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CAPÍTULO 3 - Materiais e métodos

Neste Capítulo, apresenta-se o procedimento experimental adotado, a saber, as
condições de ensaio, os equipamentos utilizados, as características das amostras de
ensaio (materiais metálicos, óleos e abrasivo) e os procedimentos para os ensaios de
deslizamento.

3.1

Condições de ensaio

Com o objetivo de investigar a influência das variáveis carregamento,
movimento relativo, contaminação e aditivação, no desempenho da lubrificação em um
contato com geometria simples, o procedimento experimental constituiu na realização
de ensaios de deslizamento em um equipamento laboratorial. Foram utilizadas duas
condições de movimento relativo entre as superfícies do par deslizante (oscilatório, ou
alternado, e rotativo), duas condições de carregamento mecânico (um mais moderado e
um mais severo), e duas variações de lubrificante (condição de contaminação por
abrasivo e condição de aditivação). O contaminante utilizado foi o abrasivo SiO2; os
óleos lubrificantes foram um óleo básico sem aditivação (o Vítrea 100, da Shell) e outro
com aditivos anti-desgaste e de extrema pressão (o EGF 100-PS, da BR
Distribuidora)18.
Ensaios preliminares foram realizados para verificar a viabilidade da realização
de ensaios com duas geometrias de contato diferentes (esfera-plano e plano-plano).
Porém, nos ensaios com contato plano-plano, observou-se uma dificuldade quanto à
repetitibilidade da área nominal de contato, pois era visto que, no tempo determinado de
ensaio, o contato ocorria sempre localizado em uma pequena região das superfícies, que
não se mantinha igual em todos os ensaios. Dessa forma, optou-se somente pela
geometria de contato esfera-plano.

18

Um segundo óleo básico não aditivado (OB 100, da BR Distribuidora) também foi utilizado
apenas para alguns ensaios preliminares, com o objetivo de comparar resultados com o óleo Vítrea 100.
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Após algumas observações de caráter geral com os ensaios preliminares, ficaram
estabelecidas ao todo 16 condições a serem estudadas, apresentadas na Tabela 3-1. Os
ensaios foram repetidos pelo menos três vezes para a maioria das condições.

Tabela 3-1:
No.

Quadro-resumo com as 16 condições estudadas.

Tipo de
movimento

Tipo de
carregamento

Contaminação

Aditivação

1

rotativo

Mo

S

S

DD SA

2

rotativo

Mo

S

C

DD CA

3

rotativo

Mo

C

S

DDc SA

4

rotativo

Mo

C

C

DDc CA

5

rotativo

Se

S

S

D SA

6

rotativo

Se

S

C

D CA

7

rotativo

Se

C

S

Dc SA

8

rotativo

Se

C

C

Dc CA

9

alternado

Mo

S

S

PP SA

10

alternado

Mo

S

C

PP CA

11

alternado

Mo

C

S

PPc SA

12

alternado

Mo

C

C

PPc CA

13

alternado

Se

S

S

P SA

14

alternado

Se

S

C

P CA

15

alternado

Se

C

S

Pc SA

16

alternado

Se

C

C

Pc CA

S: sem
Mo: mais moderado
CA: com aditivo

3.2

C: com
Se: mais severo
SA: sem aditivo

Código do
ensaio

índice c: contaminado

Equipamentos

Para os ensaios de deslizamento, foi utilizado um tribômetro modelo TE67, de
fabricação Plint&Partners, do Departamento de Engenharia Mecânica da EPUSP.
Foram utilizados dois dispositivos do equipamento: o dispositivo para ensaios com
movimento rotativo, ou pino-sobre-disco (codificação: D), e o dispositivo para ensaios
com movimento alternado, ou pino-sobre-placa (codificação: P). As configurações
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geométricas correspondentes aos dispositivos estão mostradas esquematicamente na
Figura 3-1.

Ensaios

Carga aplicada

Carga aplicada

Ensaios
DD – D – DDc – Dc

PP – P – PPc – Pc

PINO

PINO

deslizamento

DISCO

TRILHA
PLACA
(A) Pino-sobre-placa

Figura 3-1:

(B) Pino-sobre-disco

Configuração geométrica dos dispositivos utilizados para os
ensaios.

Em ambos os dispositivos, o sistema de aplicação da carga normal sobre o pino
foi pneumático. Além disso, ambos os dispositivos possuem um recipiente, dentro do
qual o contra-corpo (disco ou placa) é fixo, de maneira que o contato entre pino e
contra-corpo ocorra imerso em um banho líquido. Ambos os recipientes do contra-corpo
possuem resistências elétricas na sua região inferior que permitem a realização de
aquecimento do banho.
A cinemática do movimento oscilatório (dos ensaios pino-sobre-placa – P e PP)
pode ser relacionada ao movimento rotativo (dos ensaios pino-sobre-disco – D e DD)
segundo a Eq. 3-1.
v = 2 . π . f . R . sen (θ
θ)

Eq. 3-1

Onde:
v:

velocidade de rotação da haste motora do disco [m/s]

f : rotação do disco (ou freqüência de oscilação da placa) [Hz]
R: raio da trilha sobre o disco (ou ½ comprimento da trilha sobre a placa) [m]
θ: ângulo do movimento circular do pino em relação à trilha circular no movimento
rotativo [rad]
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Dessa forma, a velocidade relativa máxima (V) no movimento alternado ocorre
no ponto médio da trilha, sendo de V = 2.π
π.f.R. A velocidade média pode ser calculada
integrando a Eq. 3-1 de 0 a 180 º e obtendo a resposta mostrada na Eq. 3-2.
=

Vmed

1
π

π

∫0

2 . π .f .R . sen θ d θ = 4 .f . R

Eq. 3-2

A Figura 3-2 mostra a trilha formada no ensaio pino-sobre-placa e um esquema
da evolução das correspondentes velocidades relativas que ocorrem durante o
movimento de deslizamento do contato.

