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Abstract Hydraulic systems are widely used in industrial and mobile applications. However, they present low efficiency and 
the major cause of losses is associated with the type of control used. Given that, the digital hydraulics proposes a new control 

method that can improve the efficiency of hydraulic systems. However, for this new methodology to be possible, valves with much 

lower response times than those currently obtained on available commercial models are needed. In order to improve the commercial 
valves response, this paper proposes an electronic device and makes the analysis of the effects of the acceleration method used. 

First, it is made an analysis of the forces involved in the valve piston movement and defined an acceleration method. Then, the 

components of the developed equipment are dimensioned. Next, the opening time obtained and temperature curves are analyzed. 
Finally, some considerations are made about the valve closing time. 

Keywords Digital Hydraulics, Electronic Equipment, Opening Time, Temperature Curve.  

Resumo Sistemas hidráulicos são amplamente utilizados em aplicações industriais e móveis. Contudo, apresentam baixo rendi-
mento e a maior causa de perdas está associada ao tipo de controle utilizado. Neste sentido, a hidráulica digital propõe um novo 

método de controle que pode melhorar o rendimento de sistemas hidráulicos. Porém, para que esta nova metodologia seja possível, 

são necessárias válvulas com tempos de resposta muito menores do que os obtidos atualmente nos modelos comerciais disponíveis. 
Com o objetivo de melhorar a resposta de válvulas comerciais, este trabalho propõe um equipamento eletrônico e faz a análise dos 

efeitos resultantes do método de aceleração utilizado. Inicialmente é feita uma análise sobre as forças envolvidas na movimentação 

do êmbolo da válvula e definido um método de aceleração. Então, os componentes do equipamento desenvolvido são dimensiona-
dos. Em seguida, os tempos de abertura obtidos e as curvas de temperatura são analisados. Por fim, algumas considerações são 

feitas quanto ao tempo de fechamento da válvula. 

Palavras-chave Hidráulica Digital, Equipamento Eletrônico, Tempo de Abertura, Curvas de Temperatura. 

1    Introdução 

Sistemas elétricos, hidráulicos e pneumáticos 

compõem os três principais métodos de geração de 

trabalho em equipamentos industriais (LOVE, 

LANKE e ALLES, 2012). Porém, em equipamentos 

que demandam alta potência mecânica, sistemas hi-

dráulicos apresentam as melhores características 

quanto à transmissão de força e torque, baixa relação 

peso/potência, robustez e controlabilidade (BE-

LAN et al, 2014 apud ACHTEN, 2010, p. 619-621).  

 No entanto, de acordo com Love, Lanke e Alles 

(2012), a eficiência média de sistemas hidráulicos é de 

22 %. Isto se deve à grande quantidade de perdas que 

ocorrem no processo de transmissão de potência, que 

também necessita da utilização de motores elétricos 

(hidráulica industrial) ou de combustão interna (hi-

dráulica móvel) para tal. Dentre os fatores de redução 

de eficiência encontrados em sistemas hidráulicos, as 

perdas nas válvulas de controle são os mais significa-

tivos, causando 43 % das perdas. (LOVE, LANKE e 

ALLES, 2012 e BREIDI et al, 2014). 

O estudo de Love, Lanke e Alles (2012) também 

mostra que, somente nos Estados Unidos da América, 

o consumo energético é aproximadamente de 

105,5*1018 J (29,307*1015 Wh) por ano, sendo que, 

em 2008, sistemas hidráulicos representaram 2 % 

deste valor. Desta forma, se houver um aumento mé-

dio de eficiência para 27 %, apenas 1,688*1018 J 

(4,689*1015 Wh) seriam necessários para executar o 

mesmo trabalho (LOVE, LANKE E ALLES, 2012). 

Atualmente, para realizar os processos de con-

trole de velocidade, força ou posição de atuadores, são 

utilizadas válvulas proporcionais, enquanto funções 

auxiliares, de direcionamento ou interrupção de fluxo, 

são realizadas por válvulas de atuação discreta. As 

válvulas proporcionais controlam a potência hidráu-

lica através da abertura do orifício de controle, im-

pondo uma restrição da passagem do fluido (BELAN 

et al, 2014). Esta restrição causa uma perda de carga 

no sistema e, consequentemente, ocorre uma redução 

na eficiência. Válvulas proporcionais também sofrem 

problemas como preço elevado, sensibilidade às con-

taminações, vazamentos internos e difícil detecção de 

falhas. Contudo, de acordo com Linjama e Vilenius 

(2008), estas válvulas atendem as necessidades de 

controle exigidas atualmente, como suavidade e sim-

plicidade, o que justifica sua utilização. 

