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LIMA SANTIAGO, I. H. AVALIAÇÃO TRIBOLÓGICA DE UM COMPÓSITO A
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Resumo
Mancais de deslizamento polimérico são frequentemente aplicados a
sistemas de bombeamento submersos. No estado do Rio Grande do Norte, existe
uma alta demanda deste tipo de componente devido a atividades como
carcinicultura e indústria náutica. Neste contexto, o presente estudo visa a
fabricação e aplicação de buchas constituídas por PTFE + rejeito de scheelita,
investigando o comportamento tribológico deste material quando submetidos a
diferentes condições de pressão e velocidade de contato. Para isto, buchas
constituídas por esse compósito foram fabricadas por compactação a quente e
serão ensaiadas em uma bancada com controle de velocidade de rotação do eixo
e carga aplicada. Durante o ensaio, foram captados os sinais de vibração,
temperatura e nível de pressão sonora. Além disso, avaliou-se a variação
dimensional da bucha e a perda mássica da mesma com o fim de se determinar a
taxa de desgaste da bucha durante o ensaio. Por fim, foram realizadas imagens de
MEV para identificar os mecanismos de desgastes predominantes após a
realização dos ensaios.

Palavras-chave: Tribologia, Compósitos, Mancal de Deslizamento, PTFE, Rejeito
de Scheelita.
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LIMA SANTIAGO, I. H. TRIBOLOGICAL EVALUATION OF A PTFE-BASED
COMPOSITE APPLIED TO SLIDIING BEARINGS. 2017. 49 p. Masters
Dissertation (Graduate Program in Mechanical Engineering - PPGEM) – Federal
University of Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2017.

Abstract
Polymer plain bearings are often applied to submerged pumping systems.
In the state of Rio Grande do Norte, there is a high demand for this type of
component due to activities such as shrimp farming and nautical industry. In this
context, this study aims to manufacture and apply bushings composed of PTFE +
tailings of Scheelite, investigating the tribological behavior of this material when
subjected to severe test conditions (high PV pair). Then, bushings made of this
composite were manufactured by hot compaction and will be tested in a test rig with
shaft rotational speed and load control. During the tests, the signals of vibration,
temperature and sound pressure level were recorded. In addition, the dimensional
variation of the bushing and its mass loss were evaluated in order to determine the
wear rate of the specimen during the test and the payback time of the product.
Finally, SEM images will be performed to identify the predominant wear
mechanisms present after the tests.

Keywords: Tribology, Composite, Sliding Bearing, PTFE, Tailings of Scheelite.
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1 INTRODUÇÃO
O uso de elementos móveis com o intuito de facilitar o transporte de objetos
pesados iniciou-se na Antiguidade. Ao realizar construções, o povo Egípcio utilizava
troncos de árvores como apoio para os grandes blocos de pedra carregados e a eles
adicionava lubrificantes líquidos. Os primeiros mancais eram construídos com Lignum
Vitae, um tipo de madeira naturalmente oleoso. A lubrificação natural dessa madeira
auxiliava no funcionamento do sistema. Com o passar dos anos, os mancais foram
aperfeiçoados e divididos em diferentes tipos - cada um desempenhando uma função
específica; além disso, novos materiais passaram a ser utilizados em sua fabricação.
Durante a Revolução Industrial, os mancais foram fundamentais para a eficiência do
maquinário, já que uma das utilidades desses elementos é a de reduzir
significativamente o atrito entre componentes móveis. (BEARING SPECIALISTS
ASSOCIATION, 2014)
A descoberta e a criação de materiais fizeram com que o desenvolvimento de
componentes feitos a partir de novas matérias-primas ganhasse força e se
popularizasse. No caso dos materiais poliméricos, vale destacar o politetrafluoretileno
(PTFE), um polímero com propriedades industrialmente interessantes, como, por
exemplo, seu baixo coeficiente de atrito. O PTFE é muito versátil, já que suas funções
vão desde aplicações médicas e aeroespaciais, até o uso doméstico. Diante do seu
baixo coeficiente de atrito, é natural imaginar que esse polímero também poderia servir
como matéria-prima na fabricação de elementos estruturais para componentes
móveis. Entretanto, uma das desvantegens desse material é a sua baixa resistência
ao desgaste, que é um fator limitante de suas aplicações industriais. Com o intuito de
melhorar não só a taxa de desgaste, como também o desempenho geral desse
polímero, foram criados compósitos utilizando o PTFE como matriz polimérica e
diferentes materiais como carga. Alguns desses materiais, apesar de cumprirem o seu
objetivo, não são economicamente atraentes, pelo fato de não serem abundantes e
possuírem um custo elevado. Portanto, é preciso encontrar um equilíbrio entre um
compósito financeiramente viável e eficiente.
O Rio Grande do Norte (RN) possui forte atividade mineradora e detêm as
maiores reservas nacionais de scheelita, sendo um dos principais estados
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exportadores de tungstênio (DNPM, 2015). A extração de scheelita – matéria-prima
do tungstênio – produz rejeitos que não são ambientalmente sustentáveis, já que a
inexistência de aplicações para esses resíduos faz com que eles sejam descartados
no meio-ambiente, ao invés de serem reaproveitados. Apesar disso, análises da
composição do rejeito de scheelita (RS) mostraram a presença de minerais que
poderiam indicar que esse seria uma boa opção para a produção de compósitos. A
partir dessa ideia, (SOUZA, 2015) desenvolveu uma tese de doutorado investigando
o comportamento de compósitos de PTFE com adição de RS e descobriu que esse
material apresenta melhora significativa na resistência ao desgaste, quando
comparado ao PTFE puro. Por se tratar de um resíduo descartado, o RS é uma opção
economicamente viável, já que pode ser adquirido sem nenhum custo, e
ambientalmente sustentável.
Essas melhorias tornaram possível considerar o uso de um compósito a base
de PTFE na produção de mancais, através da compactação a quente. Esse seria um
procedimento de custo razoavelmente baixo, já que tanto o RS, quanto o processo de
fabricação são baratos. Além disso, é esperado que as propriedades mecânicas desse
material garantam um tempo de vida satisfatório ao mancal, caracterizando uma boa
relação de custo-benefício.
As aplicações desse tipo de mancal são extensas e podem até mesmo ser
encontradas dentro do Rio Grande do Norte. Na carcinicultura – muito presente no RN
– bombas de rotores abertos utilizam mancais de deslizamento polimérico, devido ao
ambiente de trabalho altamente corrosivo, com a presença abundante de particulado
abrasivo.
1.1 Hipótese Investigativa
A adição de 20% de rejeito de scheelita na composição de um mancal de
deslizamento de PTFE proporciona um aumento da eficiência tribológica deste
elemento de máquina em, pelo menos, uma ordem de grandeza, durante uma vida de
até 8x104 ciclos, contra aço, com energia específica de contato de 0,5 MW/m².
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1.2 Objetivo geral
O objetivo deste estudo é investigar a eficiência tribológica do compósito de
PTFE, com reforço de rejeito de scheelita, quando empregado em mancais de atrito
seco, em um regime de solicitação severo.
1.2.1 Objetivos específicos
I.

Avaliar a influência da pressão de contato e velocidade linear no
desgaste, durante o funcionamento da bucha;

II.

Verificar a diferença de perda mássica e de espessura de parede do
mancal, para as diferentes composições do corpo de prova;

III.

Determinar uma possível correlação entre a variação mássica dos
corpos de prova após os ensaios com os sinais de vibração, nível de
pressão sonora e temperatura do corpo de prova.

IV.

Identificar os mecanismos de desgaste atuantes, durante o contato do
par eixo / mancal.

V.

Verificar a influência do ensaio na textura da superfície do mancal;
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2 BIBLIOGRÁFICA
2.1 Tribologia
O funcionamento de diversos mecanismos é determinado pelo movimento
entre as superfícies dos seus respectivos pares mecânicos. Por esse motivo, o
entendimento dos fenômenos que governam a interação entre esses elementos é
essencial para a integridade do sistema. Nesta perspectiva, HUTCHINGS (1992)
define a Tribologia como a ciência e tecnologia da interação entre superfícies
submetidas a um movimento relativo, abrangendo o estudo do atrito, desgastes e
lubrificação.
O atrito é a resistência ao movimento relativo entre dois corpos. Em uma
escala micrométrica, o contato entre as irregularidades morfológicas das superfícies
resulta em uma oposição ao movimento relativo entre elas, uma vez que as asperezas
de cada superfície se comportam como obstáculos para o deslocamento da outra
(Figura 2-1). Portanto, o coeficiente de atrito (µ) representa a magnitude do atrito
oriundo do contato entre duas superfícies, de modo que o produto entre o coeficiente
de atrito (COF) e a força normal entre os corpos resulta na força de atrito inerente a
este contato.
Figura 2-1. Bloco submetido a força de atrito em resposta ao seu movimento

FONTE: Modificado de Khan Academy.

Em várias situações, um baixo COF é desejado. Durante o funcionamento de
mancais, por exemplo, uma baixa força de atrito proveniente do contato entre o eixo
e o mancal resulta em menos energia dissipada em forma de calor e ruído, fazendo
com que a operação desse sistema seja mais eficiente e tornando o ambiente de
trabalho mais agradável. Por outro lado, em algumas aplicações, um baixo coeficiente
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de atrito nem sempre é desejado. Um exemplo deste tipo de situação pode ser
encontrado no funcionamento de freios e embreagens, que possuem o princípio de
funcionamento baseado na ação do atrito entre os seus respectivos pares mecânicos.
Portanto, o coeficiente de atrito ideal é algo mutável, variando de acordo com cada
tipo de aplicação.
Além do atrito, o movimento relativo entre superfícies provoca desgaste,
danificando uma ou ambas as superfícies. Na maioria dos casos, a perda progressiva
de material leva ao aumento de folgas entre as partes móveis do sistema, redução da
precisão e aumento de vibração do conjunto, podendo, no pior dos casos, ocasionar
falha total do sistema (HUTCHINGS, 1992). É importante notar que o processo de
desgaste pode se dar de forma exponencial, ou seja, o desgaste momentâneo de um
par mecânico pode agravar ainda mais o seu desgaste futuro. Por esse motivo,
acompanhar e entender os mecanismos de desgaste que estão ocorrendo em um
determinado contato é essencial para determinar os modos de falha dos componentes
do conjunto mecânico, de modo que ações de contenção possam ser tomadas e o
desgaste ocorra de forma gradual e controlada, aumentando, assim, a vida do
sistema.
Segundo HUTCHINGS (1992), o principal método para redução do coeficiente
de atrito consiste na aplicação de lubrificantes entre o contato das superfícies,
reduzindo a interação entre as suas respectivas asperezas. Desta forma, a redução
das forças de atrito em um sistema resulta na redução da variação de entropia durante
a realização de um ciclo de operação. Os lubrificantes são encontrados na forma
líquida, sólida e gasosa, sendo que o tipo e o regime de lubrificação apropriado para
um par dependem, geralmente, das condições nas quais ele está submetido.
Entretanto, existe ainda uma classe de materiais que libera partículas com
propriedades lubrificantes durante o seu próprio desgaste, sendo esta denominada de
autolubrificante.

Um

dos

materiais

que

exibe

essa

propriedade

é

o

politetrafluoroetileno, que será apresentado na sessão a seguir.
2.2 PTFE
Em 1938, o químico Dr. Roy J. Plunkett, enquanto trabalhava com gases
relacionados aos refrigerantes Freon, acidentalmente polimerizou um sólido branco,
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que mais tarde passou a ser chamado de politetrafluoroetileno ou Teflon, como
conhecido comercialmente. Desde então, esse material vem sendo utilizado em vários
setores da indústria, como, por exemplo, nos setores bélico, automobilístico e
alimentício (FLUOROTEC, 2017).
A principal característica desse material está relacionada com o seu baixo
coeficiente de atrito. Em 1939, o Guinness Book reconheceu o PTFE como a
substância mais “escorregadia” do mundo, devido a este ter apresentado um
coeficiente de atrito dinâmico de 0,02 em um determinado experimento (CHEMOURS,
2017). Outras características do PTFE são: alta estabilidade térmica (ponto de fusão
aproximadamente 330 °C) e resistência a corrosão (Khatipov et al, 2012; Xu et al,
2014; Qu et al, 2017). Por apresentar a propriedade de auto lubrificação, este material
é ideal para aplicações tribológicas. Por esse motivo, compósitos a base de PTFE são
utilizados em mancais de deslizamento, selos mecânicos e em anéis do pistão (Song
et al, 2016 e Demirci e Düzcükoglu, 2014).
A propriedade de autolubrificação consiste no regime de lubrificação
proporcionado pelo próprio material durante o movimento relativo entre ele e um
contracorpo. A Figura 2-2 mostra como se dá esse processo durante o movimento
relativo entre o PTFE e uma superfície metálica. Inicialmente, existe uma adesão local
de partículas de PTFE oriundas do desgaste abrasivo ocasionado pelas asperezas do
contracorpo. Em seguida, uma camada de filme transferido se forma em decorrência
da continuidade da adesão do PTFE. Assim, um filme fino passa a intermediar o
contato entre as superfícies. Por fim, no steady-state, a taxa de PTFE transferido para
esse filme passa a se igualar com a taxa de material expulso entre o contato, de modo
que a espessura do filme tende a se manter constante (Toumi et al., 2017). Portanto,
a aplicação desse tipo de material é ideal para situações onde a adição de lubrificantes
não é desejada ou permitida.
Figura 2-2: Processo de autolubrificação em detrimento do desgaste do PTFE
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FONTE: Adaptado de TOUMI et al., 2017.