Contato deslizante pino-placa

Trilha formada no ensaio
pino-sobre-placa
Movimento rotativo
equivalente no ensaio
pino-sobre-disco

R
v = 2.π
π.f.R.senθ
θ = V relativa

θ

V = max(v) = 2.π
π.f.R

v
θ
V

v [m/s]

variaçao de v ao longo de um ciclo nos
ensaios P e PP

Figura 3-2:

0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

Ensaio PP

Ensaio P

Esquema para visualização da relação do movimento rotativo com
o movimento alternado. Observação da variação da velocidade
relativa no ensaio P e PP, obtida com base na Eq. 3-1.
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Em termos do monitoramento de dados, o equipamento de ensaio possui um
sistema com sensores para monitoramento e controle da:
-

Carga aplicada: LOAD [N],

-

Rotação do disco: SPEED [rpm] e

-

Temperatura de ensaio, no caso, do banho de óleo: T1, PLATE T1 [ºC].
Há sensores também para o monitoramento da:

-

Força resistiva na extremidade do pino que surge devido ao deslizamento,
denominada força de atrito: FRICTION [N],

-

Deslocamento vertical do pino: WEAR [µm] e

-

Potencial de contato: CONPOT [mV].
O potencial de contato pode ser entendido como o inverso da resistência de

contato e representa uma indicação da condutividade elétrica da interface entre pino e
placa/disco. Segundo HUTCHINGS (1992), o monitoramento contínuo da resistência de
contato elétrica pode conter informações quanto à espessura de óxido ou, em situações
de lubrificação elastohidrodinâmica, do filme de lubrificante. Alguns autores utilizam a
informação da resistência elétrica do contato para avaliar o desempenho de aditivos
anti-desgaste na formação de filmes protetivos [SO et al., 1993]. No equipamento, os
valores limites, em torno de 0 mV e 45 mV, indicam respectivamente passagem total de
corrente elétrica (circuito fechado) e isolamento elétrico (circuito aberto).
Os valores indicados pelos sensores podem ser armazenados em arquivos de
dados. Nos ensaios realizados, os dados foram adquiridos a cada 10 segundos.
A Figura 3-3 mostra esquematicamente o conjunto mecânico, com o
posicionamento das células de carga e do sensor de deslocamento vertical do pino.
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Carga normal

Eixo do mancal vertical

Célula de medição da carga
normal (LOAD)

Carga

Sensor de posição (WEAR)
Haste

Haste

Suporte

Suporte
Suporte de fixação cônico
Suporte de fixação cilíndrico
Pino

Suporte
cônico

Célula de
medição do
atrito
(FRICTION)
Pino

Direção da força mecânica
resistiva na extremidade do
pino

Cuba com óleo
Disco (ou placa)

(A) vista frontal em corte

Figura 3-3:

(B) vista em perspectiva

Esquema de parte do conjunto mecânico do equipamento de
ensaio, com visualização do posicionamento das células de carga e
do sensor de deslocamento vertical do pino.

Além do tribômetro utilizado para os ensaios de deslizamento, outros
equipamentos foram utilizados para a caracterização dos materiais e das superfícies:
•

Metalografia das amostras: equipamentos (cortadeira Isomet 4000, embutideira,
lixadeira, politriz, soluções químicas para ataque, microscópio óptico) dos
Deptos. de Engenharia Mecânica e de Engenharia Metalúrgica e Materiais da
EPUSP.

•

Análise de composição química dos materiais, no Laboratório de Caracterização
Tecnológica do Depto. de Engenharia de Minas e de Petróleo da EPUSP;

•

Dureza das amostras metálicas: durômetro Buehler, do Depto. de Engenharia
Mecânica da EPUSP;

•

Perfis das amostras metálicas: perfilômetro Perthometer Concept 6.2 Mahr, da
empresa Mahle Metal Leve S.A.;

•

Rugosidade das amostras metálicas: rugosímetro mecânico Kosaka, do Depto. de
Engenharia Mecânica da EPUSP;

•

Superfície das amostras metálicas: microscópio óptico Olimpus e microscópio
eletrônico de varredura (MEV) Philips, dos Deptos. de Engenharia Mecânica e
de Engenharia Metalúrgica e Materiais da EPUSP, respectivamente;
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•

Análise do óleo por espectrometria óptica de 19 elementos, TAN19 e ferrografia
quantitativa e analítica20: com equipamentos da empresa Tribolab;

•

Viscosidade cinemática do óleo: com equipamento da empresa Tribolab;

•

Massa do abrasivo: balança analítica Metler Toledo AB204 (0,0001 g), do
Depto. de Engenharia Mecânica da EPUSP.