Com a crescente atenção da sociedade a respeito 

da sustentabilidade, as perdas energéticas relaciona-

das ao uso de válvulas proporcionais têm despertado 

preocupações. Neste sentido, pesquisadores vêm bus-

cando alternativas que possam substituir as tecnolo-
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gias atualmente utilizadas, visando principalmente e-

ficiência e robustez (BELAN et al, 2014). Segundo 

Linjama e Vilenius (2008), a resposta encontra-se na 

utilização de sistemas digitais, neste caso a hidráulica 

digital.  

De acordo com Linjama (2009), estudos mostram 

que o uso da hidráulica digital pode reduzir as perdas 

nos sistemas hidráulicas de 30 % a 50 %. Contudo, o 

correto funcionamento de todas as técnicas estudadas 

depende da boa eficiência das válvulas utilizadas, o 

que caracteriza o principal gargalo na popularização 

das técnicas. 

Linjama (2011) divide a hidráulica digital em 

duas metodologias, que podem ser aplicadas tanto em 

sistemas de bombeamento quanto em sistemas de atu-

ação: Conexão de válvulas em paralelo e Comutação 

rápida. Independentemente do método, são utilizadas 

válvulas discretas de simples operação on/off (a-

berto/fechado) em conjunto com algoritmos de con-

trole para substituir as válvulas proporcionais. 

Válvulas on/off são equipamentos binários, pois 

possuem somente dois valores de atuação possíveis e 

seu acionamento é feito através da simples energiza-

ção de um solenóide. Este tipo de válvula possui alta 

tolerância à contaminações e probabilidade de vaza-

mentos quase zero (LINJAMA, LAAMANEN E VI-

LENIUS, 2003). Todavia, para viabilizar a sua utiliza-

ção na hidráulica digital e em concordância com o es-

tudo de Linjama (2009), Winkler, Plöckinger e 

Scheidl (2015) propõem algumas características ne-

cessárias relativas à válvula:  

 Alta durabilidade; 

 Baixo custo e projeto propício para a produ-

ção em massa; 

 Baixa potência elétrica média; 

 Baixa corrente de pico; 

 Equipamento eletrônico de aceleração de 

baixo custo; 

 Fácil implementação de sistemas de monito-

ramento; 

 Baixo vazamento interno; 

 Projeto compacto. 

Neste sentido existem duas áreas de estudo: Apri-

moramento de válvulas comerciais com características 

propícias e desenvolvimento de novas válvulas, prin-

cipalmente para a utilização em rápida comutação. 

Este trabalho foca no desenvolvimento e análise de 

um equipamento eletrônico de aceleração de abertura 

de válvulas discretas, acionadas por solenóide. Tam-

bém, é feita a análise dos tempos de resposta, bem 

como o sobreaquecimento que a metodologia de ace-

leração utilizada pode ocasionar na válvula, reduzindo 

sua vida útil. Para efetuar tal análise, foi utilizada uma 

válvula de assento do tipo cartucho, acionada por so-

lenóide e retorno por mola, normalmente fechada com 

duas posições e duas vias. 

2   Sistema Eletrônico Proposto 

Para a elaboração de um circuito de aceleração de 

abertura de válvulas hidráulicas comerciais deve-se 

considerar inicialmente quais são as forças envolvidas 

no sistema da válvula. Assim, é possível determinar 

qual técnica pode ser aplicada eficazmente e, então, 

desenvolver um circuito capaz de executar tal técnica. 

2.1 Forças Envolvidas 

Amirante et al (2005), classificam as forças en-

volvidas na atuação de uma válvula solenóide hidráu-

lica como: 

 Força magnética; 

 Forças relativas ao fluxo do fluido; 

 Força de atrito viscoso; 

 Força da mola; 

 Forças geradas pelo fluido em condições ins-

táveis. 

Assim, sem efetuar modificações na válvula, é 

possível atuar somente sobre a força magnética, já que 

as outras forças são relativas à passagem do fluido e 

aspectos construtivos. Neste caso, a força magnética 

gerada pelo solenóide deve ser igual ou superior às ou-

tras para que ocorra o deslocamento do êmbolo (nú-

cleo móvel) e a abertura da válvula.  

A força exercida por um solenóide sobre um nú-

cleo móvel pode ser descrita pela Equação 1 segundo 

Zaro, Blanco e Thomas (1989). 

