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Estudo industrial de uma machina dynamoelectrica á corrente continua

S l ° — Generalidades
Das difíerentes fôrmas de energia utilisadas em
um navio moderno, salienta-se, notadamente, a energia sob a fôrma electrica; as suas múltiplas funo
cões crescem dia á dia, e em todos os utensílios de
bordo, onde anteriormente predominava a energia
sob fôrma mecânica, thermica ou hydraulica, a electrica a substituiu com vantagem e economia.
A illuminação, os holophotes, os apparelhos de
disparo, os telegraplios de mando, os telephones
Gaillard, a movimentação das torres, os systemas de
elevadores de ínunição, o movimento das pequenas
ofíicinas auxiliares de bordo, a radiotelegraphia, etc.,
são serviços que se obteem nos navios de hoje pela
transformação da energia electrica ; assim, pois, o
conhecimento perfeito da fôrma mais genérica e industrial de producção de energia electrica se impõe
áquelles que cm tão larga escala se utilisam de
suas transformações e bemfeitorias.
A machina — dynamo-elecLrica á corrente cont i n u a — é nas insinuações marítimas o gerador mais
commumente empregado ; o exame onlão de suas
condições, sul) <> ponto de vista metvinu::) e eleclrico,
e os accidentes de seu íünccionamento constituem
cabedal necessário aos que a dirigem.
A pratica que adquirimos, devido ao esforço particular, em nosso gabinete, onde temos installados
dous dynamos Gramme para carga de accumuladores e funccionamento de illuminação, etc., e outros
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trabalhos particulares de caracter industrial; pratica,
que procuramos sensatamente amparar por criteriosos
estudos de trabalhos industriaos de electro-technica de
Montpellier, Barni, Janet, Gerard, etc., nos permitürá
estabelecer a synthese daquelles exames, os accidentes
de funccionamento, o os serviços de ordem principal,
já precedentemente citados.
Uma machina dynamo-electrica á corrente continua, consiste nos seguintes órgãos principaes: inductor, induzido collector e escovas, nessas — Notas—
não cabe o estudo dellas theoricamente, reunidas, nem
suas funcções de per-si, nós trataremos unicamente
do todo, sob o ponto de vista da utiljdade industrial que
proporciona.

°— Inspeccão de um dynamo sofc o aspecto mecânico
Três assumptos devem nos interessar successivamentc : o local de assentamento, os mancaes e
os órgãos animados de movimento de rotação.
t) local deve ser isento de humidade, bastante
arejado e claro, de accesso fácil aos diversos órgãos,
quer para limpeza, quer para regulamento ; os alicerces da machina snfficientemen te rígidos e tão isentos
de vibração quanto possível, sendo igualmente necessário que sua disposição perjmitta o reparo fácil e
rápido de todas as partes expostas a uma usura
constante ou a esforços mecânicos consideráveis.
O dynamo deve ser provido de anneis solidamente fixados, psrmittindo levantal-o e transportal-o
facilmente, sem risco de deterioração.

Os mancaes deverão ser perfeitamente calibrados e
fáceis de substituir e lubrificar; sendo necessário
que os lubrificadores sejam convenientemente estabelecidos e que de preferencia a lubrificação se faça
automaticamente ; outrosim, os mancaes devem ser
dispostos de modo que o óleo ou a graxa possa ser
recolhida depois do viso, afim de evitai- que esse óleo
se escoe ao lado do eixo ou sobre outros pontos do
dynamo e mesmo, como se procede na industria
particular, recolhel-o, e, uma vê/ filtrado, cm apparcIhos especiaes é misturado a óleo fresco para ser
novamente utilisado.
A parte movei do dynamo (induzido ou inductor),
deverá ser solidamente fixada sobre o eixo, e de preferencia cravada ; o eixo será rígido, e não se acceitará
nunca um eixo forçado; toda curvatura, mesmo
ligeira, tendo como resultado augmentar oattrito nos
mancaes e por conseqüência aquecel-os, é prejudicial.
A parte movei deve gyrar livremente e sei" perfeitamente equilibrada, afim do que não se produza
nem uma vibração anormal, em qualquer velocidade
de rotação; o espaço livre entre as pecas polares e o
induzido deve ter l mm ,5 e ser perfeitamente uniforme
em todos os seus pontos.
O eixo deverá ter, .salvo para os induzidos cm
disco, um jogo longitudinal entre os mancaes de cerca
de 2"'m ; a polia deverá ter um diâmetro tal, que a
velocidade linear da correia attinja a um valor médio
de cerca de 15m por segundo.
Quando a parte movei deve girar com uma
grande velocidade é indispensável que os fios do enrolamento, comprehendidos os das connexões, sejam

solidamente mantidos para evitar que elles se distendam e mesmo se arrebentem, devido ao esforço
tangencial produzido pelo campo.
Emflm, as escovas devem ser facilmente reguláveis e solidamente ajustadas; e, também convém
lembrar que, quando o induzido é movei, o que acontcco geralmente nos casos de dynamo ú corrente continua, deve ser disposto de maneira a poder ser
retirado facilmente, com a simples desmontagem de
um mancai.
Independente deste exame mecânico sobre as pecas
do dynamo, é criterioso conhecer-se a matéria prima de
seus órgãos, a mão de obra de seus parafusos, connexõos,
lubriflcadores, etc. Um dynamo bem construído deve
?er symetrico, bem proporcionado, compacto e solido.
Sob o ponto de vista da estabilidade á obter, é
bom que as partes pesadas e massicas sejam collocadas tão baixo quanto possível; é mesmo vantajoso
escolher um dynamo assaz pesado, tanto ao ponto de
vista da estabilidade como ao ponto de vista da duração ; não ha sinão inconvenientes em utilisar um
typo fran/ino e leve, quando a machína deve ser installada em posto fixo.

§ 3° — Inspscção ds um dynamo sob o aspscto elcctrico
Deveremos examinar successivãmente : o rendimento, o aquecimento dos órgãos durante a marcha,
o collector, as escovas, o isolamento e, emflm, o
funccionamento propriamente dito,

Sabe-se que o rendimento industrial de um dynamo é dado pela relação que existe entre a potência
electrica disponível em seus bornes e a potência
mecânica que elle absorve; independentemente do
rendimento industrial ha á considerar o rendimento
pratico, que pódc-so. definir como a relação entre a
p< itencia electrica fornecida o a somma despendida para
acquisição do dynamo, motor, apparelhos accessorios ;
portanto, o quocientc do watts úteis, pela somma total
despendida.
Nos casos das installacões ofiiciaes o segundo
rendimento não tem, infelizmente, importância, não se
cogita mesmo delle, para o industrial é que trata-se
o assumpto com todo carinho, pois interessa intimamente á economia.própria.
A pratica tem mostrado que ha sempre toda vantagem em escolher um bom dynamo de rendimento
elevado, não somente em plena carga, mas também
para fraccões maiores ou menores desta carga, posto
que seu preço seja mais oneroso.
Km considerar o aquecimento dos órgãos, devemos
ter cm vista nullifical-o quanto possível ; as tempere turas máximas que conveem não ultrapassar são 70°
cont. no induzido c 50° a C>0" cent. no inductor;
passando estas temperaturas arrisca-se carbonisar o
i.solante dos fios.
Em relação ao collector e escovas, a observação de
sua conducta, em um dynamo á corrente, continua,
é um ponto capital na apreciação do funccionamento
Segundo as condições d 3 funccionamonto nas
quaes se achará o dynamo, poder-se-ha, si for necessário, modificar freqüentemente a callagem das escovas
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paru seguir as variações de carga ; em paragrapbo
especial nos occuparemos do assumpto.
No caso em que este regulamento deveria ser modificado freqüentemente, convém examinar si ó mais
vantajoso effectual-o á mão ou automaticamente ; em
uma installação importante, o regulamento automático é preferível, a menos que esta solução não acarrete complicações e perdas de energia taes, que as
vantagens não estejam mais em relação com a despeza
e as complicações necessárias, que podem ser muitas
vezes uma causa de desarranjos e exigem a presença
de um bom electricista.
O collector deve apresentar uma superfície uniforme e bem lisa, convindo também examinar si as
escovas assentam bem sobre elle; e si, uma vez sua
posição regulada, são mantidas assaz solidamente para
não soffrer mudança de posição.
Verifica-se, outrosim,si as molas âospoftçi-es<cx>w&s
asseguram um bom contacto com o mínimo do attrito.
Desde que o clynamo seja de grande intensidade é
bom augmentar o numero de escovas, pois augmenta-se
a superfície de contacto e reduz-se a resistência.
Encaremos agora o isolamento do dynamo, factor
cuja grande importância merece, por parte dos industriaes e dos engenheiros em com missão, que adquirem
essas machinas, os mais criteriosos cuidados ; assim,
pois, exigir-se-ha o perfeito isolamento do circuito, da
carcassa do dynamo, esse isolamento não devendo,
geralmente, ser inferior a 100 ohms por volt nos
bornes, quando o dynamo está em marcha normal.
Ora, inspeccionado desta fôrma o dynamo, sob os
aspectos mecânico e electrico, não deve, entretanto, ser

*

acceito, sem assistência do funccionamento, no qual se
procederá assim : feita uma verificação minuciosa do
quadro de distribuição e do circuito externo, ó posto
o dynamo em marcha, a principio com uma fraca
velocidade, que augmenta-se gradualmente, até que
attinjao regimen normal, as resistências excitadoras
devendo estar todas em circuitos ; isto obtido, procurarse-ha regular as escovas a ter o mínimo de centelhas
e observar-se-ha simultaneamente : o amperemetro, o
voU-mètre, os mancaes, a transmissão, a estabilidade,
o numero de rotações e a constância da corrente.
Tudo isto se fará com o dynamo no regimen de
plena carga e durante cerca de três horas, tempo no
qual se examinará freqüentemente que nenhum dos
órgãos não se aqueça de uma fôrma anormal, e o
ensaio terminará quando o dynamo funccione de uma
maneira perfeita.
Após o que, se receberá o dynamo, exigindo-se
então uma acta do ensaio do dynamo e da installação,
dando todos os detalhes relativos ao funccionamento *
dos diversos órgãos, accidentes, aquecimentos anormaes,
etc., com o fim de fazer assumir a responsabilidade
dos ensaios o engenheiro electricista e posteriormente
estabelecer á evidencia si os defeitos assignalados devem
ser debitados ao constructor ou ao comprador

| 4° — Generalidades sobre transmissões
Anteriormente deixámos detalhadas as meticulosas observações de inspecção mecânica e electrica
que devem ser feitas por um engenheiro ou official
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encarregado de comprar e receber as machinas dynamoelectricas ; trataremos agora dos cuidados de funccionamen to e conservação, por parte do electricista dirigente,
e esboçaremos uma resenha dos accidentes do dynamo
e suas cansas.
Acciona-se nm dynamo seja por uma polia
montada sobre uma transmissão geral, seja por um
motor especial ; geralmente á bordo o segundo dispositivo ó o adoptado.
Os dynamos exigem uma velocidade perfeitamente
regular, e não é possível usar-se urna transmissão
geral, sinão depois de estar-se perfeitamente seguro da
regularidade da velocidade angular da arvore, na qual
collocamos a polia de transmissão para o dynamo;
. quando as variações de velocidade vão além de 3 %
da velocidade normal, é preferível empregar um motor
especial com regulador muito sensível.
Os dynamos^ Gramme, de nosso gabinete, são
accionados por motoros á gaz do systema Otto, nos
, quaes regularisamos com facilidade sua velocidade,
de fôrma a termos regimen normal, pois a válvula de
distribuição de gaz assim o permitte ; lia occasiões em
cpje attingirnos a tal regularidade, que durante horas
seguidas a luz de arco mantem-sa perfeitamente fixa.
O accionamento por um motor especial pude ser
feito directamente, isto é, a arvore do motor e do
dynamo fa/endo systema, ou indirectamente por meio
de uma correia ; a acção indirecta ó mais econômica,
mas necessita-se de espaço sufficiente ; com a ligação
directa o dynamo deve funccionar com uma velocidade angular relativamente reduzida, o que necessariamente augmenta seu preço, mas por outro lado

obtcm-sc uma grande segurança de marcha c a
installação necessita de espaço muito restricto.
Nas ligações indircctas, as mais commummente
usadas, devemos attender a que MS induzidos sendo
construídos para gyrar a uma velocidade determinada, é necessário, para obter exactamente essa velocidade, calcular o diâmetro a dar á polia da arvore de
transmissão, pois que a polia do dynamo faz parte
da machina e não pôde ser facilmente modificada.
Este calculo se estabelece muito simplesmente,
•pois que os diâmetros das . polias devem estar na
ra/ão inversa da velocidade angular, ou do numero
de rotações por minuto; assim pois, conhccondo-se o
numero n de rotações por minuto que deve fazer o
dynamo, o diâmetro d de sua polia, o numero A7 de
rotações que faz a arvore de transmissão geral, obter-se-ha o diâmetro I) da polia de transmissão com
auxilio da relação :
D

ir
d'onde
D =

Ar

X d

isto é, bastará dividir o numero de rotações que
deve fa/er o dynamo pelo numero de rotações da
arvore de transmissão, e multiplicar o quociente
polo diâmetro da polia do dynamo.
Dever-se-ha levar, entretanto, em conta a perda
de velocidade devida aos attritos da correia e que
pôde se avaliar em cerca de 5 °/ 0 ; exemplifiquemos:
supponhamos o mi moro de rotações da arvore de
transmissão por segundo 200, que o induzido do
dynamo deva gyrar com 1.200 rotações por minuto,
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Pode-se calcular a largura a dar á correia, para obter
um bom funccionamento, pela seguinte formula pratica:
chamando P o numero de cavallos a transmittir, Vá
velocidade de marcha da correia em metros por segundo,
D o diâmetro da polia em millimetros, N o numero de
rotações por minuto, a largura L a dar a correia, será:

a polia do dynamo tenha diâmetro 20 cm , teremos,
levando em conta o attrito da correia :
D =

1200 + S %
200

X 20

D = 120 cm.

Para verificar as dimensões das polias e as
velocidades do motor e do dynamo, basta multiplicar a velocidade angular de cada polia pelo seu
diâmetro, os dous productos obtidos devem ser iguaes,
levando-se, é lógico, em conta para a polia receptora
uma differença de 5 % para menos, devido aos
attritos da correia.
As correias destinadas ás machinas dynamos
devem ser cuidadosamente escolhidas ; hoje o melhor
typo nos parece ser a « Balata-Dick », que já conta
para mais de 1.000.000 de applicações ; nos dynamos
de potência supewor a 8.000 watt K deve-se faxer uso
de correias em couro duplo; uma correia longa dá
geralmente melhores resultados que uma correia
curta, pois esta deve ser mais larga para prevenir o
escorregamento, e resulta que os mancaes se aquecem
mais rapidamente, a consummacão de lubrificação é
maior e a correia usa-se mais depressa.
A distancia entre a polia de transmissão e a polia
do dynamo, isto é, o affastamento entre as duas polias,
deve ser ao menos igual a três vezes o diâmetro da maior
polia ou melhor, si o local permittir, quatro vezes ; não
convém nunca esticar uma correia além do que é necessário, para evitar urn excesso de attricto ; a largura
das correias deve ser inferior de 15 a 20 millimetros ao
diâmetro das polias.

L ==

§ S° —Calculo da forca motriz

l•

Para installacão do um motor que deve accionar
xim dynamo, é indispensável o conhecimento do
rendimento industrial deste dynamo, isto é, a relação
entre a potência electrica útil que elle fornece no
regimen normal e a potência mecânica necessária.
Sabe-se que toda transformação de uma fôrma de
energia em outra não se faz integralmente, na transformação da energia mecânica em energia electrica por
meio de um dynamo, accionado por um motor, uma
parle do trabalho mecânico é transformada em calor,
isto é, ha o que os inglezes chamam uma degradação
da energia,
Assim, pois, no calculo, devemos levar em conta
20 °/0 para as degradações de energia e 5 °/0 para os
attrictos, isto é, um total de 25 %, desta fôrma si as
necessidades de uma insfcallacão de luz, holophotes,
motores, elevadores, etc., exigem um dynamo de 300
volts de differença de potencial, debitando lõOampères
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isto é, um dynamo de 45 kilowaLfcs, a potência do motor
attendendo a que:
=-^57r
cavallo-vapor = 0,00136
/OU

l kilowatt= 1,36 cavallo-vapor, seria pois de :
45 X MO = 01,20 cavallo-vapor
ou addicionando 25 °/0 para as perdas, em numero redondo :
76,5 cavallo-vapor
Qualquer que seja a espécie de motor adoptado para accionar o dynamo : motor á vapor, á gaz, á petróleo,
á álcool ou hydraulico, deve haver a maior attenção na
escolha do material mecânico e sua montagem, porque
a boa marcha de uma installação electrica depende em
grande parte rios cuidados na sua installação mecan ica .
Deve-se sempre escol l ter um motor robusto e tão
simples quanto possível ; quandu se dispõe de uma boa
queda d'agua nas installações de terra, é a hulha branca
a preferida, mas a bordo, os motores á vapor são os mais
freqüentemente útil isados, pois são os mais 'econômicos
nas grandes installações, e somente para pequenas installações é conveniente usar o petróleo.
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§ 6° — Eirsccão 2 funccionamsnto
Antes de pôr um dynamo em marcha é necessário
guarnccer os lubrificadores e fazel-o virar em circuito
aberto; o numero de rotações que deve fazer um
dynamo é geralmente gravado em uma chapa aparafusada na carcassa e dever-se-ha manter exactamente
a velocidade prescripta, paru o que veriíicar-se-ha
varias vezes o numero de rotações com um contadorchronographo. Deve-se affastar do dynamo todos os
utensílios de ferro, bem como servir-se de motolias de
cobre ou latão.
Kmquanto o dynamo gyra em circuito aberto, veriiicam-se os contactos, parafusos, isolamentos, etc.,
quando tudo está em bom estado e ha certeza que as
diversas communicacões estão bem estabelecidas, põe-se
o dynamo em serviço, observando-se o que se segue.
Quando o dynamo é novo e funcciona pela primeira
vez ou foi reparado, é prudente rigorosa vigilância, devese lubrifical-o abundantemente e observar que a transmissão se faça sem attrictos excessivos.
As escovas são no dynamo órgãos que muita attenção merecem durante o funccionamento, a boa posição
das escovas sobre o collector ou melhor a colagem,ò uma
das condições principaes do bom rendimento industrial
de um dynamo; i^to obtém-se desde que façam um contado por leito, mas sem grande attricto, com o colloctor e
que estejam situadas na linha neutra do mesmo. O bom
contacto se obtém hoje com segurança quer nas escovas
de tela, quer nas de carvão; os porta-escovas movendo-se
.com facilidade permittem procurar a região neutra e que
no dynamo, no caso pratico, não é perfeitamente perpen-
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dicular a linha dos pólos do inductor, como ia/ prever
a theoria, mas sim um pouco para diante no sentido da
rolarão <! isto devido ás reaeçõos do indu/ido. Uma vez
as escovas nesta posição, tixam-so for temeu te os portaescovas e o dynamo marchará com o mínimo de centelhas sobre o colleclor.
Para evitar entre as lâminas do collector todo curtocircuito, proveniente das poeiras metallicas.é necessário
durante a marcha limpar amiudadamente este órgão, o
que se fax com um pouco de estopa limpa e secca que
enrola-se em um pedaço de madeira chato e bem liso,
tão largo como o collector e munido de um punho;
durante essa limpeza deve-se ter cuidado em não tocar
em nenhuma das partes nuas do dynamo e não se servir
sinão de um braço, mormente si se opera com uma machina de alta tensão.
Não é conveniente lubrificar o collector, posto que
ria verdade uma lubrifícação cuidadosamente feita previna a formação 'de centelhas, mas si é feita em más
condições contribue para augmental-as ; quando se recorre a esse meio para diminuir as centelhas ó necessário empregar o menos óleo possível e enxugal-o logo
com uma flanei Ia própria, mas em geral com um
dynamo bem regulado é essa lubriflcacão inútil.
E' necessário estar sempre o electricista preparado
para remediar qualquer accidente, que se manifeste:
como aquecimento anormal de um dos órgãos, ruídos
insólitos, velocidade excessiva ou insufflciente, etc. ;
um bom dynamo pôde funccionar 24 horas seguidas,
sem outro cuidado que uma observação intermittente.
Para parar um dynamo basta deslígal-o ou parar
o motor antes de cortar o circuito de utilisacão;
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em caso nenhum, salvo de extrema urgência, deve-se
retirar um dynamo, marchando a plena carga ou
mesmo a carga parcial, do circuito.
Nos casos dos dynamos grupados em tensão, basta
fechar os interruptores e os pôr em marcha augmentando progressivamente a velocidade ; para paral-os
basta desligal-os do motor ou parar o motor sem locainos interruptores porque é absolutamente indispensável deixar o circuito fechado para evitar a formação
de um arco perigoso no ponto de ruptura.
Já para pôr em funccionamento dynamos em quantidade, são exigidas certas precauções especiaes ; dous
casos podem se apresentar :
a) os dynamos devem S3r postos em marcha
simultaneamente;
b) os dynamos devem ser postos em marcha
uns após outros.
No primeiro caso fecha-se o circuito manobrando
os interruptores e intercala-se a totalidade da resistência dos rheostatos de excitação; isto feito, põem-se
as machinas em marcha e desde que tenham attingido
sua velocidade normal, diminue-se pouco á pouco e
simultaneamente a resistência ,dos rheostatos, até que
obtenha-se a differença de potencial desejada.
Si é necessário pôr os dynamos em marcha antes de
enviara corrente no circuito de utilisacão, é preciso
intercalar a principio todas as resistências dos rheostatos de excitação, depois fechar o interruptor collocado
no circuito dos inductores, e emflm estabelecer a communicacão com o circuito de utilisacão, no momento em
que os dynamos têm attingido a velocidade desejada >
regula-se em seguida a differença de potencial dimr
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nuindo progressivamente a resistência dos rhe*
ostatos.
Para retirar os dynamos do circuito, se os pára todos
simultaneamente, deixando o circuito de utilisação
fechado.
No segundo caso, isto é, quando os dynamos devem
ser postos successivamente em cicuitos, começa-se por
pôr o dynamo n. l em marcha, procedendo-se como
foi dito acima.
Quando a carga augmenta e é necessário pôr em
funcção um segundo dynamo, deixa-se os interruptores
abertos e mette-se-o em movimento, desde que elle
attinge sua velocidade normal, fecha-se o interruptor
do circuito de excitação e baseando-se sobre as indicações .do volt-mètre, leva-se pela manobra do rheostato
de excitação a dar uma corrente, tendo uma forca
electro-motriz igual á que forneceu o dynamo n. l;
isto obtido fecha-se o interruptor que o põe em circuito, e
assim seguidamente procede-se com os outros dynamos.
E' muito importante nunca pôr um dynamo em
circuito sinão quando a differenca de potencial de seus
bornes é igual á do resto do circuito ; o desprezar essa
precaução arrisca-so a pôr a installação em curto-circuito e a queimar o induzido.
Para verificar easa differença de potencial, pode-se
basear sobre as indicações do volt-mètre, medindo-se
a principio a do circuito de installação, depois a do
dynamo a grupar.
Quando a tensão do dynamo a grupar é inferior á do
circuito de utilisacão, a corrente deste ultimo passa no
induzido do dynamo e este funcciona então como
motor.

