode acarretar custos e/ou tempo de espera demorados. 

Em relação à impressão da pasta de vidro, era importante aumentar a flexibilidade que o sistema 

atual de impressão, serigrafia, apresentava. Bem como, colmatar algumas deficiências quer na 
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quantidade de material gasto, quer na regularidade do caudal depositado e da sua distribuição 

não uniforme. 

Assim foi pretendido efetuar um estudo para averiguar qual o sistema de impressão existente 

no mercado, que apresentava uma melhor relação custo/qualidade.  

Esse estudo também compreendia a necessidade de perceber se compensava comprar um 

sistema completo, como um robot, ou se havia benefícios em adquirir apenas eixos lineares e 

construir o sistema de impressão à parte. 

 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação encontra-se dividida em seis capítulos por forma a organizar coerentemente os 

conteúdos da mesma. 

No Capítulo 2, são apresentadas as células sensibilizadas com corante e pasta de vidro, esta 

última com o objetivo de delimitador da área fotovoltaica e impedimento da expansão do 

corante, são também abordados as suas propriedades e o ensaio de tração realizados as células 

solares. 

É ainda exposto o processo de impressão existente no laboratório e apresentado um conjunto 

de limitações e problemas, e assim feito um breve estudo de soluções existentes no mercado 

para colmatar essas deficiências, no final expõe-se a solução encontrada e melhoramentos 

feitos. 

No Capítulo 3, são apresentados vários conceitos de máquinas para realizar ensaios às células 

solares e conseguir os objetivos anteriormente abordados. Também é exposta a seleção de 

equipamento, o dimensionamento das peças desenhadas e a aquisição de alguns componentes 

para realizar a montagem. 

No Capítulo 4, refere-se a parte de automação da máquina de ensaio, o controlo necessário para 

um bom funcionamento da máquina, e a criação da interface no software LabVIEW. 

No Capítulo 5, são demonstrados os resultados obtidos utilizando a máquina de ensaios 

desenvolvida. 

No Capítulo 6, são apresentadas as conclusões e os possíveis trabalhos a realizar em futuros 

projetos. 
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2 Células Solares Sensibilizadas com Corante 

Neste capítulo será abordado a questão das células solares sensibilizadas com corante, do inglês 

dye-sensitized solar cells (DSCs), mais propriamente a pasta de vidro que serve para limitar a 

área de contato, unir os dois painéis da célula solar e impedir que a ação de uma força 

compressiva perpendicular ao plano dos painéis faça com que o fluido escape das células 

solares.  

Ainda serão referidos dois pontos que foram trabalhados durante a dissertação, o estudo de 

mercado de um novo robot para a impressão da pasta de vidro e o ensaio de tração realizado 

para averiguar a carga máxima que as células solares com pasta de vidro resistem. 

 

2.1 Células solares sensibilizadas com corante e pasta de vidro 

As células solares sensibilizadas com corantes (DSCs) são células foto eletroquímicas que 

compreendem um foto elétrodo de nanopartículas de TiO2 nas quais as moléculas de corante 

orgânico-metálico são adsorvidas (Ribeiro, 2012). 

Atualmente, essas células mostram uma eficiência máxima de cerca 10%, um valor modesto 

quando comparado com os 25% das células de silício, mas compensado pelo melhor 

desempenho em condições específicas de operação, como por exemplo, num caso de radiação 

difusa e pouca luz (A. Green, 2011).  

O laboratório da Efacec-UPTEC fabrica atualmente diversos tamanhos e formatos de células, 

limitados essencialmente pelo processo de selagem. Tamanhos muito pequenos não permitem 

que a cura seja efetiva e tamanhos muito grandes não permitem que a impressão seja realizável. 

Os tamanhos que o laboratório mais realiza são os que se podem ver na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Diferentes tamanhos de células solares produzidas 

Dimensão da impressão da pasta de vidro 

[mm] 
Dimensão mínima dos painéis de vidro [mm] 

comprimento x largura 

12,5 (círculo - diâmetro) 20 x 20 

20 (círculo - diâmetro) 40 x 40 

35 (círculo - diâmetro) 50 x 50 

40 (quadrado - lado) 60 x 60 

 

O formato da impressão da pasta de vidro pode ser de forma circular ou de um quadrado, 

consoante a dimensão, a partir de uma dimensão superior a 40 mm, o formato passa a ser de um 

quadrado, inferior a isso, é circular. 
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As pastas de vidro mais usadas e assim que podem estar presentes nas células solares 

sensibilizadas com corante são compostos à base de prata, ou chumbo. 

Todavia é importante referir que existem mais parâmetros que afetam a força necessária para 

separar as células solares, como os diferentes vidros que podem ser utilizados: 

• Normal Glass 

• FTO Glass with conductive layer 

• Ti with seeding layers 

• Pure Ti 

A espessura dos painéis quer de vidro, quer de titânio podem ser como se encontra na Tabela 

2. 

 

Tabela 2 – Espessuras possíveis dos diferentes tipos de materiais usados 

Material do painel Espessuras [mm] 

Vidro 2; 2,2 

Titânio 1 

 

É importante referir que em relação aos painéis em titânio, a sua utilização é muito pouco 

frequente devido ao alto custo de aquisição, adicionado ao facto que num provete com pasta de 

vidro que use o titânio, apenas um dos dois painéis será em titânio, sendo o outro em vidro para 

permitir a absorção de radiação solar. 

Existem ainda os diferentes parâmetros de selagem que podem ser utilizados. 

• Temperatura de selagem 

• Potência e a velocidade do laser 

 

2.2 Propriedades da pasta de vidro 

Visto que sabendo as propriedades mecânicas da pasta de vidro poderemos estimar a carga 

máxima, torna-se importante saber as suas propriedades. Depois de uma pesquisa constatou-se 

que infelizmente não estão disponíveis as propriedades mecânicas das diferentes pastas de 

vidro, existindo apenas propriedades químicas. A pasta de vidro da AGC – High temperature 

(usada para realizar o ensaio de tração abordado a seguir), consiste numa mistura de partículas 

de cerâmica de vidro sem chumbo fritas com solventes orgânicos e aglutinantes. A Figura 2.1 

mostra a distribuição de tamanho da partícula da pasta de vidro, obtida num equipamento 

Coulter-Counter. Os tamanhos variaram de 130 nm a 3,0 mm. A pasta deve ter uma fase de 

pré-queima antes do estágio de queima para remover os componentes orgânicos. A pasta pode 

ser aplicada pela técnica de doctor-blading, ou por serigrafia (Ribeiro, 2012). 

Para poder projetar a máquina de ensaios é necessário saber qual a carga máxima a ser aplicada 

para poder separar os painéis de vidro que estão colados/soldados pela pasta de vidro. 
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Figura 2.1 Distribuição do tamanho das partículas da pasta de vidro (Ribeiro, 2012) 

Foi assim decidido que seria necessário realizar ensaios em células solares com pasta de vidro 

para se saber qual a força axial que a pasta de vidro consegue suportar, os parâmetros que foram 

definidos para o ensaio foram os seguintes: 

 

➢ Pasta de vidro: AGC – High temperature 

➢ Vidro: FTO Glass with conductive layer 

➢ Parâmetros de selagem: 

• Temperatura de selagem (250 ºC) 

• Potência (30% - 40%) 

• Velocidade do laser (150 a 220 mm/s) 

 

2.2.1 Ensaio de Tração 

A realização de ensaios de tração a células solares já tinha sido feita pelo laboratório no ano de 

2012. 

Os testes de resistência foram realizados utilizando equipamentos de tração universais da TIRA 

GmbH. A célula de carga utilizada foi uma Typ 32 com uma capacidade de 500 N da empresa 

HBM (Ribeiro, 2012). 

Os retângulos do cordão da pasta de vidro têm dimensões de 18,5 x 8,5 mm2 e 0,8 mm de 

largura e foram impressos na face FTO dos substratos de vidro. As amostras impressas foram 

submetidas a um passo de condicionamento térmico a 250 ºC durante 30 minutos para expulsar 

os solventes, seguido de uma queima orgânica a 350 ºC durante 30 minutos e envidraçamento 

a 440 ºC durante 20 minutos até a superfície ter uma aparência polida (Ribeiro, 2012). 

Foi utilizada uma máquina universal e amostras de 90 x 30 mm2. A máquina universal foi 

ajustada para uma velocidade de 5 mm/min e uma carga máxima do transdutor de 500 N. Os 

resultados mostraram que a carga máxima suportada pelas amostras é de aproximadamente 310 

N. Isso significa que o cordão selado com pasta de vidro pode suportar cerca de 5,8 kN/m 

(Ribeiro, 2012). 

Devido à mudança de parâmetros e pouca informação relativa aos resultados do ensaio, foi 

decidido realizar ensaios de tração numa máquina de tração com o setting para realizar ensaios 

em vidros. Esses ensaios foram realizados no laboratório de adesivos da Faculdade de 

engenharia a uma temperatura de cerca de 18 ºC. 
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O número de amostras total levado para realizar os ensaios foram de 8. Todas com os mesmos 

parâmetros de impressão, de cura e mesmo material de pasta de vidro embora tenham sido 

realizadas em dias diferentes. As dimensões dos provetes das células solares foram criadas de 

propósito para realizar os ensaios de tração, para ser possível colocá-los nas amarras como se 

pode ver na Figura 2.2.  

 

 

Figura 2.2 Dimensões das células solares de vidro para realizar o ensaio de tração 

 

A variação das dimensões dos provetes das células solares é desprezável. 

O diâmetro externo do desenho da pasta de vidro, é igual para todos as células solares e tem um 

valor de 12,5 mm, uma espessura de 1 mm e uma altura de pasta de cerca de 2 µm. Tendo uma 

área e volume de 18,85 mm2 e 0,038 mm3, respetivamente. Considerando o diâmetro médio de 

12 mm, o perímetro é de 75,4 mm. 

Foram realizados ensaios com quatro amostras, Figura 2.3, tendo-se obtido os resultados 

apresentados na Tabela 3. Na Figura 2.4 é possível visualizar a força e extensão do ensaio de 

tração realizado às amostras. 

 

 

Figura 2.3 Máquina de tração com provete das células solares de vidro 

120 mm 

25 mm 

2,2 mm 
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Figura 2.4 Resultados dos ensaios de tração realizados 

Tabela 3 - Força registada nas amostras 

 

Em todos os ensaios a velocidade foi de 0,2 mm/s. Considerando a força máxima medida e a 

área de impressão da pasta de vidro, a tensão máxima foi de 14,66 MPa. 

