
Resumo 

 

Os objectivos que foram propostos no início deste projecto era o de conseguir , numa 

primeira fase, efectuar a caracterização de uma caixa de velocidades de dentado recto 

utilizada no veículo de competição Mitsubishi Lancer Evolution IX ,inserido no 

agrupamento de produção (grupo N) de rallis para a sua posterior fabricação e 

respeitante das imposições para homologação. Na segunda fase vai-se proceder a uma 

optimização e análise em MEF dos “crabots” e se possível uma análise aos esforços 

dos veios e de rolamentos utilizados. 

Para efectuar a caracterização completa era necessário proceder ao levantamento das 

características dos trens de engrenagens, o tipo de lubrificação inserido e os anéis de 

engrenamento, que neste caso eram “crabots” (ou dog na nomenclatura anglo-

saxónica). 

Assim os objectivos definidos eram: 

Fase I : 

1. Caracterização da cadeia cinemática; 

2. Caracterização da geometria das engrenagens; 

3. Caracterização dos materiais das engrenagens e dos tratamentos térmicos 

aplicados; 

4. Verificação do dimensionamento das engrenagens; 

5. Verificação das soluções de lubrificação adoptadas; 

6. Verificação dos anéis de engrenamento (com “crabots”). 

Fase II : 

1. Pesquisa bibliográfica sobre caixas de velocidades com engrenamento por 

“crabots”; 

2. Pesquisa sobre a influência da geometria dos “crabots” no conjunto das 

engrenagens; 

3. Análise microscópica dos “crabots” nas zonas de engrenamento e 

correspondentes avarias; 

4. Análise das solicitações estáticas e dinâmicas aplicadas aos “crabots”, 

recorrendo a métodos analíticos e ao Método dos Elementos Finitos; 



5. Redimensionamento dos “crabots” visando a melhoria da vida útil e da facilidade 

de engrenamento. 

 

 

Abstract 

 

The purpose of these final project is to achieve , in a first phase, the total 

characterization of a Mitsubishi Lancer Evolution IX gearbox, used in the sport 

competition, more exactly in the Production Series or N group cars , for industrial 

production and with the right specifications for the required homologation by FIA. 

In the second stage of these project one of the main goal’s is to extract the maximum 

possible information about the synchronization rings and the dog’s, regarding is 

geometry and dimensions, using either classic mechanical methods or using FEM 

software. The other goal is to characterize the lubricant, roller bearings, shafts used in 

the cinematic chain. 