Foram realizadas no Centro de Pesquisas da Petrobrás - RJ (CENPES) algumas
caracterizações relativas aos óleos e partículas presentes:
•

Filtragem em membrana de 8 µm das partículas presentes em algumas das
amostras dos óleos ensaiados, através de sucção auxiliada por vácuo e lavagem
com n-heptano;

•

Ferrografia direta em algumas das amostras dos óleos ensaiados, com o
equipamento Direct Reading Ferrograph DRIII, para obtenção das quantidades
relativas de partículas maiores e menores que 5 µm. O óleo, dissolvido no
solvente tetracloroetileno, passa por um tubo de vidro transparente sobre o qual
incidem transversalmente dois feixes ópticos. O campo magnético criado por um
ímã permanente faz com que as partículas precipitem no interior do tubo na
região dos feixes, bloqueando-os parcialmente. Duas regiões deste tubo são
iluminadas de baixo para cima por uma fonte de luz controlada. A sombra
formada pelas partículas que se depositam no tubo é observada por fotocélulas
ligadas ao circuito microprocessado. As partículas se precipitam de forma
ordenada por tamanho. O tubo precipitador é divido em duas regiões onde se
encontram as partículas maiores que 5 µm, chamadas Grandes (Large = L) e
menores ou iguais a 5 µm, chamadas Pequenas (Small = S). As fotocélulas
transformam a variação da intensidade da luz em índices que são tanto maiores
quanto maior for a quantidade de partículas precipitadas.

•

Espectroscopia na região do infravermelho, com o equipamento Perkin Elmer
Spectrum One. O óleo a ser analisado é preparado de forma a se obter uma
lâmina de óleo com espessura controlada (de 0,1 mm no caso) confinada em
cristais de sais (NaCl) que tem uma faixa de transmissão de comprimentos de
onda de 40.000 a 625 cm-1. Um feixe de luz no comprimento do infravermelho
incide sobre a lâmina de óleo e é obtido o espectro referente à transmitância
originada das vibrações características representativas dos grupos químicos
funcionais presentes na amostra. Os espectros são obtidos na faixa de
comprimentos de onda de 4.000 até 600 cm-1.

19

TAN: “Total Acid Number”, ou número de acidez total, fornece uma indicação da
concentração de ácidos na substância analisada.
20

Uma descrição detalhada dos procedimentos dessas análises encontra-se na apostila da
empresa Tribolab, obtida da página eletrônica www.tribolab.com.br, em abril/2002.
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A Figura 3-4 mostra fotografias típicas21 de cada um dos elementos encontrados
na ferrografia analítica.

esfoliação

abrasão

laminares

óxido vermelho

Ref.: Apostila Tribolab
(www.tribolab.com.br)
Magnificação: não
informado
gel
polímero de fricção
corrosão
Esfoliação: partículas de 5 a 15 µm, geradas sem contato mecânico, apenas pela força tangencial
transmitida pelo filme de óleo. Abrasão: partículas semelhantes a cavacos.

Figura 3-4:

3.3

Fotos microscópicas típicas de representação das morfologias
observadas na análise ferrográfica de amostras de óleo.

Materiais metálicos

As amostras metálicas utilizadas nos ensaios constituíram-se de pinos, como
corpos-de-prova, e discos e placas, como contra-corpos. O objetivo principal na escolha
dos materiais foi a necessidade de um par de materiais mecanicamente resistente, para
que as alterações no material dos corpos fossem minimizadas nos ensaios.
O material utilizado para os pinos foi o aço para rolamento AISI-SAE 52100,
cuja composição química22 está apresentada na Tabela 3-2. Nota-se que o valor medido
do elemento silício foi muito maior que o nominal e foi detectado presença de alumínio.

21

22

Obtido da página eletrônica www.tribolab.com.br (abril/02)

Para a confirmação da composição nominal apresentada, uma análise semi-quantitativa por
fluorescência de raios-X foi realizada no Laboratório de Caracterização Tecnológica do Depto. de
Engenharia de Minas e de Petróleo da EPUSP. Devido ao tamanho da amostra, foi possível a detecção de
apenas alguns elementos no material AISI 52100, como mostrado na Tabela 3-2.
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Composição química nominal e medida do aço AISI-SAE 52100.

composição

C

Mn

P

S

Si

Cr

Mo

Al

Nominal (%)

0,98 a
1,10

0,25 a
0,45

0,0025

0,0025

0,15 a
0,35

1,30 a
1,60

-

-

Medida (%)

NM

0,25

ND

ND

1,19

1,39

0,08

0,21

Obs.:

Composição nominal conf. http://www.gerdau.com.br/produtos/acos/manual/composicao_5.htm
Os valores medidos foram obtidos por fluorescência de raios-X, no Laboratório de Caracterização
Tecnológica do Depto. de Engenharia de Minas e de Petróleo da EPUSP.
NM: não medido; ND: não detectado

O diâmetro dos pinos foi de 3 mm, com comprimento de 23,8 mm, e a
extremidade usinada na forma de calota. Os pinos foram cedidos pela empresa INA
Brasil Ltda., sendo a geometria dos mesmos, bem como o acabamento superficial e o
tratamento térmico, idênticos à constituição final dos elementos rolantes de rolamentos
de agulhas (código NRA23) fabricados pela referida empresa.
A Figura 3-5 mostra a micrografia obtida no microscópio óptico de uma amostra
de material retirado de uma agulha. Nota-se uma estrutura muito fina e homogênea.
Para a identificação da estrutura, a mesma amostra foi observada em microscópio
eletrônico de varredura (MEV). A Figura 3-6 mostra a micrografia, onde é possível
notar uma microestrutura martensítica fina com carbonetos, típica desse aço. A dureza
medida do material foi de 63 ± 0 HRC (25 kg, 6 medidas).