Pode-se verificar que as amostras 02, 03 e 04, apresentam um valor de força muito semelhantes, 

porém apresentam valores de extensão muito diferentes, como se pode ver na Figura 2.4 e na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Extensão registada nas amostras 

Amostras 
Extensão 

máxima [mm] 

Extensão à força máxima 

[mm] 

Força na máxima 

extensão [N] 

01 0,13843 0,10789 11,16485 

02 0,13050 0,10484 10,22364 

03 1,03473 1,00350 11,05079 

04 0,38421 0,34425 11,09004 

Média 0,51648 0,48420 10,78816 

Desvio Padrão (σ) 0,46640 0,46539 0,48928 

 

Amostra Número no painel de vidro Força Máxima [N] 

01 4 87,83 

02 8 245,37 

03 2 247,33 

04 7 276,39 

Média 256,36 

Desvio Padrão (σ) 17,37 

0 

100 

200 

300 
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Um dos motivos para a diferença é provavelmente o escorregamento das amarras. 

Pelos testes realizados pode concluir-se que a resistência mecânica do vidro é inferior à da pasta 

usada na soldadura como se pode ver na Figura 2.5. 

A principal razão deste acontecimento, é que o vidro usado é normal e não laminado, 

apresentando uma menor capacidade de carga.  

 

Figura 2.5 Resultado do ensaio de tração realizado ao provete 2 

2.3 Estudo de mercado de máquinas de ensaios 

Este é um estudo breve, visto que, embora haja um grande leque de fabricantes de máquinas de 

ensaio, as diferenças de especificações entre eles não significativas. 

Originalmente o tipo de máquina de ensaio pesquisado não foi necessariamente de corte, mas 

sim o que permitisse um sistema de aperto mais coerente para a aplicação em questão. 

Assim dos sistemas de ensaios de tração/compressão pesquisado, deu-se um maior enfoque aos 

sistemas horizontais, e aquele que se apresentou como mais interessante foi o Kern THM 500 

N. 

2.3.1 Sistemas Tração/Compressão 

Máquina de ensaios de tração e compressão, apresenta um sistema de ensaio horizontal, invés 

de vertical como se pode verificar na Tabela 5. 

Tabela 5 - Propriedades e custo do Kern THM 500N500N (Kern-Sohn, 2017) 

 

 

 Material da estrutura Metal lacado 

Direção de medição horizontal 

Máxima força 500 N 

Maior distância de 

rolamento 
250 mm 

Velocidade de 

operação 

0,500 m/min 

(8,33 mm/s) 

Dimensões (CxLxA): 
550 x 170 x 345 

mm 

Custo € 2.677,50 
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2.3.2 Sistemas de Ensaio de resistência ao Corte 

Não são tão comuns para a aplicação pretendida como as primeiras, porém encontrou-se da 

empresa Test Resources, que apresenta várias configurações. Aqui será exposto o modelo 150, 

uma das configurações mais interessantes para o objeto de estudo. 

O modelo que foi considerado como referência para a construção da máquina, foi o modelo 

150, exposto na tabela 6, por ser um sistema horizontal, que será abordado no capítulo 3. 

 

 

 

2.4 Processo de impressão usando a serigrafia 

Neste capitulo será feita uma curta apresentação do processo de impressão que atualmente é 

utilizado para o fabrico das células fotovoltaicas, explicando o processo serigrafia, expondo as 

suas limitações e problemas. 

A serigrafia é o processo de impregnação de um fluido através de uma malha, que como 

material, pode ser um polímero sintético como o nylon, que quando exercida pressão sobre uma 

base fica gravada a figura. Uma maior qualidade do desenho, com melhores detalhes, é 

conseguida usando uma malha com aberturas mais finas (Ambrose, 2009). 

A obtenção de uma célula solar usando o processo de impressão serigrafia não foi colocado no 

corpo do documento devido ao sigilo pedido pelo laboratório; todavia observando o processo é 

possível indicar alguns problemas e limitações que será possível eliminar ou reduzir usando 

outro processo de impressão, é de notar que o processo de vedação das juntas é o mesmo quer 

o processo seja a serigrafia ou outro. 

 

2.4.1 Limitações e problemas 

São seguidamente apresentados alguns problemas e limitações que foram observados no 

processo de impressão. 

• pouco flexível; 

• dependente de total intervenção humana; 

• processo demoroso; 

• alto gasto de pasta de vidro; 

• necessidade de moldes para cada desenho diferente; 

• necessidade de imprimir células solares de teste para certificar a impregnação de pasta 

de vidro da malha para o provete; 

• impressão de apenas um provete de cada vez para obter os melhores resultados; 

• devido ao corte manual das células solares de vidro, necessidade de ajuste da bancada; 

 

 

Direção de medição horizontal 

Força do transdutor A partir de 1,1 kN 

Maior distância de 

rolamento 
150 mm ou 300 mm 

Velocidade de operação 

Máxima 
0,635 m/min (10,58 mm/s) 

Dimensões (CxL): 600 mm x 75 mm 

Tabela 6 - Propriedades modelo 150 (Testresources, 2017) 



Projeto de uma Máquina de Ensaios de Células Solares 

 

14 

• altura de impressão variável; 

• reutilização da pasta de vidro que está presente na malha, alterando a qualidade do 

cordão; 

• folgas nas guias da espátula e da garra. 

 

É importante referir que o reaproveitamento do excesso da pasta de vidro que ficou na malha 

não deveria ser feito, porém para diminuir os custos do processo é reutilizado. Já o material que 

ficou nos vidros de posicionamento, não será reutilizado. 

Logo o uso de um robot para a deposição da pasta de vidro parece ser a opção mais acertada 

pois permite reduzir e/ou eliminar muitas das limitações que o processo atual apresenta, sendo 

cinco das mais importantes, o facto de permitir aumentar a flexibilidade do processo, poupar 

material (de elevado custo) e melhorar a precisão de impressão (diminuir a variação da altura 

de impressão de pasta de vidro). 

 

2.5 Estudo de máquinas robotizadas existentes no mercado 

Foi feito um estudo de mercado para verificar os tipos diferentes de sistemas de posicionamento 

2D e 3D existentes no mercado que melhor correspondiam às especificações necessárias. 

Assim pode-se dividir o estudo em três tipos diferentes de máquinas: 

• Mesas robotizadas 2D 

• Mesas robotizadas 3D 

• Braços robotizados XY/XYZ 

O processo de impressão ocorre principalmente nas coordenadas XY ou 2D, por isso tentou-se 

verificar se ficava mais económico a aquisição de apenas um robot ou mesa com 2 eixos em 

vez de 3 eixos, tentou-se perceber ainda se seria mais vantajoso adquirir apenas braços 

robotizados com 2/3 eixos e depois construir a estrutura de apoio para as células solares e para 

a seringa e acessórios de deposição. 

Surgiram duas possibilidades para a impressão usando um robot, mesa robotizada ou braços 

robotizados. Logo era necessário perceber qual dos dois tipos de impressões trazia mais 

benefícios e melhor qualidade. 

A escolha de um deles será dependente das especificações de precisão e resolução necessárias 

e qual delas é capaz de garanti-las. 

• Movimento da mesa 

• Movimento do cabeçote com a seringa 

Aquilo que se verificou é que nos robots 3D, ocorrem ambos os movimentos e sendo as 

dimensões necessárias pretendidas de 300 x 300 /mm, o atravancamento poderá ser 

problemático no caso do movimento do prato. 

Por isso existe ainda a possibilidade de: 

• Movimento combinado da plataforma e do cabeçote da seringa 

Das especificações seguintes, serão apresentados os parâmetros que são os mais importantes e 

infelizmente muitas vezes não mencionados, são; a resolução, a precisão de posicionamento e 

a repetibilidade de posicionamento. 

As empresas contactadas para o estudo de mercado podem ser vistas na Figura 2.6. Nos anexos 

é possível visualizar todos os modelos pesquisados com as especificações e o custo. 
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Figura 2.6 Empresas contactadas para o estudo 

 

2.6 Seleção do modelo do robot a adquirir 

A escolha da máquina foi influenciada pelo facto da empresa Dyesol, com a qual a UPTEC 

trabalha, possuir num laboratório no Reino Unido o robot da empresa Fisnar. Assim para manter 

compatibilidade na produção e resolução de problemas futuros, optou-se pela máquina da 

Fisnar, representada na Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Robot 3D Fisnar F4330N 

Todavia as conclusões que se podem retirar deste estudo de mercado feito, é que a compra de 

um robot 2D não apresenta uma boa relação custo/benefícios, pois não apresenta melhores 

especificações que um robot 3D e apresenta aproximadamente o mesmo custo. 

Máquina de 
Impressão

Mesas/Robots 
2D

Mechatronic-
Systems

Iai Gmbh

Eixos Lineares 
intellidrives

Robots 3D

Dispensinglink

Fisnar

Loctite
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Assim, a melhor solução era o robot 3D. Dos 3 modelos apresentados, a que apresentava 

melhores especificações era o robot da empresa Loctite, com uma melhor repetibilidade e 

menor tamanho. Todavia o modelo da Fisnar, apresenta um melhor preço e o país de expedição 

era o Reino Unido, enquanto da Loctite, embora subsidiária da empresa alemã Henkel, não 

dispõem do modelo de robot de mesa 3D na europa. 

Relativamente à flexibilidade, o uso do robot aumenta consideravelmente a flexibilidade de 

impressão, a alteração de parâmetros, como altura, espessura e a própria uniformidade destes 

pontos da camada da pasta de vidro é conseguida através de alterações no software, na serigrafia 

é conseguida através de hardware, mais concretamente através da malha e emulsão, estes dois 

materiais definem os pontos mais importantes para obter uma boa impressão da pasta de vidro. 
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3 Desenvolvimento da Máquina de Ensaio 

3.1 Conceito da máquina de ensaios de células solares 

Como foi visto no capítulo anterior o uso de uma máquina de tração para apurar qual a carga 

máxima que a pasta de vidro resiste não trouxe as respostas esperadas, definiram-se os seguintes 

requisitos para a máquina de ensaios de resistência ao corte. 

