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Resumo 

Atualmente algumas grandes cidades globais já estão introduzindo fortes restrições para 

limitar o número de veículos a combustão ou prazos para a sua proibição devida às questões 

climáticas e poluição do ar. Nesse contexto os automóveis e caminhões a diesel são os 

maiores responsáveis pela emissão de partículas finas PM que causam as doenças 

respiratórias assim como a produção de NOx. A complexidade dos sistemas mecânicos e dos 

processos tribológicos presentes nos motores, assim como o crescente rigor das legislações 

nos controles de emissões impõem uma constante evolução dos sistemas de injeção e o 

sistema OBD (On-Board Diagnostic). O bico injetor (BI) do motor diesel é o componente 

responsável pela atomização do combustível na câmara de combustão e sua integridade tem 

grande importância no bom funcionamento do motor assim como na manutenção da emissão 

dos gases poluentes dentro os limites recomendados. Esse componente trabalha em regimes 

transitórios, condições severas de temperatura, pressão, e está sujeito a vários mecanismos de 

desgastes como erosão, cavitação, adesão e corrosão dificultando assim, o diagnostico 

preventivo ou preditivo de possíveis falhas. Essa tese teve como objetivo monitorar sinais 

dinâmicos de vibração, nível de pressão sonora (NPS), emissão acústica e temperatura de 

funcionamento da ponta do bico injetor diesel operando com diferentes combustíveis a fim 

correlaciona-los com os regimes de operação e os tipos de desgaste do bico injetor. Os ensaios 

foram realizados em uma bancada comercial Tecnomotor utilizando quatro fluidos: 

ultrassene, biodiesel B6 aditivado com tensoativos; B6 com tensoativos mais água e B6 com 

tensoativos, água e glicerina a fim de produzir diferentes mecanismos de desgastes na ponta 

do bico injetor. A aquisição de dados foi executada com equipamentos da National 

Instruments e Software Labivew. As análises dos sinais foram executadas no software Matlab 

utilizando a técnica de multiresolução através da transformada wavelet. A partir dos 

resultados foram criados mapas que correlacionam os mecanismos de desgaste do BI com os 

sinais dinâmicos e a temperatura da ponta do BI diesel. Os mapas mostram-se valiosos e 

podem ser integrados a uma futura geração de sistemas de injeção de combustível ou OBD a 

fim de auxiliar o diagnóstico de defeitos do BI e minimizar as emissões de poluentes. 

 

Palavras-chave: Motor Diesel, Biodiesel, Desgaste, Bico Injetor Common rail 
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Abstract 

Currently some major global cities are already introducing strong restrictions to limit the 

number of internal combustion engines vehicles or deadlines for their ban due to climate 

issues and air pollution. In this context, automobiles and diesel trucks are the main 

responsible for the emission of fine PM particles that cause respiratory diseases as well as the 

production of NOx. The complexity of the mechanical systems and the tribological processes 

present in the engines, as well as the increasing rigor of the legislation in the emissions 

controls, require a constant evolution of the injection systems and OBD system (On-Board 

Diagnostic). The injector nozzle (BI) of the diesel engine is the component responsible for the 

atomization of the fuel in the combustion chamber, therefore its integrity is of great 

importance in the proper functioning of the engine as well as in the maintenance of the 

emission of the polluting gases within the recommended limits. This component works in 

transient regimes, severe conditions of temperature, pressure, and is subject to several erosion, 

cavitation, adhesion and corrosion mechanisms, making it difficult to predict or prevent 

possible failures. This thesis aims to monitor dynamic signals of vibration, sound pressure 

level (NPS), acoustic emission and operating temperature of the tip of the injector nozzle 

operating with different fuels in order to correlate them with the operating regimes and the 

wear mechanisms acting in the injector nozzle. The tests were performed in a commercial 

workbench, using four fluids: ultrassene, biodiesel B6 added with surfactants; B6 with 

surfactants plus water and B6 with surfactants, water and glycerin in order to produce 

different wear mechanisms at the tip of the injector nozzle. The data acquisition was 

performed with equipment from National Instruments and Software Labivew. Signal analysis 

was performed in the Matlab software using the multiresolution technique through the wavelet 

transform. From the results were created maps that correlate the wear mechanisms of the BI 

with the dynamic signals and the operating temperature. The maps prove to be valuable and 

can be integrated into a future generation of fuel injection or OBD systems to assist in 

diagnosing BI defects and minimizing pollutant emissions. 