Dessa synthese da manobra dos dynamos grupados, tão magistralmente esboçada pelo illustre electricista industrial Sr. Montpellier, deprehende-se que ha
uma certa difflculdacle, que cresce com o numero de dynamos, e hoje como os navios de 1a classe exigem
grande somma de energia electrica para seus múltiplos
serviços, asinstallações de dynamos grupados vão se
tornando mais communs.

§ Ü° — Conservação dos dynamos
Independente da limpeza que deve soffrer diariamente todo material de uma installação electrica, a
conservação em bom estado de um dynamo exige alguns
cuidados especiaes.
A humidade e a poeira são as principaes causas de
accidentes que se podem produzir, principalmente no
induzido ; assim, pois, alem da simples limpeza diária
com um panno próprio e o cuidado de vistoria em contados e parafusos, convém: quando as pecas de aço ou
de ferro oxydem-se, não limpar absolutamente com
lixas de esmeril ou areia, pois em breve existiriam
verdadeiras erosões ; empregar-se-ha então com vantagem uma mistura de:
Cyanureto de potássio (CAzK).
Sabão virgem
Carbonato de cálcio (Co^Ca). .

15 grammas
15
»
30
»

que dissolVê-se em Uma quantidade de água sufficieílte
para formar uma pasta espessa.
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O emprego deste preparado não somente destróe
a oxydação, como dá ás partes em que foi applicado
o polido primitivo.
As poeiras que se depositam nos enrolamentos e
entre as lâminas do collector tendem a diminuir o
isolamento e a produzir curtos-circuitos; e é principalmente o collector que deve ser especialmente cuidado, pois que recobre-se constantemente de uma
poeira fina metallica, produzida pela usura das escovas
e pelas centelhas.
Para realisar essa limpeza deve servir-se o electricista de um pincel fino ou pequeno folie, que soprará,
emquanto que com a mão vai se gyrandoo induzido
no sentido de seu movimento normal; é necessário
tanto quanto possível manter o collector sempre brilhante, e si as centelhas teem produzido algumas
estrias ou ranhuras, passar-se-ha um pouco de lixa
zero, de madeira.
Si, entretanto, pelo trabalho já longo e desleixo do
electricista, o collector apresentar fundas ranhuras,
mesmo erosões devido a má disposição de escovas e a
descuidos de conservação, é necessário que o collector
seja desbastado até sua fôrma cylindrica regular e isso
por um operário hábil, pois é serviço que, si for mal
conduzido, teria por effeito occasionar grande formação
de centelhas e conseqüente ruptura rápida do collector.
As extremidades das diversas bobinas de um induzido de dyriamo á corrente continua, são geralmente
soldadas ás lâminas do collector com o fim de estabelecer um bom contacto; quando uma dessas soldaduras necessita reparo, a solda deve ser feita á resina, e
para effectuar convenientemente essa operação é indis-
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ponsavel estanhar a extremidade de todos os fios antes
de fazer a soldadura ; pois que, sem essa precaução,
poderia acontecer que a resina devido a sua grande fusibilidade penetrasse entre os fios mais facilmente que a
solda, e esta não tendo penetrado no todo, a resina
isolaria os fios uns dos outros,
Quando o verniz que cobre os enrolamentos do
induzido e dos inductores deteriora-se, o que muito
facilmente acontece em nosso clima humido e quente,
é indispensável revestir com uma nova camada do
seguinte preparo:
Álcool a 90»
Gomma-lacca

2 litros
500 grammas

Esse verniz applica-se á frio e com um pincel
ligeiramente embebido.
Deve-se evitar cuidadosamente o derramamento
de óleo sobre os enrolamentos, pois que o óleo ataca a
borracha e os diversos isolantes que vestem os cabos
conductores.
Digamos alguma cousa sobre a lubrificacão em
geral: para os mancaes deve-se utilisar de óleo mineral,
muito fluido ou de graxa de 1a qualidade, os recepientes
que contêm o lubrificante devem ser bem fechados ;
os mancaes não devem se aquecer quando o dynamo em
marcha, mas si isto succede deve-se misturar ao
lubrificante um pouco de petróleo, o que attenuará
bastante.
Convém que a lubrificacão de um dynamo seja
largamente feita, e independente dos lubrificantes de
óleos usuaes, è útil installar copos contendo um lubrificante solido, que em contacto com as partes, quando
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essas se aquecem accidentalmente, fundem e' fazem
uma lúbrificação abundante. •
Os melhores systcmas actuaes de lubriflcação consistem em lubriflcadores automáticos; é o processo
mais econômico e o que melhor convém sob o ponto de
vista da conservação do material ; os recepientes contendo óleo devem ser de latão ou zinco.
A conservação das correias de couro uti usadas para
accionar os dynamos é muitas vezes desprezada ; não é
raro encontrar correias cobertas de óleo e poeira a ponto
de não se podei' reconhecer de que matéria são feitas ; é
um erro crer que esse deposito de poeira nenhum inconveniente apresenta sob o ponto de vista do funccionamentoda instai lacão : com effeito, quando um dynamo está em marcha, essa poeira que geralmente
contém partículas metallicas é projectada sobre as machinas e pôde dar logar a sérios inconvenientes.
As poeiras que não são projectadas pelo movimento
da correia, se incrustam no couro, acabam devido ao attrito sobre a polia por usar assaz rapidamente a correia.
Assim, pois, nos arsenaes deve-se semanalmente
proceder uma limpeza em todas as correias com um
panno bem secco; quando uma correia escorrega na
polia, não é conveniente esfregal-a interiormente com
resina, como é habito em algumas üfficinas ; preferimos
aconselhar o aperto da correia porque a projecç-ão da
resina sobre o collector, por exemplo, é nociva; em
ultimo caso antes o uso da cera da terra.
Nas grandes officinas dos Srs. Sauter-Harlé, Gramme, Whestinghouse, etc., a maior conservação das correias é obtida com a applicação sobre as duas faces da
composição seguinte:

Toma-se um kilogramma de borracha e colloca-se
em uma cacarola em pequenos fragmentos, derrama-se
em seguida um kilogramma de essência de terebenthina, e leva-se ao fogo competentemente tapada á
attíngir uma temperatura de 50 centígrados; quando
a borracha está dissolvida, junta-se á mistura 800
grammas de colophane e agita-se até a dissolução
completa, addiciona-se finalmente ao todo 800 grammas de cera de abelhas.
Em uma outra cacarola aquece-se a fogo lento
uma mistura de três kilogrammas de óleo de peixe e
um kilogramma de sebo; uma vez obtida a fusão
derrama-se o conteúdo da primeira cacarola na segunda,
tendo o cuidado de agitar constantemente até o resfriamento da massa que se coagula, e então é applicada.
O que precedentemente deixamos dito constitue, as
precauções elementares na conservação dos dynamos;
quando um dynamo deve ficar um certo tempo sem
funccionar é necessário proceder a uma limpeza mais
minuciosa, esvasiar os lubrificadores, enduzir de sebo ou
graxa as partes de ferro polidas, lavar os mancaes com
benzina ou petróleo, garantir o collector da humidade
que poderia deteriorar os isolantes que separam as lâminas, cobrindo-o de uma camada de vaselina, e finalmente encapar cuidadosamente a machina dynamo.

§ 8° — Avarias e suas causas
A indicação das causas, dos vários accidentes que
se podem produzir em uma machina dynamo-electrica
a corrente continua, é por si um trabalho vasto ; desta
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fôrma procuraremos fazer uma syntheso que não
prejudique a nitidez dos detalhes.
As avarias que podem affectar um dynamo
devem ser grupadas em duas grandes classes: avarias
mecânicas c avarias electricas ou avarias orgânicas e
avarias accidcntaes, segundo, a avaria verificada é devido a uma má construcção ou devido á causa accidental, no funccionamento.
E' muito pouco possível prever todos os casos
particulares, que se podem apresentar, pois que seria
necessário levar em conta as condições de funccionamento especiaes a cada instailação; todavia na maior
parte dos casos, urn exame minucioso dos diversos
órgãos do dynamo e ensaios methodícos permittem
localizar e reparar as avarias produzidas.
Deixaremos de parte as avarias mecânicas propriamente ditas, pois são mais do constructor, e devem
ser evitadas na occasião da compra, e uma vez succedidas é de bom habito dar a responsabilidade á casa
do constructoc, ou ao indivíduo que comprou.
As avarias electricas, gruparemos em 5 ordens geraes e estabeleceremos em forma de tabeliã suas múltiplas causas:

c) Mau isolamento das bobinas inductoras ;
d) Curto-circuito nas bobinas inductoras;
e) Perda pela terra no induzido, curto-circuito
no induzido ou no collector;
/) Curto circuito em um ponto qualquer da canalisação;
D) Circuito aberto nos órgãos do dynamo ou no
circuito externo ; devido a:
a) Interrupção no circuito dos inductores;
b) Interrupção no circuito do induzido;
c) As escovas não apoiam-se sobre o collector;
d) Interrupção no circuito externo ;
E} Inversão das tobinas inductoras.
2" ordem — Produzem-se fortes centelhas nas
escovas.
Causas primeiras:
A) Sobrecarga do dynamo, devido a:
a) Tensão anormal;
b) Intensidade assás considerável;
c ) Mau isolamento do circuito externo ;
B) Má calagem das escovas ;
C) Mau estado do collector ;
D) Mau estado das escovas e porta-escovas;
E) Interrupção no circuito do induzido ;
F) Curto-circuito no induzido ;
G) Isolamento defeituoso em uma bobina inductora;
H) Fraqueza do campo magnético inductor.
3a ordem — Produz-se um aquecimento anormal
nos órgãos do dynamo.
Causas primeiras:
A) Aquecimento do induzido ; devido a :

l" ordem— O dynamo não fornece corrente.
Causas primeiras:
A) O magnetismo remanescente dos inductores
é fraco;
B) Os contactos são defeituosos ;
C) Curto-circuito ou máo isolamento nos órgãos
do dynamo ou no circuito exterior; devido a:
a) Mau isolamento dos bornes do dynamo ;

b) Mau isolamento do porta-escovas ;

-27 —

a) Corrente assás intensa no circuito externo;
b ) Curto-circuito no enrolamento do induzido;
c ) Correntes de Foucault no núcleo do induzido;
B) Aquecimento dos inductores.; devido a :
a) Corrente de excitação assás intensa;
b) Humidade das bobinas inductoras;
c ) Correntes de Foucault nas peças polares ;
C) Aquecimento dos supportes do dynamo; devido a :
a ) Lubriflcação defeituosa;
b) Poeiras e corpos estranhos nos mancaes;
c ) Arvore do induzido falseada ou mal torneada ;
d ) Mancaes mal alinhados ou muito apertados ;
e ) Correia assás tensa ;
/) Induzido muito próximo de uma das peças
polares.
4a ordem — O dynamo produz forte ruído ou uma
trepidação excessiva durante a marcha.
Causas primeiras:
A) Parafusos frouxos ;
B) Choques da correia contra a polia ou contra
os mancaes;
C) Induzido ou polia mal equilibrada;
D) Choques do induzido contra as peças polares;
E) Má callagem das escovas que rangem sobre
ocollector,
5a ordem — O induzido do dynamo não murcha
com sua velocidade normal.
Causas primeiras :
A) Sobre-carga do dynamo ;
B) Curto-circuito do induzido ;

C) Mancaes assás apertados ou corpos estranhos
ou poeiras nos supportes ;
D) Attrito do induzido nas peças polares.
Essa synthese de accidentes e suas respectivas
causas que acabamos de estabelecer, muito auxiliará
o dirigente, pois indicada a causa estd para um
ôlectrictsta, ipso-facto, remediado o mal.
Devemos entretanto observar, que não ó fácil
de determinar a causa; si o dirigente não possuir
um conhecimento perfeito da machina em seus
detalhes assim como seu funccionamento, pelo
contrario, as muitas causas que uma avaria pôde
ter, acarretar l he-hão engano, si não for perspicaz e
pratico.
Acontece freqüentemente que as causas dos desarranjos são complexas, uma avaria é muitas vezes
produzida por uma outra ; assim, por exemplo, Um
curto-circuito repentino nas bobinas inductoras de um
dyíiamo em derivação tem muitas vezes como conseqüência a produccão de um accidente no collector ou
no circuito induzido.
De uma maneira geral os curtos-circuitos, seja no
dynamo, seja no circuito externo, são sempre perigosos e podem, algumas vezes, ter conseqüências muito
graves taes como a inutilisação completa de um dynamo ou um incêndio. '
Quando se suppõe que um curto-circuito pôde
existir na installacão, é necessário proceder por eliminação, verificando e examinando previamente todas as causas de desarranjos, que podem impedir o
dynamo de dar corrente, ou que podem produzir um
aquecimento anormal de seus órgãos,

— 38 -

Todas as outras causas sendo assim eliminadas,
procede-se ás medidas das resistências das bobinas induzidas e inductoras com auxilio de um galvanometro
sensível pelo methodo da ponte de Wheatstone, ensaio
que deve ser feito por electricista proficiente.

§ 9°— Escolha de um dynamõ, tendo em vista
a excitação e o sereicoa realisar
Uma machina dynamo electrica á corrente continua, pôde ser excitada em serie, em derivação, compound e hyper-compound, as conveniências deste ou
daquelle systema, são funccão do serviço especial a
que o dynamo é destinado ; não nos referimos aos dynamos de excitação separada porque são hoje raramente empregados em trabalhos industriaes.
Excitação em serie—Nesta fôrma de alimentação
do circuito inductor liga-se-o de um lado ao circuito do
induzido por intermédio de uma das escovas e dooutro
ao circuito externo ou como vulgarmente se diz: o induzido, o inductor e o circuito externo são montados
em tensão; assim pois a corrente produzidapelo dynamo atravessa os inductores e o circuito externo com
uma mesma intensidade.
Excitação em derioação — Neste caso, o circuito
dos inductores é uma derivação do circuito principal
tomada sobre as escovas ; e com esta disposição unicamente uma pequena parte da corrente produzida pelo
induzido atravessa os inductores.
Afim de manter constante a differenca de potencial nos bornes do dynamo e também regularisar a

intensidade da corrente que atravessa os inductores
intercala-se no circuito deste um rheostato, no qual
pode-se fazer variar a resistência, e tem o nome de
rheostato de excitação.
Excitação eompound—Neste systema de excitação
os inductores teem dous enrolamentos distinctos :
um de fio grosso fazendo parte do circuito principal
e constitue o enrolamento em serie, outro de fio fino
que é o enrolamento em derivação tirado das escovas,
e que comporta um rheostato de excitação. Desta fôrma
pois essa fôrma de excitação ó uma combinação dos systemas em serie e em derivação, e na qual as vantagens e desvantagens de ambos os systemas se compensam, de maneira a ser essa excitação como adiante
veremos a preferível na maioria dos serviços.
Excitação hyper-compound—Esse systema é uma
modificação da excitação eompound, e útil nas installaçõas em que se empregam feeders, pois que nos
pontos de alimentação desses cabos dando-se naturalmente uma queda de potencial, torna-se necessário
obstar, que esse facto venha prejudicar o regimen
normal do gerador.
Então procurou-se compensar automaticamente
essa queda de potencial addicionando á excitação de um
dynamo eompound, um certo numero de espiras supplementares de fio grosso; mas como ha uma relação
entre o numero destas espiras e a resistência da canalisação considerada, os estabelecimentos de dynamos
hyper-compoundft são funccão das condições particulares a cada installação.
Ora, expostas assim syntheticamenle as qualro
fôrmas de excitação usuaes, façamos uma resenha sob
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üm ponto de vista genérico dos dynamos á empregai*
para diferentes serviços de ordem principal, tendo
em vista a excitação mais proveitosa, assim:
1° caso — Distribuição á potencial constante:
A ) II luminação por lâmpadas incandescentes: dynamo de 70 a 220 volts, de excitação em derivação
ou compound;
B ) IIluminação por lâmpadas de arco: dynamo
de 70 a 120 volts, de excitação em derivação ou compound ;
G ) Carga do accumuladores, sendo n o numero
de accumuladores : um dynamo de n X 2,5 volts
excitado em derivações;
D) Apparelhos electrolyticos, galvanoplastia, etc.:
dynamo de fraca tensão, grande intensidade, excitado
em derivação ou compound ;
E ) Tracção electrica : dynamo de 550 volts, de
excitação hyper-compound ;
F) Transmissão de energia: dynamo de tensão
dependente da distancia á transportar a energia e de
excitação compound;
2° caso — Distribuição ó intensidade constante :
A ) Illuminacão para lâmpadas de arco e incandescentes montadas em tensão : dynamo cujo potencial varia com o numero de lâmpadas a alimentar
e excitação em serie ;
B) Carga de n accumuladores: dynamo de tensão
2,5 volts X n, excitado em derivação ;
C ) Transmissão de energia : dynamo de tensão
variável conforme a distancia e o numero de electromotores a alimentar, excitado em serie,

Canalisação electrica

1° — Generalidades
A energia electrica produzida por um gerador e
recolhida pelas escovas é transmittida aos diversos
pontos onde se carece de seu trabalho por um systema
de canalisação de fios metallicos conductores, geralmente isolados em borracha ; sendo que as condições
de comprimento, secção e isolamento são dados particulares á cada installação.
Como nesse nosso trabalho não desejamos unicamente referirmos-nos ás installacões de bordo, e sim
também ás de terra, que já existem em alguns estabelecimentos navaes (Willegaignon, Diques, etc.), devemos dar- a classificação geral dos conductores em :
conductores nus e conductores isolados, posto que os
primeiros não sejam de uso corrente nos navios.
O metal empregado de preferencia é o cobre, e só em
casos especiaes, muito raros, o alumínio; geralmente
não se utilisa de conductores de um só fio, de diâmetro
além de 10 m/m ; quando se quer conductores de maior
secção, utilisa-sedecabos formados de mais de um fio.
O cobre empregado deverá satisfazer ás seguintes
condições, que um electricista cuidadoso exigirá em
qualquer fornecimento de material desta ordem : l n ,
ser cobre puro electrolytico, e ter uma conductividade
igual a 98 °/0 da do cobre padrão Matthiessen na temperatura de 0° cent. ; 2", ter uma resistência mecânica
igual no mínimo a 25 kg. por mm 2 de secção ; 3a, um
alongamento máximo de 5 °/0.
2S86

3
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Recordemos ao leitor o que venha a ser o cobre
padrão Matthiessen, comparação de ordem industrial
estabelecida pela British Association ; é representado
por um fio de cobre de 100 pollegadas de comprimento,
pesando 100 grãos e tendo uma resistência de 0,1516
ohms na temperatura de 60° Fahrenheit (15°,5 C . ) •
O isolamento do conductor, além de variar com
as necessidades da .installação, é íüncção principal da
potência electrica .do gerador ; o transporte de altas
tensões exige cuidadosos e poderosos isolamentos ; o
ísolante empregado por excellencia é a borracha.
A seccão do conductor cpnstitue especulação muito
importante, pois a resistência offerecida pelo conductor
á passagem da corrente é proporcional á resistência
especifica do conductor p, ao comprimento do conductor
c, c inversamente proporcional á sua seccão s :

Mas como o factor comprimento depende das necessidades da installação e não da vontade do electricista,
a resistência especifica dos conductores é industrialmente uma constante, pois como precedentemente dissemos o metal empregado é o cobre em condições determinadas; resta, pois, o electricista cogitar sobre a seccão
dos conductores da canalisação, para resolver os problemas de resistência de circuito, em relação ao rendimento útil do dynamo e os serviços que pretende
realisar.
A seccão a dar aos conductores que transportam a
energia electrica do gerador aos apparelhos receptores é
definida por três condições distinctas : 1a, a seccão deve
ser sufficiente, para evitar que o aquecimento devido ao
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effeito Joule (Q — 0,24 PR) seja de natureza a comprometter a solidez dos conductores si elles teem de supportar esforços de traccão, como é o caso dos fios aéreos,
ou deteriorar a camisa isolante que os veste; 2a, deve-se
attender ao ponto de vista econômico levando em conta o
preço dos conductores e o da energia perdida em calor;
3a, quando diversos receptores estão ligados em derivação
sobre os conductores, a tensão á qual estes apparelhos
estão submettidos não pôde variar além de um certo
limite, de um apparelho a outro, o que permitte a
queda de potencial admissível entre os receptores
extremos.
Indiquemos, pois, o numero de ampères por millimetro quadrado, que um conductor isolado em borracha
pôde deixar passar, satisfazendo ás condições acima
prescriptas, attendendo outrosim que a seccão metallica
dos conductores deverá ser sempre suficiente para que a
passagem accidental de uma corrente de uma intensidade dupla da normal não determine um aquecimento
superior a 40°centígrados.
Assim, pois, a densidade da corrente nunca deverá
ir além de:
Três ampères por .millimetro quadrado, para as
secções de l a 5 millimetros quadrados ;
Dois ampères por millimetro quadrado, para as
secções de 5 a 50 millimetros quadrados ;
Um ampère por millimetro quadrado, para aa
secções acima de 50 millimetros quadrados ;
Si tratarmos, entretanto, de fios nus para installacõesem fortalezas, arsenaes, etc., teremos:
Seis ampères por millimetro quadrado, para as
secções de l a 5 millimetros quadrados;
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Quatro ampères por millimetro quadrado, para as
secções de 5 a 50 millimetros quadrados ;
Dois amj.ères por millimetro quadrado, para as
secções de 50 millimetros quadrados em diante.
Comprehende-se facilmente, que o fio nu, estando
sujeito a uma perda de calor pela irradiação, permitta
nas mesmas seccões uma densidade dupla de corrente
que a de um fio isolado; em fim, não se deverá nunca
empregar nenhum conductor cuja alma sendo formada
de um fio único, seja de diâmetro inferior a 0,9 millimetros.
A perda de tensão nos conductores é industrialmente avaliada em 10 % para as grandes distancias ;
nos casos que especialmente encaramos, fortalezas,
arsenaes e navios, essa perda raro attinge approximadamente 5 % ; podemos mesmo tomar em média
normal 3 °/0.
Entretanto, a formula de Olirn

dando-nos a equação :

ir
2? = / x R

permilte calcular E cm volts, que representará a perda
de tensão, sondo J a intensidade consumida pelos
apparelhos em circuito e R a resistência total do
circuito 'considerado.
Por exem ,ilo : vejamos a queda de tensão em um
circuito que ai; .nenta 50 lâmpadas incandescentes de 16
velas, distribuídas em uma canalisação de 200 metros de
comprimento total.
As lâmpadas incandescentes de 16'velas e 100 volts
consomem 0,5 ampères ; por conseqüência, suppondo-as
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montadas em derivação, as 50 lâmpadas consumiriam
25 ampères, e de accordo com o que precedentemente
estabelecemos sobre seccãò de conductofes, o nosso,
neste caso bastaria ter 4,5 millimetros dediámetro ou
seja 15,9 millimetros quadrados de seccãò ; e sendo a
resistência de um tal conductor em cobre por metro
de comprimento 0,0011 obms. teríamos:
R = 0,0011 X 200 = 0,22 ohn-s

e, como já determinámos /= 25 ampères, virá :
E = S5XO,23
E = 5,õO volts

que è a perda de tensão procurada ; como vemos é próximamente de 5 %, e seria de bom aviso que o dynamo
fosse de 110 volts, e é como se procede.