• O primeiro foi que a máquina devia ser horizontal para facilitar a medição da força a ser 

efetuada; 

• O segundo ponto, foi que devia permitir o estudo da resistência das interfaces, sendo 

elas a interface vidro/pasta de vidro e pasta de vidro/pasta de vidro, para assim saber 

qual destas apresenta menor capacidade de carga.; 

• O terceiro ponto é que devia permitir o ensaio de diferentes tamanhos e espessuras de 

modo a cobrir futuras necessidades; 

• O quarto ponto é que devia ser modular, ou seja, permitir futuras alterações caso se 

pretenda; 

• O quinto e último ponto é que em vez de uma máquina de tração devia ser uma máquina 

de ensaios de resistência ao corte. 

A evolução do conceito da máquina sofreu várias alterações e foi sem dúvida o processo mais 

longo da conceção desta dissertação. 

Assim serão expostos, ao longo deste capítulo os vários conceitos que foram explorados e 

estudados, e também como a escolha e a aquisição de componentes provocou alterações 

importantes no projeto da máquina. 

Inicialmente foram esboçados diferentes conceitos de tecnologia de transmissão da potência do 

motor elétrico para a realização de trabalho mecânico, entre eles são, o parafuso sem fim e 

pinhão e cremalheira. 

Depois de várias discussões com o orientador e professores de construções sobre qual das 

tecnologias acima referidas apresentava uma melhor relação de custo/qualidade, houve a 

necessidade de alterar o projeto da máquina quer devido à disponibilidade de produtos, quer 

para diminuir dificuldades de construção e redução de custos. 

O facto da máquina ser de ensaio à resistência de corte em vez de tração/compressão, permite 

o uso de vidro normal, não havendo o risco de haver a destruição das placas de vidro antes da 

pasta de vidro. E como já referido anteriormente, as placas de vidro apresentam menor 

capacidade de resistência à tração do que a pasta de vidro. Na Figura 3.1 é possível ver a 

configuração de um ensaio à tração. 
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O ensaio de corte difere do ensaio à tração ou à compressão em que as forças/cargas aplicadas 

são paralelas às superfícies em contacto, enquanto em tração ou compressão elas são 

perpendiculares às superfícies de contacto, demonstrado na Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 Esquema de um ensaio de resistência ao corte 

 

É o tipo de solicitações que painéis solares expostos ao ambiente estão a ser sujeitos, Figura 

3.3, embora os painéis estejam preparados para estas ocorrências. Onde o painel inferior está 

preso à estrutura do telhado e onde a pasta de vidro vai estar a unir o painel superior, que terá 

de ser de vidro para permitir a passagem da radiação. Existe ainda a armadura da célula solar 

que obviamente estará também a segurar e a unir as células solares, todavia para simplificar o 

esquema esta não está representado. 

Assim o vidro superior quando sobre a ação de uma força externa, que pode ser a Natureza, terá 

a tendência a deslizar sobre o painel inferior, e quanto maior a inclinação do telhado/célula solar 

maior será a força de corte, onde para o ângulo (α) de 90 º teremos corte puro. 

 

 

 

 

Painel inferior da célula 

Painel superior da célula  

Figura 3.1 Esquema de um ensaio à tração ou compressão (força no sentido inverso) 

Pasta de 

vidro 
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Figura 3.3 A ação de elementos nos painéis solares 

 

No ensaio de corte dos provetes das células solares, não existem tensões de tração a ser 

aplicadas ao vidro, porém entre a placa e zona inicial da pasta de vidro, existe uma reação 

contrária à aplicação da força efetuada, sendo assim um esforço de compressão, devido ao 

comprimento reduzido em relação a área da secção a possibilidade de ocorrência de 

encurvadura é muito reduzida, todavia a demonstração da encurvadura pode-se ver na Figura 

3.4. 

Para isso foi efetuado um cálculo de encurvadura para verificar qual a força necessária para 

iniciar o fenómeno de encurvadura. Considerando a maior célula solar para realizar ensaios ser 

de comprimento 60 mm e sendo o comprimento da pasta de vidro de 40 mm, assim os apoios 

de vidro sem pasta de vidro é de respetivamente 10 mm para cada lado. 

 

 

Figura 3.4 Efeito de encurvadura em compressão 

 

A carga inicial para ocorrer encurvadura no domínio elástico é dada pela fórmula de Euler, 

apresentada na equação 1. 

 

 𝑃 =
𝜋2𝐸𝐼

𝑙2
 (1) 

 

Sendo o módulo de Young do vidro normal de 73,5E9 Pa e o l o comprimento (10 mm), e 

considerando a espessura (s=2 mm) do vidro, teremos um momento de inércia Ix de 8,8 mm4. 

A carga crítica de encurvadura é de cerca de 64 kN, ou seja, muito acima da carga normal. 

Telhado 

Elementos como 
água, vento, 
detritos, … 

α 

y 

x 
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A dificuldade neste exercício é definir a espessura que contribuí para a compressão da placa de 

vidro, aquando da realização da selagem com laser ocorre a plastificação do vidro na zona da 

pasta de vidro que ocupa praticamente a totalidade da espessura do vidro como se pode ver na 

Figura 3.5. Mesmo considerando apenas metade da espessura, 1,1 mm, a carga crítica é cerca 

de 8 kN.  

 

Figura 3.5 Plastificação do vidro que ocorre durante a soldadura 

 

Devido ao que foi exposto anteriormente, existe a possibilidade de ocorrer rotura na zona de 

plastificação do vidro e não nas interfaces vidro/pasta de vidro e pasta de vidro/pasta de vidro. 

Agora serão expostos os dois conceitos iniciais desenvolvidos em software CAD 3D. 

 

3.1.1 Conceito 1 - Pinhão e Cremalheira 

O primeiro conceito projetado usava um pinhão e cremalheira para sujeitar a célula ao esforço 

de corte, apresentado na Figura 3.6. 

Apresentava como vantagens a possibilidade de teste de painéis solares de grande comprimento, 

porém com um pequeno atravancamento, tendo a possibilidade de montar o motor 

perpendicularmente à máquina, ligado diretamente ao pinhão. 

Um dos maiores problemas que este modelo apresentava, era o elevado custo para a obtenção 

de um pinhão e cremalheira de pequeno passo e o fato de apresentar blacklash inerente ao uso 

de dentes retos, o uso de dentes helicoidais baixava a presença de blacklash todavia apresenta 

ainda um custo mais elevado.  
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Figura 3.6 Primeiro conceito da máquina usando um pinhão e cremalheira 

Outro ponto negativo era a dificuldade de acesso à zona de repouso das células solares devido 

à impossibilidade de levantar o braço onde se situa a cremalheira-pinhão. 

Algo que este conceito já apresentava era a necessidade de poder usar células solares com 

painéis de espessuras diferentes, para isso era usado um batente com estrias onde depois era 

fixado um perno estriado. 

Todavia a dificuldade de arranjar pernos estriados com a configuração mostrada e a dificuldade 

de maquinagem do batente, fez com que um sistema mais fácil de ensaio para diferentes 

espessuras de painéis para as células solares fosse adotado. 

É importante referir que embora não foi adotado outros modelos mais à frente mostrados 

continuaram a apresentar este sistema de fixação do batente para as diferentes espessuras dos 

painéis de vidro. 

 

 

3.1.2 Conceito 2 - Fuso 

O outro sistema de movimentação considerado foi o parafuso sem fim, embora acabasse por 

ser o sistema adotado.  

O primeiro conceito com um fuso como sistema de movimentação era bastante simples, não 

apresentava um transdutor de força, nem o fuso tinha uma porca como se pode ver na Figura 

3.7. 

Contudo apresentava dois sistemas de regulação da altura, no batente inferior e no patim 

superior. Isto permitia um maior controlo da regulação da altura e melhorar o embate nos 

painéis. 
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Figura 3.7 Primeiro conceito usando um parafuso sem fim 

 

Todavia como já foi dito anteriormente a obtenção deste sistema aumentaria demasiado os 

custos da máquina e baixava a capacidade de resistência à carga que se pretendia medir por isso 

não foi mais considerado. 

Os fusos de esferas foram a primeira opção visto ter uma alta eficiência (90-95%), uma alta 

capacidade de carga e grande precisão de posicionamento (Lipsett, 2017). Porém como vai ser 

abordado mais à frente a escolha do tipo de parafuso sem fim foi de rosca Acme, embora estes 

apresentem menor eficiência, entre 50-80% funcionamento a seco (Igus, 2017) oferecem muitas 

outras vantagens, como configuração mais flexível e fator de forma, capacidade de operação 

sem lubrificante, operação mais silenciosa, materiais limpos e menor custo (Lipsett, 2017). 

Assim foi construído a Tabela 7 para facilitar a compreensão do leitor das 

vantagens/desvantagens que cada sistema de movimentação apresenta. 

 

Tabela 7 - Diferentes parâmetros para diferentes modos de movimentação (shopsabre, 2017; 

cncrouterparts, 2017; Collins, 2015) 

 Fuso 
Pinhão e 

cremalheira 

Velocidade Baixa e média Toda a gama 

Blacklash Muito baixo Baixo 

Precisão Alto Média 

Resolução Alto Média 

Capacidade de 

carga 
Elevado Médio 

Custo Baixo (Acme) Médio 

 

Dos vários sistemas de movimentação, aquele que apresenta uma melhor relação 

custo/qualidade para a aplicação em questão é o fuso. 

Embora o parafuso sem fim não seja o sistema com melhores especificações dos três conceitos 

aqui expostos, também não é o que apresenta as piores, e a possibilidade de escolher entre fusos 
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de esferas ou então com rosca Acme consoante a disponibilidade de material ou custo torna-se 

uma vantagem. 

Tendo definido que o sistema de movimentação é um fuso, passou-se a construir o modelo final. 

Houve mesmo assim várias alterações a esse modelo. Essas modificações foram devido à 

segurança imposta a máquinas e disponibilidade de componentes. 

 

3.1.3 Conceito semifinal 

Este conceito semifinal apresenta como tecnologia de movimentação o parafuso sem fim, motor 

passo a passo e o transdutor de força. 

A necessidade de proteger o utilizador da projeção de pedaços de vidro durante o ensaio, 

facilitar o acesso à zona de repouso das células solares e a colocação do sensor de força levou 

à criação do conceito demonstrado na Figura 3.8. 

Tendo um braço de medição diminui o risco de ao realizar o ensaio pedaços de vidro atinjam 

os utilizadores, ao levantar o braço de medição ter um fácil acesso à zona de ensaio das células 

solares e tem dois parafusos para assegurar o contacto do sensor com as diferentes espessuras 

dos painéis das células solares. 