 

𝐹𝑆 =  
𝑋𝑚 ∗ 𝑁2 ∗ 𝐼2

2 ∗ 𝜇0 ∗ 𝜋 ∗ 𝐴2 ∗ [𝑅𝑒𝑒 + 𝑅𝑒𝑖]2 (1) 

 

Na Equação 1, Fs representa a força magnética do 

solenóide aplicada ao núcleo, Xm a susceptibilidade 

magnética do núcleo, N o número de espiras do sole-

nóide, I a corrente no solenóide, µ0 a permeabilidade 

magnética do vácuo, A a área da seção transversal do 

solenóide, Ree a relutância magnética do exterior ou 

capa metálica e Rei a relutância magnética do centro 

do solenóide, que varia de acordo com a movimenta-

ção do êmbolo. 

Como não é possível determinar os parâmetros do 

solenóide e da válvula sendo utilizados sem danificar 

permanentemente os elementos, não se pode calcular 

a força pela equação. Porém, é possível inferir que 

conforme o êmbolo (núcleo) é atraído para o centro do 

solenóide, a relutância interna (Rei) diminui, já que o 

êmbolo deve ser feito de um material ferromagnético, 

aumentando a força. Também, pode-se afirmar, que 

quanto maior for a corrente aplicada, maior será a 

força resultante. Esta relação pode ser vista na Fi-

gura 1. 
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Figura 1. Força de um solenoide sobre um núcleo móvel relativa à 

posição do núcleo. Fonte: Adaptado de Platt (2013). 

2.2 Método de Aceleração de Abertura 

A segunda lei de Newton diz que a força é igual 

ao produto da massa pela aceleração. Assim, se a força 

magnética do solenóide for ampliada, como a massa 

do êmbolo é constante, haverá um aumento da acele-

ração, resultando em um tempo de resposta da válvula 

menor. Isto, de acordo com a Equação 1 e a Figura 1, 

pode ser feito aumentando a corrente do solenóide. 

Por outro lado, o aumento da corrente implica em 

uma maior dissipação de potência em forma de calor, 

o que pode danificar a válvula. Contudo, como o au-

mento da força só é necessário para acelerar a comu-

tação da válvula, a corrente pode ser reduzida posteri-

ormente. Esta técnica é chamada de Peak and Hold 

(Pico e Manter) e já é utilizada em sistemas de au-

mento de performance de injeção de combustíveis 

(FUELTECH, 2016). A Figura 2 apresenta o método 

de aceleração utilizado. 

 

 
Figura 2. Método Peak and Hold. 

Como a força exercida sobre o núcleo do sole-

nóide é maior quando este encontra-se no seu interior, 

é possível afirmar que os solenóides das válvulas co-

merciais são desenvolvidos para exercer a força inicial 

(menor) com o valor de tensão nominal. Ou seja, uma 

vez que a força inicial será exercida pelo pico de cor-

rente do acelerador, é possível reduzir a intensidade de 

corrente no momento posterior (hold) para um valor 

abaixo do nominal. Isto pode ajudar a compensar a 

dissipação de energia extra, causada pela corrente ini-

cial, e consequentemente reduzir o aquecimento da 

válvula.  

2.3 Circuito Eletrônico 

Para implementar o método Peak and Hold e per-

mitir que a corrente posterior à abertura seja reduzida, 

um circuito eletrônico foi desenvolvido. O circuito u-

tilizado é um conversor de tensão CC/CC (Corrente 

contínua para corrente contínua), conhecido como 

conversor Buck (Figura 3). Neste conversor, a tensão 

na carga (solenóide), Vout, é igual ao produto da tensão 

de entrada, Vin, pelo valor do Duty Cycle (Ciclo de 

Trabalho), D, da Modulação por Largura de Pulso, ou 

PWM (Pulse Width Modulation), aplicada à chave 

(HART, 2012). Esta relação está expressa na Equa-

ção 2. 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  𝐷 ∗ 𝑉𝑖𝑛 (2) 

 

Como o valor do Duty Cycle varia de 0 a 1 (0 a 

100 %), a tensão de saída (Vout) será menor ou igual à 

tensão de entrada (Vin). A Figura 3 apresenta o circuito 

eletrônico do conversor. 

 

 
Figura 3. Circuito eletrônico de aceleração de resposta desenvol-

vido. 

A Figura 4 mostra a placa de circuito impresso 

(PCI) desenvolvida. 

 

 
Figura 4. Placa de circuito impresso desenvolvida. 

