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Partículas de desgaste

Amostras de óleos ensaiados na condição rotativa com maior carregamento
foram filtradas através de uma membrana de filtro com porosidade controlada no
tamanho de 8 µm
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. As membranas com as partículas retidas foram observadas pelo

microscópio óptico e pelo MEV. Nas Figuras a seguir, é possível identificar diferenças
nas morfologias em função da aditivação.
A Figura D-1 mostra partículas originadas de um ensaio rotativo com óleo sem
aditivo (ensaio D7) e a Figura D-2, do ensaio rotativo com óleo aditivado (ensaio D4).
As partículas geradas no ensaio com óleo não aditivado (Figura D-1) tiveram
aspecto de desgaste severo, observado pela morfologias oxidadas e disformes, além de
partículas semelhantes a cavacos. Os tamanhos e formas observados são indicativos da
ocorrência de desgaste severo [HUTCHINGS, 1992 e outros]. Vale lembrar que, nos
ensaios em que essas partículas foram produzidas, não foram encontradas evidências de
rompimento de filme que levassem a uma lubrificação limítrofe como descrito na
literatura [GEE, BEGELINGER e SALOMON, 1984], porém foi notada a ocorrência de
picos nas curvas de atrito.

“cavaco”
Partícula oxidada

Figura D-1:

Partículas da amostra de óleo utilizado no ensaio D7 (SA).

Já das partículas geradas no ensaio com óleo aditivado (Figura D-2), notou-se
que a sua quantidade foi maior, permitindo a visualização de regiões com grandes
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aglomerações no filtro, e apresentaram em sua maioria a morfologia de lâminas. Esse
tipo de morfologia é típico do desgaste na fase de assentamento das superfícies no
deslizamento lubrificado [NEALE, 1997].

Figura D-2:

Partículas da amostra de óleo utilizado no ensaio D4 (CA).

Essas mesmas membranas com as partículas retidas foram observadas no MEV.
As partículas encontradas estão mostradas na Figura D-3 (do ensaio com óleo aditivado)
e na Figura D-4 (do ensaio com óleo não aditivado). A membrana de papel de filtro com
as partículas foi revestida com ouro para providenciar o contato elétrico necessário.
Ambas as Figuras confirmam os aspectos morfológicos constatados com
microscópio óptico. Além disso, o aspecto quebradiço de uma das partículas vistas na
Figura D-3 revela que a partícula do ensaio com óleo aditivado é relativamente fina.
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Figura D-3:

Partículas filtradas da amostra de óleo utilizado no ensaio D4
(CA), observação em MEV.

Por outro lado, a Figura D-4 mostra que as partículas do ensaio com óleo não
aditivado possuem camadas deformadas. A Figura D-5 ilustra o tipo de espectro obtido
por EDAX dessas partículas, onde notam-se a presença dos elementos Fe e O.
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“cavaco”

A

Camada deformada

Figura D-4:

Partículas filtradas da amostra de óleo utilizado no ensaio D7
(SA). Análise química revelou presença de Fe e O na região A.

Figura D-5:

Espectro obtido por EDAX de uma partícula de desgaste gerada
no ensaio D7 (região “A”).

Uma observação a ser considerada sobre os resultados de análise do óleo e de
filtragem é quanto ao procedimento de coleta das amostras de óleo após os ensaios. As
amostras eram coletadas imediatamente após cada ensaio, ainda quente, para um
vasilhame plástico. Ou seja, o óleo ainda quente era vertido para o recipiente por
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gravidade. Com esse procedimento, era possível observar que muitas das partículas
ficavam impregnadas na superfície da amostra metálica e que, portanto, não estão
consideradas nos resultados das análises mostradas acima.
A Figura D-6 mostra amostras de placa e de disco no instante imediatamente
posterior à coleta do óleo. É possível notar a maior quantidade de resíduo escuro
resultante do ensaio Pc SA, comparado ao ensaio P CA. Comparando as amostras de
disco e placa, nota-se a diferenciação quanto ao fluxo de resíduo de desgaste depositado
na superfície.

P9

Pc9

44 mm

Figura D-6:

Trilha após
limpeza
com
algodão

Amostras P9 (CA), Pc9 (SA) e DD5 (SA); visualização do resíduo
de desgaste depositado nas superfícies.