 

Figura 3.8 Conceito final que se designou de LAMS (LAMS-long arm measurement sensor) 

Não existindo um braço com o sensor facilita a construção da máquina, porém é necessário que 

exista uma gaiola de proteção em acrílico para evitar que pedaços de vidro atinjam os 

utilizadores. Outro problema é a possibilidade de pedaços de vidro caírem sobre o parafuso sem 

fim contaminando o elemento mecânico. 

3.1.3.1 Cálculo da capacidade do sensor para o sistema do conceito LAMS 

Tendo uma comporta no braço de medição que permite uma rotação baixa, a força a atuar no 

sensor será muito superior à força que se pretende realizar, como demonstrado na Figura 3.19. 

Na parte direita da figura está exposto o diagrama de corpo livre da comporta. 



Projeto de uma Máquina de Ensaios de Células Solares 

 

24 

 

Figura 3.9 Vista lateral do LAMS e diagrama de corpo livre 

A força que o sensor terá de suportar dependerá das dimensões a) e b), visto que a força máxima 

a atuar será Fp = 500 N. 

As dimensões a) e b) depende do sensor a utilizar e do fato que é necessário que haja uma 

distância de segurança entre o sensor e as células solares, para que quando realizado o ensaio 

os painéis das células ao avançarem não danifiquem o sensor. 

Assim as dimensões são de 20 mm e 5 mm para a) e b), respetivamente. 

Realizando um somatório de momento no ponto 0 e considerando o sentido anti-horário o 

positivo, teremos a força a atuar no sensor. 

 ∑𝑀0 = 0 ⟺ 𝐹𝑝a − 𝐹𝑠b = 0 (2) 

 

 𝐹𝑠 = 𝐹𝑝

a

b
⟺ 𝐹𝑠 = 500 × 4 = 2 𝑘𝑁 (3) 

 

Como se pode ver na equação 3, a força que o sensor está a suportar não é de 500 N, mas sim 

de 2 kN, o que é 4 vezes superior à força pretendida medir. Isto obrigava a adquirir um sensor 

com uma capacidade de leitura muito superior. 

Portanto foi retirado o uso de um braço de medição, visto ter uma maior facilidade de 

construção, usar menos material, ter menor atravancamento, a força a atuar ser apenas axial e 

de valor igual ao valor máximo que se pretende medir. 

 

3.1.4 Conceito Final 

Tendo já o conceito final pronto e definido (Figura 3.10), foi necessário verificar fornecedores 

para saber o custo e a disponibilidade dos produtos a adquirir, dimensionar as peças e contactar 

uma empresa de maquinagem para perceber que alterações devem ser realizadas para facilitar 

o fabrico e diminuir o custo. 

Fp 

a 

Fs 

Rx 

Ry 

0 
b 
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Figura 3.10 Conceito final 
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3.2 Seleção e aquisição de componentes 

Dos componentes necessários, alguns foram comprados e outros reutilizados. Na Figura 3.11 é 

possível ver a arquitetura do sistema da máquina de ensaios. 

 

Figura 3.11 Arquitetura do sistema 

Na impossibilidade de concluir a máquina de ensaios, optou-se pela aquisição e construção dos 

componentes essenciais ao funcionamento do equipamento, e deixar para trabalhos futuros um 

quadro elétrico finalizado e uma estrutura tipo mesa, onde se fixará a máquina e o quadro 

elétrico. 

O custo foi um dos principais fatores considerandos na escolha dos componentes. 

O primeiro componente a ser especificado foi o fuso, visto que a partir dele será depois possível 

escolher o motor a ser usado. 

 

LabVIEW 

&  

IMC 
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3.2.1 Fuso 

Logo a primeira dificuldade encontrada foi em adquirir um fuso de esferas que tivesse as 

especificações pretendidas, e a demora nas respostas por parte das empresas. 

Por isso, vendo que a aquisição de um parafuso sem fim de esferas estava árdua, escolheu-se 

uma mesa linear da Igus, como se pode ver na Figura 3.12 e as especificações na Tabela 8. 

 

Figura 3.12 Mesa linear IGUS 

Traz um parafuso de rosca Acme e a mesa, veios plásticos para guiamento, apoios do fuso e um 

pino de saída de diâmetro 10 mm não maquinado. 

Um fuso de rosca Acme apresenta uma menor eficiência, todavia o fato de a rosca ser de 

polímero aumenta consideravelmente a sua eficiência. Sendo mais barata do que os fusos de 

esferas. 

  

Tabela 8 - Especificações da mesa Linear Igus 

Peça 
Curso 

[mm] 

Diâmetro 

[mm] 

Passo 

[mm] 

Máx. Carga 

estática [N] 
Máx. 

velocidade 

[rpm] 

Máx. 

avanço 

[m/min] 

Peso 

[kg] 
Axial Radial 

SLWE-

BB-1040 
65 10 2 500 2000 1500 3 0,9 

 

É de notar que o custo desta mesa linear é inferior à aquisição do parafuso sem fim de esferas, 

seria ainda necessário adquirir veios de guiamento, a construção de apoios para o fuso e a 

aquisição de rolamentos. 

Tendo o fuso definido, o passo seguinte passa pela a definição do motor a utilizar para mover 

linearmente a mesa à velocidade pretendida. 

 

3.2.2 Motor 

Existia a possibilidade de usar um motor passo a passo ou um servo motor, a escolha caiu num 

motor passo a passo, visto que as necessidades de binário e velocidade são baixas, as 



Projeto de uma Máquina de Ensaios de Células Solares 

 

28 

necessidades de precisão de posicionamento não são muito elevadas e o custo é muito menor. 

Na Tabela 9 é possível verificar os dados para o cálculo do binário do motor passo a passo 

necessário para realizar os ensaios de resistência ao corte. 

 

Tabela 9 - Dados usados para realizar o cálculo do binário necessário 

Diâmetro do fuso (DB) 10 mm 

Passo do fuso Pb (Pb) 2 mm/rev 

Comprimento total (LB) 134 mm 

Massa volúmica do fuso (ρ) 7900 kg/m3 

Massa total (m) 1 kg 

Força (Fa) 500 N 

 

Usando a expressão (4) o valor de binário resistente (T) para realizar trabalho. 

 

 𝑇 =
𝐹𝑎 × 𝑃𝑏

2 × 𝜋
×

1

𝜂
 (4) 

 

Considerando a eficiência dos diferentes componentes, como exposta na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Eficiências de vários tipos de fusos (Eggert, 2004) 

Eficiência [η] 

Para uma rosca trapezoidal diâmetro 10 x passo 2 

Porca de Aço ou Bronze lubrificada 0,37 

Porca de Bronze não lubrificada 0,26 

Porca de Nylon 0,50 

Eficiência Aproximada de rosca ISO 0,18 

Eficiência Rosca de esferas 0,90 

 

O holding torque necessário para a aplicação será: 

 

 𝑇 = 0,27 𝑁𝑚 (5) 

 

Os motores passo a passo com um holding torque superior ao necessário, da empresa Oriental 

Motors, são os expostos na Tabela 11. Existe a possibilidade da aquisição de um travão de 

bloqueio para impedir a rotação quando parado, porém, não foi adquirido. 
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Tabela 11 - Motores passo a passo do Oriental Motors 

Motor PKP544N18A2 PKP545N18A2 PKP546N18A2 

Driver CVD518BR-K CVD518BR-K CVD518BR-K 

Máx. Holding Torque [Nm] 0,3 0,37 0,5 

Holding Torque motor parado 

[Nm] 
0,15 0,19 0,25 

Corrente nominal [A/fase] 1,8 

Ângulo básico de passo 0,72° 

Entrada fonte de alimentação 24 VDC 2,8 A 

Modo de excitação Microstep 

 

A empresa Oriental Motors apresenta ainda uma 

ferramenta de cálculo que permite verificar qual o 

binário necessário e o melhor motor para a aplicação em 

causa, neste caso aplicação de fuso, exposto na Figura 

3.13. 

Os dados continuam a ser os mesmos já aqui expostos, 

porém é necessário adicionar mais alguns: 

 

O gráfico de velocidade de tempo e movimentação 

pode ser visto na Figura 3.14. 

 

Ângulo de movimentação:   α: 0 ° 

Tempo de movimentação:  t0:1 sec 

Velocidade     v:1 mm/s 

Distância    L:0,4 mm 

Tempo de aceleração   t1:0,1 mm 

Coeficiente de fricção superfície µ:0,05  

Coeficiente de fricção porca  µ0:0,3 

Eficiência do fuso   η:0,5 

 

  

 

 

Primeiro é necessário calcular a força e a pré-força. 

 

 𝐹 = 𝐹𝑎 + 𝑚𝑔(sin 𝛼 + 𝜇 cos 𝛼) (6) 

 

Figura 3.13 Aplicação de fuso 

(orientalmotors.eu) 

Figura 3.14 Gráfico velocidade e tempo de 

movimentação da aplicação 
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Substituindo na equação 6 as variáveis pelos seus valores, teremos uma força de 500,49 N. A 

pré-força será 1/3 da força F.  

 

 𝐹0 =
500,49

3
= 166,83 𝑁 (7) 

 

É possível calcular o binário resistente usando a equação 8. 

 

 𝑇 =
𝐹𝑃𝑏

2𝜋𝜂
+

𝜇0𝐹0𝑃𝑏

2𝜋
 (8) 

 

O valor necessário é de 0,327 Nm1. 

Multiplicando o binário resistente por um coeficiente de segurança de 1.5, o valor passa a ser 

de 0,49 Nm, fazendo com que o motor passo a passo ideal para a aplicação seja o KP546N18A2 

que pode ser visto as suas especificações na Tabela 11. 

Seguidamente escolheu-se o sensor de força a adquirir. Dois sensores de empresas diferentes 

foram estudados, da empresa Futek e da empresa HBM. 

 

3.2.3 Sensor de Força 

O sensor da Futek, que está representado na Figura 3.15, averiguado foi o LSB200 com uma 

capacidade de 445 N, uma sensibilidade de 2 mV/V, um valor de excitação máximo de 10 V. 

 

 

Figura 3.15 Futek LSB 200 - 100 lb 

 

 

O sensor da HBM analisado, que se encontra exibido na Figura 3.16, foi o U9C com uma 

capacidade de 500 N, uma sensibilidade de 1 mV/V, com uma tensão de excitação de 5 V e um 

erro relativo de excitação de ±0,2 mV/V. 