20 µm

Figura 3-5:

23

Microestrutura do material dos pinos (aço AISI 52100), observada
em microscópio óptico, 500x. Ataque Nital 3%. Nota-se uma
estrutura homogênea (martensítica) muito fina.

Catálogo BR019, Rolamentos de agulhas INA, Rolamentos Schaeffler do Brasil, 1998.
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Microestrutura do material dos pinos (aço AISI 52100), ataque
Nital 3%, observada em MEV, imagem de elétrons
retroespalhados. Nota-se uma microestrutura martensítica fina e
presença de carbonetos.

A geometria da extremidade do pino na forma de calota foi medida com o
perfilômetro Mahr, da empresa Mahle. Essa é a região efetivamente utilizada nos
ensaios. O valor médio (de 6 medidas) do raio da extremidade da calota é de
5,5 ± 0,3 mm. A Figura 3-7 mostra um dos perfis medidos.

[mm]

Extremidade: calota

[mm]

Figura 3-7:

Calota esférica da extremidade do pino medida com um
perfilômetro.

A Figura 3-8 mostra o topo da superfície da extremidade do pino. Notam-se
pontos pretos, indicando a presença de microcrateras.
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20 µm

Observação por microscópio óptico da superfície da extremidade
arredondada do pino, sem ataque, 100x (esquerda) e 500x
(direita). Nota-se a presença de microcrateras.

A rugosidade Ra (altura média de asperezas) da superfície do pino foi medida
com o rugosímetro Kosaka, que permite a aquisição e/ou a impressão de perfis de
superfícies em dois tipos de escala, com e sem filtragem da ondulação (“waviness”). Os
perfis de rugosidade são obtidos utilizando a filtragem da ondulação.
A rugosidade da superfície da extremidade do pino fornecida pelo rugosímetro
foi de Ra = 0,51 ± 0,05 µm (com comprimento de medição = 1,25 mm). Um perfil de
rugosidade está mostrado na Figura 3-9. Nota-se uma morfologia com presença de
vales, que devem estar relacionados às microcrateras observadas.

2
[um]

1

Ra = 0,477 µm (fornecido pelo rugosímetro)

0
-1
-2

Figura 3-9:

Comprimento total = 1,25 mm

Perfil de rugosidade da superfície da extremidade de um pino.

O material dos contra-corpos foi o aço AISI-SAE 8640, aço para construção
mecânica, cuja composição está mostrada na Tabela 3-3. Observa-se na composição
medida a elevada presença de níquel no disco e a presença de elementos adicionais, que
poderiam favorecer a formação de inclusões [CHIAVERINI, 1996].

Capítítulo 3 - Materiais e Métodos

Tabela 3-3:
composição

100

Composição química nominal e medida do aço AISI-SAE 8640.
C

Nominal (%) 0,38
a
0,43

Mn

P

S

Si

Ni

Cr

Mo

Al

Na

Cl

K

Cu

0,75
a
1,00

0,03

0,04

0,15
a
0,35

0,40
a
0,70

0,40
a
0,60

0,15
a
0,25

-

-

-

-

-

Medida no
disco (%)

NM

0,87

0,07

0,09

0,44

2,19

0,95

0,22

0,11

0,41

0,09

0,01

0,05

Medida na
placa (%)

NM

0,98

0,06

0,06

0,42

0,51

0,61

0,13

0,20

0,37

0,17

0,07

ND

Obs.: O aço AISI-SAE 8640 é designado como aço Ni-Cr-Mo [CHIAVERINI (1996)]. O níquel aumenta a resistência à oxidação
e à corrosão, o limite de ruptura e a tenacidade; o cromo aumenta a resistência ao desgaste e à alta temperatura; o molibdênio
aumenta a dureza a quente, melhora a resistência à corrosão e a penetração da têmpera.
Composição nominal conf. http://www.gerdau.com.br/produtos/acos/manual/composicao_5.htm
Os valores medidos foram obtidos por fluorescência de raios-X, no Laboratório de Caracterização Tecnológica do Depto. de
Engenharia de Minas e de Petróleo da EPUSP.
NM: não medido; ND: não detectado

O material AISI-SAE 8640 foi adquirido na forma de barra cilíndrica e chata da
empresa Açoespecial. A usinagem das placas e dos discos foi realizada pela empresa
Jaguaré Protótipos, que também providenciou o tratamento térmico de têmpera e
revenimento24. A dureza do material após o tratamento térmico foi de 48 ± 1 HRC. A
Figura 3-10 mostra uma micrografia observada no microscópio óptico de uma amostra
de material retirada de uma das placas.

20 µm

Figura 3-10:

24

Observação por microscópio óptico da microestrutura do material
das placas (aço SAE 8640), 500x. Ataque Nital 3%. Nota-se uma
estrutura martensítica fina.