Apesar de apresentar as características mencionadas, o PTFE possui alta
taxa de desgaste, o que faz com o que sua utilização seja limitada, especialmente
para aplicações em condições severas com um alto par PV (produto entre a pressão
e velocidade linear). Por esse motivo, cargas, em diferentes porcentagens são
normalmente utilizadas como reforço, com o fim de melhorar a resistência ao desgaste
desse polímero. Os tipos de cargas que são adicionadas ao PTFE são: bissulfeto de
molibdênio (Conte e Igartua, 2012), fibra de vidro (Song et al, 2016), grafite (Conte e
Igartua, 2012), fibra de carbono (Conte e Igartua, 2012), e alumina (Al 2 O 3 ) (Blanchet
et al, 2010). Em 2015, Souza desenvolveu um compósito polimérico tribologicamente
eficaz, a base de PTFE reforçado com RS (rejeito de scheelita), de modo que a taxa
de desgaste foi reduzida consideravelmente, enquanto o COF pouco se alterou.
2.3 Mancais
Segundo HUTCHINGS (1992), os mancais são dispositivos que permitem o
movimento relativo entre dois elementos em uma ou duas dimensões, enquanto
restringem o deslocamento nas demais. Por serem elementos responsáveis pelo
suporte de cargas e permitirem o movimento das estruturas apoiadas, os mancais
estão presentes em praticamente qualquer mecanismo, seja ele orgânico ou
inorgânico. Pelo grau de importância que o mancal exerce no sistema no qual ele está
inserido, este elemento deve ser projetado de forma minuciosa, uma vez que a
aplicação do mancal se reflete na vida e na boa operação do sistema como um todo.
Em outras palavras, o bom funcionamento de uma máquina está intrinsecamente
relacionado com uma boa aplicação dos seus mancais, já que o uso desse elemento
de máquina em condições inapropriadas culminará prematuramente no aumento da
vibração, ruído e, dependendo da severidade de operação, falha catastrófica do
sistema. Diante dessa perspectiva, o desenvolvimento de mancais para diferentes
aplicabilidades e a avaliação de suas respectivas capacidades é um tema que vem
sendo exaustivamente estudados por tribologistas (Fernandes, 2017, Song et al.,
2016, Demirci e Düzcükoglu, 2014; Ünlü et al., 2015).
Os mancais apresentam diferentes arranjos, que divergem entre si pelo seu
funcionamento. O mancal com o arranjo mais simples é o linear, que permite o
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movimento relativo linear entre sua superfície e o elemento apoiado (Figura 2-3.a),
porém, este tipo de mancal, por apresentar uma maior taxa de desgaste, possui uma
aplicação mais restrita quando comparado aos demais. O arranjo mais utilizado em
máquinas é o mancal do tipo radial, pois este permite que o eixo que está sendo
apoiado gire, transmitido cargas radiais, sem que o mesmo se mova axialmente
(Figura 2-3.b). Por fim, temos os mancais do tipo axial (Figura 2-3.c), que se diferem
do último pelo sentido de transmissão da carga, pois, enquanto os mancais radiais
transmitem carga perpendicularmente ao eixo de rotação, os mancais axiais a
transmitem paralelamente ao eixo (HUTCHINGS, 1992).
Figura 2-3: Desenho esquemático dos diferentes tipos de mancais

FONTE: Adaptado de HUTCHINGS (1992)

Além de depender do sentido entre a aplicação da carga e do movimento entre
as superfícies do mancal e contracorpo, a escolha do tipo de mancal que deve ser
utilizado em uma determinada aplicação varia com a velocidade linear entre o par e
com a pressão de contato entre eles. Esses dois parâmetros estão diretamente
relacionados a um terceiro, que é mandatório para o funcionamento apropriado do
mancal: o coeficiente de atrito. Nos casos onde existe o movimento relativo entre o
mancal e a superfície apoiada, o COF está associado com a temperatura de operação
do mancal e, consequentemente, com a quantidade de energia dissipada durante o
movimento. Por este motivo, HUTCHINGS (1992) afirma que, tipicamente, um baixo
COF é fundamental para o prolongamento da vida de um sistema mecânico.
Em aplicações de apoio de eixo, dois grupos de mancais se destacam: os
mancais de deslizamento e os de rolamentos. Os mancais de rolamentos são
constituídos por duas pistas - a interna e a externa - e pelos rolamentos localizados
entre elas. A pista interna é fixada ao eixo apoiado, de modo que não existe
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movimento relativo entre a superfície do mancal e o contracorpo. Já nos mancais de
deslizamento, como o próprio nome sugere, o eixo desliza sobre o mancal,
ocasionando movimento relativo entre o par. Neste caso, a utilização de lubrificantes,
sólidos ou líquidos, pode se tornar uma necessidade. Por outro lado, os mancais de
deslizamento de atrito seco, também conhecidos como buchas, dispensam a
aplicação de lubrificantes.
NEALE (1995) divulgou, em seu livro, um diagrama (Figura 2-4) classificando
os limites de aplicação, para os diferentes tipos de mancais axiais, de acordo com a
carga e a velocidade angular máxima de operação, para eixos com diferentes
diâmetros. As curvas do diagrama foram construídas levando em consideração um
período de operação de 10.000 horas.
Figura 2-4: Seleção de mancais radiais pela capacidade de carga com rotação contínua
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FONTE: NEALE (1995) adaptado por FERNANDES (2017).

Na Figura 2-4, podemos observar a classificação dos limites de aplicação para
mancais hidrodinâmicos, de deslizamento polimérico, de deslizamento metálico e
rolamentos. Os mancais de atrito seco poliméricos estão representados pelas linhas
tracejadas, de modo que os seus limites de aplicação variam de acordo com o
diâmetro interno da bucha. Os polímeros que são usualmente utilizados como matriz,
para este tipo de elemento de máquina são: PTFE, PEEK (Polyether ether ketone),
Naylon

e

UHMWPE

(Ultrahigh-molecular-weight

polyethylene)

(CRAFTECH

INDUSTRIES, 2017).
Por apresentar a capacidade de autolubrificação, o PTFE vem sendo
amplamente utilizado como elemento estrutural, uma vez que dispensa a adição de
lubrificantes durante o seu uso. Nas aplicações em buchas, usualmente, cargas são
adicionadas ao PTFE com o fim de aumentar a sua resistência ao desgaste, enquanto
seu COF se mantém praticamente inalterado (TOUMI et al. 2017).
A Figura 2-5 apresenta as curvas limites de operação de mancais de
deslizamento poliméricos, levando em consideração o produto PV para diferentes
composições. A curva B apresenta o desempenho da bucha constituída, basicamente,
por PTFE puro, de modo que esta apresenta o menor limite de aplicação para quase
todos os intervalos de operação. Ou seja, quando aplicado sem adição de cargas, o
PTFE apresenta a resposta menos satisfatória em relação a capacidade mecânica.
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Entretanto, no momento em que se adicionam cargas na matriz de PTFE (curvas C e
E), os seus limites de aplicação se expandem, permitindo que o PTFE possa ser
utilizado em situações com maior grau de severidade (par PV mais elevado). Por fim,
deve-se notar que os limites de aplicação destas composições são restringidos de
acordo com a pressão de contato e a velocidade de deslizamento entre as superfícies.
Quando o material se aproxima do ponto de aplicação na extremidade esquerda, ou
seja, quando ele praticamente toca o eixo da ordenada, o mancal irá falhar pelo limite
de resistência do material. Por outro lado, o limite de operação mais à direita da curva
indica que o material está suportando um eixo praticamente sem carga, em alta
velocidade, causando um aumento exacerbado na temperatura do contato entre as
superfícies, culminando na falha do mancal (NEALE, 1995).
Figura 2-5: Curvas de desempenho de mancais poliméricos função do par PV

FONTE: NEALE (1995) adaptado por FERNANDES (2017)

Durante a aplicação de compósito constituído por PTFE em mancais de atrito
seco (Demirci e Düzcükoglu, 2014; Ünlü et al, 2015; Song et al, 2016), um filme fino
de PTFE é transferido para a superfície do eixo, de modo que este filme intermedia o
contato entre as superfícies do mancal e do eixo, reduzindo ambos o coeficiente de
atrito do par e a taxa de desgaste do compósito (Demirci e Düzcükoglu, 2014).
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Entretanto, a vida deste par mecânico não é ditada apenas pela eficiência do
compósito utilizado no mancal, a qualidade superficial do eixo também deve ser levada
em consideração quando a taxa de desgaste do compósito é avaliada, uma vez que
a rugosidade das superfícies irá influenciar diretamente no coeficiente de atrito do par.
Song et al. (2016) afirma que a vida útil de um mancal de deslizamento depende
basicamente da eficiência tribológica do compósito que o constitui, do acabamento
superficial do eixo e das solicitações aplicadas durante a operação do mancal, sendo
essas ditadas pelo par PV empregado durante o funcionamento desse sistema.
2.4 Rugosidade
As asperezas de uma superfície desempenham um papel importante nos
mecanismos de desgastes atuantes durante o contato entre um par mecânico. A
textura de uma superfície é determinada pelo processo de fabricação ou acabamento
empregado em um componente. Durante o processo de usinagem, por exemplo, os
parâmetros de velocidade de corte, avanço e tipo de ferramenta utilizada são
determinantes na qualidade superficial final da peça (FERRARESI, 1969).
Fernandes (2017) apud. Morton (2004) afirma que avaliar a morfologia
superficial de um componente é uma ferramenta importante para uma possível
predição do seu desempenho em operação. Em situações onde a lubrificação é uma
necessidade, por exemplo, o componente deve ter uma textura superficial adequada
para a retenção do óleo lubrificante. No entanto, se esaa textura ultrapassar um valor
admissível, o regime de lubrificação não irá evitar o contato entre asperezas das
superfícies, causando o desgaste prematuro do par.
Segundo Souza (2015), as anomalias presentes em uma superfície são
classificadas em dois grupos, as anomalias macrogeométricas, de primeira e segunda
ordem, e as microgeométricas de terceira e quarta ondem. As anomalias
macrogeométricas contém os desvios de forma do componente em relação a uma
superfície geometricamente ideal, como, por exemplo, a cilindricidade, circularidade e
planicidade. Enquanto que as anomalias microgeométricas estão vinculadas a
rugosidade da superfície. A Figura 2-6 mostra os desvios de forma de uma superfície.

13
Figura 2-6: Desvios de forma de uma superfície conforme norma DIN 4760

FONTE: BET (1999) apud MEDEIROS (2002).

A textura de uma superfície é, normalmente, avaliada por equipamentos
chamados de perfilômetros. Durante a sua leitura, os valores de rugosidade e
ondulação são mensurados. A Figura 2-7 apresenta esquematicamente a distribuição
destes dois parâmetros em uma superfície. A rugosidade representa as
irregularidades superficiais de baixa amplitude que se repetem em uma alta
frequência. Por outro lado, a ondulação de uma superfície se refere aos desvios de
forma macrogeométricos, que se repetem com uma menor frequência quando
comparada a rugosidade. Ambas são medidas realizadas de acordo com o desvio da
superfície real em relação a uma superfície idealizada (HUTCHINGS, 1995).
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Geralmente, a qualidade superficial é determinada de acordo com a rugosidade do
componente
Figura 2-7: Textura da superfície com ondulação e rugosidade em destaque

FONTE: Matos Junior (2008).

De acordo com HUTCHINGS (1992), a rugosidade média (Ra) é a altura média
das rugosidades ao longo da região avaliada durante a perfilometria da superfície.
Este é o parâmetro mais utilizado na indústria, principalmente após operações de
fresamento, retificação e torneamento. HUTCHINGS (1992) apresenta a seguinte
expressão matemática para a determinação do Ra (Equação 1):
!" =
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Onde, y é a altura da superfície acima da linha média a uma distância x da
origem, e L é o comprimento total da perfilometria realizada.
A Rugosidade rms (Rq) é definida como o desvio da raiz quadrada média do
perfil da superfície a partir de uma linha média. A função que define este parâmetro é
dada pela equação 2 (HUTCHINGS, 1992). Pelo fato da diferença entre as alturas
está elevado ao quadrado, o Rq é mais sensível a maiores variações de picos e vales,
quando comparado ao Ra. Este perfil de rugosidade também é utilizado para avaliar
superfícies oriundas do torneamento, fresamento e retífica, mas com uma
sensibilidade maior às variações de superfície do que o parâmetro Ra.
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Outros dois parâmetro relevantes para caracterização de uma superfície são
o Rsk e o Rku, uma vez que estes representam a assimetria e a concentração do
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perfil da função densidade de probabilidade da amplitude da rugosidade de uma
superfície.
Segundo GADELMAWLA et al.(2002), a assimetria da rugosidade superficial
é avaliada através do parâmetro Rsk, de modo que tal parâmetro representa o terceiro
momento central do perfil da função densidade de probabilidade da amplitude. Este
parâmetro é sensível a vales profundos ou a picos elevados aleatórios. Os perfis de
assimetria positivos indicam que a superfície analisada apresenta vales preenchidos
ou altos picos, uma vez que a maior parte do volume do material da amostra está
abaixo da linha média (Figura 2-8.a). Por outro lado, perfis de assimetria negativos
indica o oposto, indicando que a superfície analisada apresenta remoção de picos ou
riscos profundos, já que a maior parte do volume do material da amostra está acima
da linha média (Figura 2-8.b).
Figura 2-8 – Definição da assimetria Rsk e a curva de distribuição
Perfil

Distribuição

a)

Assimetria positiva

b)

Assimetria negativa
FONTE: GADELMAWLA et al., 2002

Já o coeficiente de curtose é avaliado através do parâmetro Rku, que
representa o quarto momento central do perfil da função densidade de probabilidade
da amplitude. Para valores de Rku inferiores a 3, tem-se que a curva da função
densidade de probabilidade da amplitude tem um perfil achatado, ou seja, os valores
amplitude dos de picos e vales são espaçados em relação a um valor central (Figura
2-9.a). Entretanto, para valores de Rku acima de 3, a a curva da função densidade de
probabilidade da amplitude apresenta a um perfil pontiagudo, de modo que os valores
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amplitude dos de picos e vales tendem a ser mais concentrados em relação a um valor
central, como mostrado na Figura 2-9.b (GADELMAWLA et al., 2002).
Figura 2-9: Perfil da definição de curtose e distribuição

a)