                                                 

1 Seria também necessário adicionar o binário de aceleração, porém sendo ele de 0,0001 Nm decidiu-se não incluir 
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Figura 3.16 HBM U9C - 500 N 

 

A escolha do sensor foi afetada pelo o custo que cada um apresenta, embora o sensor da Futek 

apresente algumas vantagens como o seu menor peso e dimensões, o seu elevado custo relativo 

ao sensor da HBM e o fato de apresentar uma capacidade de força ligeiramente inferior a 500 

N fez com que o sensor a ser selecionado fosse o U9C da HBM. 

Como o sensor selecionado foi da empresa HBM, o amplificador de sinal selecionado foi o 

RM4220, como se pode ver na Figura 3.17, também da HBM.  

 

Figura 3.17 HBM RM4220 

 

 

3.2.4 Aquisição de Dados 

Para que seja possível a obtenção dos sinais do transdutor, é necessário o uso de uma placa de 

aquisição de dados compatível com os equipamentos, e que vá de encontro às necessidades ao 

nível de entradas/saídas analógicas e digitais.  

Existia a possibilidade de usar uma placa de aquisição da empresa National Instruments ou 

então usar um módulo Arduino para a aquisição de dados.  

Os conversores analógico/digital (ADC) no Arduino têm uma resolução de 10 bits. Para um 

Arduino, a tensão de referência geralmente é de 5 volts, o que significa que a menor variação 

de tensão detetável é 5/1023 ou 0,0049 V (4,9 mV).  
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A principal vantagem do uso do Arduino é o seu baixo custo, por volta de 37 € é possível 

adquirir um Arduino, como o mini, que contém 8 canais de inputs, o que é suficiente, 10-bits 

de conversão analógica para digital e a baixa dificuldade de inserir num software como o 

LabVIEW ou Matlab. 

A principal vantagem do uso de um DAQ da National Instruments é a integração ao software 

LabVIEW, sendo também usado pelo laboratório e assim o ideal para a implementação do 

controlo da máquina. Todavia o custo associado a compra de um DAQ da National Instruments 

é elevado. 

Assim uma vez que o software usado para controlo e para criação de interface vai ser o 

LabVIEW e a placa de aquisição de dados a usar é um produto também da National Instruments 

já existente NI USB-6221, Figura 3.18. Esta placa é ligada ao computador portátil através de 

uma entrada USB e ligado à corrente com uma fonte de alimentação de 12 V a 2,5 A. 

É preciso indicar que esta placa de aquisição é muito superior a nível de especificações e portas 

necessárias para este equipamento, porém está pronta para futuros upgrades e melhorias que 

poderão ser incluídos. 

  

Figura 3.18 National Instruments DAQ USB-6221 

Como especificações tem 8 canais diferenciais ou 16 de canal único analógico, apresenta de 

resolução 16 bits, uma taxa de amostragem de 250 kS/s por canal, tem gamas de entrada de ±10 

V, ±5 V, ±1 V, ±0,2 V e 16 linhas digitais. 

 

3.3 Dimensionamento das peças a construir 

Tendo já visto os componentes essenciais para a construção da máquina, e fazendo as alterações 

ao conceito final que foi exposto no subcapítulo 3.1.5, a versão final pode ser vista na Figura 

3.19. 

 

Figura 3.19 Máquina com os componentes adquiridos 
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Para melhorar a segurança para o utilizador, visto este conceito não ter um braço de proteção, 

foi adicionado uma gaiola de proteção, de acrílico, que cobre completamente a máquina 

fornecendo mais proteção. 

Certos componentes que não estão diretamente em esforço, foram feitos por impressão 3D 

existente no laboratório L003, esses componentes são o suporte do motor passo a passo e a 

tampa do apoio traseiro da mesa linear. Os parâmetros de impressão serão abordados mais à 

frente. 

Foi desenhada a estrutura onde a máquina de ensaios será apoiada, porém devido ao pouco 

tempo não foi executada. 

As peças a construir, que pode ser verificado na Figura 3.20 e com mais detalhe na Tabela 12, 

foram desenhadas para serem bastante simples, para assim facilitar a construção e baixar o 

custo. As peças foram construídas pela empresa Neves e Neves Metalomecânica sediada na 

Maia. 

 

 

Figura 3.20 Peças a construir 

Tabela 12 - Peças a construir 

Peça Nome Descrição Material2 Quant. 

1 Base 300 x 110 mm Suporte e ligação à mesa 
Alumínio 

(6061) 
1 

2 Ligação traseira sensor Suporte do sensor à base 
INOX (AISI 

316) 
1 

3 Ligação frontal sensor Interligação dos DSCs e sensor 
INOX (AISI 

316) 
1 

4 Prato para DSCs 
Diferentes espessuras de DSCs 

(2; 2,2 mm) 

Alumínio 

(6061) 
1 

5 Base de colocação sensor Fixação à mesa linear IGUS 
Alumínio 

(6061) 
1 

6 6.1 Suporte para DSCs 2,2 mm 
Alinhar o DSCs com o sensor 

para 2,2 mm 
Alumínio 1 

                                                 

2 Materiais testados para suportar a carga 

6.1 6.2 

1 2 

3 4 5 

6 



Projeto de uma Máquina de Ensaios de Células Solares 

 

34 

6.2 Suporte para DSCs 2 mm 
Alinhar o DSCs com o sensor 

para 2 mm 
Alumínio 1 

7 Gaiola de proteção Proteção contra projeções Acrílico 1 

 

As simulações foram realizadas no software SolidWorks Simulation para verificar a resistência 

dos elementos da máquina. Não será exposto para todas as peças, apenas para as mais críticas 

(peças 2, 4 e 5). 

O equipamento foi simulado à carga máxima de 550 N e determinadas as tensões instaladas 

Von Mises e testes de deslocamento.  

Este último torna-se importante pois um grande deslocamento de um componente pode afetar 

a medição da força pelo sensor. 

 

3.3.1 Peça 2 - Ligação traseira do sensor 

Peça responsável por fazer a ligação do sensor à base, vais estar sujeito a esforço de flexão na 

sua parte central, nos apoios vai estar aparafusado com parafuso DIN 912, vai ter uma fixação 

do tipo dobradiça fixa que permita a rotação para ser mais fácil aceder a zona de repouso dos 

DSC, na Figura 3.21 e na Figura 3.22 estão expostos as tensões instaladas e o deslocamento. 

 

 

Figura 3.21 Resultados da peça 2 - Von Mises, tensão instalada máxima de 61,3 MPa 

  

2
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Figura 3.22 Resultados da peça 2 - Teste de deslocamento URES, com um deslocamento de máximo de 0.2 µm 

 

 
 

 

 

3.3.2 Peça 4 - Prato de repouso das DSCs 

Peça responsável pela colocação dos painéis solares para realização dos ensaios de resistência 

ao corte, novamente, o aspeto mais importante do dimensionamento é o baixo alongamento 

demonstrado, visto deformações da geometria da peça pode provocar que as forças a atuar não 

sejam uniformes e/ou axiais, na Figura 3.23 e na Figura 3.24 estão expostos as tensões 

instaladas e o deslocamento. 

 

Figura 3.23 Resultados da peça 4 - Von Mises, tensão instalada máxima de 7,89 MPa 

 

2

 

4
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Figura 3.24 Resultados da peça 4 - Teste de deslocamento URES, com um deslocamento máximo de 0,0023 mm 

 
 
 

3.3.3 Peça 5 - Base de colocação do sensor 

Peça onde estará o sensor de força apoiado, porém o seu contato com a peça será apenas radial 

e não axial, axialmente estará ligado à peça 2, que por sua vez vais estar como dobradiça fixa a 

esta peça, na Figura 3.25 e na Figura 3.36 estão expostos as tensões instaladas e o deslocamento. 

 

 

Figura 3.25 Resultados da peça 5 - Von Mises, tensão instalada máxima de 44,87 MPa 

4

 

5
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Figura 3.26 Resultados da peça 5 - Teste de deslocamento URES, com um deslocamento máximo de 0,0087 mm 

 

 

Dimensionamento do Pinos 

 

Realizou-se também o dimensionamento de pinos que vão estar ao corte na peça 5. 

Considerando um aço ao carbono SAE 1020 com uma tensão admissível de corte de 275 MPa, 

um coeficiente de segurança de 1,5 e um esforço de corte de 500 N. 

 

 𝜏𝑎𝑝𝑙𝑖𝑆 ≤ 𝜏𝑎𝑑𝑚 (9) 

 

E a tensão de corte aplicada é: 

 𝜏𝑎𝑝𝑙𝑖 =
𝑉

𝐴
=

𝑉

𝜋𝑑2

4

 (10) 

 

Usando a inequação 9, o diâmetro admissível terá de ser superior a 1,86mm. 

 𝑑 ≥ 1,86 𝑚𝑚 

 

Como a força aplicada está dividida em dois pontos, o diâmetro admissível será metade do valor 

obtido. 

Na verdade, não foi adquirido um pino para a peça 5, mas sim um parafuso DIN 912 x 25, com 

um comprimento de zona não roscada de 6 mm. 

 

 

 

5
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Suporte do motor e tampa do apoio traseiro 

 

Foram também feitos usando a impressora 3D o suporte do motor e a tampa do apoio traseiro 

da mesa linear, como não existe forças a atuar diretamente nelas e o motor a funcionar 

normalmente não provoca grandes vibrações. 

Os parâmetros são os seguintes: 

• Material: PLA transparente 

• Diâmetro do filamento: 1,5 mm 

• Qualidade de impressão: Fine 0,2 mm 

• Densidade de impressão: 100% Sólido 

• Criação de base de adesão ao prato 

• Tempo de impressão:7 h 11 min 

• Quantidade de material de filamento: 4,3 m/ ≈11 g 

• Temperatura de pré-aquecimento: 200 ºC 

• Temperatura de impressão: 200 ºC 

 

Foram usados 4 parafusos DIN 912 M2,5 x 10 para aparafusar o suporte ao motor. 
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4 Comando e Interface Gráfica 

4.1 Controlo da máquina 

O controlo da máquina de ensaios é baseado numa aplicação desenvolvida em LabVIEW 

para ambiente Windows. Neste caso é necessário um sistema de comando que imponha 

a lógica de funcionamento, recolha e registe os dados e que assegure condições segurança 

para o funcionamento da máquina para os seus utilizadores. 

O controlo da máquina poderá ser dividido em duas partes, o controlo do motor passo a 

passo e a aquisição de dados, amostragem e análise de dados.  