O indutor (L) e o capacitor de saída (C) do cir-

cuito foram calculados pelas equações propostas por 

Hart (2012) e são apresentadas nas Equações 3 e 4 res-

pectivamente. Os valores utilizados para os cálculos 

representam os valores críticos para o funcionamento, 

ou seja, a menor tensão de saída (Vout), com seu res-

pectivo Duty Cycle calculado pela Equação 2, e maio-

res oscilações desejadas de corrente no indutor (∆IL) e 

tensão de saída (∆Vout). Já a frequência de chavea-

mento (fPWM), do circuito eletrônico, foi selecionada 

dentro da faixa disponível no circuito de controle uti-

lizado. 

 

𝐿 =  
𝑉𝑜𝑢𝑡 ∗ (1 − 𝐷)

∆𝐼𝐿 ∗ 𝑓𝑃𝑊𝑀
 (3) 

 

𝐶 =  
1 − 𝐷

8 ∗ 𝐿 ∗ (
∆𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑜𝑢𝑡
) ∗ 𝑓𝑃𝑊𝑀

2
 

(4) 

 

Indutor
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As grandezas utilizadas para calcular os valores 

do indutor e do capacitor, bem como os valores resul-

tantes estão dispostos na Tabela 1. Os valores dos ele-

mentos reais foram aproximados aos valores obtidos 

nas equações. 

Tabela 1. Valores obtidos para o Capacitor e o Indutor. 

 
fPWM 

(kHz) 

Vout 

(V) 

∆Vout 

(V) 
D 

∆IL 

(A) 

L 

(mH) 

C 

(uF) 

Calculado 33 6 0.05 0.1 0.1 1.6 7.7 

Utilizado 33 4.8 - 0.1 - 2 11 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Como o conversor é um redutor de tensão, a ten-

são de entrada deve ser igual ao valor desejado para o 

pico. Assim, para realizar o Peak and Hold, o Duty 

Cycle é mantido em 100 % por um determinado perí-

odo (pico) e após é reduzido para um valor que, obe-

decendo a Equação 2, reduza a tensão de saída para 

um valor menor desejado (hold). 

3   Sistema Hidráulico 

O circuito hidráulico utilizado para realizar os 

testes de aceleração de abertura da válvula pode ser 

visto na Figura 5. 

 

 
Figura 5. Circuito hidráulico utilizado para os testes. 

Para averiguar o funcionamento do equipamento 

eletrônico proposto, foi utilizada uma válvula da fa-

bricante Hydraforce®, modelo SV08-28 (Figura 6), 

cuja tensão nominal é 12 V, vazão máxima 11,4 l/min, 

pressão máxima 207 bar e a temperatura de operação 

é de -40 °C a 100 °C (HYDRAFORCE, entre 1995 e 

2014). Foi necessário modificar o solenóide para re-

mover o elemento supressor de tensão de 33 V que fica 

alojado no interior do mesmo, pois os testes envolve-

riam tensões superiores. 

 

  

Figura 6. Válvula SV08-28 utilizada. Fonte: Hydraforce (entre 
1995 e 2014). 

A unidade hidráulica utilizada possui vazão má-

xima de 10 l/min e pressão máxima de 100 bar. 

4   Metodologia dos Testes 

Para medir o tempo de abertura e fechamento da 

válvula, foram posicionados dois transdutores de pres-

são, um na entrada, pin, e outro na saída, pout, da vál-

vula, cujas posições podem ser vistas nas Figuras 5 e 

7. Os sinais dos transdutores foram capturados por um 

osciloscópio com frequência de amostragem de 6,25 

MHz. Estes sinais foram filtrados posteriormente com 

o auxílio do software MatLab®. Para isto, foi utilizado 

um filtro Butterworth passa baixas de segunda ordem, 

com frequência de corte em 1,5 kHz. 

 A Figura 7 mostra o bloco manifold utilizado 

para acoplar os componentes. 

 

 
Figura 7. Bloco de testes utilizado com sensores de pressão e vál-

vula acoplados. 

Como também foram realizados testes de au-

mento de temperatura, o solenóide foi modificado 

para permitir o posicionamento de sensores de tempe-

ratura no corpo da válvula. Foram utilizados três sen-

sores, dois posicionados em contato com o corpo da 

válvula e outro em contato com a região exterior do 

solenóide. O posicionamento dos sensores é destacado 

na Figura 8. 

 

 
Figura 8. Posicionamento dos sensores de temperatura. 

M 
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4.1 Testes de Tempo de Abertura 

Os testes de tempo de abertura tiveram o intuito 

de avaliar os efeitos das tensões e tempos de pico no 

tempo de abertura da válvula. Nestes testes, a pressão 

do sistema hidráulico foi ajustada em 70 bar. 