Perfil

Distribuição

Curtose > 3

b)
Curtose < 3
FONTE: GADELMAWLA et al., 2002

2.5 Desgaste
Apesar de normalmente ser negligenciado durante o desenvolvimento de
projetos, o desgaste é um importante fator que influencia na performance de sistemas
mecânicos, uma vez que a sua ação está diretamente associada a perda de eficiência
de equipamentos. Assim, a taxa de desgaste de um elemento de máquina determina
a rotina de manutenção de um equipamento, o que, por sua vez, está associado com
custo de manutenção e tempo de parada da linha de produção. Por esse motivo, o
desgaste dos elementos que constituem um sistema mecânico deve ser considerado
mesmo nos primeiros passos da elaboração de um projeto.
Em linhas gerais, os processos de atrito e desgaste oriundos da interação
entre duas superfícies se dão de forma complexa, pois não dependem apenas das
propriedades dos materiais em si, como também das condições de deslizamento do
par. Levando em consideração os elementos estruturais poliméricos, pode-se
imaginar que os mecanismos de desgaste que envolvem essa classe de materiais
possuem particularidades, tendo em vista que os polímeros apresentam menores
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valores de coeficiente de atrito, além de serem mais complacentes que os metais ou
cerâmicas (HUTCHINGS, 1992).
HUTCHINGS (1992) afirma que o desgaste coesivo resulta da deformação da
superfície e subsuperfície do material, causada pelo contato das protuberâncias de
um contracorpo sobre uma superfície polimérica. Essas protuberâncias podem ser as
asperezas de uma superfície dura, um terceiro corpo de um material duro ou um
aglomerado do polímero aderido à superfície do contracorpo. A deformação resultante
pode ser plástica, caracterizando o desgaste por abrasão; ou elástica, o que
caracteriza o desgaste associado a fadiga. Diante desta perspectiva, os elastômeros,
por apresentarem um baixo módulo de elasticidade, se deformam elasticamente,
resultando em uma predominância do mecanismo de desgaste por fadiga. Em
contrapartida, polímeros com módulo de elasticidade mais elevado, como no caso dos
termofixos, mostram apreciável deformação plástica devido ao contato das asperezas,
caracterizando o desgaste por abrasão.
O desgaste interfacial é outro tipo de desgaste decorrente do movimento
relativo entre o polímero e um contracorpo mais duro. Durante esse processo,
particulado polimérico é aderido à superfície do contracorpo mais duro, e, em seguida,
é removido dessa superfície.
O mecanismo de desgaste adesivo está diretamente ligado ao conceito de
filme transferido. SOUZA (2015) afirma que a formação de filme transferido é uma
característica da tribologia polímero-metal. Em alguns casos, as forças referentes a
adesão do polímero na superfície do metal são tão fortes que chegam a se comparar
com as forças internas do próprio polímero. QUAGLINI et al. (2009) apud SOUZA
(2015) diz que o surgimento desse filme transferido é geralmente seguido de uma
diminuição do atrito. Por fim, TOUMI et al. (2017) mostra que o processo de
autolubrificação do PTFE está diretamente vinculado a criação e crescimento do filme
polimérico transferido para superfície do material metálico.
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3 METODOLOGIA
3.1 Materiais
Os mancais de deslizamento foram compostos por um compósito de matriz
polimérica a base de PTFE + rejeito de scheelita (RS), na proporção mássica de 20%
de RS e 80% de PTFE. A denominação adotada para os corpos de prova constituídos
por este compósito foi de PTFE/20% durante todo o trabalho, enquanto que os corpos
compostos por PTFE puro foram chamados de PTFE.
As buchas foram fabricadas através de uma prensagem a quente à 220 °C,
com pressão de 32MPa, durante 3 minutos. A compactação foi realizada através do
molde apresentado na Figura 3-1. O molde é constituído por uma base (Peça 2 da
Figura 3-1), onde foram montados o cilindro central (Peça 1 da Figura 3-1) e o cilindro
externo (Peça 3 da Figura 3-1), sendo esses os responsáveis pelo confinamento do
compósito durante a compactação. O processo de compactação propriamente dito foi
realizado pelo punção (peça 4 da Figura 3-1), sendo essa a parte móvel do sistema e
incumbida pela prensagem do material confinado ao molde.
Figura 3-1: Molde de aço 1045 para produção de mancais de deslizamento através da
compactação de compósito polimérico, onde a peça 1 é a base do molde, 2 é o cilindro
central, 3 é o cilindro externo e 4 é o punção
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Após o fim da prensagem, com o molde ainda quente, para evitar a fratura da
parede da bucha, a base foi retirada, permitindo a extração dos cilindros. Por fim, o
mancal é obtido, tendo ele as dimensões de 20 mm de diâmetro interno, 8 mm de
comprimento e 3 mm de espessura de parede. O desenho do projeto do molde pode
ser visualizado no Apêndice A deste documento. O processo de finalização do preparo
do corpo de prova foi constituído por duas etapas: a primeira consistiu no lixamento
da bucha, o que fez com que esta tivesse seu comprimento reduzido para 7mm; a
segunda etapa foi a retirada das rebarbas provenientes do processo de fabricação e
do lixamento.
SOUZA (2015) caracterizou o RS utilizado para a fabricação do compósito e
encontrou os seguintes elementos constituintes: calcita (CaCO3), quartzo (SiO2), óxido
de cálcio ou cal (CaO), alumina (Al2O3), óxido de ferro (Fe2O3) e, mesmo que em baixa
quantidade, o trióxido tungstênio (WO3), assim como pode ser observado no anexo A
deste trabalho.
Antes de serem ensaiados, os corpos de prova foram avaliados quanto a sua
textura superficial. Para isso, um ensaio de rugosidade foi realizado ao longo da linha
axial, na superfície interna do mancal, na mesma região aonde será dado o contato
entre o par eixo/mancal, com o intuito de avaliar a qualidade superficial do mancal
antes do ensaio. Além disso, também foi avaliada a rugosidade do eixo, uma vez que
suas asperezas desempenham um papel fundamental na forma em que o mancal se
desgasta, durante o movimento relativo do par.
Por fim, foi medido o diâmetro interno de cada corpo de prova em duas
geratrizes (0o-180o e 90o-270o), como mostrado na Figura 3-2, com o fim de se obter
a ovalização de cada bucha. Além disso, foi medido o diâmetro externo do eixo nestas
duas geratrizes, com o fim de se medir a variação de diâmetro do eixo durante o
ensaio.
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Figura 3-2: Desenho esquemático do mancal de deslizamento e as respectivas geratrizes de
medição de diâmetro interno.

3.2 Métodos
Uma vez que todas as etapas descritas anteriormente foram concluídas, os
corpos de prova eram considerados como prontos para ensaio. A partir desse ponto,
duas análises foram feitas, antes de montar o mancal na bancada de ensaio. Com a
utilização de uma balança de precisão e de um paquímetro digital, foram medidas a
massa e a espessura da parede do mancal, na região de contato, como o fim de se
obter a variação mássica e de espessura do corpo de prova, após o ensaio. Foi
priorizado que a massa fosse medida exatamente antes de inserir o mancal na
bancada, para avaliar a condição do mancal no momento exato que precedeu o
ensaio.
A Figura 3-3 apresenta uma imagem esquemática da bancada usada neste
trabalho. Observa-se que a ela possui os seguintes componentes: inversor, para
controle da rotação do eixo; caixa, para fixação do mancal; mandril, para a fixação do
eixo; e porta peso, para controlar a carga a qual o mancal está sendo submetido.
Desta forma, foi possível controlar a velocidade linear e a pressão de contato entre as
superfícies.
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Figura 3-3: Desenho esquemático da bancada para ensaio de bucha de deslizamento.

Com o propósito de avaliar o desempenho do mancal, durante o seu
funcionamento, leituras de vibração, nível de pressão sonora e temperatura foram
obtidas. Para isso, posicionou-se o acelerômetro em cima da caixa do mancal, no
mesmo ponto para todos os ensaios. Além disso, o decibelímetro foi posicionado o
mais próximo possível da região de contato do par tribológico. Por fim, três termopares
foram fixados no entorno do mancal, nas posições de 0o, 90o e 180o, para avaliar a
distribuição de temperatura na vizinhança do corpo de prova.
Antes de cada ensaio, a superfície do eixo foi uniformizada através de
lixamento. Para isso, a peça foi fixada em um torno mecânico, e, em seguida, a lixa
foi posicionada na superfície do eixo em movimento, fazendo com que o processo de
lixamento se desse na direção circunferencial da sua superfície. Além disso, após a
fixação do eixo no mandril, foi realizada a medição da batida radial, com intuito de
padronizar o alinhamento do eixo durante os ensaios. Assim, foi estabelecido um limite
máximo da variação de batida radial em 10 centésimos de milímetro.
Após a realização dos ensaios, os corpos de prova foram limpos, pesados e
a espessura da parede da região de contato foi medida, para que a avaliação da
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variação de massa e de espessura de parede pudesse ser realizada. Além disso, a
superfície desgastada do mancal foi submetida a um ensaio de rugosidade, com o fim
de se observar a influência do contato do par na alteração da textura da superfície do
corpo de prova. Por fim, foi medido o diâmetro do eixo para que fosse determinado o
seu desgaste, através da análise comparativa do diâmetro do eixo antes de ser
ensaiado.
Os parâmetros do par PV foram selecionados de acordo com as curvas de
desempenho de mancais de deslizamento apresentadas por NEALE (1995). A curva
‘C’ da Figura 2-5 apresenta o limite de operação para os mancais de deslizamento de
PTFE, com adição de cargas. Percebe-se que a recomendação para a potência
específica do contato, multiplicação do par P x V, no qual os mancais da curva ‘C’
podem ser submetidos não devem ultrapassar o valor de 0,5 MPa m/s. Desta forma,
foram selecionadas duas condições de ensaio, conforme apresentado na Tabela 3-1.
Tabela 3-1: Condições de ensaio para a caracterização da bucha de acordo com o proposto
por NEALE (1995).

Condição

1

2

Velocidade de deslizamento (V)

0,74 m/s

1,52 m/s

Pressão de contato (P)

0,68 MPa

0,33 MPa

Quantidade de ciclos

5(101

5(101

Duração do ensaio

70:43 min

34:26 min
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este capítulo é destinado a apresentar e discutir os resultados obtidos durante
a execução deste trabalho. Inicialmente, serão expostas as características do par
tribológico (subcapítulos 1 e 2), através das caracterizações morfológica e
dimensional. Em seguida, no subcapítulo 3, será feita uma avaliação quantitativa do
desgaste ao qual cada corpo de prova foi submetido durante os ensaios. Além disso,
os sinais aquisitados serão apresentados no subcapítulo seguinte, onde serão
tratadas as particularidades de cada ensaio. Com o fim de avaliar os mecanismos de
desgastes atuantes nos corpos de prova, durante o funcionamento do par tribológico,
imagens de MEV das superfícies dos mancais foram obtidas e uma análise sobre elas
será realizada no subcapitulo 5. Por fim, no subcapítulo 6, será discutida a alteração
do perfil de rugosidade dos mancais, após os ensaios.
4.1 Característica do eixo
Apesar deste trabalho ter o intuito de avaliar o desempenho tribológico de
mancais a base de PTFE com carga mineral, se fez necessário, inicialmente,
caracterizar também o contracorpo que entraria em contato com a bucha, uma vez
que este compõe metade do par tribológico em questão e muitas das características
finais de desgaste dos corpos de prova podem ser explicadas pela morfologia do eixo
e pela interação entre eles.
Apesar do tarugo ter sido aquisitado como um aço SAE 1020, cuidados
adicionais foram tomados com o fim de certificar que o eixo tinha, de fato, possuía a
sua composição conhecida. Para isso, foram feitas duas avaliações simples: a
metalografia de uma amostra do aço e a medição da microdureza Vickers da
superfície do eixo após este já ter sido usinado.
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Figura 4-1: Metalografia do aço do eixo (à esquerda) e identação da realização da
microdureza Vickers (à direita)

A Figura 4-1 apresenta as imagens referentes a caracterização do eixo. Na esquerda,
tem-se a superfície do aço polida e atacada com Nital 5%, com três segundos de imersão. A
imagem mostra que a morfologia da superfície do aço é semelhante com a do aço 1020
apresentado em outras literaturas (Rodrigues et al.). Além disso, na direita, temos uma
imagem da identação da amostra do aço durante a realização do ensaio de microdureza. O
valor médio de dureza obtido foi de 222 HV (σ = 17,6), o que, de acordo com Rodrigues et al.,
é semelhante a dureza de um aço SAE 1020. Portanto, diante das evidências encontradas,
pode-se afirmar que o eixo é, de fato, composto pelo aço SAE 1020.

Figura 4-2: Rugosidade do eixo após o lixamento, destacando os parâmetros Ra, Rq, Rsk e
Rku do eixo

Figura 4-2 apresenta os parâmetros Ra, Rq, Rsk e Rku do perfil de rugosidade
do eixo. Percebe-se que os valores de Ra do eixo estão abaixo da recomendação
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máxima sugerida pela SKF, uma vez que esta prevê que a faixa de rugosidade da
superfície do eixo para, em casos onde o mancal de deslizamento utilizado é
compostos por PTFE, deve ser inferior a 0,4 µm.
O parâmetro Rsk do perfil de rugosidade do eixo, observado na

Figura 4-2, apresentou um valor negativo, indicando que tal superfície apresenta picos
removidos ou riscos profundos, uma vez que o Rsk negativo implica que a maior parte
do volume da superfície analisada está acima da linha média de rugosidade. Levando
em consideração que o eixo recebe um acabamento superficial através de um
lixamento com uma lixa 1200, é provável que tal acabamento esteja desgastando os
picos das asperezas do eixo. Além disso, o valor do parâmetro Rku está um pouco
abaixo do valor 3, indicando que a rugosidade da superfície apresenta um perfil de
função densidade de probabilidade da amplitude levemente achatada, ou seja, os
valores de amplitude dos picos e vales tendem a não se concentrar em torno de um
valor médio.
4.2 Características do mancal
Após os mancais saírem do molde, foram medidos os valores de diâmetro
interno de cada uma das geratrizes (0o-180o e 90o-270o), com o fim de se avaliar a
ovalização das buchas após a sua fabricação. A Tabela 4-1 apresenta os valores de
diâmetro interno para as buchas compostas apenas por PTFE. Nesta, é possível notar
que a diferença relativa entre os diâmetros para os mancais de PTFE ficaram abaixo
de 1% para todos os casos.
Tabela 4-1: Diâmetro interno dos mancais de PTFE para as duas geratrizes e as suas
respectivas diferenças relativas
Corpo de prova

0o-180o

90o-270o

Diferença relativa (%)

PTFE_07

19,669

19,624

0,225

PTFE_09

19,646

19,583

0,320

PTFE_10

19,641

19,610

0,160

PTFE_03

19,833

19,699

0,677

PTFE_05

19,693

19,627

0,334
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PTFE_11

19,673

19,653

0,102

De acordo com a Tabela 4-2, referente aos mancais compostos por
PTFE/20%, percebe-se que os valores de diferença relativa entre os diâmetros
ficaram abaixo de 1% para praticamente todos os mancais, exceto para o corpo de
prova PTFE/20%_01, que apresentou uma diferença de 1,18%.
Tabela 4-2: Diâmetro interno dos mancais de PTFE/20% para as duas geratrizes e as suas
respectivas diferenças relativas
Corpo de prova

0o-180o

90o-270o

Diferença relativa (%)

PTFE/20%_01

19,724

19,491

1,181

PTFE/20%_04

19,633

19,514

0,604

PTFE/20%_12

19,646

19,654

-0,044

PTFE/20%_02

19,753

19,740

0,065

PTFE/20%_10

19,687

19,663

0,123

PTFE/20%_20

19,641

19,539

0,524

4.3 Desgaste do par tribológico
Assim como qualquer interação que envolve movimento relativo entre
superfícies, o par tribológico eixo/mancal também está susceptível aos diferentes tipos
de desgaste. Recapitulando, os mecanismos de desgastes que são esperados nesse
tipo de contato são: desgaste abrasivo, podendo este ser provocado pelas
protuberâncias do eixo, durante o seu movimento relativo com a superfície do mancal
de deslizamento ou, ainda, por um terceiro corpo presente no contato interfacial do
par; desgaste por fadiga, oriundo da deformação elástica sofrida pelo material
polimérico do mancal, durante o deslizamento do eixo; ou, ainda, desgaste adesivo,
provocado pela aderência do PTFE na superfície do eixo, como previsto por Toumi et
al. (2017). É importante frisar que a presença de um terceiro corpo entre o contato,
durante o deslizamento do par eixo/mancal é algo esperado, já que carga cerâmica
do compósito e/ou particulado metálico pode se desprender, durante o funcionamento
do sistema.
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Com a finalidade de avaliar o desgaste sofrido por cada elemento do par,
separou-se esta seção em outras duas subseções: desgaste do mancal de
deslizamento e desgaste do eixo.
4.3.1 Desgaste do mancal de deslizamento
A avaliação do desgaste sofrido pelo mancal de deslizamento foi feita com
base na variação das características dos corpos de prova, antes e depois do ensaio.
Dessa forma, quantificou-se a perda mássica e a perda de espessura da bucha,
exatamente antes da sua inserção na bancada e logo após o ensaio. Além disso, para
favorecer a comparação entre os mancais de diferentes constituições e submetidos a
condições de ensaio distintas, foi calculada a diferença relativa (em porcentagem) de
massa e espessura para cada corpo de prova, tendo sempre como referência as
medidas realizadas antes do ensaio. A Tabela 4-3 apresenta as características dos
mancais de deslizamento constituídos por PTFE, para as duas condições de ensaio.
Tabela 4-3: Massa e espessura de parede dos mancais PTFE antes e depois do ensaio,
além de suas respectivas variações de massa
Condição