12° — Isoladores — Assentamento dos conductores
As canal isações electricas podem ser de três
ordens :
Canalisação aérea;
Canalisação subterrânea;
Canalisação interior.
As duas primeiras serão mais utilisadas nas fortalezas e arsenaes e a terceira mais especialmente nos
navios e edifícios.
Em qualquer dos casos de linhas ele;'tricas acima
considerados, o assentamento dos conductores é feito
sobre isoladores, cujos modelos e dimensões são di-
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versos, sendo mais commurn nas linhas aéreas e subterrâneas o de porcellana, typo telegrapho, e nas canalisacões interiores também de porcellana, existindo
uma infinidade de typos, cujo melhor nos parece pela
sua simplicidade, é o cylindrico de Hartmann BraünAntes de montar um i.solador, é necessário laval-o
muito cuidadosamente, aflm de evitar qualquer deposito, bem como, deve-se proceder a uma escolha, de
fôrma a deixar de parte todos os que apresentem
fendas, deformações, falha de esmalte, etc.
Nas linhas aéreas e subterrâneas os isoladores se
montam sobre supportes especiaes de ferro galvanisado,
de excellente qualidade, de um comprimento de 40 a 42
centímetros ; o diâmetro de 15 a 25 millimetros ;
a extremidade que deve receber o isolador é filetada e
ligeiramente conica, sobre, um comprimento máximo de sete centímetros; a extremidade opposta
pôde terminar em uma chapa ou em parafuso, conforme o Jogar de assentamento, muro ou poste,
A fixação dos isoladores nos consolos ou supportes
é feita geral mente com enxofre; outras vezes empregam-se uma ou duas camadas de lona alcatroada, que é
enrolada em torno da parte filetada e obriga o isolador a entrar no consolo com aperto ; isso, entretanto,
é um recurso de momento.
Collocam-se geralmente os conductores no gorne
feito na cabeça do isolador quando a linha é recta, e
no gorne lateral, si a linha é curva, e segundo fôr o
conductor collocado sobre a ^cabeça ou sobre o lado
do isolador, as ligaduras í são differentes,
O termo é technico.
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Na ligadura superior ou sobre a cabeça servem-se,
para prender o conductor sobre o isolador, de dous pedaços de fio de ferro galvanisado, de 1,5 millimetro de
diâmetro e de 45 a 50 centímetros de comprimento, colloca-se um de cada lado do gorne lateral do isolador e
torcem-se as duas extremidades dos dous fios de um lado
e de outro, de fôrma a fazer uma alça apertada no dito
gorne ; as duas pontas livres de cada lado são então viradas para cima; col loca-se em seguida o conductor
entre essas duas pontas e se as enrosca sobre o conductor, de maneira a fixal-o solidamente.
Na ligadura lateral emprega-se, para fixar o conductor no gorne lateral, a mesma disposição adoptada
nas curvas para o reter, e consiste em tomar um pedaço
de fio de ferro galvanisado, de 1,5 millimetros de diâmetro, que passa-se em torno da cabeça do isolador e cujas
extremidades enroscam-se sobre o conductor, tendo o
cuidado de cruzar as duas pontas.
A ligadura devendo ser muito apertada, sorve-se
para fazer a operação, de um alicate ; nos ângulos c nas
curvas, os isoladores devem ser col locados sobre os postes
do lado exterior da curva, afim de que, si o consolo ou
isolador se quebra, o conductor seja retido pelo poste.
Quanto a isoladores devemos observar ainda, que
annualmente devem soffrer uma inspeccão e limpe/a
para o bom andamento da canalisacão.
Nas linhas de alta tensão, os isoladores de porcellana
são substituídos pelos de óleo, que no typo mais geral é
uma modificação do isolador typo telegrapho, e cuja
modificação consiste em que a borda inferior é curvada
para dentro e na qual colloca-se óleo mineral ; esses isoladores apresentam a vantagem de isolar perfeitamente
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os conductores nos tempos humidos e chuvosos, e é indispensável o seu uso nas altas tensões, 800 a 20.000
volts.
Sua conservação é mais dispendiosa e de seis em
seis mezes é necessário mudar-lhe o óleo ; hoje empregam-se também os isoladores triplos em porcellana,
mas qualquer que seja o typo, nas altas tensões, as
questões de isolamento tornam-se ainda mais importantes.

§ 3° — Canalisação aérea
Já precedentemente dissemos que o assentamento
dos conductores podia ser aéreo, subterrâneo e interior;
o uso de cada um depende das necessidades e vantagens
da installaçao, quer sob o ponto de vista econômico,
quer sob o ponto de vista technico, quer, principalmente, sob o aspecto de segurança, quando se trata de
installações em depósitos de munição próximo ou em
paióes e fortalezas nas mesmas condições.
O assentamento das Unhas aéreas, que em fortalezas e arsenaes pôde ser feito, para o transporte da
energia da usina electricaa differentes localidades, onde
será empregada como forca ou luz, convém ser de cabos
nus de cobre, sobre isoladores de porcellana, fixos a postes
de madeira ou ferro, sendo que a distancia entre os
mesmos não deverá sei' superior a 100 metros.
O intervallo entre os conductores parallelos deverá
ser no mínimo de 30a 40 centímetros para as canalisacões á baixa tensão e 60 a 80 centímetros para as canalisacões de alta tensão ; antes de collocar os cabos'nos
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isoladores, desenrola-se o carretei no solo, próximo ao
poste, tendo cuidado em o ter em uma posição vertical
para evitar a formação dos cotes e nós ; uma vez o fio
estendido, se o levanta para col locar nos isoladores, e de
distancia em distancia se o estica, procedendo-se á ligadura ao isolador como precedentemente foi dito.
Quando se estica um conductor convém observar
que as catenarias entre os diversos postes sejam symetricas, isto é, que se regule a tensão para que a flecha *
seja a mesma entre cada poste ; para isso toma-se um
prumo de linha graduado e col locando-o no meio do conductor, entre dous postes consecutivos, mede-se a flecha
que se deseja dar ; dever-*?e-ha esticar os fios simultaneamente, até que as flechas sejam iguaes.
A formula usual para calcular a tensão a dar aos
fios, tensão expressa em kilogrammas, c :

*--£ <»
em que as constantes: T representa a tensão ao dar o
conductor ;
l, a distancia, em que são col locados os postes,
distancia expressa em metros ;
p, o peso em kilogrammas de um metro de conductor ;
/, a flecha avaliada em metros . A tensão para o fio
de cobre não deve passar de 3,5 a 4 kilogrammas pôr
mi 11 i metro quadrado de secção ; e desde que conheça-se
essa tensão da formula (1) tiramos :
_

'

_
8T

1
A flecha é, em geometria, a parte do raio comprehendida entre
a corda e o arco.
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e ainda:

Esta col locação de cabos nus subterrâneos é hoje
pouco usada; entretanto, apresenta certas vantagens,

Em installações cuidadosas e de longa rede, como
entre nós a Light and Power, de S. Paulo, convém
levar em conta as variações de comprimento devidas
á temperatura ; e independente das formulas supra, a
relação seguinte permitte calcular o comprimento
real L do conductor :
L=l +

JL
P

admittindo que o coefflciente de dilatação. do cobre
seja igual a 0,0000172.

§ 4° — Canalisação subterrânea
Passemos ao estudo do assentamento da canalisação subterrânea. Esse systcma de collocação de
conductores pôde ser usado com vantagem, quer nas
fortalezas, quer nos arsenaes, e pôde ser feito de duas
formas:
1a, canalisação de conductores nus;
2a, canalisação de conductores isolados.
No primeiro caso, esse assentamento é feito geralmente em canaletes de cimento, nos quaes são
col locados isoladores de porcellana que recebem os
conductores ; é absolutamente necessário que esses canaletes estejam isentos de infiltrações de liumidade.

como:
a substituição dos conductores é menos dispendiosa ;
o estabelecimento das derivações se faz com maior
facilidade ;
as despezas de conservação são menores que com
os cabos isolados.
No segundo caso das canalisações subterrâneas
com conductores isolados, os cabos isolados comprehendem um ou diversos conductores, cada um delles
sendo cuidadosamente isolado de per si, e em seguida
reunidos á constitxür um cabo único, que então recebe uma camisa isolante protectora.
Outras vezes empregam-se os cabos concentricos,
que, como o próprio nome indica, são conductores
compostos de um cabo central e outros em torno. Os
cabos devem ser providos de uma protecção mecânica
que os garanta o isolante, e geralmente consiste em
uma envolvente de matérias textis impregnadas de
substancias resinosas ou betuminosas; os cabos da
importante casa Pirelli, em Milão, são envolvidos em
chumbo e em seguida isolados por uma série de camadas de substancias textis impregnadas de resina.
A resistência de isolamento dos cabos varia segundo a tensão da corrente e é avaliada em megaohms por kilometro, c o isolamento deve ser garantido pelo fabricante. Esta resistência de isolamento
será de 2.000 a 3.000 mega-ohms para as tensões até
200 volts e 6.000 a 10.000 mega-ohms para as tensões
até 2.500 volts; os cabos subterrâneos não devem ser

_
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empregados para transporte de energia superior a
5.000 volts ; além dessa tensão só convém a canalisação aérea.
A condição de isolamento de n m conductor é
assumpto da maior importância em uma installação ;
os pedidos de cabos, quer dircctamente ao commissariado, quer a uma fabrica, Gramme, Pirelli,
Whesthing-house, Schuckert, etc., devem ser claros e
detalhados. Vamos dar um modelo, que convém sempre ser seguido, para uma encommenda de importância e feita com critério:
« Queira fornecer pura uma installação em í....
para corrente 2
a uma tensão de 3
volts *
metros de fio isolado, que deve, servir
para"
O conductor terá uma secção de"
millimetros quadrados e será formado por um fio
único ou por''
; o cabo deve ser ensaiado, depois
de estar mergulhado na água 24 horas, a uma
tensão de8.. . »

§ 5° — Canalisações intsriorss
Vejamos finalmente o caso de assentamento de
canalisaçao interna nos navios e edifícios, que é o serviço mais realisado em larga escala; os conductores
1

Indicar o logar.
Dizer si é continua, alternativa, triphasica, etc.
Indicai' a tensão.
* Dizer o numero de metros.
5
Indicar o serviço em que vai ser utilisado o conductor.
0
Dizer o numero de millimetros quadrados.
7
Dizer o numero de fios do conductor.
8
Indicar a tensão em que o cabo deve ser ensaiado.
2
3
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devem ser installados de tal fôrma que sejam facilmente accessiveis a serem visitados e reparados.
Os fios conductores empregados são isolados, á
prova de humidade, e geralmente encerrados em um
systema de conductos de madeira incombustivel; a
disposição desses conductos depende das necessidades
locaes do edifício ou navio, sendo outrosim a distribuição
de fusíveis e commutadores feita criteriosamente pelo
electricista, de accordo com as necessidades do serviço.
Os conduclores utilisados para essas canalisacões
interiores podem ser de duas sortes:
1." Cabos constituídos por uma alma de cobre
estanhado, com ligeiro isolamento, de uma ou duas
camadas de algodão induzido de parafina; este gênero será utilisado em logares seccos e não expostos
á humidade;
2.a Cabos constituídos por mais de um fio e
de isolamento obtido com mais segurança, por meio
de três ou quatro camadas de isolantes e vestidos
externamente com um tecido envernizado; esses
conductores serão empregados de preferencia nos logares humidos.
Independente desses cabos utilisados para os circuitos principaes, empregam-se, para os circuitos secundários ou de derivação, fios de cobre recobertos de
um simples trançado de algodão, embebidos em verniz
ou isolados em seda, segundo o luxo e conforto das
installações; sendo, entretanto, muitas vezes o fio envolvido previamente em uma fina camisa de borracha
pura. E' também commum adoptar cordão flexível,
formado de dons conductores isolados em borracha e
cobertos de tecido de seda.

- 46 -

A disposição e assentamento dos conductores nos
compartimentos de um navio, fortalezas ou arsenaes
feita por um electricista consciencioso, obedece sempre
a prescripções determinadas, que muito facilitam o
exame de uma installação na procura de um accidente.
O assentamento dos conductores internos pôde
effectuar-se com o auxilio de differentes dispositivos
isoladores, como sejam:
1.° Com caoalletes de ferro inalado: este systema é útil nas installações provisórias, pela facilidade de substituição, e ó o que temos em nosso gabinete de electricidade;
2. ° Com polias de porcellaua: é, ao nosso ver,
um systerna commodo e seguro e muito próprio para
offlcinas e estaleiros de arsenaes',
3.° Com molduras de madeira, systema muito
usado em edifícios e navios ;
í. ° Com serra-fios de porcellana : o emprego
desse systema é, a nosso ver, o preferível, quer em
installações marítimas, quer em terra, porque cffectua-so urna installacão muito segura e ao mesmo
tempo elegante;
5. ° Com tubos de ferro ou chumbo: empregar-se-ha esse systema quando os logares sejam humidos.
Mas, qualquer que seja o systema preferido, devemos sempre obedecer ás seguintes prescripções:
1.° Para os conductores verticaes, collocar os
fios positivos á esquerda e os negativos á direita;
2. a Para os fios horisontaes, collocar os conductores positivos em cima e os conductores negativos '
em baixo;
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3. 8 Quando os conductores são cobertos de uni
trançado de cor convém, tanto quanto possível, escolher
a cor vermelha para os fios positivos e a cor negra para
os fios negativos;
4." Deve-se sempre evitar, tanto quanto possível,
os cruzamentos de lios, e quando as circumstancias
•não permittam, augmentar-se-ha o isolamento enrolando-se no conductor umas tantas voltas de fita isolante ;
5. a Quando se tenha de atravessar paredes, muros,
comportas, etc., é conveniente collocar o conductor
em tubos de systema Bergmman ou em tubos de
ebonite.
Em uma installacão interior devem-se sempre ter
em vários pontos do circuito, corta-circuitos, mais
geralmente conhecidos pelo nome de fusíveis ; é uma
medida de precaução, útil.
Os corta-circuitos devem ser collocados de fôrma
a que os fios fusíveis sejam fáceis de substituir e que
não dêem logar a projecções de metal fundido e a contactos defeituosos; elles devem trazer em algarismos
tem visíveis o numero de ampères da corrente normal
para 'o qual foram construídos, devendo os churnbos
fundir para uma corrente no máximo dupla da
normal.
Esses fusíveis estão geralmente em envolucros de
porcellana, e absolutamente devem-se rejeitar as coberturas metallicas.
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§ 6° — Soldadura dos cabos
Quer nas installações aéreas, subterrâneas ou interiores, apresentam-se casos accidentaes ou previstos, em
que é necessário fazer-se a soldadura de um conductor ;
em qualquer dos três casos, procede-se de differentes
fôrmas e nós só citaremos as mais rápidas e efflcazes.
Nas linhas aéreas todas as juncções dos conductores devem ser soldadas a estanho e é necessário
que as extremidades dos conductor es a ligar sejam
antes perfeitamente limpas com lixa de esmeril,
afim de obter-se um excellente contacto e uma boa
soldadura; é de conveniência temperar as extremidades dos fios em estanho em fusão, depois fazer a
ligadura, e finalmente soldar, tendo cuidado de fa/er
penetrar a solda nos interstícios dos fios.
A melhor solda para os fios de cobre se compõe
de:
Estanho (Sn)
1,25 partes
Chumbo (Pb)
l parte
A soldadura dos fios nus de cobre pode-se fazer
também com a resina ou com ochlorureto de zinco;
um outro processo consiste em immergir a junta
depois de aquecida e attrictada de resina em uma vasilha de cobre contendo a solda em fusão, composta
de partes iguaes de chumbo e estanho.
Nas linhas subterrâneas as juncções podem ser
feitas com caixa ou com soldaduras; no primeiro
caso procede-se da seguinte fôrma: levam-se as extremidades dos fios a uma caixa de ferro própria, formada de duas partes symetricas, que engastam-se e
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uma vez effectuada a junccão pela torsão, vasa-se
sobre a junta e de fôrma a encher a caixa, uma composição isolante quente, que torna-se solida pelo resfriamento; obtém-se assim uma junta bem protegida,
perfeitamente isolada e impermeável á água.
No segundo caso, uma vez desnudado o fio, si ó
isolado, limpam-se as extremidades com. lixa de esmeril, em seguida isola-se do resto do conductor com
borracha e fita isolante o logar da junta. Então, si o
conductor não é de grosso diâmetro torcem-se as extremidades uma sobre a outra, e si o é, corta-se-o em
bisel e após um bom contacto com uma ligadura de
um fio de cobre, procede-se á soldadura de estanho,
como foi dito precedentemente.
Esse modo de junccão é principalmente utilizado
para ligar os cabos de derivação aos cabos principaes ;
a junccão dos cabos concentricos se faz, entretanto,
sempre, com auxilio de bornes existentes em uma
caixa de ferro especial, para cada junta.
Vejamos finalmente as soldaduras dos conductores das canalisações interiores: desnuda-se o fio
com um canivete, limpam-se as extremidadas com
lixa de esmeril e com um alicate torcem-se solidamente
as extremidades a ligar, uma sobre a outra, em seguida com o maçarico solda-se á resina ou com
chlorurelo de zinco.
Lava-se com uma esponja embebida em água a
parte soldada e novamente enrola-se-a com fita isolante ; as juntas em T para as derivações se fazem
de differentes maneiras conforme o diâmetro do fio.
Para soldar um fio de fraco diâmetro (2 a ;imm.) com
um outro de pequeno diâmetro também, desnuda-se o
ÍSS6

4
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segundo de três centímetros e sobre essa parte bem
limpa enrola-se a extremidade desnudada do primeiro
e ligando-se-os fortemente com um alicate, solda-se.
Si, entretanto, tivermos de ligar um fio de um
mm. com um conductor de sete fios, por exemplo
de l mm de diâmetro cada um, basta ligar o primeiro
a dous fios e proceder a solda.
Em qualquer dos casos estudados, muitas vezes a
intelligencia do operário suppre a falta de um meio
qualquer dos indicados.