Para isto, foram aplicadas tensões de pico de 

20 V, 24 V, 30 V, 36 V, 40 V e 48 V. Estes valores de 

tensão estão dentro da faixa de tensão em corrente 

contínua padronizados pela norma IEC 60038/2002 

(6 V, 12 V, 24 V, 36 V e 48 V) e são largamente utili-

zados na indústria. Já os tempos de pico utilizados fo-

ram de 1 ms a 10 ms, com passos de 1 ms, para todas 

as tensões. Entretanto, para as tensões de pico de 40 V 

e 48 V, também foram realizados testes de 0,15 ms a 

0,9 ms, em passos de 0,15 ms. 

O tempo de abertura foi estimado seguindo a pro-

posta feita por Breidi et al (2014). Nesta abordagem, 

as pressões de entrada e saída são subtraídas, obtendo-

se, assim, a pressão diferencial, ou seja, a queda de 

pressão na válvula. Este procedimento permite elimi-

nar efeitos causados pelas tubulações. A Figura 9 a-

presenta um exemplo das formas de onda de pressão 

de entrada e saída da válvula, onde é possível observar 

uma oscilação da pressão, após a abertura, devido as 

tubulações utilizadas.  

 

 
Figura 9. Gráfico das pressões de entrada e de saída da válvula. 

Na Figura 10, o gráfico da pressão diferencial ob-

tida para o mesmo exemplo da Figura 9 pode ser vista. 

Também está destacado o ponto onde ocorre a queda 

de 10 % da pressão, ponto considerado por 

Breidi et al (2014) como o ponto de abertura da vál-

vula. O tempo 0 s (destacado com linha tracejada), in-

dica onde a tensão começou a ser aplicada pelo cir-

cuito acelerador eletrônico. 

 

 
Figura 10. Tempo de abertura da válvula. 

4.2 Testes de Aumento de Temperatura 

Os testes de aumento de temperatura foram rea-

lizados para avaliar se a técnica de aceleração de aber-

tura utilizada poderia causar um sobreaquecimento da 

válvula e, assim, danificar seus componentes internos. 

Como já foi mostrado na Figura 8, os sensores fo-

ram posicionados em três diferentes pontos, tendo em 

vista a distribuição da temperatura na válvula e no so-

lenóide. Porém, como o objetivo do teste foi avaliar se 

a válvula poderia ser danificada, somente a maior tem-

peratura instantânea medida foi considerada para a a-

valiação da curva final.  

As curvas foram obtidas com um período de a-

mostragem de 1 minuto, por um tempo total de 40 mi-

nutos, o que se mostrou suficiente para estabilizar a 

temperatura final. A temperatura ambiente e inicial do 

solenoide foi de 20 °C, com variação máxima de 3 °C. 

As tensões de hold foram determinadas conside-

rando os efeitos da temperatura na resistência do sole-

nóide. Isto foi feito, pois, em regime permanente, a 

corrente no solenóide é determinada pela tensão apli-

cada e a resistência do fio de cobre que constitui o so-

lenóide (Equação 5).  

 

 

Todavia, como o cobre possui um coeficiente de 

temperatura positivo, ou seja, a sua resistência au-

menta com o aumento da temperatura, as tensões que 

devem ser aplicadas para abrir e manter a válvula a-

berta também dependem da temperatura do solenóide. 

Assim, para garantir que os tempos e tensões utiliza-

dos nos testes de temperatura fossem suficientes para 

abrir e manter a válvula aberta, estes valores foram a-

nalisados. O resultado pode ser visto na Tabela 2. 

Tabela 2. Tensões Necessárias para Abrir e Manter Aberta a Vál-

vula Dependendo da Temperatura. 

Temperatura 

Externa do So-
lenóide (°C) 

Tensão Necessária 

para Abrir a Vál-
vula (V) 

Tensão Mínima 

para Manter a Vál-
vula Aberta (V) 

20 4,7 1,3 

60 5,9 1,7 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Também foram avaliados os tempos de pico ne-

cessários para garantir um tempo de abertura especí-

fico (5,5 ms) com a tensão de 48 V em diferentes tem-

peraturas. A resistência do solenóide também foi me-

dida e os resultados podem ser vistos no gráfico da Fi-

gura 11. 

 

𝐼 =  
𝑉

𝑅
 (5) 
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Figura 11. Resistência e tempo de pico em relação à temperatura 

externa do solenóide. 

Através dos resultados apresentados na Tabela 2 

e no gráfico da Figura 11, considerando que a tempe-

ratura do solenóide não ultrapassará 70 °C, foi defi-

nido um tempo de pico de 1 ms em 48 V e duas tensões 

de hold, 6 V e 12 V, possibilitando a comparação do 

efeito da redução da tensão de hold na temperatura do 

solenóide. Um exemplo das curvas de aquecimento 

obtidas de cada sensor em um determinado teste pode 

ser visto no gráfico da Figura 12. 