A têmpera foi realizada a 880 ºC durante 1,5 h com resfriamento em óleo a 50 ºC. O
revenimento foi realizado a 310 ºC durante 1,5 h resfriado ao ar.
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Nota-se pela Figura 3-10 uma microestrutura martensítica. Algumas outras
regiões analisadas mostraram a presença de inclusões. A Figura 3-11 mostra a presença
de sulfeto, que a análise química por EDAX indicou com sendo sulfeto de manganês.

sulfeto

Figura 3-11:

Observação por microscópio óptico da microestrutura do material
das placas (aço SAE 8640), 200x. Ataque Nital 3%. Região com
sulfeto.

A característica martensítica da microestrutura foi claramente confirmada na
observação em MEV com maior aumento, tanto na micrografia da placa, como do disco
(vide Figura 3-12).

Disco

Figura 3-12:

Placa

Microestrutura do material SAE 8640 das placas e dos discos,
ataque Nital 3%, observada em MEV, imagem por elétrons
retroespalhados. Nota-se a mesma estrutura, tipicamente
martensítica, em ambas as micrografias.

Os discos foram usinados com 75 mm de diâmetro e 8 mm de espessura e as
placas com 58 mm x 38 mm x 4 mm. O acabamento superficial das amostras, também
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providenciado pela empresa Jaguaré Protótipos, foi realizado por processo de retificação
por rebolo na forma de copo, conforme o esquema apresentado na Figura 3-13.

Trilha de ensaio

Placa

Disco

Figura 3-13:

Esquema para visualização do direcionamento do acabamento
superficial nas amostras de discos e placas (indicado pelo
tracejado).

O acabamento resultante das superfícies do disco e da placa, observado por
microscópio óptico, está mostrado na Figura 3-14. Nota-se que a direção das linhas do
acabamento no disco é mais aleatória que na placa.

100 µm

DISCO

Direção do deslizamento do pino

Figura 3-14:

PLACA

100 µm

Direção do deslizamento do pino

Superfícies de um disco e de uma placa, observadas por
microscópio óptico (100x).

A Figura 3-15 mostra o perfil de rugosidade de uma placa medida na direção do
deslizamento do pino. Nota-se que o valor da rugosidade Ra (fornecido pelo
rugosímetro) da placa foi cerca de 100% maior que o do pino. Além disso, nota-se uma
diferença na morfologia das asperezas do acabamento dessa amostra, comparado com o
acabamento do pino.
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Ra = 1,174 µm (fornecido pelo rugosímetro)

10 µm

Comprimento total de medição: 2,25 mm

0,2 mm

Figura 3-15:

Perfil de rugosidade da superfície de uma placa, na direção do
deslizamento.

O tratamento térmico e o acabamento das amostras foi solicitado à empresa
Jaguaré Protótipos em dois períodos distintos, o que gerou dois conjuntos, ou “lotes” de
amostras do material SAE 8640. Para verificar a existência de diferenças entre os dois
lotes, foram realizadas análises em algumas amostras dos dois lotes. Foram comparadas
a microestrutura, a dureza e a rugosidade. Não foram notadas diferenças na dureza, bem
como na microestrutura. Quanto à rugosidade (medida na direção do deslizamento do
pino), notou-se que os valores de Ra (vide Tabela 3-4), foram diferentes nos dois lotes
de amostras, principalmente nos discos. Uma observação adicional é quanto à elevada
dispersão de Ra, visto pelos valores do desvio-padrão.

Tabela 3-4:

Valores da rugosidade Ra das superfícies dos contra-corpos,
medidas na direção do deslizamento.
Lote
1
2

Diferença média |lote1-lote 2|, µm (%)

Ra do disco, µm
0,5 ± 0,1
0,8 ± 0,2
0,3 (60%)

Ra da placa, µm
1,2 ± 0,1
1,4 ± 0,3
0,2 (17%)

Nota-se que a diferença na rugosidade em função do lote é maior para os discos,
de 60%. Nas placas, a diferença de 17% não foi significativa25. Por outro lado, nota-se
que há uma diferença entre a rugosidade das placas e dos discos, ainda maior que a
diferença entre o lote 1 e lote 2. A Tabela 3-5 mostra que a diferença entre a rugosidade

25

A análise estatística pelo método da comparação de várias médias mostrou que não existe
diferença significativa entre os dois lotes de rugosidade das placas, com nível de significância de 5%. O
método é descrito por COSTA NETO (1977).
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média dos discos e da placas é de 100%. A Tabela 3-6 mostra a rugosidade média
equivalente do par de amostras, calculada com os valores de Ra.

Tabela 3-5:

Valores da rugosidade Ra das superfícies dos contra-corpos,
considerando a média dos dois lotes.

Ra médio do disco, µm

Ra médio da placa, µm

Diferença média |disco-placa|, µm (%)

0,65

1,3

0,65 (100%)

Tabela 3-6:

Valores da rugosidade média equivalente do par de amostras,
σ = (σ
σ12 + σ22)1/2

lote

σ do sistema pino-disco [µm]

σ do sistema pino-placa [µm]

lote 1

0,51

1,21

lote 2

0,81

1,41

média

0,66

1,31

Obs.: σi = Rai, onde Ra1 = Rapino e Ra2 = Racontra-corpo, conforme Tabela 3-4

Valores do parâmetro de rugosidade Sm (distância média entre asperezas),
obtidos das medições em discos e placas dos dois lotes, estão mostrados na Tabela 3-7.
Nota-se que, em termos desse parâmetro, os valores diferem em média de 10% entre os
lotes e, considerando os desvios, são praticamente iguais entre si.