Illuminação electrica

§1° — Generalidades
O serviço de illuminação electrica ó obtido por
meio de lâmpadas, que são apparelhos destinados a
transformar a energia electrica em energia thermica,
e que consistem em corpos tornados luminosos em
virtude da.acção da alta temperatura a que são elevados
pela passagem da corrente.
Dous meios são adoptados para obter-se industrialmente a luz electrica:
O arco voltaico;
A incandescencia no vácuo ou ao ar livre.
Nos navios, a segunda espécie é utilisada para illuminacão, encontrando-se, entretanto, nos projectores
uma applicação do arco voltaico; nas fortalezas e arsenaes, ambas as espécies teem larga applicação, conforme as exigências do serviço.
As lâmpadas de arco voltaico são applicação do
seguinte phenomeno genérico, apresentado por Humphry Davy: quando duas hastes de carvão, ligadas
respectivamente aos pólos de um gerador de electricidade, são postas em jcontacto por suas extremidades,
depois ligeiramente afastadas uma da outra, forma-se
um arco voltaico e os carvões ahi tornam-se incandescentes, produzindo uma viva luz.
Como os carvões estão em contacto com o ar, elles
se consomem e é necessário recorrer a um mecanismo
regulador, que mantenha um afastamento determinado e constante entre as ditas extremidades, isto é, que
as approxima a medida que queimam ; são aos diversos
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mecanismos empregados para esse effeito que deu-se o
nome de reguladores de lâmpadas de arco.
O carvão ligado ao pólo positivo se consome muito
mais rapidamente que o ligado ao pólo negativo ; o primeiro gasta-se na sua extremidade formando uma espécie de cratera ; o segundo conserva-se sempre talhado
em ponta conica ; resulta deste facto a desigualdade de
intensidade luminosa nas differentes direcções, porque
o carvão positivo, devido á formação da cratera em sua
extremidade, reflecte a luz muito melhor que a ponta do
carvão negativo.
A intensidade luminosa do uma lâmpada de arco
está em relação com a intensidade da corrente, o é
avaliada em velas decimaes, tomando-se por base a
potência luminosa que esclarece um espaço esplierico,
cujo centro é occupado pela lâmpada.
A illuminação pela incandescencia no vácuo ó
realisada polo dispositivo denominado lâmpada incandescente, constituído genericamente por um filamento de carbono, collocado em uma ampola de vidro,
onde existe o vácuo.
Com excepção de certos typos de lâmpadas de fraca
potência luminosa, as lâmpadas incandescentes são munidas em geral de um boccal, cuja disposição varia com
os constructores, e esse boccal permitte fixar immediatamente a lâmpada a um systema de rosca, que deve existir no lustre, candelabro ou supporte de illuminacão.
Feitas essas considerações preliminares, tratemos
de estudar de per si cada um dos systeinas de illuminacão, aproveitando lâmpadas de arco ou lâmpadas
incandescentes.
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| 2° — Lâmpadas ds arco e respectiva installaçlo
Na acquisição e installação de uma lâmpada de
arco, a primeira cogitação do electricista deve ser relativa ao apparelho regulador, cujo mecanismo tem
duas funcções essenciaes a preencher:
1." Quando a corrente é lançada na lâmpada, os
dous carvões achando-se em contacto por suas extremidades respectivas, o regulador deve-os afastar um
do outro, de maneira a que o arco possa se formar;
2.° Achando-se assim o arco formado quando as
duas pontas de carvão estão a uma distancia determinada, uma da outra, o regulador deve manter esse
afastamento constante, fazendo avançar gradualmente
os carvões com um movimento lento e continuo e
proporcional á usura, dos mesmos.
Os mecanismos reguladores das lâmpadas de arco
variam extraordinariamente sob o aspecto mecânico,
mas sob o aspecto clectrico reduzem-se sempre a um
ou dois electro-imans, destinados: um a produzir a
illuminacão da lâmpada, isto ó o afastamento dos
carvões ; outro, a manter esse afastamento constante,
isto ó, regularisar a lâmpada.
Classificaremos os reguladores em.três categorias
principaes, segundo a fôrma pela qual, o ou os electro-imans são ligados ao circuito da lâmpada.
No caso dos reguladores em série, o electro-iman
é percorrido pela corrente total que alimenta a lâmpada; o carvão superior é movei e o inferior é fixo;
o peso do porta-caroão superior e do carvão, serve
para approximar os carvões ; este peso é parcialmente
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equilibrado pelo núcleo movei do electro-iman, cujas
espiras são percorridas pela corrente total ; o núcleo
é suspenso por meio de um cordel gurnido cm polias
e fixo pela outra extremidade ao porta-carvão superior.
Os carvões em estado de repouso estão em contacto; logo que a corrente passa, o núcleo é attrahido
e os carvões se afastam; lia equilíbrio quando a
attracção magnética compensa a differença entre o peso
do carvão e do porta-carvão c o peso do núcleo movei.
Mas si os carvões se consomem, o arco augmenta,
a resistência, por conseguinte, cresce e a intensidade
da corrente que passa na bobina diminuo,diminuindo
ipso-fado a força attractiva magnética, e o carvão
arrastado pelo seu próprio peso desce ligeiramente á
posição anterior.
No caso dos reguladores em derivação, o dispositivo consiste, como o precedente, em um único electro-iman, que, em logar de ser montado em série
sobre o circuito principal, é collocado em derivação
entre os pólos e o enrolamento é de fio fino, apresentando uma grande resistência, de 300 a 500 ohms.
O avanço dos carvões é funcção da tensão da corrente, e o objecto do electro-iman ó produzir a approximação dos carvões; em repouso, os carvões se afastam sob a accão da gravidade, mas desde que passa
a corrente, os carvões se approximam em virtude da
attracção da bobina sobre o núcleo movei; mas desde
que ha contacto, a bobina do electro-iman é posta em
curto circuito; cessa por conseqüência de attrahir o
núcleo, e o arco se forma.
Quando, por conseqüência da usura dos carvões, o
arco se alonga, a bobina exerce uma attracção mais
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forte sobre o núcleo e os carvões se approximam a
distancia normal, de forma a manter uma differença
de potencial constante nos pólos da lâmpada.
dom estes reguladores ó indispensável intercalar
no circuito um rheostato que previna o electricista,
pôr em um curto circuito a rede de distribuição no
momento em que os carvões estão em contacto ao principiar o funecionamento.
No caso dos reguladores dífferenciaes, quer de
duas bobinas, quer de uma única bobina, com dois enrolamontos superpostos, uma das bobinas ou um dos
enrolamentos é de fio grosso c está ligado em série
com o circuito principal; a outra bobina ou o segundo
enrolamento é de fio fino e está em derivação cornos
pólos da lâmpada.
A accão exercida pela bobina de fio grosso tende
a afastar os carvões, emquanto que a exercida pela
bobina de fio fino tende a approximar ; quando, pois, a
intensidade é normal, as acções contrarias que exercem
os enrolamentos, se compensam, mas si a intensidade
da corrente diminue pelo alongamento do arco, a bobina
de fio grosso attrahe mais fracamente o núcleo e o
porta-carvão desce, emquanto que a bobina de fio fino,
attrahindo mais fortemente, tende igualmente a approximar os carvões., até que o arco tome seu comprimento
normal.
Vejamos como se podem montar as lâmpadas de
arco e posteriormente quaes os reguladores a empregar conforme as instai lações.
Qualquer que seja o modo de installação, é lógico que
a corrente deve sempre passar do carvão superior (+) ao
carvão inferior (—), nos cireuitos a corrente continua.
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Lampadas em serie — Neste modo de installar,
isto é, ligando o carvão positivo de uma lâmpada ao negativo da seguinte o assim suecesísi vãmente, ó necessário escolher lâmpadas que funccionem todas com a
mesma intensidade, e a corrente fornecida pelo dynamo
deverá ter uma intensidade igual á que exige uma das
lâmpadas, e a forca electro-motriz deverá ser igual á
differença de potencial normal exigida por uma lâmpada, multiplicada pelo numero de lâmpadas installadas e mais 5 °/0 para perda de tensão.
Este modo de instai lação tem a vantagem de exigir
fios de pequeno diâmetro para a canalisação, visto a
fraca intensidade da corrente; resulta, pois, grande economia ; mas é necessário prover cada lâmpada de um
dispositivo automático de curto circuito, que mantenha
a continuidade da canalisação, pondo fora do circuito a
lâmpada na qual der-se um accidente, ou umaconsuminação de carvões não observada.
Lâmpadas cm derivação — Installam-se as lâmpadas de arco em derivação dedous modos differentes:
1° caso : as derivações para cada lâmpada são tomadas
directamente sobre os conductores da derivação, isto é, a
um conductor ligam-se os carvões positivos, a outro os
carvões negativos; 2° caso: estabelecem-se tantas linhas
quantas lâmpadas a ligar, existindo somente como conductor commum o que liga os carvões negativos.
As derivações do conductor principal positivo se
fazem sobre o quadro de distribuição, de fôrma a
ter-se á mão todos os interruptores das lâmpadas, que
serão assim manobrados á vontade do electricista.
Em cada derivação tomada sobre o conductor
principal positivo do quadro intercala-se além do inter-
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ruptor um fusível e um rheostato de regulamento, cuja
resistência pôde variar de 2 a 4 ohms para as lâmpadas
de G a 12 ampères.
O dynamo destinado a alimentar as lâmpadas de
arco montadas em derivação deve ter uma differença
de potencial igual á de uma das lâmpadas, mais 5 °/0
para perda de tensão e um debito igual ao numero
de ampères exigidos por uma lâmpada, multiplicado
pelo numero dellas.
Carvões — E' da qualidade dos carvões que depende
em grande parte o bom funccionamento de uma lâmpada do arco; existem três categorias principaes de
carvão.'
Os carvões duros;
Os carvões com mecha ;
Os carvões metalisados.
Delles todos o electricista deve sempre preferir os
carvões de mecha, que são aquelles nos quaes existe
interiormente n'um diâmetro de 3mm uma substancia
mais conductora que o resto do carvão, dão excel1 entes resultados e são empregados como positivo da
lâmpada e muito concorrem para flxidez da luz da
mesma.
Os carvões duros ou sem meclias podem ser empregados para illuminaçuo externa nas fortalezas e arsenaes ; quanto aos carvões metalisados, que são carvões ordinários cobertos galvanoplasticamente de cobre
ou nickel, são caros e só nos constam usados nas
grandes installações de New-York e Chicago; sua duração é na realidade muito maior.
A resistência do carvão varia muito com a sua
composição, pode-se entretanto admittir que um carvão
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ordinário de 5 mm de diâmetro tem uma resistência de
dousohms por metro de comprimento.
A tabeliã E no fim do presente opusculo fornece
dados sobre diâmetro,, usura por hora, intensidade,
tensão, etc., dos carvões de uma lâmpada de arco; o
preço dos carvões nas lâmpadas de arco tem diminuidp
muito nestes últimos tempos, um excellente carvão
com mecha de 12mm de diâmetro, de um metro de
comprimento da Sociétè Lê Carbone, não custa mais de
400 réis presentemente.
Lâmpadas de arco com globo fechado ou ampôla—
A grande usura dos carvões nas lâmpadas de arco ordinárias é devida ao contacto dos mesmos com o oxygenio do ar ; produzindo-se o arco em uma atmosphera
de gaz inerte a usura é muito diminuída ; e assim desde
1846 procederam-se a ensaios com Iam padas cujo arco
é encerrado em ampôlas e a duração dos carvões pôde
attingir a 220 horas, emquanto que nos arcos ao ar
livre a duração não passaria de 14 horas.
Nas lâmpadas nessas condições, uma de 2,5 ampères com carvões de 10mm os mesmos podem durar 90
horas ; a lâmpada de quatro ampères carvões de 12mm a
duração pôde attingir a 220 horas, a differenca de potencial nos pólos destas lâmpadas varia de 75 a 90 volts.
Essas vantagens são ainda corroboradas pela fixidez da luz, não ha formação de cratera no positivo, o
arco é maior que nas lâmpadas ao ar livre.
Rheostatos para as lâmpadas de arco e potência
absorvida — Calcula-se a potência absorvida por uma
lâmpada de arco em cavallos vapor, multiplicando o
numero de volts pelo numero de ampères e dividindo
por 736.
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Os rheostatos para as lâmpadas do arco devem ter
respectivamente as resistências de cerca:
2,3 ohms para uma lâmpada de sete ampères;
1,0 ohm para uma lâmpada de 13 ampères ;
0,5 ohm para uma lâmpada de 24 ampères.
De uma fôrma geral quando os rheostatos são feitos
de maillechort pôde-se admittir uma intensidade da
corrente de seis ampères por millirnetro quadrado de
seccão.
As lâmpadas de arco de maior emprego industrial
são as de Jandus, Whestinghouse, Gramme, Schuckert
(usada entre nós na fortale/a de Willegaignon); para
fazer funccionar as lâmpadas de arco, fecha-se o circuito,
manobrandq o interruptor quando o dynamo adquiriu
velocidade normal.
Na conservação das lâmpadas de arco o electricista deve ter cm vista as precauções seguintes :
l. ° Os carvões devem ser muito bem centrados,
de fôrma que suas extremidades se loquem ;
2 . a li' necessário diariamente, limpai- com cuidado os porta-carvões, os bornes da lâmpada, o cinxeiro, o globo, etc. ;
o. a Verificar quotidianamente o funccionamento
da cremallieira do porta-escovas c contados.

13° - - Lâmpadas á incandcscsncía — Condições
ds installacto
«lá precedentemente rariicipi i; íUnnn o phenomeno
da lâmpada incandescente > MU :• . LiuL: uma lraru.f:">
mação da energia electnca, em thermica, tornando os
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corpos luminosos sol) uma alta temperatura, è satisfazendo o phenomeno, a lei de Joulo' cm toda a sua applicação. Isto é, si se faz passar uma corrente atra vez uma
resistência, esta ultima se aquece sob determinadas
condições; a potência P absorvida por uma resistência,
l! atravessada por uma corrente de uma intensidade I
tem para valor :
P =- R x P
A potência absorvida será então tanlo mais considerável quanto R e i o forem ; augmenLaudo a
resistência a intensidade diminuirá desde que a forra
electro-motri/ conserve-se constante; é necessário para
obter um aquecimento sufficiente — e por conseqüência a incandescencia — augmentar a intensidade da
corrente.
A resistência de uma lâmpada incandescente de
16 velas é na média de 300 ohms, para uma differenca
de potencial E na média 125 volts; a intensidade da
corrente é então de accordo com a lei de Ohm :
T

E
R

-—- = 0,42 ampére

por outro lado :
P — E x l -— R X P = 300 X (0,'12'f B= 52,!) wulls

Nós trataremos unicamente das lâmpadas incandescentes no vácuo cuja primeira tentativa em 1880 do
filamento de platina foi sujpcedida pelos trabalhos de
Swan e Edison com o filamento de carvão 6 hoje o
numero de fabricantes e modelos é variadissimo.
Não tratarçmos das lâmpadas a incandescencia
ao ar livre de Nerst, que com facilidade aproveitou as

propriedades do thorium, visto que sob o aspecto
industrial ainda são mal vistas, e entre nós só foram
ensaiadas na Repartição dos Telegraphos.
Classificaremos as lâmpadas incandescentes em
duas categorias :
1." Lâmpadas de tensão ordinária de 60 á 220
volts, destinadas a serem installadas em derivação,
uma a uma, sobre o circuito de distribuição geral;
2. a Lâmpadas a baixa tensão, com filamento curto
e grosso e por conseqüência de fraca resistência, destinadas a serem installadas em serie.
Quer em uma, quer noutra categoria o poder
illuminativo é geralmente de 10, 16, 32 ou 100 velas.
Na acquisicão de lâmpadas incandescentes o engenheiro electricista deve cogitar da vida das mesmas,
isto é, o numero de horas em que a lâmpada sob
um regimen normal fornecer o seu máximo podei1 illuminativo.
A vida média de uma lâmpada incandescente
varia segundo o typo do filamento ; e também segundo
a tensão da corrente que a alimenta, os typos ordinários de lâmpadas, Gramme, General-Electric, Whestinghouse, etc. submettidas a um funccionamonto
normal tem uma vida que varia de 800 a 1.200 horas.
Sob um aspecto geral, quanto mais fraca é a energia
consumida, por vela, menor é a vida da lâmpada, assim:
1.000 horas para uma lâmpada que consome 4,5
watts, por vela ;
900 horas para uma lâmpada que consome 4
watts por vela;
700 horas para uma lâmpada que consome 3,5
walttí por vela;
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450 horas para uma lâmpada que consome 3
watts por vela;
300 horas para uma lâmpada que consome 2,5
watts por vela.
Não queremos dizer com esta duração ahi indicada,
que no fim daquelle numero de horas que limitamos
para vida da lâmpada, que dê-se a ruptura do fio, mas
tão somente o tempo em que ei Ia funcciona, fornecendo todo seu poder illuminativo, não perturbado pelo
ennegrecimento da ampôla devido a'' um deposito de
carvão.
Outrosim, ao mesmo tempo que enfraquece o poder
luminoso, diminue também o rendimento, pois uma
lâmpada que no principio de seu íünccionamento
exigia apenas 3 watts, no fim de 200 horas passa a
consumir 4 watts.
Lâmpadas em derivação — Esta fôrma de installação é geralmente empregada para lâmpadas incandescentes ; collocar-se-ha, pois, no circuito, lâmpadas que
exigem a mesma differenca de potencial ; o dynamo
devera fornecer a forra electro-motriz de uma dellas
mais 5 °/0 para perda de tensão, e debitar tantos ampères
quantos os exigidos por cada lâmpada multiplicado pelo
numero dellas.
Esta disposição permilte a independência de cada
lâmpada, o por conseqüência vantagem para inslallaçõosem caso de acddente em unia dellas ; na instailação em derivação o eleetricista poderá utilizar-se da
modificação que o francez denomina conducteur en
boucle, o que nós chamaremos : dvrwação com. conducifir cm. annel\ c qno ó ul,il para corrigi i' " : ; eü'Uinte
accidente : numa installação uma parte da força electro-
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motriz da corrente produzida pelo dynamo é absorvida
pela resistência dos conductores principaes, resulta
que as lâmpadas que estão próximas do dynamo trabalham com uma tensão maior e por conseqüência melhor
illuminam, que as que mais afastadas trabalham sob
uma tensão menor.
A derivação com conductor em annel é um dos
meios de remediar o mal, e consiste em tomar-se um
dos conductores da derivação, o positivo, por exemplo,
e voltar sobre o próprio, de um comprimento igual;
as lâmpadas serão então installadas sobre o 2° ramo
do conductor positivo, e o conductor negativo.
Lâmpadas em serie — Este systema é pouco empregado para as lâmpadas incandescentes, posto que
tenha a vantagem de exigir conductores de pequeno
diâmetro e por conseqüência econômicos; as lâmpadas destinadas a este systema de montagem são de
filamento grosso e curto e geralmente consomem de
5 a 10 ampères sol) 8 a 20 volls.
A força e-leolro-matri/ do dynamo deverá ser
igual á differenca potencial exigida por uma das
lâmpadas multiplicada pelo numero dellas e mais 5 "/0,
o debito deve ser o numero de ampères exigido por
uma lâmpada.
As exigências dos dynamos e do logar a illuminar podem levar o electricista a combinar estes dous
systemas acima citados e fazer uma installação mixta.
A instaljação das lâmpadas incandescentes a
bordo dos navios merece uma menção especial, pois
que é necessário que a adaptação seja feita segundo as
necessidades, assim nos camarotes, praças d'armas,
salões, etc., ay lâmpadas incandescentes podem ser
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montadas em lustros elegantes e luxuosos; já a illuminacão das cobertas e conyqx exige a lâmpada encerrada em globo de bom crystal defendido por uma
armadura metallica geralmente de ferro nickloado ; nos
pharóes devem-se empregar lâmpadas incandescentes
de 100 velas e verificar sempre as connexões das
mesmas com os apparelhos de alarma no camarim da
navegação.
Nas proximidades dos portalós as lâmpadas devem
ser moveis munidas de punhos em ebonite endurecida e ligados á installação geral por cabo flexível de
grande isolamento.
Outrosim, todos os fusíveis, interruptores e outros
apparelhos devem ser encerrados em caixas estanques .
As lâmpadas attingem a sua maior conservação
quando o electricista mantém regimen no motor,
pois nada mais deteriora uma lâmpada incandescente, que essas bruscas variações de tensão no dynamo,
que traduzem-sc aos olhos do observador, ora por
um brilho offuscante, ora por uma pallidez detestável.
As lâmpadas ordinárias a incandescencia consomem de 3,5 a 4,5 watts por vela, sejam 55 a 72 watts
para uma lâmpada de 16 velas ; sobre a consummação
de energia e outros detalhes con nexos (vide tabeliã G).

§ 4°— Exame de uma canalisaeãõ — Verificação da
existência de um curto circuito ou perda pela terra
Quando está completamente terminada a collocação
de uma canalisaeãõ destinada a alimentar lâmpadas

de arco ou incandescentes é necessário proceder-se a
ensaios para assegurar-se :
1.° Que não existe curto circuito nos conductores;
2. ° Que não ha perda pela terra ;
o.o Que são boas as condições de resistência
ohmica do isolamento da canalisaeãõ.
DifTerentes processos e apparelhos empregam nas
offlcmas para obter esses resultados, porém de accordo
com o caracter destas — Notas — indicaremos o mais
fácil e mais expedito.
Isto é : para conhecimento de um curió circuito
reúne-se em tensão num conductor, um galvanometro industrial e dous elementos de pilha Leclanché ;
rompe-se a comuunicação entre o dynamo e os conductores principaes, fecham-se cm seguida todos os interruptores dos circuitos derivados, retiram-se as lâmpadas de circuito, e então reúne-se as extremidades do
conductor, no qual ligamos em tensão o galvanometro
e a pilha ás extremidades dos conductores principaes :
desde que haja desvio na agulha do galvanometro 6
que existe um curto circuito na installação.
Procura-se então pelo mesmo methodo locai isur
em qual derivação é o curto circuito; urn accidente
desta ordem produ/ sempre um notável aquecimento
na parte da canalisação onde existe o contacto, e produ/em-se fortes centelhas no dynamo.
Para determinar uma fuga pela terra, emprega-se
o mesmo depositivo, proccdendo-se assim : rompe-se
a communicação entre os conductores principaes e os
pólos do dynamo, para o que basta levantar as escovas ^
retiram-se as lâmpadas do circuito, pois são resistências, fecham-se os circuitos derivados, e então liga-se

68

um dos extremos do conductor principal aogalvano
metro c a outra extremidade do conductor do galvanometro leva-se á terra, si houver desvio da agulha é
que existe uma perda pela terra.
Para localisar-se a perda procura-se primeiro no
circuito principal empregando o mesmo rnethodo
acima, si não for no circuito principal examinam-se
os differentes circuitos derivados pelo mesmo methodo.
A verificação da resistência ohmica do isolamento
dos conductores de uma canalisação é problema interessante e necessário, mormente quando se trata de um
cabo que estabelece uma communicacão submarina
(por exemplo o fio telephonico entre a ilha das Cobras
e a ilha das Enxadas), pois comprehende-se que uma
imperfeição de isolamento permittiria uma fuga pela
terra e por conseqüência o mau funccionamento do cabo.
Para medida da resistência do isolamento o apparelho moderno mais empregado industrialmente é
hoje o ohmmetro dos Srs. Ducretet e Lejeune, mas
como o apparelho não é commum entre nós, aconselhamos o emprego do methodo das grandes resistências,
no qual basta utilisar-so de uma caixa de resistência graduada a 10.000 uhrns e um galvanometro
sensível que será instàllado entre o conductor a verificar e a terra.
Procurar-se-ha então o equilíbrio da agulha do
galvanometro • pela introducção de resistências graduadas e teremos então, quando obtida a agulha a
xero, o numero de ohms necessários á resistência de
isolamento do conduclor.

