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Introdução: O dispositivo de giro confeccionado em aço 1020, com tubo das hastes de
1/2", é acoplado a polia das bombas centrifugas e permite a reversão no sentido de
rotação do eixo da bomba com o objetivo auxiliar na manutenção do equipamento,
pois tende a deixar os colaborares menos expostos aos riscos da tarefa. Porém, o
dispositivo apresenta fraturas precoces na união das hastes, com isso, é realizado a
análise da força manual imposta no dispositivo para verificação se a solda é resistente
suficiente para o torque adquirido pelo dispositivo, demonstrando através de cálculos e
o protótipo com os resultados. Objetivo: O objetivo principal do trabalho, é realizar a
modificação e aprimoramento do projeto e execução do dispositivo, afim de evitar as
quebras e/ou trincas a frio na união soldada das hastes. Metodologia: Inicialmente
realizamos a análise das características da solda aplicada, calculando o torque gerado,
para que em seguida, verificar se a solda resiste a força imposta na haste. Após esse
processo, foi confeccionada uma 'guia' de 3/8", também em aço 1020 através de um
tarugo com furo não passante permitindo o acoplamento da extremidade do tubo da
haste de forma justa para que seja possível realizar a solda com eletrodo revestido
unindo as duas peças, consequentemente aumentando a resistência da união soldada
das hastes. Os últimos processos foram a realização do ensaio de liquido penetrante e a
simulação no SolidWorks. Resultados: Após os processos descritos na metodologia e
com os resultados de cálculos de torque e tensão admissível  encontrados, o ensaio de
líquido penetrante não detectou trincas suficiente para fraturar o material e a simulação
no solidworks verificou a viabilidade da mesma após a análise preliminar do torque e
aplicação da guia obtendo resultados visuais, além da apresentação do protótipo do
dispositivo impresso em 3D. Conclusão: O presente relatório permitiu obter
conhecimento mais claro em relação ao dispositivo de giro e verificar a viabilidade de
aplicação para manutenção da bomba. Através do ensaio de liquido penetrante e da
simulação, nota-se a melhoria do equipamento e a importância das análises
preliminares para obter resultados assertivos.
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