C1

C2

CP

M0(g)

Mf(g)

∆m(g)

e0(mm)

ef(mm)

∆e(mm)

PTFE_07

3,4714

3,0791

0,3923

3,183

1,479

1,704

PTFE_09

3,4972

3,1660

0,3312

3,283

1,703

1,580

PTFE_10

3,4769

3,0980

0,3790

3,201

1,651

1,550

PTFE_03

3,4926

3,3649

0,1277

3,279

2,677

0,601

PTFE_05

3,4253

3,2793

0,1460

3,251

2,619

0,633

PTFE_11

3,5064

3,4618

0,0447

3,219

2,720

0,499

Ao observar a Tabela 4-3, percebe-se a similaridade entre as porcentagens
de perda mássica e de espessura dos corpos de prova, já que praticamente todas as
amostras apresentam variações da mesma ordem de grandeza. Entretanto, a amostra
PTFE_11 (em vermelho) mostrou-se uma exceção a essa tendência. Isso se justifica
pelo fato de que o ensaio ao qual este corpo de prova foi submetido foi marcado por
anomalias. Durante o ensaio, o mandril que prende o eixo se soltou do seu
acoplamento, fazendo com que a vibração e o nível de pressão sonora atingissem

28
níveis fora do padrão, levando, assim, a interrupção do ensaio antes do seu primeiro
terço de duração. Tal fato explica os níveis menos elevados de perda mássica e de
perda de espessura do PTFE_11, quando comparados com os dos outros corpos de
prova submetidos a mesma condição.
Outro ponto pertinente tem a ver com a qualidade do processo de fabricação
dos mancais de deslizamento. O fato de um corpo de prova ser constituído puramente
por PTFE implica que não houve qualquer influência da carga mineral em seu ensaio.
Dessa forma, levando em consideração que os corpos de prova foram fabricados em
diferentes lotes e ensaiados de forma aleatória, pode-se concluir que o processo de
fabricação apresenta uma boa homogeneidade, visto que os corpos de prova feitos
de PTFE puro apresentaram resultados semelhantes, para cada condição de ensaio.
A Tabela 4-4 apresenta as características dos mancais de deslizamento
constituídos por PTFE carregado com 20% de rejeito de scheelita para as condições
um e dois de ensaio.
Tabela 4-4: Massa e espessura de parede dos mancais PTFE/20% antes e depois do
ensaio, além de suas respectivas variações de massa
Condição

C1

C2

CP

M0(g)

Mf(g)

∆m(g)

e0(mm)

ef(mm)

∆e(mm)

PTFE/20%_01

3,5503

3,5421

0,0083

3,121

3,086

0,036

PTFE/20%_04

3,5983

3,5969

0,0014

3,121

3,096

0,026

PTFE/20%_12

3,6304

3,6254

0,0050

3,186

3,129

0,057

PTFE/20%_02

3,5901

3,5862

0,0039

3,211

3,144

0,067

PTFE/20%_10

3,6367

3,6345

0,0022

3,237

3,207

0,030

PTFE/20%_20

3,6088

3,5956

0,0131

3,121

2,999

0,123

Analisando os resultados obtidos, percebe-se que, ao contrário do que
ocorreu para os corpos de prova constituídos puramente por PTFE, os mancais de
compósito apresentaram valores de variação mássica e de espessura relativamente
distantes uns dos outros, apesar de ainda se manterem na mesma ordem de grandeza
em quase todos os casos. Dois fatores poderiam explicar tal resultado: falta de
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homogeneidade do próprio material que constitui o mancal e/ou irregularidades no
processo de fabricação.
Entretanto, os resultados da Tabela 4-3 (referente aos mancais de PTFE)
sugerem que o processo de fabricação é homogêneo. Assim sendo, a
heterogeneidade do compósito tende a ser a explicação mais plausível para esse
resultado, uma vez que, durante o processo da mistura mecânica do pó de PTFE com
o rejeito de scheelita, não se tem um controle da forma da distribuição da carga
mineral na matriz polimérica. Dessa forma, em alguns ensaios, a área de sustentação
do eixo no mancal possuiria uma concentração maior de carga mineral, o que elevaria
a resistência ao desgaste do corpo de prova, enquanto que, para outros ensaios, os
mancais com menor concentração de rejeito nessa área estariam mais suscetíveis a
perda de massa e espessura, uma vez que, na região de contato, eles possuiriam uma
menor resistência ao desgaste.
Além de analisar a homogeneidade dos corpos de prova, é necessário avaliar
o ganho no desempenho tribológico do PTFE como mancal de deslizamento, quando
é adicionada carga mineral em sua constituição. Outra consideração pertinente se
refere à diferença de desempenho dos corpos de prova nas duas condições de ensaio.
Com esse intuito, foram construídos gráficos que mostram as variações percentuais
de massa e de espessura, de modo que os resultados dos ensaios, para uma mesma
condição, nas diferentes composições dos mancais, foram dispostos em um mesmo
gráfico. A Figura 4-3 contém a variação relativa de espessura e massa para cada
corpo de prova, antes e depois do ensaio, para uma mesma condição.
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Figura 4-3

Variação de massa (∆m) e espessura (∆e), em porcentagem, na condição 1 de

ensaio (v = 0,74 m/s e P = 0,68 MPa ) para as duas composições do mancal.
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Conforme a Figura 4-3, percebe-se que todas os mancais compostos por PTFE
puro apresentaram resultados de perda mássica em torno dos 10%, enquanto que as
perdas de espessura flutuaram em tornos dos 50%. É natural que a perda de
espessura apresente uma maior variação quando comparada aos resultados de perda
mássica, visto que a variação de massa leva em consideração o desgaste de todo o
corpo de prova, enquanto que a variação de espessura avalia o desgaste do mancal
de deslizamento no local de contato com o eixo.
Dessa forma, pode-se imaginar que a variação de espessura apresenta uma
maior sensibilidade em relação a avaliação do desgaste da bucha, quando comparada
com a avaliação do desgaste através da perda de massa. Porém, deve-se ter em
mente que a análise através da medição de espessura é um processo suscetível a
erros de medição, uma vez que o operador tem forte influência nos resultados obtidos.
Na avaliação dos corpos de prova, por exemplo, a força utilizada pelo operador para
posicionar o paquímetro em torno da parede do mancal é uma fonte de incerteza de
medição, por mais que se tenha tentado utilizar a mesma força para a realização todas
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as medidas. Além disso, qualquer tipo de material aderido a superfície de contato do
mancal irá influenciar diretamente na espessura final da bucha. Se utilizarmos a Figura
4-3 como parâmetro, por exemplo, percebe-se que, para os três corpos de prova de
PTFE puro, a razão entre variação de espessura em relação a mássica ficou em torno
de 5, enquanto que tal relação não se repete para as buchas de compósito, aonde
apresentaram a razão de 5, 23 e 13 para os mancais PTFE/20% 01, 04 e 12,
respectivamente. Portanto, dentre as formas utilizadas para avaliar o desgaste do
corpo de prova, a variação de massa parece ser a mais confiável, uma vez que tal
método apresenta menos fontes de erros associados ao processo.
Outro ponto que deve ser avaliado se refere ao ganho da eficiência tribológica
do mancal de deslizamento decorrente da adição do rejeito de scheelita a matriz de
PTFE. Para investigar tal efeito, será realizada uma análise comparativa dos mancais
sujeitos a condição um de ensaio em dois cenários: o limite superior e o limite inferior
referente ao aumento da resistência ao desgaste dos corpos de prova. Portanto,
analisando a perda mássica dos seis mancais, percebe-se que, paras as buchas de
PTFE puro, os corpos de prova PTFE_07 e PTFE_09 apresentaram a maior e a menor
perda mássica, respectivamente; enquanto que, para as buchas de compósito, os
corpos de prova PTFE/20%_01 e PTFE/20%_04 apresentaram a maior e a menor
perda mássica, respectivamente. Desta forma, para que os limites de ganho da
eficiência tribológica sejam determinados, devemos comparar o melhor resultado de
uma composição com o pior da outra, obtendo o pior e o melhor aumento na
performance do mancal. Logo, comparando a bucha PTFE_09 com a PTFE/20%_01,
tem-se que a redução da perda mássica decorrente do ensaio foi de 40 vezes,
aproximadamente. Por outro lado, ao confrontar a perda mássica das buchas
PTFE_07 e PTFE/20%_04, tem-se uma redução da perda mássica de 290 vezes,
aproximadamente. Por fim, para a condição um de ensaio, conclui-se que o aumento
a resistência ao desgaste do PTFE resultante da adição do rejeito foi entre 40 e 290
vezes.
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Figura 4-4: Variação de massa (∆m) e espessura (∆e), em porcentagem, na condição 2 de
ensaio (v = 1,52 m/s e P = 0,33 MPa) para as duas composições do mancal.
100.000%

18.329%

19.471%

∆m

15.502%

∆e

10.000%
3.656%

4.262%

3.936%
2.087%
1.274%

0.927%

1.000%

0.363%
0.109%
0.100%

0.060%

0.010%
PTFE_03

PTFE_05

PTFE_11

PTFE/20%_02 PTFE/20%_10 PTFE/20%_20

De acordo com a figura Figura 4-4, os mancais compostos puramente por
PTFE, mais uma vez, apresentaram maior desgaste em relação aos compósitos. Com
o fim de determinar os limites do ganho da eficiência tribológica dos corpos de prova
em decorrência da adição da carga mineral, será realizada novamente a avaliação
dos cenários de maior e menor perda mássica.
Entretanto, como discutido anteriormente neste subcapítulo, o ensaio
referente ao corpo de PTFE_11 não foi adequado. Além disso, os resultados de nível
de pressão sonora e vibração, que serão apresentados em outro subcapítulo mais a
frente, sugerem que o ensaio referente a amostra PTFE/20%_20 também fugiu do
padrão, apesar de ter sido finalizado. Portanto, pelo fato dos sinais aquisitados para
estes dois ensaios apresentarem resultados destoantes dos demais, eles não serão
levados em consideração para a determinação do ganho de eficiência tribológica das
buchas.
Ao comparar os resultados das buchas PTFE_03 com PTFE/20%_02, tem-se
que o limite inferior do fator de multiplicação de ganho da eficiência tribológica
decorrente da adição da carga mineral foi de, aproximadamente, 34 vezes. Enquanto
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que, ao comparar as buchas PTFE/20%_20 PTFE/20%_20, tem-se que o limite
superior do fator de multiplicação do aumento de eficiência foi de 71 vezes,
aproximadamente. O que leva a conclusão de que a eficiência das buchas de PTFE
em decorrência da adição do rejeito de scheelita foi de 34 a 71 vezes maior do que as
de PTFE puro.

4.3.2 Desgaste do eixo
Assim como os mancais, o eixo também foi avaliado. Para isso, um
micrômetro digital foi utilizado para medir o diâmetro do eixo, na região de contato do
par tribológico, antes e depois dos ensaios. O propósito dessa análise foi investigar o
efeito sofrido pelo eixo em decorrência do contato com a bucha, durante os 5(101
ciclos. De antemão, esperavam-se dois resultados. O primeiro é a perda diametral do
eixo, que caracteriza um desgaste abrasivo, em decorrência do contato com a
superfície do mancal. Esse desgaste é agravado pela carga mineral presente nas
buchas de compósito, o que favorece o desgaste abrasivo por terceiro corpo. O outro
é o ganho diametral, o que seria uma evidência do desgaste adesivo decorrente a
aderência do material delaminado do PTFE, na superfície do eixo, como prevê Toumi
et al. (2017).
A Tabela 4-5 apresenta os valores de diâmetro e variação diametral para as
buchas compostas puramente por PTFE, antes e depois do ensaio. Os valores de
diâmetro foram medidos em relação a duas sessões transversais: 0o-180o e 90o-270o.
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Tabela 4-5: Diâmetro do eixo antes e depois do ensaio com PTFE, para as diferentes
geratrizes
Condição

C1

C2

CP

D0-180

D’0-180

∆D0-180

D90-270

D’90-270

∆D90-270

PTFE_07

19,188

19,190

0.001

19,188

19,190

0.002

PTFE_09

19,190

19,190

0.000

19,189

19,190

0.001

PTFE_10

19,186

19,190

0.004

19,188

19,193

0.005

PTFE_03

19,192

19,191

-0.001

19,191

19,191

0.000

PTFE_05

19,194

19,194

0.000

19,193

19,194

0.001

PTFE_11

19,180

19,181

0.001

19,182

19,181

-0.001

De acordo com os resultados, para os corpos de prova submetidos a condição
1, é possível encontrar uma tendência de ganho diametral das buchas após os
ensaios, já que, praticamente todas as medidas, exceto a variação ∆D0-180 da bucha
PTFE_09, apresentaram uma variação diametral positiva. Este resultado sugere que,

durante os ensaios da condição 1, para as buchas de PTFE, material se aderiu a
superfície do eixo, fazendo com que o seu diâmetro aumentasse após os ensaios,
evidenciando o desgaste adesivo sofrido por ele. Entretanto, os corpos de prova
submetidos a condição 2 não apresentaram a mesma tendência. Para as três buchas
submetidas a esta condição, não é possível estipular um padrão de variação diametral,
tendo em vista que a variação do diâmetro do eixo foi positiva para algumas medidas,
enquanto que, para outras, foi negativa.
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Tabela 4-6: Diâmetro do eixo antes e depois do ensaio com PTFE/20%, para as diferentes
geratrizes
Condição