Projectores electricos

§ l" — Generalidades
Os projcctorcs elcctricos são apparclhos destinados
a produzir um facho luminoso, capaz do poder ser
dirigido sobre um objecto á distancia e illuminal-o.
Os primeiros projectores lenticulares que existiram
eram alimentados por machinas magneto-electricas,
mas desde 1878 os aperfeiçoamentos succederam-se,
e em breve deu-se a construcção dos espelhos Mangin de curta distancia focai, permittindo 'dilatar o
campo illuminado.
Desenvolveu-se então larga applicação desse apparelho, quer em navios de guerra ou de commercio,
defesa de costas e mesmo trabalhos industriaes á
noite, como os do Sr. Lesseps no canal de Suez.
Nos primeiros projectores dous órgãos principaes
os constituíam:
a) uma poderosa lâmpada de arco;
b) uma superfície reflectente.
A lâmpada deve funccionar sob uma grande differenca de potencial para fornecer um arco longo,
outrosim deve poder ser collocada horizontal ou inclinada em relação ao eixo óptico do systema.
Si é collocada horizontalmente, o carvão negativo forma um cone de sombra de 30° a 40° de abertura para um carvão de 18 millimetros de diâmetro:
é pois inconveniente essa posição.
A lâmpada, entretanto, sendo inclinada de 50° em
relação ao eixo óptico não dá esse inconveniente,
pois reduz-se o cone de sombra a seu valor minimo,

é essa a razão da inclinação tios carvões da lâmpada
do Sr. Sautter-Harló.
Para tor um bom arco fixo e brilhante é necessário ter-se uma voltagem elevada nos pólos da lâmpada : 52 volts são necessários para uma corrente de
75 ampares e 5(5 volts para uma corrente do 100
ampères.
Os espelhos usados aclualmente são os lenticulares
do Sr. coronel do estado-maior Mangin nos projectores de fabricação do Sr. Sautter-Harle, e os espelhos
parabólicos nos projectores do Sr. Shuckert.
Potência luminosa—A potência luminosa de um
projector é medida pela quantidade de luz que elle
projecta sobre a unidade de superfície a uma distancia dada : tem vulgarmente o nome • de intensidade
luminosa e ó medida em velas.
Varia, com o diâmetro do reflector e a intensidade
da corrente, mas esse elemento relativamente, tem uma
influencia minima; para uma mesma fonte collocada
no foco a intensidade illuminativa varia proporcionalmente ao quadrado do diâmetro do reflector, e na
razão inversa do quadrado da distancia do projector
ao observador, sendo, entretanto, essa segunda variação
muito modificada pelas condições de quantidade de
vapor d'água na atmosphera.
Alcance dos projectores — O alcance, isto é, a distancia para a qual, um objecto esclarecido é visível,
varia com as. condições atmosphericas, a posição do
observador e a natureza do objecto illüminado.
Deixaremos de lado a influencia da natureza do
objecto e de sua cor, que só o tirocinio permitte discutir, e supporemos que trata-se sempre de um mesmo

objecto que o observador procura perceber a distancias
variáveis.
O estado de transparência da atmosphera exerce
uma influencia preponderante sobre o alcance; si o
trajecto do feixe luminoso tivesse logar no vácuo, a
quantidade de luz recebida pela unidade de superfície
do objecto seria inversamente proporcional ao quadrado de sua distancia ao projector.
A quantidade de luz reflectida pela superfície illuminada vindo ferir a pupila do observador, supposto
col locado â mesma distancia do objecto que o projector, seria por conseqüência inversamente proporcional á 4" potência desta distancia.
Combinando o decréscimo de luz que varia como
a 4" potência da distancia, e o effeito de absorpção'
atmospherica, acha-se que a quantidade de luz recebida pelo observador, quando o objecto se afasta successivamente 4, 5, 6, 7 e 8 kilometros é representado
pelos números 204, 78, 36, 18, 10; é neccessario,
então, nas condições escolhidas como exemplo, 20
vezes mais luz para illuminar da mesma maneira o
mesmo objecto col locado a 8 kilometros que a 4 kilometros .
Experiências constantes, em diversos estados de
atmosphera e de aceôrdo com as leis acima estabelecem
o seguinte alcance médio: si um projector de 40 centímetros de diâmetro tem o alcance 4.000 metros, o
observador, sendo col locado ao lado do apparelho, o
projector tendo 60 centímetros de diâmetro, daria o
mesmo esclarecimento a 4.850 metros, o de 75 centímetros de diâmetro a 5.300 metros, ode 90 centímetros de, diâmetro a 5.800 metros, etc.
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Posição do observador —O alcance depende tarabcm em grande parte da posição relativa do projector
e do observador; em regra geral convém collocar-se
tão longe quanto possível do feixe luminoso para hom
perceber o.s objectos que se esclarece.
Na obscuridade completa a sensibilidade da vista
augmenta, e não lia quem, já tendo trabalhado com
projectorcs, não tenha tido occasião de sentir a vista
perturbada, offuscada pela recepção directa do feixe
luminoso.
Hoje os projectores podem ser dirigidos á distancia, com auxilio de bem combinados electro-motorcs,
e o dirigente está guardado do offuscamento pelo facho
luminoso, e nos casos de direcção manual commum,
repetimos, convém collocar-se pela parte de ré do
reflector, na obscuridade melhor possível, afim de mais
distinguir a parte sobre a qual se projecta o facho
luminoso.
Nós trataremos genericamente sobre o ponto de
vista electro-technico dos dous typos de projectores
mais usados em nossa marinha de guerra, que são
o projector Sautter-Harlé com espelhos Mangin e o
projector allemão Schuckert.

§ 2° — Projsctores
Este projector consta essencialmente de um espelho Mangin, de uma lâmpada de arco Sautter-Harlé
inclinada, e de uma envolvente prolectora, movei em
todos os sentidos, sobre um pé-supporte.

O espelho Mangin é a parle mais interessante
do apparelho, é formado de uma lente divergente de
crown terminada de um lado por uma superfície convexa e do outro por uma superfície concava, sendo a
superfície convexa prateada queconstitue o espelho.
Os raios de curvatura são calculados de fôrma
que todo raio luminoso que sahe do foco do apparelho se reílecte parallelamente ao eixo deste, em qualquer ponto que incida do espelho, sendo que o raio é
refractado duas vezes antes de sahir do apparelho.
O espelho Mangin dá aos projectores as propriedades seguintes:
l. n A amplitude angular do campo illuminado
é exactamente igual ao angulo subtendido pela fonte
luminosa, vista do vértice do espelho concavo, abertura
angular que representa as superfícies esclarecidas;
2 . 8 Um projector visto ao longe apparece como
si estivesse illuminado em todos os seus pontos de
uma lux da mesma intensidade que a da fonte, qualquer
que seja a distancia local do reflector ; o terreno ó
illuminado a uma distancia dada, como si a fonte
luminosa, sem nada perder de sua intensidade especifica, tomasse as dimensões do espelho projector.
3." A. extensão absoluta de campo illuminado tem
um diâmetro proporcional ao da fonte luminosa e ao
afastamento do objec to esclareci do do espelho e inversamente proporcional á distancia da fonte ao vértice
do espelho.
O espelho lenticular é montado em um annel de
metal protector e, graças á sua espessura, resiste aos
choques e trepidações provocados pelos tiros de artilharia.
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A lâmpada mixta de Sautter-I-Iarlé, a mais geralmente adoptada, tem o movimento do regulador dirigido por um pequeno motor electrico col locado em
derivação nos bornes; por acção directa esse motor
opera a approximação dos carvões, quando a differença
de potencial ultrapassa um limite fixo, por sua acção
indirecta produz por intermédio de uma mola elástica rccuperadora o movimento de afastamento e illuminação dos carvões.
Esta mola não goza sinão a funceão de um
simples accumulador de energia, que fica constantemente distendido quando o motor não funcciona ; mas
quando a lâmpada funcciona sua acção se acha disponível durante todo período do consumo dos carvões.
Esta lâmpada conserva as propriedades das outras
lâmpadas de arco e funcciona quer automaticamente,
quer á mão; durante a marcha automática é, entretanto, sempre possível agir com a mão sobre o afastamento dos carvões.
Os projectores Mangin para usos militares, isto
é, quer a bordo dos navios, quer na defesa de costas,
montados em fortalezas como entre nós Willegaignon,
Santa Cruz, etc., se constróem ordinariamente com
os diâmetros Om,40, Om,6() e Om,75 ; entretanto, na
França, na defesa de costas, já se empregam os de
diâmetros O™,90 e l™,50.
A {iluminação do campo correspondente a esses
diversos diâmetro^ é representada para uma fonte da
mesma intensidade e da mesma fôrma pela serie dos
números 4, 9, 14, 20 e 56.
A luz produzida pelo arco inteiramente concentrada sobre o carvão positivo cresce com a intensidade
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da corrente ; esta quantidade de luz é proporcional á
superfície da cratera, e esta ultima, como antecedentemente dissemos ao tratar das lâmpadas de arco em
geral, augmenta com a intensidade da corrente.
A lâmpada, achando-se no foco óptico, a superfície illuminada do campo c proporcional á superfície
illuminativa da cratera ; si então augmenta-se a intensidade da corrente em um mesmo projector, a quantidade total de luz projectada também será maior, mas
o campo üluminado sendo augmentado na mesma
proporção, a proporção luminosa será constante.
Ter-se-ha assim augmentado o campo do projector
sem lhe diminuir a intensidade luminosa.
A intensidade da corrente admittida em pratica é a
seguinte :
Para projector de O m ,40 - 40 a 45 Ampères.
»
»
» O m ,('>0 -• 60. » 80
»
»
»
»

»
»
»

» O1",75 80 » 100
m
» O ,90 — 100 » 150
» l m, 50 —150 » 200

»
»
»

§ 3° - - Projector Shuckert - - Comparação
dos dous typos
O projector Shuckert não differe do do Sr. SautterHarlé sinão pela fôrma do refleotor,que é um paraboloide
de revolução em vidro espelhado; a lâmpada é collo'cada no foco do paraboloide e todos os seus raios, depois
da reflexão, são reenviado;; parallelamente ao eixo do
espelho.
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O reflector não podo, como o espelho Mangin, ser
engastado em um annel rígido ; deve poder se dilatar
livremente sob o offeito do calor desprendido pela lâmpada ; é necessário, pois, fazel-o repousar sobre molas,
em uma palavra, sobre uma armação articulada, e
resulta desta disposição que o espelho vibra sob influencia dos choques e trepidações.
Os espelhos parabólicos dispõem das demais condições do Mangin, sendo, entretanto, seu comprimento focai menor e seu peso também menos elevado,
assim :
Um espelho Mangin de GO centímetros pesa 20
kilogrammas;
Um espelho parabólico de 60 centímetros pesa 8
kilogrammas.
Theoricamente o rendimento do espelho parabólico
é de 7 a 8 % mais elevado que o do espelho Mangin,
com a condição que seja talhado com a exactidão necessária ; o espelho e a lâmpada são encerrados em
um tambor metallico munido de uma face vidrada.
Posto que não seja nosso intuito fazer critica de
qualquer dos doús utilissimos typos da apparelho projector, não devemos perder a opportunidade para comparal-os sob os pontos de vista theorico e pratico e
apontar-lhes os defeitos e qualidades.
A thcoria mostra a influencia considerável dos
defeitos de construcção; quando um espelho não é aplanetico, a despeza de energia electrica cresce rapidamente
com a aberração de esphericidade.
Não somente o calculo permitte estabelecer espelhosaplaneticos Mangin com tanta approximação quanto se
deseje, como é possível realizàl-õs-fia officina, attingindo

a um grão de perfeição que satisfaça plenamente aos
cálculos.
O corte do espelho Mangin se obtém pelo attrito do
vidro por meio de espheras metallicas às quaes se communica um movimento de rotação e um movimento de
translação ; qualquer que seja o movimento impresso
a essas ferramentas, a curvatura conserva-se constante.
Com effeito, não depende nem da fôrma mais ou
menos exacta da ferramenta, nem do movimento que
lhe é imprimido, nem da habilidade do operário, nem
dos desarranjos ou usura do mecanismo.
O attrito espherico faz desapparecer as desigualdades respectivas da ferramenta e da massa de vidro e
quanto mais prolongado é, melhor é a curvatura produzida .
Esta propriedade deriva da natureza do phenomeno
em si, mas só assim se obtém meio de construir
refiectores constantes de curvatura e idênticos de propriedade".
Os espelhos parabólicos são extremamente difflceis
de fazer de uma maneira exacta; os apparelhos até
essa data empregados para o corte parabólico são complexos e delicados, devendo seu regulamento ser effectuado com exactidão; a habilidade do operário, a
attencão continua no trabalho são indispensáveis.
A diminuição da distancia focai dos espelhos parabólicos, longe de ser uma vantagem, como muitos
pensam, é um defeito: emquanto que a amplitude total
do campo illuminado vai augmentando, o esclarecimento perde toda uniformidade, a parte central, muito
útil, pois a intensidade luminosa ahi é máxima, dirainue também de diâmetro.
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E a propósito desta parte central, a cuja utMidade
acima nos referimos, deixamos aqui o conselho de
illustre official da marinha franceza, a respeito da
procura de um ohjecto em horizonte encinzerado —
« quando utilisa-se do tacho para descobrir uma embarcação pequena ou objecto, a pratica mostra que o
instante onde se o distingue melhor, é aquellc cm que
ei lê se vem collocar sobre o bordo da zona mais illuminada, pois o contraste entre a meia obscuridade e a
viva luz augmenta a visibilidade ».
E este phenomeno de impressão luminosa é muito
mais nítido no Sautter-Harté que no Schuckert, porque
a parte central do primeiro é nítida e perfeitamente
definida.
O espelho Mangin, em virtude de sua fôrma
abobadada, apresenta uma resistência bem superior á do
espelho parabólico.
Em todo caso, ambas os typos lêem hoje milhares
de exemplares em uso, quer nas marinhas de guerra < >u
mercante, quer nas defesas de costa, e mesmo tem
havido repetidos casos de applicações industriaes, pura
realis*açãode serviços marítimos á noite.

§ 4° — Eirsccão slectrica dos projsctorss á distancia
A direcção electrica dos projectores á distancia é
um interessante problema já resolvido desde 1890; é
necessária poder: produzir, seja um movimento de
orientação, seja um movimento de inclinação do facho,
com uma velocidade qualquer lenta ou rápida á vniHivio
da pes;;naque manobra òappBrelho.

E' preciso que se possa executar deslocamentos
angulares excessivamente fracos correspondentes a
alguns minutos de angulo^ para que se possa seguir um
objecto de pequenas dimensões a grandes distancias.
Nós descreveremos summariamente as disposições
mecânicas e electricas do Sr. Sautter-Harlé, com as
quaes se resolve completamente o importante problema.
O projector Sautter-Harlé dirigido á distancia compõe-se de três partes distinctas :
1a, o projector com seu mecanismo interior produzindo os dous movimentos de inclinação e os dous
movimentos de orientação;
2a, o posto de direcção á distancia;
3a, o cabo de seis conductores ligando o posto de
commando ao projector.
O mecanismo contido no soco permitte quatro movimentos differentes, do facho luminoso : da direita
para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima
para baixo e debaixo para cima.
Conseguem-se esses resultados pela utilisacão de
um motor electrico a duplo induzido contido no soco ;
estes dois induzidos são absolutamente independentes
um do outro e produzem, um, o movimento de orientação e outro o movimento de inclinação do projector.
Vejamos como se dá o mooimento de orientação :
o eixo de um dos induzidos engrena com uma grande
roda dentada; um parafuso helicoidal montado sobre
o mesmo eixo desta roda, arrasta por intermédio de
rodas dentadas o prato que supporta o projector.
Os movimentos de inclinação se obteem pela elevação e o abaixamento de duas alavancas fixas atraz
do eixo de suspensão do projector ; estais alavancas são
2883
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articuladas a um eixo flletado que acciona o segundo
induzido por intermédio de duas rodas dentadas e um
parafuso sem fim.
O movimento de rotação do projector em torno de
seu eixo vertical pôde sem inconveniente se prolongar
muito tempo; já o mesmo não succede com o movimento de inclinação no plano vertical, é necessário
suspendel-o quando o projector attinga o gráo de inclinação máximo no plano vertical, isto é, 30° abaixo
e 20° acima do horizonte, e isto realisa-se automaticamente por um dispositivo contido no soco e tal que
a corrente é cortada quando a inclinação máxima é
fattingida.
O posto de commando á distancia : se compõe de
uma caixa rectangular contendo um commutador de
echamento e abertura de circuito correspondendo a
parada e funccionamento do apparelho, dous commutadores de orientação e inclinação e encerrando as resistências necessárias para obter velocidades differentes
nos movimentos.
Pode-se mudará vontade o sentido de rotação ou
inclinação e a velocidade variará com as resistências
que se faz a corrente atravessar; si quizermos obter
fracos movimentos dão-se nos punhos pequenos choques repetidos, resultarão deslocamentos angulares
muito fracos para o facho.
O manipulador e o projector são ligados por um
cabo de S3is conductores marcados em suas extremidades e que fixam nos bornes dos dous apparelhos ;
este cabo é unicamente reservado ao commando do projector á distancia.

Electromotores á corrente
continua

II

• § 1° — Generalidades
Todos os electromotores á corrente continua, empregados hoje para differentes serviços, quer nos
navios, em movimontação das torres, elevadores de
munição, projectores, etc., quer em fortalezas ou arsenaes, utilisam-se da faculdade que possuem as
machinas dynamo-electricas de serem reoersioeis,
isto é, quando se lhes fornece energia electrica cilas
a transformam em energia mecânica.
Expliquemos sob um ponto de vista geral,como
se dá esse phenomeno de reversibilidade : tenhamos
em mente o induzido; si fizermos communicar uma
escova, a superior, com o conductor positivo de uma
distribuição e a escova inferior1 com o conductor negativo, a corrente transportada se bifurcará e suas
duas metades circularão nas espiras da direita e da
esquerda, exactamente como quando a machina é
geradora. As duas metades do induzido formarão assim
dous electro-imans em opposicão com urn pólo norte
commum e um pólo sul nas mesmas condições ; esses
pólos se combinam com os pólos N. e S. du inductor
e resultarão, pois, dous pólos únicos, nas regiões em
que passam as linhas de força se deformando.
Ora, na geratriz para fazer deslocar no campo,
as espiras do induzido percorridas por uma corrente
ou melhor as mover sob a acção das linhas de forca,
é necessário um certo esforço; ha então attracção
entre as espiras e os pólos inductores.

- 87 —
— 80 —

Esta attracção que se produz também no motor,
pois que se acha em condições idênticas, põe o induzido ern movimento, e como sempre as espiras
percorridas pela corrente se succedem, a attracção é
continua e entretem o movimento de rotação, cujo
sentido é contrario áquelle no qual o induzido gyraria si a maehina-dynamo funccionasse como gefàtriz.
Assim, pois, a linha neutra fica sempre a mesma ;
somente mudará a posição das escovas, que em logar
de ser um pouco para deante na direcção do movimento, como no caso da machina dynamo-geradora,
será um pouco porá trás da perpendicular á linha
dos pólos.
A quantidade do energia mecânica fornecida por
um motor electrico é menor que a quantidade de
energia electrica absorvida, em virtude das perdas
devidas aos attritos, á resistência do ar, ás correntes
de Foucault, á resistência electrica do enrolamento e
emflm á imantação do núcleo de ferro do induzido,
que gyra em um campo magnético ; assim, o rendimento dos electro-motores varia de 50 a 70 % para
aquelles cuja potência é menor de um cavallo e de
70 a 90 °/0 para aquelles cuja potência é de um cavai lo-vapor ou superior.
A velocidade de rotação de um electromotor varia
com a sua carga ; com effeito, supponhamos que os
inductores de um pequeno electromotor de ensaio
sejam excitados por uma fonte independente e facamol-o a principio funccionar como geratriz ; sua forca
electromotriz será proporcional á sua velocidade, e
por exemplo:

100 volts na velocidade de 2.000 rotações
99,5 —
— 1.990
99
— —
—1.980
98,5
1.970
98
1.9GO
97
1.940
9G
— 1.920
95
— 1.900
94
— 1.880
—
93
1.860
92
l.840
Si fizermos, pois, abstraccão das reaccões do induzido, elle gerará a mesma forca electromotriz para
cada uma destas velocidades; então, quando o gerador se achar sol) a aceão de uma corrente, sua
forca electromotriz, que torna-se força contra-electromotriz, será de 100 volts para uma velocidade de
2.000 rotações por minuto, 99 volts para uma velocidade de 1.980 rotações por minuto e assim successivamente; tudo isto se passando como si nada fosse
exigido de trabalho do electromotor.
Nestas condições, uma corrente de 1,5 ampère
seria sufficiente para entreter o movimento; para
fazer passar uma corrente de 1,5 ampère cm uma
resistência de l ohm é necessário uma pressão electrica de 1,5 volt, e, por conseqüência, a differenca
entre a força electromotriz do circuito de alimentação e a força contra-electromotriz deverá ser de
1,5 volt, e como a forca electromotriz E é constante,
a forca contra-electromotriz E' será 98,5 volts:
100 — 98.5'L- = l,5 ampare.
1=

Nestas condições, o motor fará l .970 rotações por
minuto, velocidade na qual sua força contra-electromotriz ó 98,5 volts.
Mas si, entretanto, lhe exigirmos trabalho, ó necessário lhe fornecer corrente de maior debito, seja
uma corrente de 4 ampòrcs, o que exige: E—£" =4.
Para o que E' deverá descer a 96 volts e a velocidade correspondente do motor será de 1.920 rotações ; para uma intensidade de 6 ampòres E' seria
de 94 volts e o numero de rotações do motor cahiria
a 1.880, e assim successivamente; desta fôrma, pois,
estamos habilitados a concluir que a velocidade de
um electromotor diminue, á proporção que as exigências de trabalho augmentam a intensidade da corrente, isto é, a carga, na phrase industrial.

