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Introdução: Criado na Universidade da Carolina do Sul, Estados Unidos, o Programa
Baja SAE é um desafio lançado aos estudantes de engenharia que consiste em
desafiá-los a projetar e construir um veículo off-road. As equipes devem apresentar um
veículo robusto que suporte as mais variadas provas.Foram identificadas interferências
mecânicas entre alguns componentes da roda dianteira causadas pela geometria do
cubo de roda modelo comercial. Em função disso, a equipe Baja Unileste está
desenvolvendo componentes exclusivos para o protótipo, eliminando a utilização de
peças comerciais adquiridas no mercado, com o objetivo de aumentar o desempenho
do veículo em terrenos irregulares.  Objetivo: Realizar o projeto de um cubo de roda
que forneça confiabilidade e desempenho a um veículo tipo Baja SAE.
 Metodologia: A metodologia utilizada consistiu em: realizar a previsão do espectro de
carga através do software Adams Car; construir os CADs das peças manga de eixo,
eixo principal e cubo de roda; calcular as tensões nas peças através de métodos
analíticos e método dos elementos finitos (MEF); otimizar a geometria das peças
utilizando MEF aliado à otimização geométrica por proposta de forma de acordo com
o processo de fabricação escolhido.     
    
 Resultados: As maiores cargas foram encontradas para a transposição da vala, onde as
forças foram Y (lateral) foi igual a 0N, X (horizontal) igual a -1,5N e Z (vertical) igual
a 3,6kN. Com o objetivo de reduzir massa no eixo principal, o projeto do novo eixo
projetado para ser usinado foi realizado com um perfil vazado no material AISI 1045
onde a tensão máxima de von-mises foi de 75Mpa e o fator de segurança estático foi
de 6,18. A manga de eixo, projetada para ser fabricada através da sinterização à laser
do alumínio 6061-T6, foi otimizada através da otimização por proposta de forma. A
tensão máxima encontrada no corpo da manga de eixo otimizada foi de 146MPa e fator
de segurança estático de 1,31. O cubo de roda com geometria otimizada por proposta
de forma foi projetado para ser fabricado através do processo de usinagem no aço SAE
1045 e apresentou a tensão máxima de 190MPa e fator de segurança estático de 2,44.
Os rolamento escolhido foi o 32006 da SKF (rolos cônicos) para suportar cargas axiais
e radiais. As novas geometrias das peças permitiram o afastamento da manga de eixo
da roda e a redução do raio de rolagem. Conclusão: As otimizações estruturais
permitiram o aumento da confiabilidade das peças devido: à eliminação dos processos
de soldagem nas peças e das às interferências mecânicas; à redução do raio de rolagem
da manga de eixo que possibilitou a redução da solicitação mecânica do sistema de
direção durante um impacto frontal. 
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