C1

C2

CP

D0-180

D’0-180

∆D0-180

D90-270

D’90-270

∆D90-270

PTFE/20%_01

19,197

19,197

0,000

19,196

19,196

0,000

PTFE/20%_04

19,194

19,199

0.005

19,193

19,198

0.006

PTFE/20%_12

19,189

19,194

0.005

19,190

19,195

0.004

PTFE/20%_02

19,196

19,197

0.002

19,196

19,196

0.000

PTFE/20%_10

19,191

19,194

0.004

19,192

19,195

0.004

PTFE/20%_20

19,183

19,185

0.002

19,184

19,188

0.004

Os resultados da Tabela 4-6 mostram que a tendência de ganho diametral se
repetiu para os mancais constituídos por compósito, para as duas condições.
Portanto, as evidências sugerem que o desgaste predominante no eixo durante os
ensaios foi, mais uma vez, o desgaste adesivo.
Ao comparar os resultados dos corpos de prova com diferentes composições,
para as duas condições de ensaio, foi possível avaliar em qual das situações o
desgaste adesivo foi mais evidente. Para os ensaios com buchas de PTFE puro na
condição 1, por exemplo, a variação média do diâmetro do eixo foi de 0,002 mm,
enquanto que a variação média para as buchas de PTFE/20%, na mesma condição,
foi de 0,004 mm. Da mesma forma, para a condição 2, tem-se que as buchas
compostas por PTFE tiveram uma variação de 0,001 mm, enquanto que a variação
para as buchas de PTFE/20% ficaram em torno dos 0,003 mm. Portanto, os resultados
sugerem que, para as duas condições, o desgaste adesivo no eixo foi mais evidente
para os ensaios nos quais os mancais de deslizamento foram constituídos por
compósito.
A Figura 4-5 apresenta as condições do eixo pós ensaio. Ao confrontar as
duas imagens, percebe-se que, na imagem referente ao ensaio do mancal de PTFE
(Figura 4-5.a), há forte presença de delaminado de PTFE, em torno da região de
contato, ao contrário do que ocorre para o eixo no ensaio com mancal de compósito
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(Figura 4-5.b), onde é possível observar pouco debris próximo a região de contato.
Entretanto, comparando a mesma região, é possível perceber que a severidade do
desgaste adesivo proveniente do contato com o compósito é maior do que a oriunda
do contato com o PTFE, visto que a coloração do material aderido a superfície da
Figura 4-5.b é mais evidente do que do que a da Figura 4-5.a, o que condiz com os
resultados apresentados nas tabelas. Além disso, apesar da superfície do eixo
ensaiado com a bucha de PTFE não apresentar uma região de contato bem definida
na escala macroscópica, delaminado de PTFE (região assinalada na Figura 4-5)
aderiu a superfície do eixo, permanecendo intacto mesmo após limpeza de sua região
superficial.
Figura 4-5: Evidências de desgaste adesivo na superfície do eixo, para as duas
composições do mancal

4.4 Aquisição de sinais
A aquisição de sinais durante o funcionamento de um sistema mecânico vem
se tornando indispensável para a manutenção industrial, uma vez que o
acompanhamento do sistema durante o seu funcionamento permite a predição de
falha de um determinado equipamento. Desta forma, a avaliação do desgaste de um
par mecânico levando em consideração, apenas, o seu estado inicial e final é algo
inapropriado aos olhos da Engenharia de Manutenção. Portanto foram aquisitados os
sinais de aceleração, NPS e temperatura, a fim de avaliar como a interação do par
mancal / eixo se deu durante todo o ensaio.
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4.4.1 Mapeamento da temperatura
Com o fim de avaliar a distribuição de temperatura na vizinhança da região de
contato do par tribológico, foram posicionados três termopares no entorno do mancal
de deslizamento, nos ângulos de 0o, 90o e 180o. Os resultados de temperatura obtidos
para cada termopar, para as diferentes composições de amostra e condições de
ensaio, estão dispostas na Figura 4-6.
.
Figura 4-6: Distribuição de temperatura na vizinhança da região de contato do par tribológico
para os mancais: PTFE_10, PTFE/20%_12, submetidos a condição 1 de ensaios; e
PTFE_05, PTFE/20%_10, submetidos a condição 2

Para os quatro gráficos, os sinais de temperatura tendem a se estabilizar após
certo tempo de ensaio, seguindo uma tendência semelhante a uma curva logarítmica
positiva. Comparando as respostas da temperatura para as duas composições da
bucha, tem-se que os corpos de prova constituídos por compósito apresentaram uma
maior estabilidade térmica em relação aos de PTFE, uma vez que, para as duas
condições, as respostas de temperatura das buchas de compósito foram em torno de
5 ºC menores em comparação com as buchas de PTFE.
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Além disso, as curvas da Figura 4-6.a e Figura 4-6.b, correspondentes as
buchas de PTFE, não apresentam indícios de estabilização da temperatura, enquanto
que as curvas da Figura 4-6.c e Figura 4-6.d, correspondentes aos compósitos,
parecem ter se estabilizado, após algum tempo de ensaio. Tal fato pode ser explicado
pela diferença nas propriedades térmicas dos constituintes de cada corpo de prova e
pelas condições de desgaste durante os ensaios.
Durante o ensaio, a parede do mancal serve como um isolante térmico entre o
ponto de contato e o ponto de aquisição, o que faz com que a temperatura seja mais
alta quando mancais com paredes mais finas são utilizados. Como as espessuras das
paredes dos mancais de PTFE puro eram menores em relação as dos mancais de
PTFE/20%, para os ensaios com essa composição, o ponto de contato entre do par
tribológico e a caixa do mancal, que é o local onde os termopares foram posicionados,
ficam espessados por um comprimento de parede menor, fazendo com que mais calor
proveniente do movimento relativo das superfícies do par seja transferido para a caixa
do mancal, provocando um aumento das temperaturas aquisitadas pelos termopares.
Ademais, pelo fato da carga mineral do compósito se tratar de um material refratário,
o rejeito de sheelita tende a absorver parte do calor proveniente do contato, sem
perder suas propriedades físico-químicas. Dessa forma, o compósito tende a isolar de
forma mais efetiva a sua vizinhança. Pelo fato do PTFE se comportar como um
material viscoelástico, este tende a se deformar mais com o aumento da temperatura,
favorecendo o desgaste sofrido pelos mancais de PTFE durante os ensaios. Este fato
ratifica os resultados previamente obtidos em relação a variação mássica dos corpos
de prova.
Outra leitura que pode ser feita a partir da Figura 4-6 se refere as diferenças
das temperaturas obtidas por cada termopar. Na maioria dos casos, o termopar que
mediu valores mais elevados foi aquele posicionado na região de 180º em relação ao
entorno da bucha fixada na caixa do mancal, por este estar mais próximo da região
de contato. Entretanto, as leituras de cada termopar apresentaram praticamente a
mesma tendência de aumento da temperatura no decorrer de cada ensaio. Assim
sendo, no decorrer dos próximos subcapítulos, apenas a leitura do termopar
posicionado em 180º será utilizada, com o fim de tornar a análise de temperatura mais
clara.
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Nos próximos subcapítulos, será analisada a aquisição de sinais obtida para cada
ensaio, correlacionando os resultados de desgaste com as leituras obtidas em cada
ensaio.

4.4.2 Condição 1
Esta sessão aborda a aquisição de sinais dos ensaios submetidos a condição
1, para as duas composições da bucha. Além de avaliar as leituras de vibração, nível
de pressão sonora (NPS) e temperatura, pretende-se correlacionar estes resultados
com os de desgaste, através da variação mássica, com o fim de evidenciar a
agressividade dos danos sofridos pelos mancais. As Figuras 4-7, 4-8 e 4-9 se referem
a aquisição de aceleração (vibração), NPS e temperatura para os corpos de prova
PTFE_07, PTFE_09 e PTFE_10, submetidos a condição 1 de ensaio.
Figura 4-7: Leitura de aceleração dos ensaios referentes aos mancais: PTFE_07, PTFE_09
e PTFE_10, submetidos a condição 1

A Figura 4-7 apresenta a vibração obtida durante os ensaios da condição 1,
para os mancais PTFE_07, PTFE_09 e PTFE_10, respectivamente. Na Figura 4-7.a,
referente a bucha PTFE_07, percebe-se um aumento significativo do nível de vibração
em comparação com o restante do ensaio. Esse aumento começa pouco antes dos
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3600 segundos, com ápice da vibração por volta dos 3900 segundos e com início de
declínio próximo aos 4200 segundos. O mesmo comportamento de aumento da
vibração pode ser visualizado na Figura 4-7.b, com o início do crescimento da
aceleração logo nos primeiros segundos de ensaio, com ápice por volta dos 900
segundos e estabilização por volta 3600 segundos. Por outro lado, a vibração
referente ao ensaio com o PTFE_10 (Figura 4-7.c) não apresenta comportamento
semelhante aos demais, de modo que, em praticamente todo o ensaio, a aceleração
girou em torno dos 0,07 g. Portanto, de antemão, já é possível supor que algum
fenômeno ocorreu nos ensaios dos mancais PTFE_07 e PTFE_09 (Figura 4-7.a e
Figura 4-7.b), mas o mesmo não ocorreu para o PTFE_07 (Figura 4-7.b).
Figura 4-8: Leitura de nível de pressão sonora dos ensaios referentes aos mancais:
PTFE_07, PTFE_09 e PTFE_10, submetidos a condição 1

Os gráficos de NPS dos três mancais de PTFE puro são apresentados na
Figura 4-8. Assim como identificado nas Figuras 4-7.a e 4-7.b, as figuras Figuras 48.a e 4-8.b também apresentaram picos nos mesmos pontos. O NPS do ensaio
referente ao mancal PTFE_10 (Figura 4-7.c) seguiu o mesmo comportamento da
vibração visto na Figura 4-8.c, referente ao mesmo corpo de prova, não apresentando
qualquer tipo de pico no decorrer do ensaio. Portanto, pode-se afirmar que a leitura
dos sinais de NPS são praticamente um espelho dos resultados de aceleração, com
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as mesmas características de início, ápice e estabilização dos picos para os corpos
PTFE_07 e PTFE_09.
Figura 4-9: Leitura de temperatura dos ensaios referentes aos mancais: PTFE_07,
PTFE_09 e PTFE_10, submetidos a condição 1

A Figura 4-9 apresenta os gráficos de evolução da temperatura para os corpos de
prova PTFE_07, PTFE_09 e PTFE_10, para a condição 1 de ensaio. Diferentemente
dos que foi observado para a vibração e NPS, os gráficos de temperatura praticamente
não apresentam picos durante a sua aquisição, de modo que o crescimento das
curvas ocorreu de forma gradativa. Um dos fatores que podem estar causando esse
comportamento tem a ver com a inércia térmica do sistema, visto que, entre o ponto
de contato do par e o local onde o termopar foi posicionado, existe a parede da bucha
de PTFE, que isola a sua vizinhança do calor oriundo do movimento relativo entre o
eixo e o corpo de prova.
Com o intuito de analisar de forma mais detalhada a possível causa dos picos
observados nos ensaios de vibração e NPS, apresentados nas Figuras 4-7 e 4-8,
foram obtidas imagens dos corpos de prova PTFE_07 e PTFE_09. Inicialmente,
realizou-se uma avaliação do estado da região de contato do par, entretanto, não
foram encontradas diferenças expressivas nas pistas de desgaste que justificassem a
discrepância dos sinais aquisitados. Diante disso, foi feita a análise da superfície
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externa dos mancais PTFE_07, PTFE_09 e PTFE_10, na região do contato
mancal/caixa do mancal, onde pôde-se observar a presença de trincas que se
propagaram na direção circunferencial do mancal, como exposto nas Figuras 4-10.a
e 4-10.b. Entretanto, nenhuma evidência de formação de trinca foi encontrada na
região externa do corpo de prova PTFE_10, como observado na Figura 4-10.c. Assim,
se for levado em consideração que as trincas se formaram justamente nos corpos de
prova nos quais os resultados de vibração e NPS apresentaram picos, pode-se inferir
que esses picos correspondem aos momentos em que houve a formação de trincas
nos corpos de prova.
Figura 4-10: Região externa de contato entre o mancal e a caixa no qual os corpos de prova
PTFE_07, PTFE_09 e PTFE_10 foram fixados

Apesar das evidências apontarem que os ensaios referentes aos corpos de
prova PTFE_07 e PTFE_09 foram mais severos do que o ensaio do PTFE_10, a
variação de massa não sugere o mesmo. Ao comparar as três variações mássicas,
observa-se que o ensaio com maior desgaste foi o do mancal PTFE_07, com variação
de 11,301% de massa, enquanto que o ensaio referente ao mancal PTFE_10
apresentou 10,901% de variação de massa, e, por fim, o ensaio referente ao mancal
PTFE_09 teve a menor variação, de apenas 9,470%. Por outro lado, dentre os
resultados de vibração e ruído, o ensaio que mostrou maior amplitude destes sinais
foi o referente ao mancal PTFE_09, apresentando, inclusive, a maior formação de
trinca na região externa. Portanto, ao confrontar os resultados de variação mássica
do mancal PTFE_09 com a aquisição de sinal, percebe-se que este corpo de prova,
de acordo com a variação mássica, foi o que menos se desgastou, porém, os
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resultados de vibração, NPS e as evidências visuais mostram que este mancal foi que
apresentou maior degradação estrutural durante o ensaio.
Diante do exposto, avaliar o desgaste levando em consideração apenas a
variação de massa do mancal parece ser uma análise equivocada, uma vez que, para
os mancais de PTFE submetidos a condição 1 de ensaio, a determinação do desgaste
através da avaliação da variação de massa não condiz com as evidências
apresentadas pela aquisição de sinais e pela análise visual dos mancais, após os
ensaios.
Tal suposição também vale para os outros dois mancais, ao avaliar o mancal
PTFE_10, por exemplo, observa-se que este apresentou a segunda maior variação
de massa durante o ensaio. Entretanto, dentre os três mancais avaliados, este foi o
único que não apresentou qualquer alteração em sua integridade estrutural além do
desgaste da região de contato do par mancal/eixo. Além disso, o mancal PTFE_10 foi
o que apresentou maior estabilidade dos sinais de vibração e NPS.
Outro fator que faz a aquisição de sinais um item primordial na avaliação do
desgaste se refere as suas vantagens na manutenção preditiva deste tipo de elemento
de máquina. Entende-se que a avaliação de desgaste através da perda de massa é
algo inviável em uma linha de produção, visto que ela implica na parada da máquina
para ser realizada, uma vez que o elemento tem que ser retirado do sistema no qual
está inserido, para ser pesado. Além disto, o acompanhamento do mancal através da
aquisição de sinais permite que este seja avaliado em tempo real, possibilitando a
observação do padrão de funcionamento e a identificação de avarias, como o
surgimento de trincas, assim como foram identificadas para os corpos de prova
PTFE_07 e PTFE_09.
A aquisição de sinais também foi realizada para os corpos de prova compostos
por PTFE carregado com 20% de rejeito de scheelita. As Figuras 4-11, 4-12 e 4-13,
se referem a aquisição de aceleração (vibração), NPS e temperatura para os corpos
de prova PTFE/20%_01, PTFE/20%_04 e PTFE/20%_12, submetidos a condição 1
de ensaio.
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Figura 4-11: Leitura de aceleração dos ensaios referentes aos mancais: PTFE/20%_01,
PTFE/20%_04 e PTFE/20%_12, submetidos a condição 1