§ 2° — Bxcitação dos slectromotorss
O conhecimento da excitação de um electromotor
é para o electricista dirigente uma noção indispensável, pois a maneira de utilisal-o e manobral-o varia
com as fôrmas de excitação, como muito à evidencia
verificaremos no próximo paragrapho.
Seguindo, pois, o modo de excitação, podemos
grupar :
Electromotor e s em derivação ;
Electromotor e s em serie ;
Electromotor es compound.
Detalhemos,pois,suas particularidades respectivas:
Electromotores em derivação — São os utilisados
em canalisações á potencial constante, nas quaes os

respectivos apparelhos de aproveitamento são montados
em derivação: esses electromotores teem um induzido
cuja resistência é fraca e apresentam a vantagem de
ter uma velocidade constante para variações de regimen
de carga.
Em um electromotor em geral, fazendo-se variar
a intensidade do campo magnético inductor, isto é,
augmentando ou diminuindo a intensidade da corrente de excitação, pela manobra de um rheostato,
faz-se variar a velocidade do dito electromotor, nas condições seguintes: augmentando a intensidade do campo
magnético, diminue-se a velocidade ; diminuindo a
intensidade do campo magnético, augmenta-se a velocidade de rotação do electromotor.
Quando o motor é excitado em derivação o rheostato de regulamento se intercala sobre o circuito de
excitação, mas si o motor é montado em derivação sobre
.um circuito geral o rheostato deve ser collocado em
tensão com o electromotor.
No primeiro caso augmentando a resistência intercalada diminue-se a intensidade do campo e o electromotor gyrará com maior velocidade.
Para os electromotores á corrente continua, dever-se-ha sempre usar escovas de carvão cujo diâmetro varia de 8 a 12 millimetros, isto é, sua largura
será igual, proximamente, á largura de uma das lâminas do collector.
Quando se quer inverter o sentido de rotação do electromotor dever-se-ha inverter o sentido da corrente no
induzido ou no inductor e não nos dous ao mesmo
tempo; e quando essa operação tem de ser feita com freqüência empregar-se-hão inversores especiaes; outrosim
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é indispensável que as escovas sejam de carvão e que se
apoiem exactamente sobre as lâminas do collector situadas para trás da linha neutra, na direcção do movimento de rotação.
Electromotores em série —Esso systema de excitação convém aos electromotores em que só deseja
especial mente obter velocidades variáveis com esforços
inversamente proporcionaes á velocidade.
De fôrma que esse systema será empregado com
vantagem nos arsenaes ou fortalezas para tracção em
veliiculos, e nos navios é de vantagem nos elevadores de munição ; outrosim para transmissão de energia
á distancia á alta tensão, com geradores excitados em
série os electromotores deverão também ser excitados
em série.
No caso em que o electromotor em série é montado em tensão com um outro sobre uma canalisação
de intensidade constante, a velocidade é inversamente
proporcional á carga do electromotor, e neste caso
para manter a velocidade constante a despeito das variações de carga, é necessário munir o electromotor de
um regulador â força centrifuga, agindo automaticamente sobre um rheostato de excitação.
Electromotores compound—'Esse systema é o mais
raramente empregado, e como nas machinas dynamoelectricas, é a combinação dos dous precedentes.
O enrolamento em série nos inductores é disposto
de fôrma a enfraquecer o campo magnético afim de
compensar a reacção do induzido e manter constante o
numero de rotações por minuto.
Outras vezes o enrolamento em série na excitação
compound tem por fim reforçar a excitação afim do

facilitar o instante de pôr em marcha o electromotor e
manter a velocidade uniforme, apezar das variações de
tensão do circuito que o alimenta.

3° — Força contranslsotromotriz; funccionamento
e sentido de rotação dos electromotorss
Para bem se caracterisar a força contra-electromotris de um electromotor basta recordar a produccão
das forças electromotrizes de induccão em circuitos
que se deslocam em relação a um campo magnético.
De facto, ao fechar o circuito de um electrotnotor,
nós dispomos, com effeito, de um systema inductor e de
um systema induzido animado do movimento de rotação, no qual, do modo que acima dissemos, se produzirá uma forca electromotriz induzida, e sondo de
•òentido contrario à da corrente que alimenta o motor,
nós a chamamos força contra-electromotriz.
Mostremos um caso pratico para melhor nitidez:
ligue-se um pequeno electromotor de l ohm de resistência (a resistência olimica dos electromotores é
geralmente muito pequena) a um circuito de 100 volts
de differença de potencial, tendo o cuidado de intercalar
em série uma resistência de 3 ohms, a cuja necessidade dentro em pouco nos referiremos ; a resistência
total será de í ohms.
Si depois de termos immobilisado o induzido fecharmos o circuito sobre um amperemetro veriflcar-se-ha
I = —— 25 ampares
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Mas desde que o. induzido esteja livre gyrará e
immediatamente a corrente de alimentação cahirá, a
2 ampéres, por exemplo, quando o motor attingir sua
velocidade normal.
Mas, si neste momento, a pressão electrica de 100
volts não debita mais que uma corrente de 2 ampcres em uma resistência de 4 ohms, é porque nasceu
uma contra-pressão ou uma forca contra-electromotriz,
que se desenvolve no electromotor em movimento e é
de 92 volts, desde que bastam 8 volts para fazer passar
uma corrente de 2 ampéres em uma resistência de
4 ohms.
Nós concluiremos, então, que a intensidade da corrente que circula nas espiras de um electromotor é igual
á differença da forca electromotriz do circuito E e a
forca contra-electromotriz E', dividida por R, resistência do motor:
T

E—E'
~R

como precedentemente tínhamos chegado no estudo da
variação da carga.
Fíinccionamento de um electromotor — Quando
se põe um electromotor em movimento de rotação
livremente, desenvolve-se uma força contra-electromotriz que addicionada á que é absorvida pela resistência do induzido, vem equilibrar a do circuito de alimentação.
E'j por esta razão, que ao pôr em marcha um motor,
fechando-se sobre elle bruscamente, o circuito de uma
canalisação á potencial constante, passará no induzido
uma corrente de uma grande intensidade devido á sua

fraca resistência ; diminuindo a intensidade á medida
que a velocidade do motor augmentar.
A passagem de corrente tão intensa ao fechar o circuito acarreta um aquecimento considerável, podendo
queimar o isolamento do induzido e dissoldar as connexões do collector; para evitar estes accidentes intercala-se no circuito do induzido no instante de o pôr em
marcha resistências variáveis, que se diminuem progressivamente á medida que a velocidade do electromotor augmenta. E' a esta operação que a technica
franceza chama Ia demarrage do electromotor, isto é,
o arranco.
Sentido de rotação dos electromotores — O. sentido de rotação de um electromotor depende em essência
de dous elementos: a direcção das linhas de forca e o
sentido da corrente que o alimenta ; quando quizermos,
pois, inverter o sentido de rotação de um electromotor é
necessário que se inverta : seja a direcção das linhas de
1'orça nas massas polares, seja a direcção da corrente;
bem como devemos ter em vista que o sentido das linhas de força é dado pelo sentido da corrente inductora.
Si suppozermos o caso de um motor excitado em
série e invertermos simplesmente o sentido da corrente, o electromotor continuará a gyrar no mesmo
sentido que anteriormente ; para realizai' a mudança de
sentido cm semelhante caso é necessário e sufficiente
que se inverta a corrente unicamente para um dos
enrolamentos, inductor ou induzido ; geralmente prefere-se inverter a corrente no induzido.
No caso dos electromotores excitados em derivação basta inverter a corrente no inductor como precedentemente já indicámos.
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Si o electromotor ó de excitacão compound ou
mixta, o sentido de rotação será determinado pelo
enrolamento inductor preponderante.
E' interessante cogitar do sentido de rotação de
um gerador quando empregado como electromotor :
admittindo-se a permanência de polaridade — é o caso
por exemplo das machinas magneto-electricas ou das
dynamo-electricas de excitação independentemente — o
-sentido da rotação do motor ó inverso do que seria,
si devesse funccionar como gerador e debitara corrente
que consome.
Assim, pois, os electromotores á excitação independente ou iman permanente, gyram em .sentido
contrario do movimento de rotação dos respectivos geradores: os motores em série se comportam da mesma
maneira.
Entretanto, para as macliinas excitadas em derivação o facto é diverso: si as uti usamos como electromotores, alimentando-as com corrente do mesmo
sentido que aquella que seria capaz de produzir como
geradores, os pólos mudarão de nome pelo facto de
que a corrente que circula nos enralamentós do inductor é invertida.
Por conseqüência, o induzido de uma machina
electromotora excitada em derivação gyra no mesmo
sentido que quando fimcciona como geradora ; e esta
propriedade é importantíssima pelas largas applicações
a que dá margem na industria.

| 4°— Rendimento dos electromotores., sua installação
e conservação
A potência total fornecida ao electromotor é evidentemente igual ú diffcrenca de potencial. E, entro
os conductores de alimentação, multiplicada pela intensidade I da corrente :
Pt = E X I

uma parte se degrada transformando-se em calor
nas bobinas do induzido e do inductor, outra dissipa-se em correntes de Foucault e por hysteresis, o resto
se transforma em trabalho mecânico.
Isto é, neste como em todos os phenomenos da
ordem physica, o principio universal da conservação
da energia mantém-se immutavel.
O rendimento industrial de um electromotor nós
definiremos como a relação entre : a potência disponível sobre a sua polia e a potência que lhe étransmittida .
Um electromotor 'alimentado por uma corrente
de 10 ampères sobre uma difierenca do potencial de
100 volts absorve uma potência de Í.OOO watts
000
— 102 kilogrammetros por segundo ; si produz
ou jy joi
j
então um trabalho de 78 kilogrammetros no mesmo
tempo, seu rendimento industrial éde68,6°/ 0 .
Nas officinas determina-se o rendimento industrial
de um electromotor por meio do freio Prony, que só
aperta sobre a respectiva polia até que a corrente de
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alimentarão tenha a intensidade desejada; quando o
equilíbrio é estabelecido mede-se a-velocidade comum
contador de rotações, durante s O a 60 segundos e determina-se também a potência transmittida, pelo producto
da voltagem pela amperagem da corrente.
Conservação dos electromotores e installação —
Tudo que sobre esse assumpto dissemos ao estudar
a machina dynamo-electrica á corrente continua tem
completa applicação aqui; entretanto, recapitularemos
que deve-se observar:
1. ° O electromotor deve ser installado em local
secco, ventilado ao abrigo da poeira e da fumaça ; nos
arsenaes quando empregado para movimentação de
machinas auxiliares de 'furar, serrar, cortar, filetar,
etc., deve ser encerrado em uma carcassa metallica
que o preserve das projecções de limalhas ;
2. ° A lubrificação convém ser automática ;
3. ° As escovas de carvão não devem dar centelhas
nem se aquecer;
<i.° Os rheostatos deverão estar em local que se
os possa manobrar facilmente ;
5. ° Diariamente, antes do trabalho, é indispensável: a limpeza do motor de poeiras, verificar o collector,
as escovas, etc.;
6. ° Cada motor deve ser protegido por um cortacircuito fusível e um interruptor automático;
7.° Quando o motor funcciona com uma corrente
de ai tá tensão ó necessário isolal-o do solo, comporcellana, borracha, etc.;
8.° De-ve sempre existir ao lado do motor a instrucçSo pratica para o pôr cm 1'unccionamento, bem

como a carga que deve supportar e as necessidades
especiaes do funccionamento.
Esta ultima observação deve ser exigida sempre
pelos Srs. engenheiros físcaes de construccão, mormente quando se trata de electro-motores aproveitados
nas torres ou nos elevadores de munição, cujos detalhes
variam indefinidamente com as circumstancias de
installação.

§ 5° — Noção de transporte de energia com
referencia aos electromotores
Supponhamos que temos a transportar a um ponto
B uma potência mecânica disponível em A com auxilio
de um dynamo e um electromotor, ambos excitados em
série.
Chamando P a potência mecânica disponível em A
e P' a polencia recolhida em B a relação:
P'

è, de accordo com o que dissemos precedentemente, o
rendimento industrial da transmissão que nós symbolisaremos por Ã t .
Chamando:
V a difíerença de potencial nos pólos do dynamo ;
V a differenca do potencial nos pólos do electromotor ;
/ a intensidade da corrente ;
J?.,o o rendimento industrial do dynamo gerador;
.
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Rm o rendimento industrial do electromotor ; teremos :

vi
-p—Re

d)
(2)

Multiplicando membro a membro
p1 v

(3)

p v

mas

p'

« ;

logo
-R,,

(4)

Isto é, o rendimento de uma transmissão de potência mecânica, é igual ao producto do rendimento do
dynamo gerador pelo rendimento do electromotor e
pela relação das tensões nos pólos das duas machinas.
Sendo dados, pois, Rs e Rm haverá todo o interesse
em augmentar o mais possi f ei V.
A lei de Ohm estabelece :
7=

V —V
R~

mais em virtude da relação (1)

donde
P R»

P
/ -

—

v
Para augmentar pois
é necessário tornar a
resistência da linha tão.fraca quanto possível e tomar
a tensão V no dynamo tão grande quanto possivel para
obter um rendimento elevado ; na pratica não se tem
cogitado de ir além de i-. 000 voltspara um dynamo ú
corrente continua e 12 a 15.000 voltspara dynamos
grupados.

Pilhas electricas

1° — Generalidades
A pilha é um gerador de energia electrica de segunda ordem, mas que ainda presentemente exerce
largas funcções, quer nos navios, para campainhas, telephones, apparelhos de disparo de canhões e tubos de
torpedo, áleas illuminativas, etc.; quer nas fortalezas
ou arsenaes.
Nós a caracterisaremos como um transformador
de energia chimica em energia electrica ou melhor, a
corrente que apparece na pilha é resultante de uma
perturbação de equilíbrio produzida por uma afflnidade
chimica.
O ponto de partida desse typo de geradores foi o
elemento Volta constituído por dous discos metallicos
um de zinco, outro de cobre, com a disposição de columna, sendo os elementos separados por discos de
panno humedecido em água acidulada; deixando de
parte a arrumação em columna e o uso do panno, característicos históricos, podemos considerar como typo
genérico de pilha electrica essas duas lâminas de metaes heterogêneos mergulhados em um vaso contendo
água acidulada pelo ácido sulfurico (SÓ'" H*) a 10 %.
Observar-se-ha que o zinco é mais fortemente
atacado que o cobre, isto é, o conjunto é sede de
acções chimicas de intensidades differentes, dando nascimento a uma força elec.tr o-motri2, que acarreta uma
differença de nível electrico ou de potencial entre as
duas lâminas, o que obriga uma corrente ulectrica no

l

l
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circuito externo, da lamina á potencial maior para a de
potencial menor.
As extremidades dessas lâminas munidas de serrafios, constituem ospólos da pilha, sendo positivo o de
potencial mais elevado, no caso genérico considerado,
o cobre, e negatioo o de menor potencial, o zinco; os
conductores destinados ás communicações exteriores
são os rheophoros ; e electrodos é a denominação simultânea dos pólos do elemento.
Quando osdous pólos são reunidos metallicamente
por um conductoi' intorpolar o circuito diz-se fechado,
no caso contrario, está aberto ; este circuito é continuo ;
no exterior do elemento a electricidade vai do pólo
positivo ao pólo negativo, no interior do elemento circula do negativo para o positivo.
Considerando o nosso elemento genérico, e tendo
reunido seus pólos sobre um galvanometro observa-se
que o sentido do desvio da agulha imantada é permanente, o que indica que a corrente é continua ; mas,
observamos, outrosim, que esse desvio diminue de
angulo progressivamente o que leva-nos á concluir que
a intensidade da corrente produzida decresce pouco a
pouco. Qual a razão dessa perturbação na vida intima
do elemento ?
A experiência é um campo vasto e inesgotável;
assim, pois, observemos attentamente o elemento e verificaremos que a superfície do electrodo positivo está
recoberta de bolhas de um gaz, que constata-se ser o
liydrogeno, com facilidade, desde que se o recolha.
Ora, a consideração da reacção chimica mostra a
origem desse deposito :

No fim, pois, de um certo tempo o electrodo positivo
6 então envolvido de uma athmosphera de hydrogeno,
formada por uma infinidade de pequenas bolhas, e é
precisamente essa camada de hydrogeno, verdadeiro
verniz gasoso,cercando a lamina de cobre,que occasiona
a diminuição gradual da intensidade da corrente, como
adiante veremos,
O hydrogeno é um corpo muito oxydavel e em
particular mais oxydavel que o zinco, e por conseqüência elle fôrma com o zinco um verdadeiro elemento
em que o pólo positivo é o zinco e o negativo o hydrogeno, dahi, pois, a producção de uma corrente de sentido
inverso á corrente principal e uma força contraelectromotris de sentido inverso á força electromotriz
do elemento primitivo considerado.
Já ahi está uma causa preponderante explicativa do
phenomeuo que observamos, mas ainda ha um concurrente: a camada de hydrogeno, que ainda ha pouco
denominámos mui propriamente verniz gazoso, age
também como isolante; assim, pois, esses dous effeitos
tendem a enfraquecer a corrente do elemento no fim de
alguns minutos de funccionamento, e tornal-a nulla
quando a forca contra-electromotriz faz equilíbrio á
força electromotriz.
E' a este phenomeno que deu-se o nome de polarisação da pilha, termo judiciosamente escolhido, pois
que exprime a formação de novos pólos oppostos aos
primeiros; e vulgarmente com referencia a esse phenomeno diz-se que os electrodos estão polarisados.
Ora, verificada uma inconveniência dessa ordem,
o desenvolvimento das applicações da pilha electrica,
muito naturalmente exigiu sua correcção, que sob

R*~ SÓ" + Zn — SÓ" Zn + IP
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um aspecto geral, consiste om eliminar o hydrogeno antes de se dar sua deposição sobre o pólo positivo; os meios são diversos, sendo, entretanto, predominante o aproveitamento das matérias oxygenadas
envolvendo o pólo positivo, que, devido á sua grande
affinidade pelo hydrogeno, evitam assim a polarisacão
do positivo, e essa nova parte da pilha chama-se naturalmente o despolarisante.
Esses despolarisantes podem ser sólidos ou líquidos
c no segundo caso é necessário separal-o do liquido
excitador para evitar mistura, o que se consegue geralmente com vasos em porcellana porosa, nos quaes são
collocados os positivos.
Um ponto delicado a perceber nesta disposição, é a
funcção total do vaso poroso em porcellana ; como dissemos devem ser estanques tanto, quanto as circumstancias permittem, para evitar a mistura do despolarisante com o excitador, mas também é necessário
que sejam suficientemente esponjosos para que não
haja descontinuidade no liquido situado no interior da
pilha, d'outra fôrma a corrente seria interrompida em
sua circulação pela porcellana, que é um excellente
isolante, e o gerador não funccionaria.

§ 2° — Differentes typos de elementos de pilha
electrica
As pilhas empregadas hoje nos differentes misteres
onde as necessidades de energia electrica são diminutas,
podem ser constituídas em um grupo geral: pilhas de

um ou, dons líquidos com desfolarisaçfto. c/ti/nica ; nós
vamos enumerar apenas os elementos mais usados,
com os detalhes de ordem primeira.
Elemento Leclanché — Constituído por :
pólo positivo: carvão ;
pólo negatwo : zinco amalgamado;
liquido excitador : solução de chlorureto de animonium a saturar ;
despolarisante solido: agglomerado de hi-oxydo
de manganez e carvão de rctorta l.riturado.
As reacções chimicas podem ser expressas pela
equação:
Zn+ 2 Az II'* C1 + 2 Mn O'2 = Zn CP+2 Az ÍP+Mn 3
3
O + .1I20 ;
força electromotriz : — 1,48 volts ;
resistência interna: = 3 a 10 ohms, nos elementos
com vaso poroso.
Neste elemento cada ampòre-hora debitado exige
cerca de 2 grammas do chlorureto de ammonium ;
para diminuir a resistência interna emprega-se o
despolarisante em agglomerados, que applicam-se directamente ao pólo positivo com elásticos de borracha.
Esses agglomerados são obtidos sob a pressão
de 300 kilogrammas por centímetro qxiadrado á temperatura de 100°ccnt. em uma pasta expessa de :
Bi-oxydo de manganez. . . . . .
Carvão de retorta
Gomma-lacca. . '.