 

4.1.1 Controlo do Motor 

A empresa Oriental Motors não fornece drivers para o funcionamento do driver do motor 

com o software LabVIEW, porém com o controlador SCX11, que se encontra exposta na 

Figura 4.1, é possível a ligação a um computador ou PLC e a utilização de sinais para o 

controlo do motor passo a passo. 

Os sinais de controlo disponíveis são os seguintes: 

• PSTOP (paragem de emergência) 

• MSTOP (parar motor) 

• PAUSE (pausar movimento) 

• PAUSECL (pausa percebida) 

• CONT (continuar movimento) 

• ALMCLR (alarme percebida) 

• SENSOR (sensor) 

• HOME (sensor casa) 

• LSP (interruptor limite positivo) 

• LSN (interruptor limite negativo) 

• ABORT (parar movimento e a sequência) 

• START (iniciar sequência) 

• MCP (mover positivamente continuamente) 

• MCN (mover negativamente continuamente) 

• MGHP (mover para casa positiva) 

• MGHN (ir para casa negativamente) 

• CON (corrente on) 

• FREE (corrente off, travão magnético livre) 

• PECLR (erro de posição detetado) 
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• TL (torque limiting/push-motion operation/current cutback release) 

Em relação aos sinais de Outputs: 

• ALARM (alarme) 

• END (fim de movimento) 

• RUN (sequência ativa) 

• MOVE (motor em funcionamento) 

• READY (pronto para operação) 

• LC (condição limite) 

• PSTS (estado de pausa) 

• HOMEP (posição casa) 

• MBFREE (travão magnético livre) 

 

O programa proprietário para criação de movimentos do motor é o Immediate Motion 

Creator for CM/SCX Series. Permite a criação de até 100 sequências, realizar o 

teach/jogging do motor, a definição de movimentos (incremental, absoluto, 

continuamente positivo/negativo) e alterações a especificações de parâmetros do motor e 

driver, como a resolução. 

No texto seguinte será apenas abordado a funcionalidade de criação de sequências, porém 

aquando a realização do ensaio de corte existe a utilização dos outros métodos de controlo 

do motor. 

 

 

 

Figura 4.1 Apresentação da expansibilidade do controlador 
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4.1.1.1 Sequência de comando do motor 

 

A sequência que será demonstrada na Figura 4.2 será apenas para uma amostra do provete 

com 60 mm de comprimento e largura, com uma impressão de forma circular e quadrada 

com 35 mm de diâmetro e 40 de comprimento, sendo esse o tipo de célula solar que será 

utilizada para realizar os ensaios que serão apresentados no capítulo 5. 

Dado que não existe um transdutor de deslocamento, será usada a contagem dos passos 

do motor para determinar a sua posição. 

Para a inicialização do contador foram colocados existem dois sensores magnéticos, do 

tipo SPST-NO de cada lado do apoio, formando o limite de movimento positivo e o limite 

de movimento negativo e ainda dois imanes fixos no prato. Assim sempre que o íman se 

aproximar do sensor, o circuito fecha e emite um sinal ao controlador usando uma porta 

de I/O. 

O ensaio está dividido em duas partes, a parte inicial de acondicionamento da célula solar 

na mesa linear e a realização do ensaio de corte. 

 

Sequência para colocação correta da mesa para uma célula solar de 60 mm. 

 

 

Figura 4.2 Sequência 1 - posição da mesa para colocação da célula solar 



Projeto de uma Máquina de Ensaios de Células Solares 

 

42 

Primeiro define-se os parâmetros de aceleração, desaceleração, velocidade de arranque e 

velocidade em regime estável, depois executa-se o movimento no sentido positivo 

quando for atuado o impulso externo para a iniciação pelo sinal de INPUT, assim que for 

detetado o sensor no limite positivo a distância até paragem será de 10 mm e a velocidade 

será de 2 mm/s. Este comando funciona quer para o limite positivo, quer para o limite 

negativo. 

Todavia se a distância for superior a 10, o alarme é acionado e a paragem “soft” do motor,  

Assim que o motor parar define-se a posição como 0 (Home). Pode então iniciar-se o 

movimento de no sentido negativo da distância necessária para a colocação da célula 

solar no prato/mesa linear. Essa posição é chegada assim que a posição de comando 

atinge o valor necessário, depois existe a paragem soft do motor. Assim que o movimento 

acabar o sinal de saída END (fim de movimento) é transmitido ao utilizador. 

 

Sequência para a realização do ensaio 

 

Esta sequência, Figura 4.3, é mais curta do que a primeira, sendo apenas necessário 

definir a velocidade, aceleração e executar deslocação no sentido positivo. Sendo este 

movimento parado quer por definição do utilizador ou porque um sensor de fim de curso 

foi atuado. 

Porém como será feito o ensaio do mesmo tamanho de célula solar várias vezes, no fim 

da realização de cada ensaio, mesa linear volta novamente para a posição correta de para 

a colocação de um novo provete. 

 

 

Figura 4.3 Sequência 2 - realização do ensaio 
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4.1.2 Grafcet de controlo da máquina 

Embora o controlo da máquina nesta dissertação seja puramente virtual, pela utilização 

de software, o projeto final, comtemplará a existência de um quadro elétrico. Este 

apresentará um conjunto de leds, botões de iniciação do ensaio, quer de paragem e de 

emergência, entre outros.  

Assim torna-se fundamental o desenvolvimento de um Grafcet de controlo que contemple 

a inclusão desses componentes, está exposto na Figura 4.4 e um Grafcet de emergência 

demontrado na Figura 4.5. 

A sua inclusão será condicionada ao sistema atual através do uso da placa de aquisição, 

que por sua vez está ligada ao computador, donde é realizado o controlo da máquina. 

 

Figura 4.4 Grafcet de controlo da máquina 
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O uso do Grafcet, além de ter em conta as situações possíveis de ocorrerem durante um 

ensaio, contempla também medidas de segurança, de forma a salvaguardar o utilizador e 

o equipamento em situações de emergência (Moura, 2015). 

 

 

 

  

Figura 4.5 Grafcet do botão de emergência 

 X10 

  X20 

Bemer↓  Bemer↓തതതതതതതതതതത 

Start X0 

Stop todas as etapas 
X0 – X6 
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4.2 Aquisição e tratamento dos dados 

Tal como já foi referido anteriormente, o software escolhido para a aquisição e tratamento 

dos dados, bem como a interface gráfica para o utilizador, foi o LabVIEW (Laboratory 

Virtual Instrument Engineering Workbench), programa desenvolvido pela National 

Instruments. Trata-se de um software que permite a aquisição de dados a partir de 

variados instrumentos, o processamento de sinal, a análise dos dados, bem como o 

controlo de equipamentos e instrumentos (Larsen, 2011). Para garantir a facilidade do 

processo de aquisição de dados, a National Instruments disponibiliza um conjunto de 

placas de aquisição de dados, que são imediatamente reconhecidas pelo software, fazendo 

com que a configuração das respetivas portas seja acessível e rápida. O LabVIEW faz 

uso de uma linguagem de programação gráfica, e como tal, encontram-se disponíveis 

inúmeras funções sob a forma de blocos, que devidamente conectados, executam as mais 

diversas tarefas. Este software foi criado com o principal objetivo de proporcionar a 

aquisição de sinais de equipamentos e, por esse motivo, dispõe de ferramentas muito 

diversificadas e variadas para a criação de interfaces interativas e atrativas (Moura, 2015). 

Assim em seguida faz-se a apresentação da interface gráfica utilizada para a realização 

dos ensaios de resistência ao corte. Tentou-se fazer com que o design fosse o mais simples 

e limpo possível. 

A interface está dividida em três páginas, uma de boas vindas, exposição da máquina e a 

sua funcionalidade como se pode ver na Figura 4.6.  

 

Figura 4.6 Welcome Page da interface 

A Figura 4.7 apresenta a interface de definição do tipo de provete a ser ensaiado. 
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Figura 4.7 Definição de parâmetros da célula solar 

 

Para facilitar a escolha dos provetes, decidiu-se criar um conjunto predefinido de células 

solares, as mais frequentes que o laboratório produz, sendo assim apenas necessário 

indicar o comprimento do provete, a espessura da linha de impressão e o raio de 

curvatura, como exposto na Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Predefinição dos provetes de ensaio 
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Todavia existe a possibilidade do laboratório produzir um tipo diferente de tamanho de 

célula solar. Aí define-se principalmente o comprimento da célula solar, o padrão do 

desenho da impressão da pasta de vidro, circular ou quadrado, se for quadrado é 

necessário indicar o raio de curvatura, e a espessura da linha de impressão t. 

Esta interface deve ser apresentada na etapa X2, assim que o provete tenha sido escolhido 

e tenha as dimensões inferiores ao máximo admitido (de 85 mm) então é aceite esse 

tamanho, caso contrário uma mensagem de erro é apresentada ao utilizador, exposto na 

Figura 4.9. 

 

 

Figura 4.9 Erro de definição do tamanho da célula solar 

 

Se houver alguma dúvida por parte do utilizador, existe ainda um botão de ajuda, que 

indica os passos que deve seguir para colocar os dados, bem como figuras ao lado para 

indicar qual a geometria suportada e as dimensões a preencher como está exposto na 

Figura 4.10. 
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Figura 4.10 Ajuda na página de definição de parâmetros 

 

Depois da escolha dos provetes e da chegada da mesa à zona de colocação dos provetes, 

surge a interface de visualização da força atuante nos provetes e a possibilidade de 

tratamento dos dados, bem como a exportação para uma folha de cálculo, exposto na 

Figura 4.11. Assim que o utilizador carregar no botão Start (iniciar) é questionado se já 

definiu os parâmetros da célula solar, caso a resposta seja negativa, o programa volta para 

a página anterior.  
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Figura 4.11 Página de exportação da força de corte 

 

Também a partir desta interface é possível iniciar, bem como parar a realização do ensaio. 

Ainda é possível ir para a página de definição de parâmetros das células solares para a 

realização de um ensaio a outra célula solar caso o utilizador não tenha definido ou queira 

alterar. 

Existe três possibilidades de parar o programa de aquisição de dados, o utilizador carrega 

no botão de Stop ou botão de emergência, se o fim de curso para limitar a posição ficar 

ativo ou então se durante o ensaio foi atingida a força máxima assim que o programa 

detetar um declive negativo começa a contar o tempo até que a aquisição de dados para, 

demonstrado na Figura 4.12.  