A Figura 4-11 apresenta a vibração obtida durante os ensaios submetidos a
condição 1, para os mancais PTFE/20%_01, PTFE/20%_04 e PTFE/20%_12,
respectivamente.
Na Figura 4-11.a, referente a bucha PTFE/20%_01, vê-se que o ensaio ocorreu
de forma praticamente estável até os 1800 segundos, após esse momento, a leitura
de aceleração apresentou um leve aumento, tendência esta que continuou até os
3800 segundos e, depois disso, o sinal passou a se estabilizar até o fim do ensaio. A
Figura 4-11.b mostra que houve estabilidade na leitura de aceleração durante,
praticamente, todo o ensaio. Nele, dois pontos se sobressaíram: o pico de aceleração
próximo aos 3900 segundos, que pode ter sido consequência de uma
heterogeneidade no contato do par tribológico, como, por exemplo, um aglomerado
de compósito aderido a superfície do eixo, induzindo um aumento instantâneo de
aceleração em torno deste ponto; e o pico no fim do ensaio, que pode ter sido
provocado pela coincidência da frequência natural do sistema com a frequência de
rotação do ensaio, gerando ressonância.
No último gráfico da Figura 4-11 é apresentada a aceleração referente ao
mancal PTFE/20%_12, que teve a maior variação de aceleração em comparação com
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os outros dois. O gráfico mostra que o início do ensaio apresentou uma inconsistência
em relação ao padrão de ensaio dos outros dois mancais, de modo que o ensaio só
normalizou em torno de 1200 segundos. Entretanto, heterogeneidades referentes a
aceleração do sistema voltaram a ocorrer a partir dos 2400 segundos, se agravando
com o decorrer do ensaio até o seu final.
Uma das possibilidades que podem explicar o comportamento do ensaio
referente ao mancal PTFE/20%_12 se refere, mais uma vez, a não uniformidade do
contato do par mancal/eixo. Acontece que, assim como descreveu Toumi et al. (2017),
o processo de adesão de PTFE no contracorpo ocorre de forma cíclica, semelhante
ao comportamento de uma curva senoidal. Ao analisar o último gráfico, percebe-se
um comportamento de aumento e declínio de aceleração durante os períodos de
inconsistência da região inicial (0-1200 segundos) e final (2400-4240 segundos) do
ensaio, ou seja, um processo de formação de adesão não homogênea de material na
superfície do eixo pode ter ocorrido durante esses instantes, ocasionado uma
instabilidade da leitura de aceleração do sistema.
Figura 4-12: Leitura de nível de pressão sonora dos ensaios referentes aos mancais:
PTFE/20%_01, PTFE/20%_04 e PTFE/20%_12, submetidos a condição 1

Os gráficos de NPS dos três mancais de PTFE/20% são vistos na Figura 4-12.
Diferentemente do que foi obtido na leitura de aceleração da Figura 4-12, um dos
resultados de NPS mostrou uma discrepância na leitura referente ao corpo de prova
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PTFE/20%_04, apresentando um valor de dBC fora de qualquer padrão de ensaio
realizado até então. É possível que algum ruído externo tenha interferido na leitura do
NPS para este corpo de prova, e, por isso, o NPS da Figura 4-12.b não será utilizado
em avaliações futuras. Para as outras duas aquisições de NPS, Figura 4-12.a e 412.c, os gráficos sugerem que os ensaios foram estáveis do início ao fim, visto que os
gráficos não apresentaram flutuações.
Figura 4-13: Leitura da temperatura dos ensaios referentes aos mancais: PTFE/20%_01,
PTFE/20%_04 e PTFE/20%_12, submetidos a condição 1

A Figura 4-13 apresenta os gráficos de evolução da temperatura para os corpos
de prova PTFE/20%_01, PTFE/20%_04 e PTFE/20%_12, para a condição 1. Mais
uma vez, a inércia térmica do sistema fez com o que a leitura de temperatura não
fosse sensível o suficiente para reproduzir os picos apresentados nos gráficos de
vibração e NPS durante os ensaios.
Ao confrontar os resultados de desgaste obtidos através da variação mássica
com os gráficos dos três mancais, é possível afirmar que, diferentemente do que foi
concluído para os mancais de PTFE, existe uma correlação entre a variação mássica
e a leitura de aceleração do sistema. Para o ensaio referente ao mancal
PTFE/20%_12, teve-se a maior amplitude de vibração e a maior variação mássica
dentre os três corpos de prova analisados. A mesma concordância é encontrada ao
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analisar a perda mássica e a leitura de vibração dos outros dois corpos de prova,
sendo o mancal PTFE/20%_04 o que apresentou maior estabilidade relacionada a
vibração do ensaio e menor variação mássica.
Além da comparação entre os sinais aquisitados e a variação mássica de cada
corpo de prova, imagens foram obtidas para avaliar o estado de cada mancal após os
ensaios. Diferentemente do ocorrido para os corpos de prova de PTFE, os três
mancais em análise não apresentaram qualquer fratura na região externa. A Figura 414 apresenta as imagens da região de contato do par mancal/eixo. Na Figura 4-14.a
e Figura

4-14.c é possível perceber uma região de desgaste mais larga em

comparação com a vista na Figura 4-14.b. Considerando que as buchas possuem
diâmetros internos praticamente idênticos (Tabela 4-1), as larguras das regiões de
desgaste são proporcionais ao quanto o mancal desgastou. Desta forma, os
resultados de variação de massa e espessura da Figura 4-3 são corroborados pelas
evidências da Figura 4-14, já que as imagens que apresentaram maiores regiões de
desgaste são, justamente, as que apresentaram maior variação de massa e
espessura.
Figura 4-14: Região interna de contato entre o mancal e o eixo dos corpos de prova
PTFE/20%_01, PTFE/20%_04 e PTFE/20%_12

Fazendo um comparativo entre as aquisições para os mancais de PTFE e de
PTFE/20%, percebe-se que os sinais de vibração e NPS praticamente ficaram em
torno dos mesmos valores, independente da composição do corpo de prova. Na leitura
da aceleração, de acordo com as Figuras 4-7 e 4-11, os ensaios giraram em torno de
0,075 g, enquanto que na leitura do NPS, de acordo com as Figuras 4-8 e 4-12, os
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ensaios apresentaram valores em torno dos 84,5 dB – exceto o mancal
PTFE/20%_04, que apresentou uma leitura de NPS fora dos padrões de todos os
resultados. Além disso, ao comparar a integridade estrutural das duas composições
do mancal através das imagens, é possível perceber a superioridade da consistência
do mancal de PTFE/20% em relação ao mancal de PTFE, uma vez que o compósito
praticamente não se deformou durante o ensaio, além de não ter apresentado
qualquer evidência de formação de trinca na sua região externa.
4.4.3 Condição 2
Esta sessão aborda a aquisição de sinais dos ensaios submetidos a condição
2, para as duas composições do mancal de deslizamento. Além de avaliar as leituras
de vibração, nível de pressão sonora (NPS) e temperatura, será analisada, mais uma
vez, a similaridade entre os sinais obtidos e os resultados de desgaste, através da
variação mássica. As figuras Figuras 4-15, 4-16 e 4-17 se referem a aquisição de
aceleração (vibração), NPS e temperatura para os corpos de prova PTFE_03,
PTFE_05 e PTFE_11, submetidos a condição 2.
Figura 4-15: Leitura de aceleração dos ensaios referentes aos mancais: PTFE_03,
PTFE_05 e PTFE_11, submetidos a condição 2

A Figura 4-15 apresenta a vibração medida, para os mancais PTFE_03,
PTFE_05 e PTFE_11, respectivamente. Para apresentar a aceleração referente ao
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ensaio do mancal PTFE_03 é preciso primeiro deixar claro que o aumento da
aceleração de um sistema pode se dar praticamente de duas formas: através do
aumento da aceleração global, onde a tendência geral do gráfico aumenta, de forma
semelhante a ondulação de uma curva de perfilometria de uma superfície; e pelo
aumento na amplitude de oscilação da aceleração, que representa o crescimento da
amplitude da leitura de aceleração, se assemelhando a rugosidade de uma curva
perfilométrica.
Desta forma, na Figura 4-15.a, percebe-se um início de ensaio relativamente
conturbado, com um alto valor de vibração que passa a se estabilizar logo nos
primeiros 70 segundos. Em seguida, a leitura de aceleração permanece praticamente
constante até os 800 segundos. Após isso, o gráfico apresenta uma leve tendência de
aumento de aceleração global e um ganho evidente na amplitude de oscilação da
aceleração, que continua até o fim do ensaio. Um dos possíveis motivos que podem
explicar tal fato tem a ver com processo de delaminação do PTFE, já que o material
delaminado pode estar se aderindo a superfície do contracorpo e/ou intermediando o
contato do par tribológico como terceiro corpo.
A partir dos 800 segundos de ensaio, a taxa de delaminação do PTFE pode ter
se intensificado, induzindo o aparecimento de mais asperezas em uma região da
superfície do eixo devido a adesão do PTFE ou aumentando a quantidade de terceiro
corpo entre o contato, o que faz com que, para todos os casos, mais material
intermedie o contato entre as duas superfícies, fazendo com que a vibração do
sistema cresça. Como o processo de adesão do PTFE no eixo ocorre de forma cíclica,
a oscilação da aceleração do gráfico representa o processo periódico de adesão e
desprendimento do PTFE no contracorpo.
Assim como visto na Figura 4-15.a, a Figura 4-15.b mostra que no início do
ensaio os valores de aceleração foram elevados, mas passam a se estabilizar logo
nos primeiros 75 segundos. Tal evidência foi observada para todos os ensaios
realizados com mancais de PTFE, para as duas condições. Um dos motivos que
podem explicar esse fato é a uniformização da superfície do mancal, visto que durante
os primeiros segundos, as maiores asperezas da superfície do corpo de prova estão
sendo desgastadas até que todos os pontos do eixo estejam tocando em todos os
pontos da superfície do mancal. Ainda na Figura 4-15.b, após os 1600 segundos,
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pode-se observar um aumento da vibração, que persiste até os 1900 segundos,
voltando a se estabilizar logo em seguida.
A Figura 4-15.c apresenta a vibração do ensaio referente ao corpo de prova
PTFE_11, que foi interrompido nos primeiros minutos de ensaio. Como pode ser visto
no gráfico de aceleração para este corpo de prova, o ensaio se deu de forma
totalmente fora do padrão, apresentando valores de aceleração com uma ordem de
grandeza a mais em relação aos ensaios realizados com o PTFE nesta condição.
Portanto, todas as aquisições de sinais relacionadas a esse caso não devem ser
utilizadas para avaliações futuras.
Figura 4-16: Leitura de nível de pressão sonora dos ensaios referentes aos mancais:
PTFE_03, PTFE_05 e PTFE_11, submetidos a condição 2

Os gráficos de NPS dos três mancais de PTFE puro, submetidos a condição 2,
são apresentados na Figura 4-16. A leitura de NPS apresentada na Figura 4-16.a,
referente ao mancal PTFE_03, se comportou de maneira inversa a leitura de vibração
para este mesmo mancal, de modo que, durante praticamente os 900 primeiros
segundos de ensaio, o NPS se mostrou instável. Entretanto, após esse período, o
NPS apresentou o seu menor valor e, a partir desse ponto, se manteve estável até o
fim do ensaio. Tal acontecimento é coerente com a possível explicação apresentada
para a leitura de aceleração deste mesmo mancal (Figura 4-15.a), pois se levarmos
em consideração que delaminado de PTFE passou a intermediar o contato do par

51
mancal/eixo, de forma que as superfícies em contato passaram a ser ambas de PTFE,
isso implicaria na redução do coeficiente de atrito, o que corrobora com a diminuição
do NPS oriundo do contato. Já os gráficos de NPS apresentados nas Figuras 4-16.b
e 4-16.c se comportaram da mesma forma que as leituras de vibração apresentadas
nas Figuras 4-15.b e 4-15.c.
Figura 4-17: Leitura da temperatura dos ensaios referentes aos mancais: PTFE_03,
PTFE_05 e PTFE_11, submetidos a condição 2

A Figura 4-17 apresenta os gráficos de evolução da temperatura para os corpos
de prova PTFE_03, PTFE_05 e PTFE_11, para a condição 2 de ensaio. Mais uma
vez, a aquisição de temperatura se mostra ineficaz para descrever particularidades
ocorridas durante o funcionamento dos sistemas, já que esses resultados não
apresentam picos referentes a instabilidades momentâneas do funcionamento do par,
uma vez que a inércia térmica do sistema fez com o que a leitura da evolução de
temperatura tenha sido lenta.
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Figura 4-18: Região externa de contato entre o mancal e a caixa no qual os corpos de prova
PTFE_03, PTFE_05 e PTFE_11 foram fixados

Assim como observado paras os corpos de prova de PTFE submetidos a
condição 1, a avaliação da região interna de contato dos corpos de prova PTFE_03,
PTFE_05 e PTFE_11 não mostrou qualquer evidência de diferenças no desgaste que
fugissem do padrão. Por esse motivo, decidiu-se analisar as regiões externas dos
mancais que ficaram em contato com a caixa do mancal (Figura 4-18), da mesma
forma que foi feito para a condição 1. Portanto, ao analisar a Figura 4-18.c, observase, mais uma vez, a formação de trinca na região circunferencial do mancal (região
em amarelo), em um ensaio que apresentou níveis elevados de vibração e NPS.
Porém, desta vez, não houveram indícios de estabilização após a propagação da
trinca, o que ocasionou a catástrofe total do sistema.
Ao compararmos a aquisição de sinais dos ensaios referentes aos mancais
PTFE_03, PTFE_05 com os seus respectivos resultados de variação de massa,
percebe-se que essa variação não possui correlação com os sinais de vibração e NPS.
De acordo com as Figuras 4-16 e 4-17, as maiores instabilidades nas leituras dos
sinais foram observadas para o mancal PTFE_03. Entretanto, este mancal apresentou
menor variação de massa em comparação com o mancal PTFE_05. Tal observação
se assemelha com o que foi obtido para os corpos de prova de PTFE submetidas a
condição 1.
As Figuras 4-19, 4-20 e 4-21 se referem a aquisição de aceleração, NPS e
temperatura para os corpos de prova PTFE/20%_02, PTFE20%_10 e PTFE20%_20,
submetidos a condição 2 de ensaio.
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Figura 4-19: Leitura de aceleração dos ensaios referentes aos mancais: PTFE/20%_02,
PTFE/20%_10 e PTFE20%_20, submetidos a condição 2

