
 

  Número do documento:: 041782 revisão 3 

 
 
 

Especificação do produto 
 
 
 

 
Câmara Móvel para Remoção de Bomba  

 
MBDC5 

 
 

 
 

 

Rev. No: 1 2 3 4 5 

Data: 2006-07-17 2008-02-29 2008-04-25  
Rev. order No.   



MBDC5                                                                                                               Especificação do produto 

 2008-04-25 1 

Índice de conteúdo  

1      INFORMAÇÃO GERAL............................................................................................................................2 

2      VISÃO GERAL DO SISTEMA .................................................................................................................3 
2.1 DESENHO DE DIMENSÕES.......................................................................................................................3 
2.2 PEÇAS PRINCIPAIS .................................................................................................................................3 
2.3 ESTRUTURA DE PROTEÇÃO CONTRA FRAGMENTOS.................................................................................3 
2.4 CESTA DE BOMBA ..................................................................................................................................3 
2.5 DISPOSITIVO DE CARREGAMENTO ..........................................................................................................3 
2.6 REBOQUE ..............................................................................................................................................4 

3 CARACTERÍSTICAS ................................................................................................................................5 
3.1 CAPACIDADE DE EXPLOSÃO ..................................................................................................................5 
3.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS....................................................................................................................5 

3.2.1 Peso..................................................................................................................................................5 
3.2.2 Dimensões ........................................................................................................................................5 
3.2.3 Peso máximo do objeto de ser carregado.........................................................................................5 
3.2.4 Conexões elétricas (Dispositivo de carregamento) ..........................................................................5 

3.3 CAMADA PROTETORA ............................................................................................................................5 
3.4 MANUTENÇÃO ........................................................................................................................................6 
3.5 CONDIÇÕES AMBIENTAIS ........................................................................................................................6 

3.5.1 Alta temperatura ...............................................................................................................................6 
3.5.2 Baixa temperatura ............................................................................................................................6 
3.5.3 Umidade ............................................................................................................................................6 

4 PROVIDÊNCIAS DE GARANTIA DE QUALIDADE ...........................................................................7 
4.1 GERAL.....................................................................................................................................................7 
4.2 TESTE DE ACEITAÇÃO DA FÁBRICA ..........................................................................................................7 
4.3 TESTE DINÂMICO  (OPCIONAL).................................................................................................................7 

 



MBDC5                                                                                                               Especificação do produto  

 2008-04-25 2 

 
1 Informação Geral 

A Câmara Móvel para Remoção de Bomba DYNASAFE – MBDC5 - é uma estrutura media  
com a capacidade de prender fragmentos de uma explosão e no mesmo tempo supressar a onda 
de choque até uma certa extensão.
 
A capacidade de explosão é uma detonação de um equivalente de 5 kg TNT. 
 
A câmara é montada sobre um reboque. O MBDC é projetado para transporte de um objeto suspeito
de um lugar para outro. 
 
Carregando e descarregando do MBDC pode ser realizado pelo meio de controle remoto por um 
dispositivo de carregamento (guindaste com uma cesta de bomba) ou por um robô. 
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2 Visão geral do sistema 

2.1 Desenho de dimensões 

Número do desenho 043568 
 
 

2.2 Peças principais 

A Câmara Móvel para Remoção de Bomba – MBDC5 - é composto de: 
• Estrutura de proteção contra fragmentos 
• Cesta de bomba 
• Dispositivo de carregamento 
• Reboque

 
 

2.3 Estrutura de proteção contra fragmentos  

Componentes principais: 
• Esfera
• Sistema de suporte
• Chassi com dispositivo de montagem 

 
A esfera possui aberturas circulares no fundo e no topo.  Uma placa de proteção contra estilhaços 
e de supressão de explosão tampa a abertura no fundo para razão a prevenir danos ao reboque na 
detonação. A placa de proteção contra estilhaços e de supressão de explosão cobrindo o fundo  
também reduz o risco de ricochetes de fragmentos a partir da superfície do chão e redução da onda  
de choque refletida no nível do chão.  
 