 

 

Figura 12. Curvas de aquecimento da válvula e do solenóide. 

Os tempos de pico de tensão e desligado dos tes-

tes foram definidos como 1 ms e 30 ms respectiva-

mente, porém os tempos de hold foram alterados em 

cada teste, sendo de 3 ms, 15 ms, 50 ms e 100 ms. 

5   Resultados 

5.1 Aceleração 

Seguindo a metodologia descrita na Seção 4.1, os 

testes foram realizados e os resultados plotados em 

gráficos. O resultado obtido para a tensão de pico de 

40 V pode ser visto na Figura 13. 

 

 
Figura 13. Curvas de pressão obtidas para tempos de pico de 40 V. 

Na Figura 13, está destacada, por uma linha pon-

tilhada horizontal, a pressão onde foi considerado que 

houve a abertura da válvula (queda de 10 % na pres-

são). É possível perceber que conforme o tempo de 

pico aumenta, ocorre também a aceleração da aber-

tura. Porém, a partir de um determinado tempo de pico 

(4 ms) não ocorrem mais alterações significativas e 

esta região está ampliada na Figura 14. 

 

 
Figura 14. Menor tempo de abertura para picos de 40 V (Amplia-

ção da Figura 13). 

Nas Figuras 10 e 11, observa-se que existe uma 

aceleração máxima de abertura para a tensão de pico 

aplicada. Isto significa que, a partir deste ponto, as ca-

racterísticas mecânicas da válvula tornam-se domi-

nantes e aumentos do tempo de pico não propiciam 

respostas mais rápidas. Portanto, qualquer aumento do 

tempo de pico a partir deste ponto é desnecessário 

(tempos destacados na Figura 14). Os valores obtidos 

nos testes, com todas as tensões e tempos de pico uti-

lizados, podem ser vistos plotados na Figura 15 e na 

Tabela 3.  

 

 
Figura 15. Tempos de abertura para cada tensão em relação ao 

tempo de pico aplicado. 
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Tabela 3. Tempo de Abertura em relação ao Tempo de Pico para 

cada Tensão de Pico aplicada. 

 Tempo de Abertura (ms) 

Tempo de 

Pico (ms) 
20 V 24 V 30 V 36 V 40 V 48 V 

0,15 - - - - 13,9 13 

0,3 - - - - 10 7,65 

0,45 - - - - 7,17 5,54 

0,6 - - - - 6,86 5,4 

0,75 - - - - 6,65 5,33 

0,9 - - - - 6,4 5,19 

1 11,33 10,9 8,8 7,87 6,2 5,25 

2 11,33 10,6 8,96 7,66 6,2 4,765 

3 11,2 10,5 8,1 6,85 5,56 4,7 

4 10,35 8,44 6,52 5,97 5,3 4,7 

5 9,6 7,6 6,2 5,8 5,3 4,7 

6 9,1 7,5 6,2 5,8 5,3 4,7 

7 8,75 7,5 6,2 5,8 5,3 4,7 

8 8,75 7,5 6,2 5,8 5,3 4,7 

9 8,75 7,5 6,2 5,8 5,3 4,7 

10 8,75 7,5 6,2 5,8 5,3 4,7 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Analisando os resultados apresentados na Ta-

bela 3 e na Figura 15, pode-se observar que existem 

regiões intermediárias onde o tempo de abertura não 

sofre alterações significativas, formando degraus. Isto 

é decorrente da não alteração na forma de onda da ten-

são de pico em uma determinada faixa, que pode ser 

melhor observado na Figura 16. 

 

 
Figura 16. Curvas de tensão de saída do equipamento desenvol-

vido. 

Na Figura 16 estão desenhadas as formas de onda 

de tensão de saída obtidas com equipamento desenvol-

vido para a tensão de entrada de 40 V. 

Pode-se perceber que, em regime transitório, a 

onda resultante não segue a Equação 2 e também que 

existe uma diferença entre o valor de tensão teórico e 

o real. Isto é causado pelas não linearidades do circuito 

decorrentes da presença de indutores e capacitores, 

como a carga, e pela impedância equivalente do cir-

cuito eletrônico. Também, entre os tempos de pico de 

0,75 ms e 2 ms, não existe mudança significativa no 

sinal (para a tensão Vin de 40 V), o que explica a pouca 

alteração na aceleração para esta faixa de tempo. 