Na Figura 4-19, observa-se que a leitura de vibração referente ao mancal
PTFE/20%_02 (Figura 4-19.a) apresentou uma homogeneidade que durou
praticamente todo o ensaio. Nos primeiros segundos, pode-se visualizar um pico de
aceleração com duração de poucos segundos. Devido a rapidez da estabilização do
ensaio, existem duas possíveis explicações para tal acontecimento: a ocorrência de
ressonância entre a frequência natural do sistema e a frequência de rotação do ensaio,
durante a aceleração do motor; ou, ainda, a presença de alguma heterogeneidade na
superfície do corpo de prova, que foi sanada logo no início do ensaio, como, por
exemplo, alguma aspereza fora do comum, que foi desgastada rapidamente pelo eixo.
Além disso, a partir dos 1850 segundos, é possível visualizar um leve aumento no
nível de aceleração, com valor máximo nos 1900 e com estabilização do sinal por volta
dos 2050 segundos.
A Figura 4-19.b mostra que, em termos de vibração do sistema, o ensaio
referente ao mancal PTFE/20%_10 foi bem conturbado. Entretanto, o padrão de
oscilação de aceleração se assemelha ao apresentado pelo gráfico de aceleração do
corpo de prova PTFE/20%_12 (Figura 4-11.c). Em uma primeira avaliação, pode-se
perceber que a amplitude de vibração referente ao mancal PTFE/20%_10 é bem maior
em relação a leitura apresentada para o mancal PTFE/20%_12. Porém, a velocidade
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de rotação da condição 2 é praticamente o dobro da velocidade da condição 1, o que,
naturalmente, eleva a amplitude de vibração do sistema. Portanto, apesar da
oscilação da amplitude da vibração dos dois mancais ser diferente, é plausível supor
que um dos fenômenos que estão ocorrendo durante o contato do par mancal/eixo é
a transferência de filme para a superfície do mancal, o que, por se tratar de um
fenômeno cíclico e pelo fato do eixo estar girando em torno de 1450 rpm, acontece de
forma mais intensa em comparação com a observada na condição 1.
Por fim, a Figura 4-19.c apresenta a leitura de aceleração referente ao mancal
PTFE20%_20. Como já foi comentado durante a seção 5.3.1, pelo fato da aquisição
de aceleração ter apresentado valores que fogem do padrão dos demais ensaios, os
resultados referentes a este mancal não serão levados em consideração em
avaliações futuras. Logo durante os primeiros minutos, foi possível perceber a rápida
evolução do aumento de vibração do sistema.
Outro ponto interessante se refere ao intervalo compreendido entre 1100 e
1600 segundos, aonde o nível de vibração apresenta variações enormes de
aceleração de forma praticamente instantânea. Visto que, após o fim do ensaio,
percebeu-se que o acoplamento que prende o mandril da bancada estava folgado,
pode-se imaginar que a variação abrupta de aceleração se deu devido ao fato de que,
em alguns momentos, o acoplamento não conseguiu transmitir potência ao eixo da
bancada, fazendo com o que este praticamente não girasse em alguns instantes do
ensaio.
Se aprofundando ainda mais na discussão deste fenômeno, ao avaliar os
pontos em que a leitura de vibração aumentou, é possível perceber que é exatamente
nesta altura que o acoplamento passa a acionar novamente o eixo da bancada, visto
que, além do aumento da aceleração ocorrer de forma instantânea, percebe-se ainda
uma característica de overshoot na leitura, ou seja, a presença de um sinal que excede
a expectativa ou padrão para aquela determinada situação. Por fim, próximo aos 1600
segundos, o acoplamento parece voltar a normalidade de acionamento do eixo, dando
fim a este período de oscilação de vibração do sistema.
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Figura 4-20: Leitura de nível de pressão sonora dos ensaios referentes aos mancais:
PTFE/20%_02, PTFE/20%_10 e PTFE20%_20, submetidos a condição 2

Os gráficos de NPS dos três mancais de PTFE/20% são apresentados na
Figura 4-20. Ao comparar a Figura 4-20.a, referente ao mancal PTFE/20%_02, com a
vibração mostrada na Figura 6 -19.a, é possível identificar a similaridade entre os dois
sinais, uma vez que o NPS aquisitado para este ensaio conseguiu reproduzir fielmente
o sinal de vibração. Por outro lado, o mesmo não ocorreu para o o mancal
PTFE/20%_10 (Figura 4-20.b), visto que o ensaio permaneceu no mesmo padrão de
ruído, por mais que o sinal de vibração para este mesmo corpo de prova tenha sido
tão inconstante. Por fim, a Figura 4-20.c representa o sinal obtido para o mancal
PTFE/20%_20. Neste caso, a aquisição de NPS também reproduziu o comportamento
apresentado no final da aquisição de vibração, onde houve a ocorrência do mesmo
fenômeno no período entre, aproximadamente, 1100 e 1600 segundos.
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Figura 4-21: Leitura da temperatura dos ensaios referentes aos mancais: PTFE/20%_02,
PTFE/20%_10 e PTFE20%_20, submetidos a condição 2

A Figura 4-21 apresenta os gráficos de evolução da temperatura para os corpos
de prova PTFE/20%_02, PTFE/20%_10 e PTFE/20%_20, para a condição 2. Mais
uma vez, a leitura praticamente não apresentou picos durante a sua evolução. Além
disso, a variação de temperatura para os três corpos de prova foi praticamente a
mesma, o que mostra que, apesar de os resultados de vibração e NPS apresentarem
as suas particularidades, em termos de elevação de temperatura, os ensaios foram
bem semelhantes. Esta conclusão indica que, em casos de manutenção preditiva,
para este par tribológico, o acompanhamento da condição do sistema apenas através
do uso dos valores de temperatura é algo equivocado, uma vez que, a partir desse
resultado, quase não é possível ter uma noção de como está se dando a interação
entre o eixo e o mancal.
A comparação entre a aquisição de sinais e a variação mássica para os três
corpos de prova mostra que, mais uma vez, a correlação entre estas análises não
parece ser dar forma direta. Ao analisar a variação mássica e os sinais
correspondentes ao mancal PTFE/20%_20, é perceptível que estes apresentaram
valores mais altos em relação aos dos outros dois mancais. Entretanto, o fato do
ensaio ter ocorrido de forma discrepante faz com que essa análise não sirva de
referência neste ponto. Assim, ao avaliar os corpos de prova PTFE/20%_02 e
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PTFE/20%_10, nota-se que o mancal que apresentou menor variação mássica foi o
mancal PTFE/20%_10, mesmo este sendo tendo tido o maior nível de vibração
quando comparado com o obtido para o mancal PTFE/20%_02.
Figura 4-22: Região interna de contato entre o mancal e o eixo dos corpos de prova
PTFE/20%_02, PTFE/20%_10 e PTFE20%_20

A Figura 4-22 mostra as regiões de contato do par mancal/eixo dos corpos de
prova PTFE/20%_02, PTFE/20%_10 e PTFE/20%_20, após terem sido submetidos à
condição 2 de ensaio. Observa-se que o tamanho e o formato das escaras variam.
Isso implica que o suporte da carga pelos mancais, nos três ensaios, se deu de forma
diferente, o que justifica a não uniformidade dos sinais aquisitados. Além disso, ao
comparar os resultados de variação mássica com o tamanho das escaras, é possível
perceber que os resultados são condizentes, já que a maior escara (Figura 4-22.c), é
aquela do corpo de prova PTFE/20%_20, que também foi o que apresentou maior
variação mássica. Esse comportamento também se repete para os outros dois corpos
de prova, de modo que o mancal PTFE/20%_02 foi o que apresentou maior variação
de massa, já que o corpo de prova PTFE/20%_11 não está sendo considerado.
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Figura 4-23: Região externa de contato entre o mancal e a caixa no qual os corpos de prova
PTFE/20%_02, PTFE/20%_10 e PTFE20%_20 foram fixados

A Figura 4-23 apresenta a região externa dos corpos de prova PTFE/20%_02,
PTFE/20%_10 e PTFE/20%_20, exatamente na região entre o eixo e a caixa do
mancal. Assim como ocorreu para o mancal PTFE_11 (Figura 4-18.c), a Figura 4-23.c
mostra a formação de uma trinca, decorrente da severidade do ensaio ao qual o corpo
de prova PTFE/20%_20 foi submetido. Portanto, ao comparar a integridade estrutural
dos mancais compostos por PTFE e PTFE/20%, submetidos a condição 2, com a
daqueles submetidos a condição 1, percebe-se que, para a composição de PTFE
puro, a condição 2 foi menos severa.
Por fim, confrontando a leitura dos sinais aquisitados para as duas
composições do mancal, é possível perceber que, independentemente da constituição
dos corpos de prova, as leituras de aceleração e NPS giraram em torno dos mesmos
valores. Assim, a média da aceleração ficou em torno dos 0,125 g, enquanto que a do
NPS se manteve em torno dos 85 dBC. Entretanto, a temperatura máxima no fim do
ensaio permanece diferente para cada composição, sendo a temperatura do ensaio
com mancal de PTFE puro, em média, 5 °C maior do que os de PTFE/20%.
4.5 Microscopia eletrônica de varredura
Com o fim de avaliar os mecanismos de desgastes atuantes durante a
interação do par eixo/mancal, imagens de MEV foram obtidas para todos os corpos
de prova. Para sintetizar a discussão a respeito dos danos encontrados durante a
análise dos MEVs, para cada composição e condição de ensaio, foram selecionadas
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imagens referentes a apenas um corpo de prova. Portanto, as imagens avaliadas são
dos corpos de prova PTFE_09 e PTFE/20%_04, submetidos a condição 1 de ensaio;
e dos corpos de prova PTFE_03 e PTFE/20%_02, submetidos a condição 2 de ensaio.

Figura 4-24 Aumento de 30 e 100 vezes da bucha PTFE_09, submetido a condição 1 de
ensaio

a)

b)

Como discutido anteriormente, na seção 5.4.2, os mancais compostos por
PTFE, submetidos a condição 1 de ensaio, apresentaram formação de trinca na região
externa do mancal em 2 dos 3 mancais ensaiados. A Figura 4-24 apresenta a região
interna da área de contato do par, para o corpo de prova PTFE_09. Assim como
observado na análise macroscópica da região externa desta bucha, a Figura 4-24.a
mostra que também ocorreu formação de trinca na área de contato. Além disso,
percebe-se também um aglomerado de microtrincas na região inferior da imagem,
assinalada na Figura 4-24.a através de uma seta. Na Figura 4-24.b foi dado um zoom
da região amarela da imagem anterior. Nesta, nota-se a presença de microtrincas no
entorno da trinca propagada. As evidências sugerem que a propagação de uma trinca
se dá diante da eclosão de trincas menores. Se analisarmos a Figura 4-24.a, percebese, na região assinalada pelo retângulo, que a trinca se propagou até
aproximadamente metade da imagem, entretanto, uma região de concentração de
microtrincas pode ser vista logo em seguida. Dessa forma, se, hipoteticamente, o
ensaio não tivesse sido interrompido, a trinca iria se propagar ainda mais através da
eclosão das microtrincas adjacentes.
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Figura 4-25 Aumento de 3000 vezes da bucha PTFE_03, submetido a condição 2 de ensaio.

a)

b)

A Figura 4-25 mostra a região interna do corpo de prova PTFE_03, submetido
a condição 2 de ensaio. Ao analisar a região interna de contato deste corpo de prova,
não foi vista a formação de trincas na superfície do mancal, o que corrobora com a
análise macroscópica da região externa. Na Figura 4-25.a, observam-se indícios de
desgaste abrasivo, devido a presença de riscos esclerométricos na superfície do
mancal, assinalados pelas setas. Além disso, percebe-se a presença de delaminação
do PTFE em diversos pontos da imagem. Ao aproximar a foto na região circundada
em 2000 vezes (Figura 4-25.b), é visível o esgarçamento do PTFE devido a interação
do par tribológico. Portanto, em resumo, foram encontradas evidências de três
mecanismos de desgaste na superfície do mancal: desgaste abrasivo, desgaste por
delaminação e esgarçamento.
Figura 4-26 Aumento de 500 e 3000 vezes da bucha PTFE/20%_04, submetido a condição
1 de ensaio.

a)

b)
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Na Figura 4-26, vê-se a região de desgaste do mancal PTFE/20%_04. Na
primeira imagem (Figura 4-26.a), observam-se riscos esclerométricos em toda a
superfície. Além disso, na Figura 4-26.b, evidências de esgarçamento foram
encontradas. Um detalhe interessante a respeito do esgarçamento do compósito se
refere a adesão do rejeito de scheelita na matriz de PTFE, uma vez que, mesmo com
o esgarçamento do PTFE, a carga mineral permaneceu unida aos fios do polímero.
Tal fenômeno indica que a aderência da matriz e da carga mineral ocorreu de forma
apropriada durante a fabricação do mancal.
Figura 4-27 Aumento de 30 e 100 vezes da bucha PTFE/20%_02, submetido a condição 2
de ensaio.