Tabela 3-7:

Valores da distância média entre asperezas, Sm, das superfícies
dos contra-corpos, medidas na direção do deslizamento do ensaio.
Lote
1
2

Sm do disco, µm
76 ±17
84 ± 17

Sm da placa, µm
75 ± 8
85 ± 12
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Óleos lubrificantes

Em relação aos materiais utilizados como lubrificantes nos ensaios, foram
selecionados inicialmente dois tipos de óleo, um com aditivos anti-desgaste de extrema
pressão e outro isento de aditivos dessa natureza.
Para o estudo da influência da aditivação no desempenho da lubrificação, havia
necessidade de óleos de mesma base e com índices de viscosidade similares. Optou-se
inicialmente pelos óleos minerais parafínicos EGF 100-PS e OB 100, ambos com índice
de viscosidade (IV) 100, comercializados pela BR Distribuidora. Ambos os óleos são
normalmente recomendados para lubrificação de engrenagens industriais e são
compostos de hidrocarbonetos constituídos de alcanos e cicloalcanos, com alguma
presença de aromáticos26.
O óleo EGF 100-PS é o que apresenta aditivos anti-desgaste (compostos de
enxofre e fósforo) em sua composição. Os aditivos presentes também lhe dão
características de desempenho em condições de extrema pressão. A aditivação
representa menos de 3% do óleo em massa e é composta de alquil fosfato, frações de
petróleo e de ácidos graxos sulfurados com propriedades anticorrosiva, antiferrugem,
antioxidante, antidesgaste, de extrema pressão e antiespumante (do tipo silicone)26.
O óleo OB 100 é um óleo isento de aditivos anti-desgaste e seria utilizado para
os ensaios da condição não aditivada. Entretanto, devido à dificuldade inicial na
obtenção do óleo OB 100, optou-se por substituí-lo por um óleo similar, ou seja,
também de base mineral parafínica, com IV 100 e isento de aditivação. Foi selecionado
o óleo Vítrea 100, do fabricante Shell, que é conhecido como não aditivado. Esse óleo
foi adotado para os ensaios da condição não aditivada. Para a verificação da
similaridade no desempenho da lubrificação no ensaio com óleo Vítrea 100 e OB 100,
foram realizados alguns ensaios com o óleo OB 100, adicionais ao planejamento inicial.
A viscosidade cinemática e o número de acidez total, TAN, dos óleos
lubrificantes selecionados, estão apresentados na Tabela 3-8.

26

Catálogo Petrobrás Distribuidora S/A, Série Lubrificantes - Volume 1 – Rev. 01 - Abril/2000
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Viscosidade cinemática, índice de viscosidade e TAN dos óleos
selecionados para os ensaios27.
Viscosidade
cinemática
2
[mm /s]

ÓLEO

Número de
acidez total

Índice de
viscosidade

TAN
[mgKOH/g]

Codificação
utilizada nos
ensaios

40 ºC

100 ºC

Vítrea 100

99

11

99

0,03

SA

EGF 100-PS

109

12

92

0,43

CA

OB 100

100

11

90

0,03

SA BR

Dos três óleos, o EGF 100-PS é o que apresenta aditivos anti-desgaste
(compostos de enxofre e fósforo) em sua composição. O caráter mais ácido mostrado
pelo maior valor do TAN deve estar relacionado à presença dos aditivos. A Tabela 3-9
mostra os elementos detectados nos óleos na análise por espectrometria de emissão
óptica, que confirma a presença do elemento fósforo no óleo EGF 100-PS.

Tabela 3-9:

Elementos detectados, em unidades de µg/g, na análise
espectrométrica dos óleos selecionados para os ensaios28.
ÓLEO (codificação)

Si

Ca

P

Zn

Vítrea 100 (SA)

-

-

2

-

EGF 100-PS (CA)

-

3

354

1

OB 100 (SA BR)

1

2

-

-

Os três óleos foram analisados por espectrometria na região do infravermelho,
para a verificação dos principais grupos químicos e da aditivação. A Figura 3-16 mostra
os espectros de transmitância na região do infravermelho obtidos para os três óleos
selecionados. A maior absorção ocorrida na faixa por volta 1.600 cm-1 até 600 cm-1 é
relacionada à característica parafínica dos óleos.

27

28

Valores obtidos pelas análises realizadas pela empresa Tribolab.

Valores obtidos pelas análises realizadas pela empresa Tribolab. Esse tipo de análise permite a
detecção de até 19 elementos químicos, porém não permite a detecção do elemento enxofre.

Capítítulo 3 - Materiais e Métodos

107

68,1
65
60
2031,00

55
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1646,12
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651,66

35
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1605,34

25
20
1112,91
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1158,16

893,18
964,70
814,99
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2727,83
1440,39

1378,66

5

722,07

0,0
4000,0

3600

OB 100

Figura 3-16:

3200

2800

2400

2000

Vitrea 100

1800
cm-1

1600

1400

1200

1000

800

600,0

EGF 100-PS

Espectros de transmitância na região do infravermelho obtidos
para os três óleos selecionados para os ensaios.