 

 

 

Figura 4.12 Explicação da paragem depois de declive negativo 

 

 

Caso o utilizador apresente dúvidas em relação ao que significa e o seu funcionamento, 

existe dois botões de ajuda, um que explica o significado da paragem depois do declive 

negativo e o outro que indica ao utilizador os cuidados a ter e o procedimento a seguir, 

este último exposto na Figura 4.13. 
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Figura 4.13 Ajuda na página de resultados e exportação 

No final de realizar o ensaio existe a possibilidade de repetir o ensaio caso os parâmetros 

da célula solar sejam os mesmos, ou voltar para a página anterior e alterar os parâmetros 

da célula solar. 

Como já foi referido anteriormente, existe a necessidade de completar o sistema atual, 

adicionando um quadro elétrico, fazendo assim com que as ligações existentes entre os 

componentes sejam diferentes e a possibilidade de adicionar um maior conjunto de 

elementos de segurança e atuação de controlo do sistema. 
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5 Ensaios de Resistência ao Corte 

5.1 Testes de Ensaios de Resistência ao Corte a Células Solares 

Tendo a máquina construída foram realizados ensaios de resistência ao corte para poder 

verificar o funcionamento e efetuar os ajustes necessários. Foi também possível 

responder à questão de qual das interfaces apresenta menor capacidade de carga, a 

interface vidro-pasta de vidro ou a pasta de vidro. 

O modo de falha do encapsulamento pode aparecer em quatro maneiras diferentes, como 

se pode ver na Figura 5.1: 

a) falha na união da pasta de vidro, levando a uma vedação parcial; 

b) perda de adesão na interface de substrato e da pasta de vidro, devido as más 

condições de sinterização; 

c) rutura do substrato de vidro de um lado enquanto do outro lado ainda está 

ligado à pasta, mostrando resistência de vedação ser maior do que as forças 

internas do substrato de vidro; 

d) sem rotura, mostrando boa adesão. 

Figura 5.1 Modos diferentes de falhas do encapsulamento (Emami, 2017) 

 

Os provetes das células solares testados são um conjunto de amostras que o laboratório 

tinha guardadas, algumas com pequenos defeitos de selagem, todavia suficientes para 

provar a função e o funcionamento da máquina construída. Infelizmente nenhuma destas 

amostras foram obtidas utilizando o robot dispensador 3D. Apresentam dimensões 

variadas e espessuras dos painéis de vidro de 2 e 2,2 mm. Para facilitar a compreensão 

do leitor será exposto uma imagem com todas as células solares testadas e em seguida 
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uma exposição mais aprofundada em cada uma. O formato geométrico da impressão de 

vidro das células solares é a circular e o quadrado com pontas redondas como se pode ver 

na Figura 5.2.  

 

Figura 5.2 Todas as células solares testadas 

 

1) Provete a) 

Material: AGC paste e Pb-based 

Formato do desenho de impressão da pasta de vidro: circular 

Diâmetro externo: 36 mm e espessura da linha da pasta de vidro: 1 mm 

Comprimento dos painéis de vidro: 56 x 50 mm 

Espessura dos painéis de vidro: 2,2 mm (painel superior) e 2 mm (painel inferior) 

Defeitos de selagem: sim, pequenas bolhas 

Temperatura de selagem: 120 ºC  

Potência: 38 W 

Velocidade de varredura entre 150 mm s-1 a 220 mm s-1. 

 

2) Provete b) 

Material: AGC paste e Pb-based 

Formato do desenho de impressão da pasta de vidro: quadrado com pontas redondas 

Comprimento externo: 41 mm e raio de curvatura de 5 mm 

Espessura da linha da pasta de vidro: 1 mm 

Comprimento dos painéis de vidro: 60 x 60 mm 

Espessura dos painéis de vidro: 2 mm (painel superior) e 2,2 mm (painel inferior) 

Defeitos de selagem: não visíveis 

Temperatura de selagem: 480 ºC para o painel superior, 420 ºC painel inferior 

Potência: 50 W 

Velocidade de varredura entre 150 mm s-1 a 220 mm s-1. 

 

  

d) c) a) 
b) 
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3) Provete c) 

Material: AGC paste e Pb-based 

Formato do desenho de impressão da pasta de vidro: circular 

Diâmetro externo: 36 mm e espessura da linha da pasta de vidro 1 mm 

Comprimento dos painéis de vidro: 56 x 50 mm 

Espessura dos painéis de vidro: 2,2 mm  

Defeitos de selagem: sim, pequenas bolhas 

Temperatura de selagem: 120 ºC  

Potência: 30 W 

Velocidade de varredura entre 150 mm s-1 a 220 mm s-1. 

 

4) Provete d) 

Material: AGC paste e CN 33-246 

Formato do desenho de impressão da pasta de vidro: quadrado com pontas redondas 

Comprimento externo: 41 mm e raio de curvatura de 4 mm 

Espessura da linha da pasta de vidro: 1 mm 

Comprimento dos painéis de vidro: 60 x 60 mm 

Espessura dos painéis de vidro: 2 mm (painel superior) e 2,2 mm (painel inferior) 

Defeitos de selagem: não visíveis 

Temperatura de selagem: 480 ºC para o painel superior, 420 ºC painel inferior 

Potência: 50 W 

Velocidade de varredura entre 150 mm s-1 a 220 mm s-1. 

 

Os resultados obtidos usando a máquina de ensaio de corte são os seguintes: 

Na segunda amostra ao realizar o ensaio os painéis partiram e a proteção de acrílico 

impediu que pedaços de vidro saltassem, validando assim a sua utilidade, na Figura 5.3 é 

possível ver a amostra no final do ensaio. 

 

Figura 5.3 Amostra b) partida  
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O problema encontrado foi que o ensaio não teve o resultado pretendido, havendo uma 

alta oscilação de força, mas não um pico, isto devido ao mau posicionamento do batente 

com o vidro que por sua deve-se à não existência de uma saliência no painel de vidro 

inferior, e assim o batente esteve a ser aplicado em ambos os painéis, não sendo um ensaio 

de corte, mas sim um ensaio de compressão, o que levou à destruição do painel de vidro, 

o que não é esperado existir num ensaio de corte. Mesmo assim a força máxima não 

ultrapassou os 7,5 N. 

 

A amostra c) é mostrada na Figura 5.4.  

 

Figura 5.4 Amostra c) na máquina 

 

Houve um ensaio positivo onde a força máxima de atuação foi de 11,85 N e uma tensão 

de corte de 0,212 MPa, como se pode ver na Figura 5.5.  

 

 

Figura 5.5 Resultado da amostra c) 
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Na Figura 5.6 é possível ver a amostra c) separada e assim o tipo de resistência da 

interface. Verifica-se os dois casos que foram explicados no início da exposição dos 

ensaios.  

1. perda de adesão na interface de substrato e da pasta de vidro, devido as más 

condições de sinterização; 

2. rutura do substrato de vidro de um lado enquanto do outro lado ainda está 

ligado à pasta, mostrando resistência de vedação ser maior do que as forças 

internas do substrato de vidro;  

 

A última amostra, a d) que se encontra representada na Figura 5.7, também se obteve um 

ensaio positivo. 

Esta era a melhor amostra, segundo o pessoal do laboratório e observou-se isso no ensaio 

realizado obtendo um valor de força de 13,12 N e a tensão 0,088 MPa, como se pode ver 

na Figura 5.8. 

Figura 5.6 Interfaces da amostra c) 

Figura 5.7 Amostra d) na máquina 

1 

2 
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     Figura 5.8 Resultado da amostra d) 

 

Na Figura 5.9 está exposto a amostra d) depois do ensaio, podendo-se verificar o tipo de 

falha ocorrida. Apresenta os dois casos de:  

1. falha entre as linhas de selagem da pasta de vidro que indicam vedação 

parcial; 

2. perda de adesão na interface de substrato e da pasta de vidro, devido as 

más condições de sinterização; 

 

  

2 

Figura 5.9 Resistência das interfaces na amostra d) 
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5.2 Análise aos resultados obtidos 

 

Estas células solares apresentam uma resistência muito baixa e ainda por cima alguns 

defeitos de selagem, o que baixa ainda mais a sua resistência.  

Também não se verificou a destruição dos painéis devido à plastificação dos vidros que 

foi abordado no Capítulo 3, embora na amostra b) os painéis de vidro terem-se partido, 

isto ocorreu devido à má configuração da célula solar para realizar o ensaio e não devido 

à plastificação do vidro. 

É necessário o uso de amostras que apresentem características específicas para a sua 

utilização na máquina, nomeadamente no alinhamento e corte do vidro. 

Porém, estando essas condições aplicáveis, comprova-se o bom funcionamento da 

máquina para estudar as interfaces das células solares e assim pode-se validar o trabalho 

realizado para a construção da máquina. 
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6 Considerações Finais 

6.1 Conclusão 

Neste trabalho projetou-se e construiu-se uma máquina de ensaios de resistência ao corte para 

células solares sensibilizadas com corante e área delimitada pela pasta de vidro, para o 

laboratório da Efacec existente na UPTEC. Procedeu-se também ao estudo de mercado da 

melhor solução para alterar o sistema atual de impressão da pasta de vidro nas células solares, 

o processo existente era a serigrafia e o atual é o uso de um robot 3D do tipo dispensador. 

Numa primeira fase tentou-se compreender o que é uma célula solar do tipo DSC, e tentar 

descobrir quais as propriedades mecânicas da pasta de vidro que serve para delimitar a área 

onde o corante está na célula solar, rapidamente se percebeu que não existia nenhumas 

referências em relação às propriedades mecânicas para as pastas de vidro usadas pelo o 

laboratório. A determinação da resistência ao corte das células solares é importante, para poder 

comparar diferentes tipos de pasta de vidro utilizada e assim ajustar corretamente os parâmetros 

de controlo do processo. A realização de ensaios de tração não só ajudou a tirar dúvidas da 

força máxima que uma célula solar consegue resistir, como também ajudou a perceber que para 

a realização de ensaios a adesivos e estruturas similares o ensaio de corte era o mais indicado. 

Assim houve uma incidência na pesquisa de mercado de máquinas de ensaios de resistência ao 

corte que pudessem realizar ensaios a células solares e a partir dai tirar conceito e ideias que 

pudessem ser utilizadas na máquina a construir. 

Também se procedeu primeiro a perceber o processo atual de impressão que o laboratório usa 

para obter as impressões atuais de pasta de vidro, o processo de serigrafia, e assim entender as 

dificuldades e as limitações que o processo apresenta. Seguidamente realizou-se um estudo de 

mercado para averiguar as soluções presentes que permitissem rapidamente obter um sistema 

de impressão que apresentasse acima de tudo maior flexibilidade de impressão, quer na criação 

de novos desenhos para impressão da pasta de vidro como alterações a desenhos já existentes. 