A Figura 4-27 apresenta a imagem da região de contato do corpo de prova
PTFE/20%, submetido a condição 2. Na Figura 4-27.a, percebe-se a presença de
material aderido, na superfície do mancal (regiões assinaladas pelas setas). A Figura
4-27.b mostra que partes do compósito se desprendem e tendem a se aderir a própria
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superfície do mancal, uma vez que a morfologia do material aderido sugere que este
é constituído por compósito. Além disso, ao aproximar o zoom da Figura 4-27.b em
500x (Figura 4-27.c), podem-se visualizar riscos esclerométricos na superfície do
material aderido. Porém, tais riscos não estão todos na mesma direção. Uma
justificativa plausível para isso tem a ver com o processo de sucessivos
desprendimentos e adesões deste mesmo particulado, já que as marcas
esclerométricas tendem a se formar na orientação horizontal da amostra devido ao
sentido de rotação do eixo. Portanto, se o particulado apresenta marcas
esclerométricas em várias direções, supõem-se que este se reposicionou diversas
vezes durante o ensaio.
4.6 Rugosidade
Diversas técnicas para a avaliação do desempenho dos mancais foram
utilizadas nos subcapítulos anteriores. As avaliações feitas variaram desde as mais
básicas, como a avaliação através da variação de massa e espessura da parede do
mancal, até técnicas mais elaboradas, como aquisição de sinais e avaliação dos
danos através de MEV. Neste capitulo, uma análise pouco convencional será
empregada para verificar a performance do mancal durante os ensaios, através da
mudança da textura da superfície dos corpos de prova. Para isso, a rugosidade do
mancal foi analisada antes e depois de cada ensaio, com o fim de avaliar a influência
do contato do par tribológico na superfície do mancal.
4.6.1 Condição 1
A Figura 4-28 apresenta os parâmetros de rugosidade Ra e Rq para as duas
composições do mancal, na condição 1 de ensaio. Percebe-se que, para as três
buchas de compósito, os parâmetros Ra e Rq, antes do ensaio, se mantiveram
praticamente no mesmo valor, enquanto que, para os corpos de prova de PTFE, tais
parâmetros apresentaram uma leve desconformidade.
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Figura 4-28: Parâmetros de rugosidade Ra e Rq dos corpos de prova submetidos a
condição 1 de ensaio

Ao avaliar os dois parâmetros de rugosidade após o ensaio, para os
compósitos, é possível perceber que o mancal PTFE/20%_01 apresentou um
aumento expressivo na sua rugosidade, enquanto que os corpos de prova
PTFE/20%_04 E PTFE/20%_12 mantiveram praticamente os mesmos valores para
Ra e Rq. Um dos motivos que podem explicar essa divergência de comportamento,
para estes três corpos de prova, se refere a quantidade de material aderido a
superfície após o ensaio. Desse modo, o mancal PTFE/20%_01 pode ter terminado o
ensaio com mais material aderido a sua superfície, o que induziria a leitura de picos
mais altos, em comparação com os outros dois mancais.
A análise comparativa para a mudança de rugosidade dos mancais de PTFE
foi inconclusiva, uma vez que, para cada corpo de prova, foi apresentado um
comportamento diferente. Vale salientar que as buchas de PTFE, submetidas a
condição 1 de ensaio, acabaram mostrando resultados distintos em termos de
desgaste, pois, enquanto o mancal PTFE_10 manteve a sua integridade estrutural, os
mancais PTFE_07 e PTFE_09 apresentaram fraturas em suas regiões interna e
externa, o que pode ter contribuído para o aumento dos parâmetros Ra e Rq do
mancal PTFE_07, após o ensaio.
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Figura 4-29: Parâmetros de rugosidade Rsk e Rku dos corpos de prova submetidos a
condição 1 de ensaio

De acordo com a Figura 4-29, pode-se perceber uma tendência de alteração
do parâmetro Rsk, em, praticamente, todos os corpos de prova. Para as buchas
PTFE/20%_01, PTFE/20%_04 E PTFE/20%_12, o ensaio na condição 1 fez com o
que o padrão de distribuição dos picos das suas superfícies se alterasse, uma vez que
o Rsk de todas as amostras se reduziu consideravelmente. Tal mudança indica que a
maior parte de cada superfície analisada ficou acima da linha média, ou seja, a
interação do par tribológico levou a uma redução nos picos do mancal, fazendo com
o que os picos desgastados tenham um peso maior na função de densidade de
probabilidade da amplitude das amostras. Isso justifica a assimetria negativa da
superfície da bucha.
Já as amostras de PTFE_07, PTFE_09 e PTFE_10 apresentaram
comportamento inverso em relação ao dos compósitos, de modo que, após todos os
ensaios, o parâmetro Rsk assumiu valores positivos, o que mostra que a maior parte
do volume analisado ficou abaixo da linha média da superfície, apresentando vales
mais expressivos do que picos na função densidade de probabilidade da amplitude
das amostras. Esse comportamento pode ser explicado pelo Rsk do eixo, como pode
ser observado na Figura 4-2, uma vez que o fato do eixo apresentar um Rsk negativo
mostra que a distância entre a linha média e os vales do eixo é maior do que a
distância entre a linha média e seus picos. Portanto, pelo fato da região de contato do
mancal de PTFE se desgastar completamente durante o ensaio, a sua superfície
adquire a forma negativa da superfície do eixo, fazendo com o que a superfície do
PTFE “penetre” nos vales do eixo, e, consequentemente, a altura de seus picos passe
a ser maior do que a profundidade dos vales da superfície do mancal.
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A variação do Rku, referente a curtose da distribuição da função densidade de
probabilidade da amplitude dos corpos de prova, não apresentou uma tendência para
os mancais de compósito, uma vez que em um caso houve redução e nos outros dois
houve ganho do valor do parâmetro. Por outro lado, os corpos de prova de PTFE
apresentaram uma tendência que condiz com o que foi discutido no último parágrafo.
Acontece que o Rku do eixo tem valor negativo, ou seja, os valores de amplitude dos
picos e vales estão mais distantes em relação a um valor médio. Portanto, mais uma
vez, os corpos de prova de PTFE tendem a se moldar em torno da morfologia da
superfície do eixo, o que reduz os seus valores referentes ao parâmetro Rku.
4.6.2 Condição 2
A Figura 4-30Error! Reference source not found. apresenta os parâmetros
de rugosidade Ra e Rq para os mancais de PTFE e PTFE/20%, submetidos a
condição 2 de ensaio. Para os corpos de prova constituídos por PTFE/20%, nota-se o
aumento dos parâmetros de rugosidade após os ensaios. Mais uma vez, o acréscimo
da rugosidade pode ser explicado pela adesão de material na superfície do mancal, o
que provoca o aumento das asperezas na região analisada.
Figura 4-30: Parâmetros de rugosidade Ra e Rq dos corpos de prova submetidos a
condição 1 de ensaio
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Para os mancais de PTFE, houve uma tendência de redução da rugosidade,
após a realização do ensaio. De acordo com a Figura 4-30, todos os corpos de prova,
após os ensaios, apresentaram valores de Ra e Rq inferiores a 0,5 m. Dois prováveis
fatores que devem ter contribuído para tal acontecimento se referem a não formação
de trinca induzida pelo contato do par durante o ensaio, tornando a superfície
analisada homogênea, e a baixa rugosidade do eixo (abaixo dos 0,25 m para os
parâmetros Ra e Rq), uma vez que a superfície do mancal de PTFE tende a se moldar
de acordo com a superfície do contracorpo.
Figura 4-31: Parâmetros de rugosidade Ra e Rq dos corpos de prova submetidos a
condição 2 de ensaio

De acordo com a Figura 4-31, nos mancais PTFE/20%, observa-se a mesma
tendência de redução do parâmetro Rsk apresentada para os corpos de prova
submetidos a condição 1. Desta forma, os corpos de prova PTFE/20%_02,
PTFE/20%_10 e PTFE/20%_20 tiveram uma redução no padrão de distribuição dos
picos das suas superfícies, uma vez que o Rsk de todas as amostras diminuiu
consideravelmente. Mais uma vez, a tendência de alteração deste parâmetro sugere
que o contato entre o eixo e o mancal provocou o desgaste dos picos do perfil de
rugosidade dos mancais, fazendo com o que a morfologia da sua superfície
apresentasse picos achatados.
Por outro lado, a tendência de alteração do parâmetro Rsk, para a condição 2
de ensaio, ocorreu de forma oposta para os mancais de PTFE em relação as buchas
de PTFE/20%. Assim como exposto na subseção 5.6.1, a tendência do mancal de
PTFE de se moldar ao perfil da superfície do eixo fez com o que o parâmetro Rsk dos
três mancais de PTFE adotasse a tendência de aumento após os ensaios. Se for
levado em consideração que o eixo possui um valor de Rsk negativo, ou seja, que o
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perfil da sua superfície apresenta vales mais profundos em relação a altura dos picos,
é possível que a superfície do PTFE “penetre” nesses vales durante o ensaio, fazendo
com o que a superfície do mancal apresente picos com maiores amplitudes no fim do
ensaio.
A Figura 4-31 mostra, ainda, que o parâmetro Rku sofreu um aumento para
praticamente todos os corpos de prova, independentemente da composição do
mancal. Tal fato indica que a distribuição da função densidade de probabilidade da
amplitude dos corpos de prova está mais próxima de um valor médio. Em outras
palavras, as alturas dos picos e profundidade dos vales então mais próximos de um
valor específico, e, consequentemente, menos dispersos.
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5 CONCLUSÃO
Durante este capítulo, serão abordados os principais pontos que foram
estudados durante a execução deste trabalho, assim como a validação da hipótese
investigativa desta dissertação, além dos objetivos estipulados na subseção 1.2.
O estudo do comportamento tribológico dos mancais realizado neste trabalho
teve, basicamente, um fim: verificar a viabilidade, em termos eficiência tribológica, da
utilização do rejeito de scheelita como carga mineral na matriz de PTFE, visando a
fabricação e utilização do compósito em mancais de deslizamento. Para isto, sua
execução teve que ser dividida em, essencialmente, três etapas: fabricação dos
mancais, adequação da bancada e a realização dos ensaios.
Em termos do produto obtido na fabricação dos mancais, pode-se dizer que o
processo manufatura das buchas utilizado no trabalho se mostrou satisfatório, uma
vez que, para praticamente todos os mancais fabricados, a ovalização destes foi
inferior a 1% - apesar do processo de fabricação ter sido um pouco rudimentar quando
comparado com processos industriais convencionais. Além disso, para os corpos de
prova compostos por PTFE puro, os resultados de variação de massa e de espessura
foram semelhantes, o que mostra que, apesar destes corpos de prova terem sido
fabricados em diferentes lotes e ensaiados de forma aleatória, as buchas feitas de
PTFE puro tiveram resultados similares, para cada condição de ensaio, sendo este
mais um indício de que o processo de fabricação foi homogêneo.
Por outro lado, a adequação da bancada ficou um pouco aquém do esperado,
visto que a bancada passou a mostrar um comportamento fora do padrão, por volta
do décimo oitavo ensaio, o que acabou influenciando nos resultados dos ensaios
referentes aos mancais PTFE_11 e PTFE/20%_12. O principal problema desta
situação foi a rapidez com que o suporte do mandril se desgastou, fazendo com o que
o eixo girasse de forma descentralizada. Isso provocou o aumento na vibração e no
NPS do ensaio, culminando na falha catastrófica, para o caso do PTFE_11. Então,
uma provável solução para esse problema seria a substituição do suporte antigo por
um mais robusto, com parafusos Allen atuando como prisioneiros.
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Diante dos resultados obtidos, pode-se avaliar a hipótese investigativa
proposta na introdução desta dissertação. Esta hipótese se referia ao aumento da
eficiência tribológica do mancal de PTFE em, pelo menos, uma ordem de grandeza
com a adição do rejeito de scheelita como carga mineral. De acordo com os resultados
de variação mássica, os limites inferior e superior de ganho de capacidade tribológica
observados, para a condição 1, foram de 40 até 290, enquanto que, para a condição
2, os limites foram de 34 até 71. Portanto, considerando os limites inferiores para cada
condição, percebe-se que, ainda assim, eles são superiores em uma ordem de
grandeza, o que valida a hipótese investigativa do trabalho.
Durante a avaliação dos resultados de desgaste, procurou-se identificar
diferenças relacionadas ao desempenho dos mancais, para as diferentes condições
de ensaio. Para os mancais composto por PTFE/20%, não foi possível identificar
qualquer padrão de alteração no desempenho tribológico, para as diferentes
condições de ensaio, visto que essas buchas apresentaram padrões semelhantes de
variação mássica, após os ensaios, independentemente da condição escolhida.
Entretanto, diante dos resultados de variação de massa e espessura dos mancais
compostos por PTFE, foi possível identificar diferenças relacionadas a capacidade
tribológica destes mancais, quando submetidos a diferentes condições. Para a
condição 1 (v = 0,74 m/s e P = 0,68 MPa), praticamente todos os corpos de prova
tiveram presença de fratura na zona de contato, tanto na região interna como na
externa, além do esmagamento da parede do mancal. Por outro lado, estas evidências
não foram identificadas para os mancais de PTFE submetidos a condição 2 ( v = 1,52
m/s e P = 0,33 MPa), visto que os corpos de prova PTFE_03 e PTFE_05 mantiveram
a sua integridade estrutural, não apresentando indícios de esmagamento da parede
do mancal e nem formação de trincas na zona de contato do eixo.
Além disso, percebeu-se que adotar uma correlação entre os sinais de
vibração, NPS e temperatura dos corpos de prova é algo inviável, já que, em muitos
casos, não se pôde atribuir uma relação direta entre o comportamento das curvas dos
sinais aquisitados e a variação mássica. Nos casos das buchas de PTFE submetidos
a condição 1, por exemplo, os corpos de prova PTFE_07 e PTFE_09 apresentaram
discrepâncias nas leituras de vibração e ruído. Além disso, tais mancais apresentaram
fraturas macroscópicas nas suas regiões externas, enquanto que o mancal PTFE_10
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permaneceu intacto. Apesar disso, o cálculo de perda mássica, para esses três
mancais, foi semelhante. Portanto, diante desta situação, conclui-se que a correlação
entre a variação mássica e discrepâncias apresentadas pela leitura dos sinais do
ensaio é algo quem nem sempre converge para o mesmo ponto.
Os MEVs obtidos para as buchas PTFE_09 e PTFE/20%_04 (condição 1),
PTFE_03 e PTFE/20%_02 (condição 2) apresentaram algumas evidências a respeito
dos mecanismos de desgaste presentes. Durante a avalição dos MEVs, da superfície
de contato do mancal PTFE_09, observou-se formação de trinca na pista de desgaste.
Além disso, para todos os corpos de prova de PTFE foi possível ver desgaste por
delaminação, riscos esclerométricos e esgarçamento do PTFE, o que indica a
ocorrência de desgaste abrasivo sofrido pelo mancal durante o contato com o eixo.
Para os mancais compostos por PTFE/20%, encontraram-se evidências de material
aderido na superfície do mancal, caracterizando desgaste adesivo sofrido pelos
mancais durante os ensaios.
Por fim, pôde-se verificar, através da avaliação do perfil da superfície do
mancal e do eixo, que os mancais de PTFE tendem a se moldar de acordo com a
superfície do eixo. Aparentemente, as características viscoelásticas deste material
atreladas a sua baixa resistência ao desgaste fazem com o que a superfície do mancal
acabe adotando o perfil negativo da superfície do eixo. Por outro lado, as evidências
apontaram que os mancais compostos por PTFE/20% pouco mudam o seu perfil de
rugosidade diante do contato com o eixo, de modo que, para a maioria dos casos, o
movimento relativo entre o eixo e a superfície do mancal fez com que apenas os picos
das asperezas da bucha fossem desgastados. Tais indícios corroboram com as
conclusões anteriores, já que a carga mineral aumenta a resistência ao desgaste do
PTFE.
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Apêndice A
Projeto do molde de compactação para a fabricação de
mancal de deslizamento.

Figura A1: Desenho de molde para produção de mancais de deslizamento através da
compactação de compósito polimérico.
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ANEXO A

Fluorescência de Raios-X do rejeito de scheelita
Durante seu doutorado, Souza (2015) realizou ensaio de FRX (Tabela 1), com
o intuito de determinar a composição do rejeito de scheelita utilizado na fabricação do
compósito que constitui a bucha, que será fabricada nesse trabalho.

Tabela A1. Caracterização química do rejeito de scheelita - Fluorescência de Raios-X.

Óxidos

Média Final

CaO

44.6336 %

SiO2

33.2700 %

Al2O3

9.3114 %

Fe2O3

5.7030 %

MgO

4.6439 %

K2 O

0.7223 %

MnO

0.4992 %

TiO2

0.3677 %

P2O5

0.3172 %

Na2O

0.2847 %

SO3

0.1718 %

WO3

0.0563 %

SrO

0.0188 %
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