Nota-se pela Figura que, nos três espectros, houve picos de absorção próximo a
2.900, 1.450, 1.380 e 740 cm-1, que correspondem a absorções devido a vibrações por
estiramento ou deformação de grupos funcionais C-H e C-C de alcanos. Já a absorção
na faixa de 1.600 cm-1, menor que as descritas acima, é característica de anéis
aromáticos [MURADIAN, 1980].
Os três espectros também mostram um achatamento do espectro na faixa de
1.400 a 700 cm-1, que corresponde à faixa característica de absorção para óleos de base
parafínica. Observa-se que as maiores diferenciações entre os óleos aditivados e não
aditivados ocorrem nesta faixa. O espectro do óleo EGF 100-PS apresenta diferenças
em relação aos óleos neutros, especialmente pela presença de um pico de absorção
distinto dos demais óleos, nas faixas de 1.200 a 1.050 cm-1, característica do grupo C=S,
de 1.080 a 1.000 cm-1, do grupo S=O, e de 700 a 590 cm-1, do grupo C-S [MURADIAN,
1980]. Grupos funcionais com fósforo estariam na faixa de 1.250 a 950 cm-1 para o
grupo P-H e de 800 a 650 cm-1 para o grupo P=S, porém estes não aparecem, o que
pode ser devido à baixa energia de absorção característica desses grupos [MURADIAN,
1980]. Um outro pico de absorção aparece próximo a 1.640 cm-1 somente no espectro
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do óleo aditivado, que, segundo MURADIAN (1980), é referente ao estiramento do
grupo C=O ou C=C.

3.5

Abrasivo

O material utilizado como contaminante abrasivo adicionado ao lubrificante foi
o quartzo (SiO2), que tem uma dureza por volta de 1.000 HV. O abrasivo foi produzido
pela empresa de mineração Santa Rosa Ltda. O material foi recebido na forma de pó, já
caracterizado quanto ao tamanho das partículas29. O histograma dos tamanhos revela
que o tamanho médio esteve em torno de 15 µm e que a dispersão foi elevada (vide
Figura 3-17).

Diâmetro partícula

Figura 3-17:

Histograma da distribuição do tamanho de partículas do material
quartzo utilizado como abrasivo na forma de pó.

A Figura 3-18 mostra partículas do pó, observadas por microscópio óptico. A
Figura 3-19 mostra, com maior ampliação, partículas observadas por MEV, onde é
possível notar a forma geométrica com angulosidades.

29

A caracterização do tamanho das partículas foi efetuada pelo Laboratório de Caracterização de
Tecnológica do Depto. de Engenharia de Minas e de Petróleo da EPUSP, arquivo 406/01, 23/05/2001.
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Figura 3-18:

Partículas do pó abrasivo a ser utilizado nos ensaios com
lubrificante contaminado, observadas por microscópio óptico
(500x).

Figura 3-19:

Partículas do pó abrasivo a ser utilizado nos ensaios com
lubrificante contaminado, observadas por MEV, imagem de
elétrons secundários.

O procedimento de mistura e homogeneização do pó abrasivo com o óleo
lubrificante consistiu em agitação da mistura por ultra-som, seguida de mistura manual
com espátula de vidro para homogeneização final. A mistura foi considerada
homogênea, tomando como base a visualização de uma característica opaca adquirida
pelo óleo, que era originalmente translúcido. Esse procedimento era repetido
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previamente ao início de cada ensaio. Previamente à mistura do abrasivo no óleo, o
mesmo foi submetido a um fluxo de ar quente, para a retirada da umidade remanescente
do armazenamento. A concentração utilizada foi de 0,5 mg/ml em todos os ensaios com
lubrificante contaminado. O efeito visual de opacidade adquirido pelo óleo, após a
mistura e homogeneização do abrasivo, pode ser visto na Figura 3-20.

Com abrasivo

Figura 3-20:

3.6

Sem abrasivo

Aparência do óleo com e sem abrasivo.

Procedimentos para os ensaios de deslizamento

Os ensaios foram realizados mantendo o contato do par de amostras metálicas
imerso em um banho de óleo lubrificante. A quantidade média de óleo utilizado em
cada ensaio foi de 10 ml para os ensaios com movimento alternado e 100 ml para os
ensaios rotativos. As amostras metálicas eram previamente limpas com álcool e
algodão, para a retirada do óleo protetivo com o qual as amostras eram armazenadas e,
em seguida, eram secas com fluxo de ar quente.
Para todos os ensaios, a umidade do ar ambiente foi mantida entre 40% e 45%,
utilizando desumidificadores.
Cada ensaio compreendeu uma etapa prévia de 1.200 s (0,33 h) para o
aquecimento (realizado no modo rampa) do banho de óleo, sem carregamento externo,
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, mantida