O menor tempo de pico que ainda resulta em re-

dução do tempo de abertura foi considerado como o 

tempo de pico ideal para cada tensão utilizada. Estes 

valores foram plotados em um gráfico que pode ser 

visto na Figura 17. 

 

 
Figura 17. Tensões e tempos de pico. 

A Figura 18 apresenta os tempos de abertura ob-

tidos com a aplicação dos tempos de pico apresenta-

dos na Figura 17. 

 

 
Figura 18. Tempos mínimos de abertura. 

Na Figura 18 foi adicionada uma linha de tendên-

cia exponencial, com o auxílio do software Excel®, 

cuja equação é apresentada na Equação 6. Esta equa-

ção possibilita calcular o tempo de abertura de acordo 

com a tensão de pico escolhida. Contudo, estes valores 

são dependentes das características da válvula e, por-

tanto, pode ser utilizada apenas para a válvula que está 

sendo analisada (SV08-28). Na Equação 6, Tms repre-

senta o tempo de abertura em ms e Vp a tensão de pico 

aplicada em volts. 

 

𝑇𝑚𝑠 =  78,235 ∗ 𝑉𝑃
−0,732 (6) 

 

Desta forma, analisando as Figuras 14 e 15, pode-

se concluir que conforme a tensão de pico aumenta, 

menor é o tempo de pico necessário para abrir a vál-

vula e menor é o tempo de abertura obtido.  

5.2 Temperatura 

Os testes para o levantamento das curvas de tem-

peratura seguiram a metodologia descrita na Se-

ção 4.2. O gráfico da Figura 19 mostra as curvas de 

temperatura obtidas para a tensão de hold de 12 V. 
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Figura 19. Curvas de aquecimento. 

Como mostra o gráfico da Figura 19, quanto 

maior for o tempo com a válvula ligada maior será a 

temperatura final e mais rápido o seu aumento. Porém, 

as temperaturas mantiveram-se abaixo da temperatura 

máxima da válvula (100 °C). 

A curva de aquecimento também foi comparada 

quando a tensão de hold é reduzida de 12 V para 6 V. 

Os resultados dos testes podem ser visualizados na Fi-

gura 20. 

 

 
Figura 20. Curvas de aquecimento com diferentes tensões. 

A Figura 20 mostra que a redução na tensão de 

hold provoca uma redução significativa na tempera-

tura final da válvula. Para a aplicação da tensão contí-

nua, houve uma redução de 43 % na temperatura final, 

enquanto que com o método de aceleração aplicado 

com um chaveamento constante, houve uma redução 

de 27 % na temperatura final. Isto indica que a redução 

na tensão pode ser vantajosa, uma vez que a tensão de 

pico realiza a abertura da válvula e é necessário apenas 

manter a válvula aberta após este período, o que pode 

ser feito com uma tensão menor que a nominal. 

  Quanto à energia, a Equação 7 foi utilizada para 

calcular a potência dissipada no solenóide, o cálculo 

foi simplificado, desconsiderando os efeitos não line-

ares do indutor, e considerando a resistência do sole-

nóide como sendo constante e com valor de 10 Ω. O 

valor de Tp e Vp representam o tempo e a tensão se 

pico utilizados, Th e Vh o tempo e a tensão utilizados 

após a abertura (hold). Já o valor de Tt representa o 

tempo total do ciclo, que nos testes foi de 0,131 s. A 

Equação 7 foi obtida através da equação da potência 

média apresentada por Orsini e Consonni (2002). 

 

𝑃 =  

(
𝑉𝑝

2

𝑅
∗  𝑇𝑝) + (

𝑉ℎ
2

𝑅
∗ 𝑇ℎ) 

𝑇𝑡
 

(7) 

 

A Tabela 4 apresenta a potência dissipada para os 

testes apresentados na Figura 20, calculados pela E-

quação 7. 

Tabela 4. Energia Consumida pelo Solenóide. 

Vp (V) Vh (V) Tp (s) Th (s) P (W ou J/s) 

48 12 0,001 0,1 12,75 

48 6 0,001 0,1 4,51 

0 12 0 0,131 14,4 

0 6 0 0,131 3,6 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Pelos valores obtidos na Tabela 4, é possível per-

ceber que existe uma relação entre a potência e a tem-

peratura máxima da válvula (Figura 20). Isto mostra 

que é possível prever o aquecimento da válvula atra-

vés do cálculo da potência (Equação 7). Assim, se a-

penas o tempo de pico (Tp) for alterado para 3 ms 

(tempo de pico ideal para 48 V) e mantidos os outros 

parâmetros, com uma tensão de hold de 12 V, a potên-

cia dissipada, calculada pela Equação 7, passa a ser 

16,268 W. Então, pode-se esperar uma temperatura fi-

nal maior que a máxima obtida na Figura 20. Entre-

tanto, este efeito pode ser compensado com a redução 

da tensão de hold de 12 V para 6 V, reduzindo a po-

tência para 8,024 W. 