40 partes
52 »
5 »

Nestes elementos sem vaso poroso a resistência
interna desce a 0,3 a i olim ; na nossa modesta opinião
o elemento Leclanché a vaso poroso é o gerador no typo
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pilha, por cxcellencia, sua durabilidade em serviço
continuo attinge commummente a'2 annos.
Elemento Daniell — Typo do qual se derivaram
uma serie de pilhas; constituído por :
pólo positivo: cobre ;
pólo negativo : zinco amalgamado ;
liquido excitador: água acidulada sulfurica a
10 % ;
despolarisante: solução saturada de sulfato de
cobre;
força electromotris ; 1,08 volts.
As reacções chimicas são expressas pela equação :
Zn + SO* H2+So* Cu = Zn SÓ*-f SÓ4 H 2 +Cu.
Esta pilha tem uma útil modificação no typo Callaud, cuja resistência interna é menor, e em que se
supprimiu o vaso poroso aproveitando-se para separar
os líquidos sua differença de densidade.
Elemento Bunsen — Constituído por :
pólo positivo: carvão ;
pólo negativo: zinco amalgamado ;
liquido excitador: água acidulada sulfurica a

dièr, Grenet, Radiguet, etc.; o typo em questão é
constituído por:
pólo positivo: carvão;
pólo negatioo : zinco amalgamado;
liquido excitador: água acidulada sulfurica a
10 °/o ;
despolarisante: solução de : bichromato de potassium 100 grammas, água 1000 grammas, ácido
sulfurico 50 grammas ;
força electromotris: 2,02 volts.
As reacções chimicas que só passam no elemento
podem ser expressas pela equação :

l\ A O / •
1U / o ,

despolarisante: ácido azotico concentrado ( 36°
Baumé) ;
força electromotris: 1,8 volts.
As reacções chimicas são expressas pela equação :
Zn+So* II 3 +Az O3 H = SÓ* Zn+Az o2 H+II e o ;
Esse elemento tem uma fraca resistência interna,
é notável pela firmeza de seu debito e muito conveniente para trabalhos de galvanoplastia.
Elemento Poggendorf — Esse é o typo dos elementos a ácido chromico, cujas variantes são: Tissan-

3 Zn -f Cr2 O7 K 2 + 7 S O* II 2 = 3 SO*Zn + Cr! ( SÓ1),
SÓ* K2 + 7H 2 0.

Esse elemento, debitando um ampòre hora, consome : l,22 grammas de xinco, 1,85 de bichromato de
potassa e 4,27 grammas de ácido sulfurico.
F.' a pilha mais usada na marinha franceza para o
serviço de explosão do minas, torpedos vigilantes, etc.;
entretanto observamos que facilmente perde a constância de debito, apezar da alta força electromotriz de que
dispõe.
Elemento Lalande —E' a pilha por excellencia de
grande debito e hoje muito commum no mercado
americano e no nosso com a modificação do Si1. Edison e
sob a denominação Lalande-Edison ; é constituída por :
pólo positivo: ferro ou carvão ;
pólo negativo: xinco amalgamado ;
liquido excitador: solução de potassa cáustica á
35%.
despolarisante : hioxydndc 1 cubro;
força elccu'oinotri,z : 0,9 volto.
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As reacçoes chimicas do elemento suo representadas pela rquacão.'

desses elementos da fabricação do Sr. Erickson ; essa
pilha humida que dispõe de uma forca electro-motriz de
1,5 volts e debito 0,055 ampêres, ha dous annos que as
temos applicadas nos receptores de radiogrammas do
systema Ducretet.

Zn+2KOII+CuO=Zn O8 K 2 +H0 2 +Cu.

Em certos modelos, como por exemplo o que possuímos em nosso gabinete de electricidade, o despolarisante bioxydo de cobre em fôrma granulada faz corpo
com o positivo.
Pilhas humidas ou de liquido immobüisado —
Esses elementos mais conhecidos pela imprópria denominação de — pilhas seccas — teern, infelizmente,
muito uso a bordo; di/emos infelizmente porque a
essência desses elementos é falharem, pois sua funcção
chimica é formação de condições especiaes em que até
o estado hygrometrico da atmosphera influo.
Mas sua necessidade a bordo é devida a certeza que
se pôde ter de nada soffrcrem quer com trepidações,
quer com fortes balanços.
Como typo genérico de pilhas a liquido immobilisado nós citaremos o elemento Leclanché, em que a
immobilisação da solução do chlorureto de ammonium
é obtida pela mistura como agar-agar, uma espécie de
gelatina vegetal, também conhecida pelo nome de
gelose.
As substancias destinadas a immobilisar o liquido
devem preencher certas condições, como: serem inertes
.sob o ponto de vista electrico, terem fraca resistência,
impedir evaporação, o que raros typos conseguem ; não
ha quem tendo por algum tempo se utilisado desses
elementos não lhes tenha notado as lagrimas na sua
envolvente externa.
A resistência interna desses elementos varia de 0,6
a 0,7 ohms ; entre nós ha aclualmente um typo regular

§ 3°— Rendimento de uma pilha — Associação
das pilhas
O rendimento de uma pilha é a relação entre a
potência útil e a potência total produzida, isto é, o
rendimento é igual á relação entre a differença de potencial nos pólos e a força electromotriz total :

designando por r a resistência interior do elemento
temos :
E = V + Ir

donde

V = E — Ir

e o rendimento é dado pela relação :
E — Ir

E '

Ora, r e E são as constantes da pilha, e não ha
então sinão I que pôde variar, o que mostra que o
rendimento será tanto maior quanto mais fraca é a intensidade, pois a expressão do rendimento : (i — -j
mais se approximará da unidade.
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Resulta que com um mesmo consumo de zinco,
no elemento Leclanché por exemplo, obter-se-ha tanto
maior trabalho exterior útil, quanto a corrente for mais
fraca, attendendo, entretanto, que se gastará muito mais
tempo para produzir o mesmo trabalho exterior, pois
que a potência útil diminuo á medida que a intensidade
torna-se menor.
Em conclusão, quanto mais se diminuir a intensidade da corrente menos se recolherá de potência útil
por unidade de tempo, mas melhor se utilisara a
energia chirnica do zinco que queima ; essas considerações sobre o rendimento da pilha são applicaveis ;a.
qualquer machina, si muito exigirmos delia, depressa
se usará, mas si conformarmos-nos com seu regimen
normal, seus benefícios serão maiores.
Para que uma pilha trabalhe em condições de fornecer exteriormente sua máxima potência é necessário
que a differença de potencial nos pólos seja a metade da
força electromotriz:
V = JL
2

No caso particular onde o circuito externo não
contém receptor produzindo uma força electromotriz
inversa temos, chamando 7? a resistência total do
circuito :
r- *

~ ir

A differença de potencial nos pólos é então, de
accordo com a lei de Ohm :
v = (R — r) l =

R

Para obter a potência exterior máxima é necessário que

v=

E

OU

( R — r ) E
R

donde
2 r = R•

isto é que a resistência total do circuito deve ser duas
vezes a resistência interna do elemento ou ainda por
tolerância, que a resistência externa seja igual á
interna.
O rendimento correspondente -~~ torna-se:

V

E
.V.

i ___0-

~E ' • T -ir

'

Na pratica é bom se approximar o mais possível
desses dados.
Capacidade, da pilha -- O numero de ampéreshorasquea pilha pôde dar sob fôrma de corrente sensivelmente constante representa sua capacidade útil;
assim, dizer que uma pilha é de 600 ampères-horas,
significa que esta pilha pôde fornecer uma corrente de
6 ampères em 100 horas, antes de ser usada; ou
uma corrente de 2 ampères em 300 horas, ou uma
corrente de um ampère durante 600 horas, etc.; para
ter o numero de coulombs correspondentes basta multiplicar por 3.600.
Entretanto, muitas vezes os constructores dão como
capacidade o numero total de ampérea-horas que a pilha
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pôde fornecer até seu esgotamento completo ; o comprador não deve pois contundir ess? dado com a capacidade

Associação cm quantidade ou bateria — Consideremos a mesma bateria de 8 elementos que desejamos
associar em quantidade, unem-se os pólos positivos
successivamente e da mesma fôrma os negativos ; neste
caso a força electromotriz da bateria é igual á força
electromotriz de um só elemento, e a resistência
interna da bateria é o quociente da resistência interna
de um elemento pelo numero delles; no caso considerado :

útil".

Associação das pilhas — A necessidade de maior
energia para dilTerenl.es misteres c<>m esse gerador
fez nascer o artificio da associação das pilhas, cujas
vantagens, como veremos, são reaes, para conseguir-se
correntes quer de maior differenca de potencial nos
pólos extremos, quer de maior debito.
Essa associação pôde ser feita de três fôrmas differentes, sendo que cada uma dellas é útil para uma
certa e determinada ordem do serviços.
Associação em serie ou, tensão — Consideremos
uma bateria de 8 elementos, nesse modo de arranjamento liga-se o negativo de um elemento ao positivo do seguinte, o negativo deste ao positivo do
immediato e assim successivamente; a força electromotriz da bateria é igual á somma das forças electromotrizes de cada elemento, a resistência interna da
bateria ó igual á somma das resistências internas de
cada elemento, suppondo-os todos da mesma espécie:
T

8 c

8 r +X

Si a resistência externa R c pequena em relação
á resistência interna r, a intensidade da corrente da
bateria é sensivelmente igual a —7- , e, por conseqüência, a mesma que si utilisassemos unicamente
um elemento de pilha.
Desta forma, pois, esse systema de arranjo de elementos, convém quando o serviço a realizar exige
diíTerença de potencial.

r

Essa relação indica, pois, que esse systema de
associação convém quando se deseja obter uma corrente intensa com uma fraca resistência exterior, desprezível em relação á resistência interior, porque então
a formula vem:
I —

o que mostra que a intensidade da corrente é neste
caso sensivelmente proporcional ao numero de elementos.
Associação mixta — Esse systema é a combinação
dos dois precedentes; assim, forma-se um certo numero
de grupos constituídos todos pelo mesmo numero de
elementos associados em tensão e em seguida monta-se em bateria todos os grupos, considerando cada
um como uma pilha única.
De uma maneira geral representando por N o
numero total de elementos comprehendendo m series
de n elementos cada uma, por r a resistência interna
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de cada um delles e e a força electromotriz de um
elemento, temos : N — m X n e:
ne
JL +
m

n

E de accordo com o que dissemos precedentemente a potência exterior disponível será máxima
quando :
nr
m

R

porque nr representa a resistência interna do conjunto: m séries de n elementos montados em bateria.
Emfim, é nosso dever observar que apezar do artificio da associação, as pilhas constituem geradores
de ordem inferior, pois que mesmo grupadas, para
qualquer serviço de maior monta, seu numero torna-se
excessivo, occupando grande espaço e ha difficuldade
de remoção.-

Accumuladores

1° — Generalidades
Um accumulador é constituído em essência por
duas placas de chumbo mergulhando em água acidulada pelo ácido sulfurico; é um apparelho fundado
sobre os effeitos chimicos produzidos pela corrente e
que serve para armazenar pela carga uma certa quantidade de energia chimica que rcstitue á vontade, sob
fôrma de energia electrica durante a descarga, depois
de um tempo mais ou menos longo e a differentes
intervallos.
De facto, consideremos o apparelho em si e façamos passar uma corrente atravex o mesmo, ligando
as placas de chumbo respectivamente aos pólos de um
gerador de electricidade ; observaremos que a placa
ligada ao pólo negativo cujo aspecto era do chumbo
oxydado pelo contacto com o ar, apresenta seu brilho
metallico, sob a accão do hydrogenio produzido pela
electrolyse da água, emquanto que a placa ligada ao
pólo positivo toma uma cor escura e se recobre de
uma camada de peroxydo de chumbo que vae sempre
augmentando.
Quando a placa negativa está completamente desoxydada, desprendem-sa bolhas de hydrogenio e, analogamente, quando a placa positiva está completamente
coberta de peroxydo de chumbo desprendem-se bolhas
de oxygenio, nesta occasião diz-se que as lâminas
estão carregadas.
Interrompendo-se então a corrente de carga, e
ligando-se as duas placas por um fio metallico, pró-
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duzir-se-ha uma corrente de descarga, de sentido contrario á corrente de carga, e parallelamente, a placa
negativa perde o seu brilho metallico e a placa positiva toma uma cor menos escura.
Temos, pois, aos nossos olhos duasacções chimicas
successivas e inversas:
í." Durante a carga: a superfície oxydada da placa
negativa foi reduzida a estado de metal emquanto que
a placa positiva foi peroxydada ;
2." Durante a descarga: admitte-se a acção do
ácido sulfurico sobre cada placa: no positivo a formação
do sulfato de protoxydo de chumbo poz em liberdade
o oxygenio, pois que o peroxydo passou a estado de
protoxydo, este oxygenio age sobre o chumbo do electrodo negativo para formar protoxydo de chumbo que
combinando-se igualmente com o ácido suliürico dá
Jogar á formação de sulfato de protoxydo de chumbo.
K novamente si fizermos passai- no accumulador a
corrente de carga observar-se-ha a producção das reacções chimicas inversas: o sulfato de chumbo é decomposto na placa negativa pela acção de hydrogenio proveniente da decomposição da água ; o ácido sulfurico é
posto em liberdade e o oxydo é reduzido ao estado metal lico; por outro lado o oxygenio agiu sobre a placa
positiva para reformar o peroxydo de chumbo e por em
liberdade o ácido sulfurico do sulfato que se tinha formado.
Esses phenomenos que relatamos de uma íórma
genérica e nítida, succedem-se regularmente quando se
produz em condições normaes, cada carga e descarga de
uin accumulador.
Os typos desses apparelhos tem-se dilatado tanto,

quanto suas applicações industriaes ; com especialidade á marinha é fastidioso repisar as largas vantagens
de uma installação subterrânea de accumuladores nas
fortalezas e arsenaes, e dizer que nos submarinos elles
são hoje a energia por excellencia preferida para movimentação de suas motrizes, quer no typo allemão,
quer notypofrancez, quer no americano.
Dessa fôrma, pois, convém tratar os accumuladores
sob um aspecto geral e os classificaremos cm :
1.° Accumuladores, gênero Plante,' constituídos
por placas metallicas de chumbo e cuja formação se
consegue com successivas cargas e descargas intervalladas.
2.° Accumuladores typo Faure, constituídos por
placas quadriculadas de chumbo, cujos interstícios são
cheios com uma pasta espessa de oxydos de chumbo
(geralmente minium ou litharge) e água acidulada sulfurica.
Nestas duas grandes classes comprehendemos :
a) accumuladores cujas placas positivas são do gênero Plante e as placas negativas do gênero Faure ;
6) accumuladores cujas placas do gênero Faure
podem soffrer posteriormente a formação Plante ;
c) accumuladores diversos, cujas placas não são
unicamente constituídas pelo chumbo.
Os accumuladores do gênero Plante são mais pesados que os do gênero Faure, mas são mais sólidos e'
duráveis, por outro lado o typo Faure tem maior capacidade especifica para um mesmo peso de placas.
Os vasos contendo os accumuladores são geralmente de vidro, ebonite, celluloide e de madeira forrados de chumbo ; aconselhamos de preferencia o vidro ;
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na bateria de accumuladores do nosso gabinete de
electricidade, o vaso é de vidro, o accumiulador é gênero
Faure com formação Plante e cada um é de capacidade
de 9 ampéres-horas, funcciona regularmente e diariamente para os differentes serviços do gabinete ha mais
de um anno, apezar de ser lidada muitas vezes pelas
mãos inexperientes dos alumnos.
A forca electromotriz normal de um accumulador
deve ser 2,2 volts, logo após a carga attinge geralmente
a 2,6 volts, mas nunca devemos deixal-a baixar a menos de l,8 volts; os accumuladores como os dynamos
e as pilhas podem sei' associados em tensão em quantidade ou em séries múltiplas : na associação dos accumuladores procede-se como precedentemente estabelecemos para as pilhas.
Nos accumuladores as dimensões das placas, bem
como o seu numero variam com a potência dos mesmos, e são entre si cuidadosamente separadas, quer
por bastões de vidro, quer por borracha.

monto, pois que os vapores ácidos que se desprendem no
final da carga deteriorariam todas as peças metallicas.
As baterias serão dispostas sobre armações de
. madeira convenientemente sólidas para evitar vibrações, sendo cada accumulador perfeitamente isolado do
local onde assenta com polias de porcellana ou iso1 adores especiaes de óleo que lhes servem de supporte
em numero de 4 e G, segundo as dimensões dos elementos ; os diversos accumuladores de uma bateria
devem ser collocados a uma distancia mínima um do
outro de 2 a 3 centímetros, não somente para assegurar
um bom isolamento, mas também afim de poder substituir-se com facilidade qualquer elemento em que se
tenha dado um accidonte.
Antes de collocar os electrodos do accumulador '
no respectivo recipiente, estedeve ser cuidadosamente
lavado e enxuto, induzindo-se nas bordas interiores e
exteriores uma superficial camada de parafina fundida;
o electrolyte empregado mais geralmente é o da composição seguinte :

i 2° — Installacão dos accumuladores

Água distillada (H 2 0)
7 partes
2
4
Ácido sulfurico (H S0 ) 66°
Baumé
l parte

O local destinado á installacãode uma bateria de
accumuladores deverá ser secco, bem ventilado c de temperatura mais ou menos constante: em uma fortalexa
nada ha de melhor que um sub-solo previamente emparedado a cimento hydraulico, com ventilação natural
ou electrica.
Esse local deverá ser tão próximo da usina geradora quanto possível, mas nunca no mesmo com par ti-

Ksse electrolyte será preparado com uma certa antecedência em uma cuba de porcellana ou vidro; o ácido
é derramado cuidadosamente pouco a pouco na água,
que será agitada com uma bagueta de vidro; a mistura aqueco-se bastante e ó necessário deixar esfrial-a
completamente ; só então será lançada nos recipientes
até a altura de cobrir os electrodos 3 centímetros
acima da sua parte superior.
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Uma vez cheios os vasos dos accumuladores, a
carga deve ter principio immediatamente, porque o
período que separasse a immersão das placas negativas
no electrolyte, da carga, seria suffíciente para facilitar'
a sulfatarão das placas e as cargas ulteriores mesmo
prolongadas não bastariam para reduzir o sul fato formado que tem por effeito augmentar a resistência
interna do elemento e diminuir sua capacidade em
fortes proporções.
A's vezes, quando ha necessidade de remediar
esse inconveniente, pois que a carga não pôde ser
immediata, enchem-se os elementos de água ar.idulada sulfurica, marcando somente 2° a 3° Raumé, neste
electrolyte as placas negativas não se sulfatam, ou
melhor, as placas que teriam sido anteriormente sulfatadas se dissulfatam completamente neste liquido,
fracamente acidulado ; por esta fôrma ganha-se tempo e
obtém-se mais tarde para a bateria uma boa capacidade,
o que não succederia si procedêssemos differentemente.
Reconhecc-sc praticamente que as placas negativas
estão bem dissulfatadas quando as pastilhas de matéria activa se deixam facilmente atravessar por um
alfinete ; esse processo de dissulfatação effectuando uma
primeiro carga com um elcctrolyte pouco ácido t; vulgarmente conhecido nas offieinas pelo nome de banho
de hydrogcnio.
A operação achando-se terminada, uma parte do
liquido é retirada e substituída por solução nova, de
accordo com os dados precedentes, que serão alterados
quando haja indicações especiaes do fabricante.
A composição e a pureza do electrolyte .são garantias para o tom funccionamento e conservação de

uma bateria de accumuladores; entretanto, si por
qualquer circumstancia não houver na occasião do
preparo do accumulador, ácido sulfurico (>6° Baumé,
o electricista empregará o do commercio, projectando
no liquido um pouco de sulfureto de baryum, o liydrogenio sulfurado que se desprende precipita as impurezas, ao mesmo tempo que se forma o sulfato de
baryum, que se deposita no fundo do «vaso.
Basta então deixar repousar o liquido 24 horas
e em seguida decantar a parte clara, e obter-se-ha
ácido sulfurico que estará nas condições de ser utilisado.
A densidade do electrolyte deverá, depois do completo resfriamento, estar comprehendida entre 1,14a
1,21, seja 13° a 14° Baumé.
Quando uma bateria funcciona espacadamente,
convém seguir a composição electroiytica, em que se
dosou sulfato de sodium, pois que evita a produccão
de sulfato de chumbo sobre as placas tanto positivas
como negativas e será :
Ácido sulfurico (H 2 SÓ 4 ) 66°
Baumé
3 partes
Água distillada (H Z 0 )
11 »
Sulfato de sodium (SO*Na 2 )
em dissolução
0,6 »
Uma outra formula muito usual nas grandes
installações ó a seguinte :
Ácido sulfurico G6° Baumé. .
.Água distillada
Solução sodica

5 litros
19 »
l »
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A solução sodica se obtém tomando l litro de
solução saturada de carbonato de sodium, na qual
derrama-se com precaução 300 grammas de ácido
sulfurico.
Apparelhos accessorios á installação— E' necessário dispor-se para o serviço da installação de certos
apparelhos especiaes, como :
1.° Um interruptor automático, conhecido genericamente por disjanctor, destinado a rompei' a corrente de carga quando os accumuladores attingem por
uma causa qualquer a uma força electromotriz superior á do dynamo, o que pôde succeder seja por
uma diminuição da velocidade do dynamo, parada
súbita, etc., e evitará que a bateria se descarregue
sobre o mesmo, fazendo-o funccionar como motor ;
2.° Um corta-circuifo fusível bi-polar, para impedir todo accidenteproveniente de um curto-circuito;
3.° Um indicador do sentido da corrente;
4.° Um amperemctro,pars observação da intensidade da corrente tanto durante a carga como a descarga ;
5.° Um reductor, permittindo pôr ou retirar um
certo numero de elementos no circuito de carga ou descarga de uma bateria.
Outros detalhes serão dados no paragrapho a
seguir.