constante durante o tempo restante do ensaio.
A duração total em condição sob carregamento foi de 50.000 ciclos completos,
ou seja, 50.000 voltas completas do pino sobre o disco nos ensaios D e DD e 100.000
passagens do pino sobre a placa nos ensaios P e PP.
Para os ensaios, foram selecionadas duas condições de severidade, ou níveis de
carregamento mecânico, determinados pela relação dos valores da carga normal e da
velocidade de ensaio. O nível mais moderado (designado como Mo), refere-se aos
ensaios com códigos PP e DD. O nível mais severo (designado como Se), refere-se aos
ensaios com códigos P e D.
Para a obtenção dos dois níveis de carregamento, efetuou-se uma série de
ensaios preliminares, com o objetivo de verificar a condição física do ensaio. Um
aspecto crítico foi observado no estudo da velocidade de ensaio e do raio da trilha (e do
curso, no movimento oscilatório): verificou-se que, dependendo da velocidade de ensaio
e do raio, a manutenção da imersão total do contato deslizante no banho de óleo,
durante todo o tempo do ensaio, ficava prejudicada. Nos ensaios rotativos, o ponto
crítico foi a ação centrífuga sofrida pelo fluido; já nos ensaios oscilatórios, o aspecto
crítico esteve relacionado à ação de espalhamento lateral. Procurou-se ajustar também a
velocidade tangencial dos ensaios rotativos igual à velocidade máxima de deslizamento
dos ensaios oscilatórios. Devido a essas considerações, a condição de carregamento P-V
(pressão-velocidade) nos ensaios PP e DD resultaram diferentes entre si, bem como
entre as condições P e D.
A Tabela 3-10 mostra as condições de carregamento selecionadas para os
ensaios. Para evidenciar a diferença do carregamento nos dois níveis selecionados, a
pressão máxima de Hertz, PHmáx, foi calculada, segundo a expressão para o contato
elástico esfera-plano, descrito por CZICHOS (1992), tomando as cargas normais de
80 N e de 283 N e um raio de 5 mm do topo da calota na extremidade do pino. A
equação da pressão máxima PHmáx do contato esfera-plano hertziano é dada pela

30

O procedimento de ensaio com essa temperatura de ensaio já foi utilizado em trabalhos
anteriores [MARU, 1998; MARU e SINATORA, 2001].
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Eq. 3-3. A pressão nominal, PHnom, foi calculada, considerando as cargas normais, de
80 N e 283 N, aplicadas na área de raio a, este definido pela Eq. 3-4.

Tabela 3-10:

Quadro-resumo com as condições de ensaio utilizadas.

Ensa
io

Carga
W, N

a,
mm

PHmáx,
MPa

PHnom,
MPa

Rotação, Tempo,
rpm (Hz)
h

DD

80

0,14

2.019

1.299

184 (3,1)

PP

80

0,14

2.019

1.299

D

283

0,20

3.078

P

283

0,20

3.078

Raio
trilha,
mm

Veloc.
média,
m/s

Distância,
m

4,5

22

0,42

6.912

250 (4,2)

3,3

16 (*)

0,27

3.200

2.252

184 (3,1)

4,5

11

0,21

3.456

2.252

250 (4,2)

3,3

8 (*)

0,13

1.600

Obs.: D; DD: ensaios rotativos; P, PP: ensaios oscilatórios.
(*) Esse valor refere-se à ½ ampl
itude da trilha nos ensaios oscilatórios.

PHmáx = 0,918 [W / (D / E’)2]1/3

Eq. 3-3

Onde:
W: carga normal [N]
E’: módulo elástico reduzido do contato de Hertz [Pa], onde
1/E’ = (1-ν12)/E1+(1-ν22)/E2 com νi = coeficiente de Poisson e Ei = módulo elástico
[Pa] do material das duas superfícies (i = 1..2) em contato
D: diâmetro da extremidade (calota esférica) do pino [m]

a = 0,721 (W . D / E’)1/3

Eq. 3-4

Vale ressaltar que o cálculo da pressão elástica de Hertz através da Eq. 3-3
fornece apenas uma indicação do carregamento atuante, uma vez que esse cálculo se
aplica numa situação estática de carregamento. Em uma situação de deslizamento real,
os valores se modificam devido ao desgaste, que provoca alteração da área de contato.
Além disso, a localização das tensões mecânicas na região do contato se modifica,
devido à existência da força tangencial ocasionada pelo atrito entre os corpos, sabendose que, quanto maior o atrito, maior a modificação em relação à condição estática.
Especialmente a tensão de cisalhamento máxima, que normalmente é localizada a uma
certa profundidade na sub-superfície no contato estático, passa a ser mais superficial à
medida em que aumenta o atrito entre os corpos (SEELY e SMITH, 1963).
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Para efeito ilustrativo das condições de ensaio selecionadas, utilizou-se o
diagrama IRG, de transição de regimes de lubrificação para sistemas deslizantes com
contatos não conformes em banho de óleo e temperatura constante, descrito por GEE,
BEGELINGER e SALOMON (1984). O diagrama está mostrado na Figura 3-21,
juntamente com as condições utilizadas nos ensaios do presente estudo. No diagrama
esquemático, nota-se que todas as condições estiveram na faixa do regime de
lubrificação mista, com valores esperados do coeficiente de atrito na faixa de 0,05 a
0,10.

Limítrofe

W [N]
µ : 0,25-0,45 Õ
0,10-0,15

2000

1500

Não lubrificado
µ : 0,35-0,45

1000
Misto

500

µ : 0,05-0,10

283
80

0,001

0,01

0,1
0,13 0,21 0,27
P
D
PP

Figura 3-21:

1
0,42
DD

10

V [mm/s]

Diagrama de lubrificação de GEE, BEGELINGER, SALOMON
(1984) com as condições de ensaio utilizadas.