5.3 Tempo de Fechamento 

Tendo em vista a redução de temperatura e con-

sumo energético percebidos na utilização de uma ten-

são menor que a nominal após a abertura da válvula 

(tensão de hold), observados na Seção 5.2, o efeito 

desta redução no tempo de fechamento da válvula 

também foi analisado. 

Como o equipamento proposto permite a redução 

da tensão para valores abaixo de 6 V, também foi rea-

lizado um teste com a tensão de 4,7 V, que é suficiente 

para manter a válvula aberta, como descrito na Ta-

bela 2. As curvas de pressão resultantes estão ilustra-

das na Figura 21. 

 

 
Figura 21. Curvas de Fechamento. 

Os tempos de fechamento foram analisados se-

guindo a metodologia de Breidi et al (2014) e este 
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ponto está destacado pela linha pontilhada horizontal 

no gráfico da Figura 21. Os resultados estão dispostos 

na Tabela 5. 

Tabela 5. Tempo de Fechamento. 

Tensão de hold 
(V) 

Tempo de Fechamento 
(ms) 

Redução no 
Tempo (%) 

12 50 0 

6 44 12 

4,7 40 20 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Estes resultados mostram que a utilização de uma 

tensão abaixo da nominal após a abertura da válvula 

auxilia na redução do atraso do seu fechamento. Isto é 

decorrente do efeito da histerese magnética do mate-

rial do êmbolo, que permanece magnetizado mesmo 

após a corrente do solenóide cessar. 

6   Conclusões 

A Tabela 6 mostra os um comparativo dos resul-

tados obtidos com o sistema de aceleração de abertura 

e os valores nominais da válvula. Os valores conside-

ram um pico de 48 V, por 3 ms, e hold de 6 V, por 

100 ms. Já a temperatura foi estimada através dos re-

sultados dispostos na Figura 20 e na Tabela 4. 

Tabela 6. Resultados Obtidos Comparados com Valores Nominais. 

 
Tempo de 
Abertura 

(ms) 

Tempo de 
Fecha-

mento (ms) 

Tempo 

de Ciclo 

Mínimo 
(ms) 

Potência 
Média 

(W) 

Tempe-
ratura 

(°C) 

Nominal 14 50 64 14,4 77 

Com o Ace-
lerador 4,7 44 48,7 8,2 < 65 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

O equipamento proposto conseguiu reduzir o 

tempo de resposta de abertura de uma válvula hidráu-

lica comercial, comparada com o tempo de abertura 

normal, em até 63 %, com um pico de 48 V. Os testes 

também demonstraram que, se utilizadas tensões de 

pico maiores e redimensionando os componentes do 

conversor, tempos de abertura menores podem ser ob-

tidos. 

Os testes de temperatura mostram que a utilização 

de tensões abaixo da nominal, após a abertura da vál-

vula, podem reduzir, de forma muito significativa, a 

temperatura e ainda reduzir o consumo energético da 

válvula (até 64,66 % com a redução de 12 V para 6 V). 

Isto amplia a possível área de utilização do equipa-

mento, que pode ser utilizado não apenas para acelerar 

a abertura de válvulas, mas também em sistemas que 

necessitem de uma redução de potência consumida, ou 

que busquem reduzir o aquecimento causado pelos so-

lenóides. 

Testes futuros poderiam contar com um lote 

maior de válvulas, para avaliar as possíveis diferenças 

existentes entre válvulas do mesmo modelo. Também, 

podem ser averiguados os resultados com válvulas de 

diferentes fabricantes, facilitando a seleção das válvu-

las em possíveis aplicações. 

Melhorias no equipamento podem incluir um sis-

tema de aceleração de fechamento, mais eficiente do 

que a redução da tensão de hold, como o utilizado por 

Breidi et al (2014), que utiliza um pico de tensão in-

versa para reduzir a magnetização residual do núcleo. 

Outra melhoria que se mostrou necessária durante o 

processo de análise é a implantação de um sistema de 

detecção automática da abertura da válvula, isto pos-

sibilitaria a obtenção da melhor resposta pelo sistema, 

independente do modelo de válvula utilizado, sem a 

necessidade de execução de testes de bancada como 

os apresentados neste trabalho.  
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