§ 3° — Carga z descarga dos accumuladores
Uma bateria de accumuladores em carga, o que se
fará geralmente com uma machina dynamo-electrica,
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comporta-se exactamente como um receptor electrochimico, isto é, possue uma força electromotriz inversa, E, por conseqüência, para que a carga tenha
logar, é necessário que a força electromotriz E do
gerador seja superior de uma certa quantidade da força
contra-electromotriz da bateria E'.
A intensidade da corrente de carga será então
1=

sendo R a resistência total do circuito.
A primeira carga que recebe uma bateria deve
durar 24 horas e a força electromotriz de cada accumulador deverá attingir 2,5 volts.
Os principaes característicos do limite de carga
são:
á) o densimetro marcando 1,22 ;
6) cor leitosa e desprendimento franco de bolhas
de hydrogeno ;
c) as placas positivas, que a principio tinham uma
cor de chocolate, apresentam uma cor negra ;
d) a forca electromotriz de cada elemento attinge
a 2,5 volts;
e} o areometro Baumé indica 22°.
Durante a carga ha duas sortes de phenomenos importantes que se produzem e que exigem attenção
do electricista:
1°, a força electromotriz nos elementos vai sempre
augmentando ;
2°, a resistência interna dos elementos vai sempre
diminuindo.
Em certos typos de accumuladores esses effeitos se
compensam e a intensidade da corrente de carga se
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mantém constante; no caso contrario, um rheostato
auxiliar, o mesmo da excitação do dynamo, regularisaráa intensidade de carga.
Na carga os pólos do gerador são ligados respectivamente aos da bateria, podendo ser feita a carga de
duas fôrmas difíerentes :
A) a potencial constante e intensidade variável ;
B) a intensidade constante e potencial variável.
Cada um dos methodos apresenta suas vantagens
e seus inconvenientes : o primeiro, apresenta a vantagem de produzir a carga com uma regularidade quasi
automática, pois a intensidade da corrente, diminuindo
gradualmente á medida que a forca contra-electromotriz augmenta, haverá um momento em que o
disjunctor automático funcciona para cortar o circuito,
e a carga estará terminada.
O segundo methodo convém principalmente aos
accumuladores de fraca resistência interna (Tudor,
Prisca, Tribelkarm), mas exige uma maior vigilância,
pois é necessário muitas vezes a manobra do reductor.
Sob um aspecto geral apresentamos, finalmente, os
seguintes- dados relativos á intensidade da corrente
de carga e difíerenca de potencial, que poderão ser
ütilisados, desde que não acompanhe o accumulador
instrucções do fabricante.
A intensidade da corrente será de 0,75 ampòre por
kílogramma de placa, e a differença de potencial será de
2,5 volts por elemento; assim para carga de uma bateria de 20 accumuladores em tensão, de seis ki logrammas de placas cada elemento, teriamos:
J = 0,75 x 6 = 4,5 ampères
B = 2,50 X 20 — 50 volts

Na occasião de fechar o circuito ha certas precauções
a tomar: com o dynamo de excitação compound deve-se
temer uma inversão de pólos do dynamo; é conveniente, pois, sempre que for possível, empregar os
dynamos em derivação, em que esse accidente não se
pôde produzir.
Descarga dos accumuladores — Na descarga evitar-se-ha sempre pôr as placas em curto circuito e
considera-se a mesma terminada, desde que a força
electromotriz de cada elemento desce a 1,8 volts, ultrapassando esse limite inferior, arrisca-se o electricista
a sacrificar o accumulador.
Depois de cada descarga completa ou parcial, é
necessário proceder-se a uma nova carga no mais
breve prazo possível, que será, no máximo, de 24
horas entre o fim da descarga e o começo da nova
carga.
Os phenomenos da carga e da descarga são perfeitamente detalhados em diagrammas, e sobre o assumpto indicamos ao leitor os trabalhos do eminente
professor de Monfiore, o Sr. Eric Gerard, pois aqui perturbariam o molde destas—-Notas™.

§ 4o—Constantes de um accumulador
Capacidade útil — Designa-se sob este nome a
quantidade de electricidade em ampères-horas, que um
accumulador pôde fornecer durante a descarga, tendo a
mesma por limite superior o ponto de partida 2,5 volts
e por limite inferior e ponto terminal i,-8 volts.
SSS6

9
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Para um mesrno accumulador essa capacidade útil
depende da duração da descarga e é tanto mais fraca
quanto esta duração. é mais curta e por conseqüência
quanto o regimen da descarga é mais elevado.
Como a capacidade de um accumulador é proporcional á sua superfície ou ainda ao peso das placas,
podemos exprimir, a capacidade útil por kilogramma
de placa ; nos accumuladores gênero Faure esta capacidade varia de 9 á 13 ampères-horas e para os de gênero
Plante de 7 á 1 1 ampéres-horas .
Rendimento em quantidade - - Esta constante
caracterisa em um accumulador a relação entre a quantidade de elcctricidade debitada durante a descarga e a
que recebeu durante a carga .
Este rendimento varia de 80 a 90 % e para o
verificar carrega-se o accumulador, mantendo constante a intensidade da corrente com auxilio de um rheostato ; a quantidade de electricidade absorvida será
dada por
Q = Jí
isto é, I obtido pela leitura do amperemetro e t, a
duração da carga, expressa em horas.
Ter-se-ha assim o numero de ampères-horas absorvido, procedendo da mesma fôrma durante a descarga,
teríamos a quantidade Q', a relação entre as duas:
Q

'
~Q~

Analogamente a energia disponível por kilogramma de placa é o producto da força electromotriz média da descarga expressa em volts pela capacidade
útil expressa em kilogramma de placa.
Rendimento em energia — E' a relação entre a
energia utilisada durante a descarga do accumulador
e a consumida durante a carga.
Si a forca elcetromotriz de um accumulador
fosse a mesma quer durante a carga, quer durante a
descarga, este rendimento seria igual ao rendimento
em quantidade ; mas como o accumulador restitue a
energia electrica sob uma força electromotriz mais
fraca que aquella sob a qual se o carrega, o rendimento
em energia é sempre menor que o rendimento em
quantidade, isto é, cerca de 75 a 85 %.
Potência de um accumulador — Essa constante
expressa em watts ou oolt-ampères é igual ao producto
da força electromotriz média do accumulador, na
descarga, pela intensidade da corrente que fornece
em regimen normal, expressa em ampères.
Isto é :
As potências de um kilogrammetro por segundo,
de um cavallo-vapor e de um kilo-watt valem respectivamente :
9,81 watts, 736 watts, 1.000 watts, logo:
Tjrr

R

ficaria determinada,
Energia disponível — A energia disponível na
descarga expressa em watts-horas é o producto da
força electromotriz média da descarga expressa em
volts p§J$ capacidade útil. expressa em ampères-horas.

p —

/âlogrammetros por seyundos

P =- - •

cavallo-vapor

p

EI

=iooo

kil

°-watt
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§ S — Conservação dos accumuladores
Independente dos cuidados particulares que cada
constructor tem obrigação de fornecer no momento
da acquisição de uma bateria de accumuladores,
ha certas prescripcões de ordem geral que se
applicam a todos os typos e que syntheticamente
passamos a expor :
a) carregar os accumuladores sempre que as
exigências do serviço tenham feito descer a 1,8 a
forca electromotriz de cada elemento ;
6) si se pretende dar descanco a uma bateria é
indispensável, entretanto, alimental-a quinzenalmente, para evitar a sul falação das placas;
c) cobrir cada elemento com uma placa de vidro afim de diminuir a evaporação e obstar as projecções de liquido por occasião dos desprendimentos
gazosos ;
ei) manter o liquido sempre em nivel superior
ao das placas pela addição de água acidulada ;
e) em caso de reparo, evitar o mais possível
o contacto das placas negativas com o ar, pois que se
aqueceriam rapidamente, em virtude da oxydação
enérgica do chumbo, e desta fôrma pois, dever-se-ha
sempre mergulhar as placas negativas em um vaso
cheio de água distillada;
/) manter sempre os accumuladores limpos e ao
abrigo de poeiras ;
g) manter os recipientes e seus supportes tão seccos quanto possivel, enxugal-os logo que se note o
tnenor traço de hunudade;
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K) verificar freqüentemente a bateria, elemento por
elemento, com um voltmetro industrial, dividido em
décimos de volt e cuja divisão máxima seja 4 volts;
i) vistoriar os elementos cuidadosamente para
verificar o bom isolamento das placas entre si;
j) convém semestralmente desmontar a bateria,
lavar cuidadosamente por immersão em água distillada as placas e analogamente os vasos ;
/e) observar a densidade do electrolyte afim de
mantel-a no gráo já precedentemente citado;
O as connexões, bornes, placas de ligação, etc.
deverão ser conservados limpos e perfeitamente justos
para evitar aquecimentos;
m) quando se delibera retirar uma bateria do
serviço, deve-se carregar completamente a bateria e
depois a desmontar; as placas negativas serão conservadas nos recipientes contendo água pura, e as placas positivas em um local secco.
Resta-nos, finalmente, indicar alguns conselhos
seguidos pelos electricistas e operários que dirigem
grandes installações de accumuladores, relativos á
saúde e vida do pessoal, conselhos que na progressista Franca estão traduzidos em lettra de lei e são
affixados em todos os ateliers e usinas.
Assim :
a) os operários deverão usar uma veste de lã que
só será empregada na offlcina nas horas de trabalho ;
6) é interdicto aos operários levar bebidas e
comestíveis para os ateliers ;
c) o operário ou electricista que deixa o serviço,
após a mudança da veste deverá lavar cuidadosamente as mãos, o rosto e a boca.
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Esses conselhos são indispensáveis para resguardo dos inconvenientes de trabalhos com o chumbo,
bem como com ácidos.
finalmente, devemos accrescentar que é útil á boa
conservação e funccionamento de uma instai lação de
accumuladores, a existência na sala das machinas de
dous quadros:
a) indicando o regimen de carga e descarga,
assim como o valor médio e máximo da força electromotriz da corrente de carga, a densidade que
deve ter o electrolyte, em uma palavra todas as indicações úteis que precedentemente citámos quanto
á conservação;
b) dando um schema da installacão e as indicações necessárias para effectuar as diversas manobras, quer na carga, quer na descarga.

Unidades electricas praticas
TABELLAS

Unidadss electricas praticas
Os valores das unidades electricas absolutas
G. G. S., não satisfazendo infelizmente aos casos de
medidas industriaes em sua generalidade, pois que não
se acham em uma relação conveniente com as grandezas que se encontram na pratica, deu opportunidad6
a que a Associação Britannica suggerisse um novo
systema de Unidades praticas, múltiplos e sub-multiplos decimaesdas unidades C. G. S. e que sendo ratificadas nos Congressos Internacionaes de Electricistas»
de Pariz, em 1881 e 1889, cada uma unidade recebeu
um nome especial, e nessas unidades são hoje graduados os multiplos.apparelhos de medidas, usados na
industria electrica.^
Unidade de resistência — Ohm internacional — é a
resistência offerecida por uma columna de mercúrio
de 106,3 centímetros de comprimento, l millimetro
quadrado de secção, tendo uma massa de 14,4521
grammas e na temperatura 0°; vale IO9 unidades
G. G. S. e o múltiplo mais empregado é o mcga-ohm
que vale l. 000.000 de ohms.
Os apparelhos graduados nessa unidade pratica
e destinados a medidas de resistência são os — Ohmetros — cujos typos mais usados são os dos Srs. Ducretet e Carpentier.
Unidade de intensidade—Ampère internacional—
é a intensidade da corrente, capaz de, atravessando uma
solução de azotato de prata, depor em l segundo sobre
o cathode 0,001118 grammas de prata; vale IO"1 unidade G. G. S.
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Os apparelhos graduados nessa unidade pratica e
destinados a medidas da intensidade da corrente, são os
— Ampèremetros — cujos typos industriaes mais empregados são os de Deprez & Carpentier e Thomson.
Unidade de força electromotriz — Volt internacional—qi\& é a força electromotriz que mantém uma corrente tendo intensidade de l ampère em um conductor
cuja resistência iguala l ohm; valo 10' unidades C. G. S.
Os apparelhos graduados nessa unidade pratica
e destinados a medida de differença potencial são os
Volt-métres, sendo os typos industriaes mais em
uso os dos Srs.Deprez & Carpentier, Thomson, etc.
Unidade de quantidade—Coulomb internacional—
que é a quantidade de electricidade debitada por uma
corrente de l ampère internacional em l segundo;
o coulomb vale 10~~l unidades C. G. S.
Na medida da quantidade emprega-se também
freqüentemente a unidade pratica ampère-hora, que
vale 3.600 coulombs ; os apparelhos graduados nessas
unidades praticas são os — Contadores dfí electricidade ou Coulomb-metros — destinados a medida da
quantidade da electricidade consumida, sendo typos
muito em pregados os de Aron, Edison, Elihu Thomson.
Unidade de capacidade — Farad internacional —
que ó a capacidade de um condensador carregado ao
potencial de l volt internacional com l coulomb in"
ternacional, vale 10~9 unidades G. G. S. de capacidade;
tem um sub-multiplo muito empregado, o micro-farad
internacional, que vale 10""" f arad internacional.
Unidade de trabalho electrico — Joule internacional
— que eqüivale á energia caloriflca despendida em um
conductor cujas extremidades apresentam a differença

de potencial de um volt durante a passagem de um
coulomb ou, ainda, o trabalho dispendido em um se"
gundo por l ohm internacional atravessado por uma
corrente de 1 ampère internacional; vale 10' unidades
C. G. S. de trabalho ou IO7 ergs.
Uma outra unidade pratica muito empregada é o
watt-hora ( w . h.), cujo valor é igual ao trabalho
effectuado durante uma hora por um volt-ampère;
0 joule vale ainda 0,102 kilogrammetro, donde ;
\ kilogrammetro = g-^ = 9,81 joules.
Os apparelhos destinados á medida do trabalho
electrico são os contadores de energia, também conhecidos por Joules-metros ou Watt-hora-meíros, os typos
mais industriaes são os de Siemens, Aron, etc.
Unidade de potência olectrica — Watt internacional — que é aj potência capaz de produzir l joule
por segundo, vale 10' unidades de potência do systema C. G. S.; tem dous múltiplos freqüentemente
empregados, o hecto-watt (h. w.) e okilo-watt(\i. w.).
l watt = l joule por segundo = 0,102 kgm: s.
d'onde
1 kgm. por ,seg. =õ~jõ2 joulo P°r
= 9,81 watts.

se

£-

ou

watts =

o como o cavai lo- vapor = 75 kgm. por segundo:
l c. v. = 75 kgm:s X 9,81 watts = 736 watts.
Reciprocamente:
l watt = ^ c. v. = 0,00136 c. v.
l kilowatt = 0,00136 X 1000= 1,36 c. v.
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TA.BEUL.A. A
Transformando kilowatts em cavallos-vapor e viceversa :
TRANSFORMAÇÕES DB KW EM C.V.

Numero
de kilowatts

0,736

1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30
40
50
75
100

TRANSFORMAÇÕES DE C. V. EM KW

Numero
correspondente
de cavallos

Numero
de cavallos

Numero
correspondente
de kilowatts

1
1,36
2,04
2,71
3,40
4,07
4,75
5,43
6,11
6,79
747
8,15
8,83
9,51
10,19
10,87
11,55
12,23
12,91
13,59
14,27
14,95
16,30
17,66
19,02
20,38
21,74
23,10
24,40
25,82
27,17
28,53
29,89
31,25
32,61
33,97
40,76
54,35
67,94
101,91
135,87

1
1,5
2
2.5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,511
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30
40
50
75
100

0,736
1,104
1,472
1,840
2,208
2,576
2,944
3,312
3,680
4,043
4,416
4,784
5,152
5,520
5,888
6,256
6,624
6,992
7,360
7,728
8,096
8,832
9,568
10,304
11,040
11,776
12,512
13,248
13,984
14,720
15,456
16,192
16,928
17,664
18,400
22,080
29,440
36,800
55,200
73,600

B

Fornecendo respectivamente a resistência em
ohms de um flo de um metro de comprimento e
l mm2 de secção :
RESISTÊNCIA EM
OHMS

Aço . . .
Alumínio. .
Cobre. . .
Chumbo . .
Estanho . .
Ferro. . .
Latão. . .
Meaillechart
Mercúrio. .
Nickel .
Nickelina .
Ouro . . .
Platina . .
Prata. . .
Zinco. . .

0,010

0,029
0,016
0,196
0,134
0,098
0,082
0,212 á 0,230
0,904
0,130
0.342
0,021
0,094
0,0152
0,057
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Fornecendo respectivamente, para um conductor
de cobre :
Densidade por mm2

r>

S

Diâmetro

Secção

em mm

em wm*

0,5
u,o
1,5
2

25
3
3,5

4

4,5
5
5,5
6
6,5
7
7.5
8
8,5
'9
9,5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,20
0,79
1,77
8,14
4,91
7,07
9,62
12,57
15,90
19,63
23,76
28,27
33,18
38,48
44.18
50,27
56,75
63,62
70,88
78,54
95,03
113,10
132,73
153,94
176,72
201,06
226, 98
254,47
283,53
314.16
346,36
380,13
415,48
452,39
490,87
530,93
572,56
015,75
660,52
706,86

I*
1 amp. j 2 amp. j 3 amp. Peso do cobre
por metro
por metro de
comprimento
em Klogs.
I

B
Resistência
em o/tms

0,0891
0,0223
0,00990
0,00557
0,00357
0,00248
0,00182
0,00139
0,00110
0,000831
0,000737
0,000619
0,000527
0,0004.5
0,000396
0,000348
0,000308
0,0002-5
0,000217
0,000223
0,001)184
0,000455
0,000132
0,0 0114
0,0000990
0, 0001)870
0,0000771
0,0000688
0,0000617
0,0000557
0,0000505
0,0000460
0,0000421
0,0001)387
0,0000357
0,0000330
0,0000308
0,0000284
0,0000265
0,0000248

Corrente em ampêres

0,2
0,8
18
3,1
4,9
7,1
9,6
13
16
20
24
28
33
38
44
50
57
64
71
79
95
113
133
154
177
201
227
254
284
314 346
380
415
452
491
531
573
616
661
707

0,4
16

3',S

6,3
9,8
14
19
25
32
39
48
57
66
77
88
101
113
127
142
157
190
226
265
308
353
402
454
509
567
628
693
760
831
905
982
1062
1145
1232
1321
1414

0,6
2,4
5,3
94
15
21
29
38
48
59
71
85
100
115
133
151
170
191
213
236
285
339
398
462
530
603
681
763
851
942
1039
1140
1246
1357
1473
1593
1718
1847
1982
2121

0,00175
0,00702
0,0158
0,0281
0,0439
0,0632
0,0860
0,112
0,142
0,176
0 212
0,253
0,297
0,344
0,395
0,449
0,507
0,569
0,634
0,702
0,850
1,011
1,187
1,378
1,580
1,797
2,029
2,275
2,535
2,809
3,097
3,398
3,714
4,044
4,388
4,746
5,119
5,505
5,905
6,319

Fornecendo respectivamente para um 'corta-circuito:
D I Â M E T R O DO
DIÂMETRO A
FIO DE COBRE
DAR AO FIO [INTENSIDADE MÁSKCÇAO KM MM2
A PKOTEGKR
F U S Í V E L EM XIMA ADMITTIDA
EM AMPÈRES
EM MM.
MM.

1

0,78

0,8

3

1,5

1,80

1,3

7

2

3,10

1,5

12

3

7,10

2,5

25

4

12,60

3,5

35

5

19,60

6,0

55

E

Fornecendo para carvões de lâmpada de arco ou
de projector electrico :
DIÂMETRO EM RESISTÊNCIA EM DIÂMETRO EM RESISTÊNCIA EM
MILLIMETROS
011MS A 0"
MILLIMETROS
OHMS A 0°

1

50.000

8

0,781

2

12.500

10

0,500

3

5.550

12

0,348

4

2.126

15

0,222

5

2.000

18

0,154

6

1.390

20

0,125
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G

DIAM ETRO
INTENSIDADE INTENSIDADE
DOS C A.RVÕES
L U M I N O S A DA CORRENTE
EM
EM VELAS
EM AMPÈRES
MILLI11ETROS

COMPRIMENTO
DO ARCO
EM
MILUMETROS

Fornecendo respectivamente para uma lâmpada
de arco voltaico:

400

800
1200

4
6

12

15

V
9

2
2

•d

MO
DIFFERENÇA
P 0 T X N C IAL
NOS PÓLOS
EM VOLTS

10

INTENSIDADE DA CORRENTE EM AMPKRES SOB

11

WATTS
CONSUMIDOS

SF

H 1

50 YOltS

8

0,55

5

o «<
|
ii
-

65 mlts 100 volta 110 rol t « 150 velts

g & ">
S So
rt

" SM

3 ti
K
H

•

O

o

_

,-—*t^>» •—•

(+)

Fornecendo para uma lâmpada á incandescenci»
no vácuo :

37—38

38-40

0,53

0,35

0,33

35,0

17,9

1,05

0,S3

0,55

0,50

0,3S

53,0

11, S

25

1,70

1,30

0,86

0,73

0,5f

88,0

7,3

1,70

1,10

1,00

0,73

1ÍO,0

5,7

2,30

1,50

-

1,00

150,0

Í,S

4,10

1,70

—

270,0

2,3

17

10

3

1800

10

19

11

3—4

41—43

50

2400

12,5

20

12

3-4

'42—45

100

3200

15

21

12

4

4000

20

22

13

4—5

6000

30

26

22

5

8000

40

6

10500

50

7—8

13000

60

8-9

16000

70

9—10

20000

80

10—11

30000

100

11-12

43—48

22,8

16

10

8

40—41

27,5

32

—

—
—
—

—

—

H

45—50

Fornecendo para uma lâmpada á incandesconda de
16 velas, a diminuição de intensidade luminosa com a
vida da lâmpada:
NUMERO DE HORAS
DE
FUNCCIONAMENTO

INTENSIDADE
EM VELAS

0

16,0

200

15,5

400

15,0

600

14,4

800

13,4

1000

11,5
1U ._