Do estudo de mercado realizado concluiu-se que a escolha que permite ter um sistema pronto 

mais rápido e com maior flexibilidade é um robot 3D. Verificou-se que a escolha de um robot 

2D não apresenta grandes benefícios a nível monetário em relação a um robot 3D, comprovada 

pela baixa existência de modelos 2D no mercado, em relação aos eixos lineares, embora 

apresentem um custo muito reduzido em relação ao preço de um robot 3D, a necessidade de 

adquirir todos os outros componentes, assegurar compatibilidades entre eles, requeria muito 

tempo e um custo considerável.  

Concluindo a pesquisa de estudos de mercado e escolha do sistema de impressão procedeu-se 

à conceção da máquina de ensaios a corte. Tem-se de admitir que o tempo gasto para o projeto 

foi maior do que o esperado, por um conjunto de fatores, primeiro por haver máquinas de ensaio 

especificas para este tipo de amostras, segundo por dificuldades de fornecimento de certos 

elementos como um fuso de esferas recirculantes, entre outros. O projeto da máquina evoluiu 
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ao longo de diferentes conceitos, cujas vantagens e desvantagens foram analisadas, a escolha 

dos componentes como o motor passo a passo, a mesa linear de rosca Acme e o sensor de força. 

Os componentes mais críticos foram validados em termos de resistência mecânica usando 

simulação por elementos finitos. Construiu-se uma tampa de acrílico para proteger os 

utilizadores de pedaços de vidro aquando da realização do ensaio, que mais tarde veio a ser 

bastante importante. 

Para o acompanhamento do ensaio, criou-se uma interface no software LabVIEW onde o 

utilizador pode definir os parâmetros das células solares, verificar e exportar para um ficheiro 

Excel, o valor da força de atuação, a força média de atuação, a tensão de corte para a célula 

solar escolhida, a sua média e o tempo decorrido. Teve-se em atenção a necessidade de criar 

mecanismos de segurança na construção da interface em LabVIEW que depois pudesse ser 

conciliada com a instalação de um quadro elétrico, como um botão de emergência e leds de 

indicação do fim de curso da mesa linear. 

Realizou-se um conjunto de ensaios para verificar o funcionamento e perceber possíveis 

alterações necessárias para melhorar a máquina, bem como averiguar o cumprimento dos 

objetivos. Os resultados foram muito positivos tendo sido possível a obtenção da curva 

caraterística da Força função do Tempo, tal como esperado. 

Por fim é importante referir que o custo associado à construção da máquina de ensaios foi 2500 

€. 

 

 

6.2 Trabalhos futuros 

As principais propostas de trabalho futuro estão diretamente relacionadas com a necessidade de 

montar o quadro elétrico da máquina de ensaios de corte.  

Aonde serão colocados os elementos já adquiridos e outros que não se teve tempo de adquirir 

e integrar na máquina, tais como botoneiras, relés, disjuntores, díodos de operação, alarme, 

entre outros.  

Também será uma prioridade a construção de uma mesa onde se possa fixar a máquina de 

ensaios, e um painel de comando da máquina com o botão de alarme, de início e travagem. 

Visto não ser necessária a medida do parâmetro de alongamento e para diminuir o custo total 

da construção da máquina, não foram adicionados extensómetros, nem encoders para medição, 

porém seria interessante a instalação destes sensores para aumentar o leque de ensaios. 

Existe ainda a possibilidade de explorar e aplicar os melhoramentos ao sistema de impressão 

do robot, especificamente ao corte do vidro usando o robot 3D, se as forças envolvidas forem 

aceitáveis para a aplicação, o uso de uma câmara para verificação em tempo real da qualidade 

de impressão da pasta de vidro e a instalação de uma mesa de trabalho com um tamanho superior 

ao existente no robot 3D dispensador que permita imprimir ao mesmo tempo uma maior 

quantidade de painéis solares. 

Em relação à instrumentação, existe a possibilidade de melhorar a interface, otimizar o código 

utilizado, e integrar o comando do motor passo a passo com o quadro elétrico e a interface 

criada em LabVIEW. 

Por último existe a ainda a possibilidade de um estudo mais pormenorizado da variação da carga 

ao longo dos painéis de vidro utilizados nas células solares, onde se verifica a plastificação do 

vidro devido a selagem a altas temperaturas e altas gamas de energia. Verificar quais os efeitos 

da sua presença nos painéis solares na eficiência fotovoltaica. 
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ANEXO A: Desenhos de conjunto e das peças da máquina de ensaios 
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ANEXO B: Lista de Variáveis do Grafcet 

Bot_1  Interruptor geral ativo 

Bot_0  Interruptor geral inativo;  

Start Botoneira de arranque premida;  

OK  Condições da máquina em bom funcionamento; 

Alarme Disparo do alarme e ligação de leds de alarme; 

Conf_ok Confirmação de erro, necessidade de desativar a botoneira de alarme; 

Bemer↓   Botão de emergência ativada; 

Fcur  Fim de curso atingido;  

TorqMáx  Torque do motor máximo atingindo; 

Prov_PC Escolha do provete selecionada;  

mes_ok  Chegada da mesa à zona de colocação do provete;  

EC_ok  Ensaio completo; 

Nens Realização de um novo ensaio com o mesmo tipo de provete;  

Nprov Escolha de um novo provete; 

X0  Máquina com alimentação, mas sem ação 

X1  Sistema ligado, existe a verificação dos componentes da máquina;  

X1.5 Existe um problema na máquina, o botão de alarme fica preso, 

impedindo a realização do ensaio; 

X2  Escolha pelo o utilizador do tipo de provete;  

X3  Realização da sequência 1, onde a mesa vai à posição de colocação 

do provete selecionado;  

X4  Realização do ensaio de corte; 

X5  Erro no ensaio, quer porque o binário a ser aplicado é superior ao do 

motor, quer porque o fim de curso foi atingido, ou porque o botão de 

emergência foi atuado, o ensaio para e um novo tipo de provete é 

requerido; 

X6  Questiona-se o utilizador se é necessário a realização de um novo 

ensaio, quer seja usando o mesmo tipo de provete ou não.  

X10 Etapa de iniciação do Grafcet principal 

X20 Etapa de paragem de todas as etapas do Grafcet principal devido a 

ativação do botão de emergência 
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ANEXO C: Especificações de sistemas de robots 2D e 3D e guias 
lineares 
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Mesa Robotizada/Robots 2D 

Mechatronic-systems 

 

Tabela C1 

   

 

 

 

 

 
  

Modelo D10 

 

Número de eixos 2 (X e Y) 

Área de trabalho 400 x 500 mm 

Velocidade de 

distribuição 
6000 pontos/h 

Tecnologia de 

distribuição 
Pneumática 

Resolução eixo X/Y 0,003 mm 

Precisão de 

posicionamento 
+- 0,03 mm 

Dimensões e peso 
840 x 630 x 430 mm / 

cerca de 75 kg 

Consumo de ar 0,6 MPa -15 l/min 

Fonte 230 V - 50 Hz - 350 W 

Custo 9 850 € 
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Iai-Gmbh 

 

Tabela C2 

Modelo TT Series Gantry type  

Número de eixos 2 (X e Y) 

Área de trabalho 400 x 400 mm 

Velocidade Máxima 300 mm/s 

Repetibilidade de 

posicionamento eixo X/Y 
0,002 mm 

Avanço máximo 400 mm 

Dimensões e peso 
569,7 x 530 x 301 mm / 

cerca de 33 kg 

Backlash 0,1 mm 

Capacidade de carga 10 kg 

Custo $ 10 955 

 

 
  



Projeto de uma Máquina de Ensaios de Células Solares 

91 

Robots 3D 

Dispensinglink 

 

Tabela C3 

 

 

  

Modelo 5552203N-PKG Robot  

Número de eixos 3 (X, Y e Z) 

Área de trabalho 400 x 400 x 100 mm 

Capacidade de carga 

mesa/ferramenta 
10 / 5 kg 

Velocidade 800 (X e Y) / 320 (Z) mm/s 

Tecnologia 
Micromotores passo-a-

passo 

Resolução eixo X/Y/Z 0,001 mm 

Repetibilidade +- 0,02 mm/ por eixo 

Dimensões e peso 
590 x 620 x 645 mm / 

cerca de 41,5 kg 

Interface externa RS232 

Fonte 100-240 VAC - 320W 

Custo $ 14 750 
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Fisnar 

 

Tabela C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modelo F4400N Robot 

 

Número de eixos 3 (X, Y e Z) 

Área de trabalho 400 x 400 x 100 mm 

Velocidade 800 (X e Y) / 320 (Z) mm/s 

Tecnologia Micromotores passo-a-passo 

Resolução eixo 

X/Y/Z 
0,001 mm 

Repetibilidade +- 0,02 mm/ por eixo 

Dimensões e peso 
590 x 620 x 645 mm / cerca de 41,5 

kg 

Interface externa RS232/USB 

Fonte 100-240 VAC - 320W 

Custo € 9 113,21 
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Loctite 

 

Tabela C5 

 

 

 

 

  

Modelo D Series Benchtop Robots 

 

Número de eixos 3 (X, Y e Z) 

Área de trabalho 400 x 400 x 100 mm 

Velocidade 600 (X e Y) / 320 (Z) mm/s 

Tecnologia 
Micromotores passo-a-passo 

de 3 fases 

Resolução eixo X/Y/Z 0,001 mm 

Precisão de calibração da 

agulha de impressão 

(compra à parte) 

0,02 mm 

Repetibilidade +- 0,01 mm/ por eixo 

Dimensões e peso 
585 x 600 x 597 mm / cerca de 

40 kg 

Interface externa RS232/USB 

Fonte 
95-132 VAC 150 watts 

180-250 VAC 150 watts 

Custo $ 11 696,43 
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ANEXO D:  Esquema atual das ligações 

 
  

Célula de carga 
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ANEXO E: Quadro-resumo das Ligações à Placa de Aquisição de Dados 

Tabela E1 

Canal Descrição Tipo de Sinal Gama 

A0, A1 Sinal do sensor de força Analógico Input ±10 V 

P0.0 Sinal de stop Digital Input 0 ou 5V 

P0.1 Sinal de start Digital Input 0 ou 5V 

P0.2 Condições de limite Digital Input 0 ou 5V 

 