O sistema de suporte possui um sistema de amortecimento integrado especialmente projetado para 
inhibir danos a estrutura do reboque e rodas. O projeto do sistema de suporte é importante desde 
uma falha na estrutura do reboque causada por uma detonação durante o transporte precisa ser  
evitada em razão de evitar danos ao ambiente, como outras pessoas e outras participantes no transito. 
 
A estrutura é feita de aço estrutural especial de alta resistência. 
 
 

2.4 Cesta de bomba  

O objeto suspeito é colocado na cesta de bomba cilíndrica dentro da estrutura de proteção contra 
fragmentos. 
 

2.5 Dispositivo de carregamento

Componentes principais: 
• Guindaste elétrico com 
• Cesta de bomba 
• Paínel do operador. O paínel é equipado com um cabo de 25 m para o operador ficar  

posicionado no lugar seguro enquanto carregando a câmara.
• Caixa de bateria com baterias  
• Carregador de bateria 
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2.6 Reboque 

O reboque é do tipo de eixo duplo com sistema de freagem. O sistema reboque cumpre as diretivas  
aplicáveis da União Europeia.
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3 Características 

3.1 Capacidade de explosão  

Capacidade máxima de explosão                                    equivalente  de 5 kg TNT
 
 

3.2 Características físicas 

3.2.1 Peso 

Câmara de remoção de bomba                                                                      1260 kg 
Dispositivo de carregamento      120 kg  
Reboque   810 kg 
 
 
3.2.2 Dimensões 

Cãmara de remoção de bomba 
Diãmetro 1160 mm 
Cesta de bomba Ø690 mm 
 
Reboque 
Comprimento                                                                                           4350 mm 
Largura 2110 mm 
Altura (sem dispositivo de carregamento)                                               1600 mm 
Altura (durante carregamento)                                                                 2640 mm
Altura (dispositivo decarregamento em descanse)                                   2000 mm
 
 
3.2.3 Peso máximo do objeto a ser carregado  

Peso máximo do objeto a ser carregado 50 kg 
 
 
3.2.4 Conexões elétricas (dispositivo de carregamento) 

Força elétrica                                                                                   24V DC, 16A
Conversor/carregador de bateria 110-230V AC, 50/60 Hz, 10A 
 
 

3.3 Camada protetora 

A proteção contra corrosão resistirá uso operacional normal por no mínimo 2 anos.
 
O exterior do  MBDC5 e parte interna da vasilhame de contenção de explosão será pintado com
uma cobertura protetora de dois componentes de cor branca (RAL9002). 
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3.4 Manutenção 

O  MBDC5 deve ser submetido inspeção e manutençaõ regularmente para evitar malfunções. 
 

• Manutenção diária 
o Carregar baterias
o Inspeção visual

 
• Manutenção anual 

o    Inspeção visual
o Lubrificação 

 
 

3.5 Condições ambientais 

3.5.1 Alta temperatura  

Durante operação                       +45°C 
Durante armazengem e transporte +50°C 
 
3.5.2 Baixa temperatura

Durante operao, armazengem e transporte -40°C 
 
3.5.3 Umidade  

Durante operação, armazengem e transporte                1% a 99.9%
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4   Providências de garantia de qualidade 

4.1 Geral 

As providências da garantia de qualidade serão desempenhadas de acordo com o manual 
de qualidade da DYNASAFE.
 
 

4.2   Teste de aceitação da fábrica 

As funções do  MBDC 5 sero testados e verificados no teste de aceitação da fábrica (FAT) 
antes da entrega. Os resultados serão registrados no relatório FAT e serão entregue junto ao 
Certificado de Conformidade, assinado pelo pessoal-Q da DYNASAFE na entrega.
 
 

4.3   Teste dinâmico (opcional)  

A capacidade de explosão poderia ser demostrado no teste básico dinâmico  com a quantidade 
máxima de explosivos especificada para a unidade. Demais unidades produzidos podem ser 
testadas em frequências definidas.  
O teste ser realizado por um parte terceiro independente. 