 

Keywords: Diesel engine, Biodiesel, Wear, Common rail Injector Nozzle. 
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1. Introdução 

 

A exposição às partículas finas com dimensões de até 2,5 µm (PM2.5) foi classificada 

como o quinto maior fator de risco de morte, responsável por 4,2 milhões de óbitos por 

doença cardíaca e acidente vascular cerebral, câncer de pulmão, doença pulmonar crônica e 

infecções respiratórias, Figura 1.1. Além disso, mais 254 mil mortes foram atribuídas à 

exposição ao ozônio que causa doenças crônicas no pulmão (Health Effects Institute, 2017). 

 

Figura 1.1 – Fatores de risco 

 

Fonte: adaptado de Health Effects Institute (2017). 

 

As PM2.5 foram responsáveis por um número substancialmente maior de mortes do que 

outros fatores de risco mais conhecidos, como o consumo de álcool ou a inatividade física. 
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Veículos pesados (HDV), caminhões e ônibus, são fontes significativas de emissões de 

poluentes e impactam negativamente à qualidade do ar. Estima-se através do modelo 

Roadmap do International Council on Clean Transportation (ICCT), que em 2015, 

caminhões e ônibus a diesel representaram 88% das emissões de MP2.5 e 88% das emissões de 

NOx do transporte rodoviário, Figura 1.2. Dentre as emissões veiculares, esses dois poluentes 

estão entre os mais nocivos à saúde humana. A frota de veículos pesados é bem menor do que 

a frota de veículos leves (LDV), porém além de maiores taxas de emissões os HDVs 

percorrem maiores distâncias e têm vida útil mais longa (Miller e Façanha, 2016). 

 

Figura 1.2 – Emissões de veículos rodoviários 

 
Fonte: Miller e Façanha (2016). 

 

Segundo Anenberg e colaboradores (2017) que publicaram os resultados de suas 

pesquisas na renomada revista Nature, as emissões dos veículos diesel contribuem para a 

emissão de partículas finas (PM2.5) e a poluição atmosférica com ozônio troposférico que 

afeta a saúde humana, o rendimento dos cultivos e o clima em todo o mundo. Além disso, os 

veículos a diesel nas estradas produzem aproximadamente 20 por cento das emissões 

antropogênicas globais de óxidos de nitrogênio (NOx), sendo as PM2.5 a chave e precursores 

de ozônio.  

Os limites de emissão de NOx regulamentados em mercados líderes foram 

aperfeiçoados progressivamente, mas os veículos diesel atuais emitem muito mais NOx em 

condições de operação do mundo real do que nos testes de certificação laboratorial.  

Os 11 mercados que representam aproximadamente 80% das vendas globais de 

veículos a diesel, quase um terço das emissões de veículos pesados a diesel e mais da metade 

das emissões de veículos leves a diesel tem as emissões superiores aos limites de certificação 

quando medidos em condições de uso no mundo real.  
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A poluição excedente (totalizando 4,6 milhões de toneladas) está globalmente 

associada a aproximadamente 38.000 mortes prematuras relacionadas com as PM2.5 e cerca 

de 10% de todas as mortes prematuras relacionadas ao ozônio nos 28 estados membros da 

União Europeia. Esses excedentes estão diretamente relacionados com fraudes de sistemas de 

injeção de combustível, veículos em condições de manutenção precárias e brechas nas 

legislações ao permitirem que os veículos rodem mesmo com falhas no funcionamento do 

motor (Anenberg et al., 2017). 

O escândalo das emissões de poluentes da Volkswagen, conhecido como dieselgate, 

que fraudavam os testes de emissão dos veículos novos, descoberto em outubro de 2015, deu 

impulso aos fabricantes de automóveis para se concentrarem no desenvolvimento de novas 

tecnologias menos poluentes. Em contrapartida os políticos foram pressionados por ativistas 

ambientais para banir das cidades os carros movidos a diesel. 

Atualmente algumas grandes cidades globais já estão introduzindo fortes restrições 

para limitar o número de veículos a combustão ou prazos para a sua proibição devida às 

questões climáticas e poluição do ar. Os prefeitos de Atenas, Cidade do México e Madrid 

comprometeram-se a livrar suas cidades dos carros a diesel por completo até 2025 enquanto 

Paris tem como meta 2020. Outras cidades ao redor do mundo estão implementando esforços 

de menor escala para desencorajar o uso do diesel. A proibição do diesel oferece grandes 

resistência devido várias questões econômicas, e por eles apresentarem várias vantagens em 

relação aos motores a gasolina, especialmente a baixíssima emissão de CO2, maior 

durabilidade, maior autonomia e mais econômico podendo atingir o consumo de até 30 km/l 

em carros leves.  Entretanto, para que essas vantagens sejam possíveis é necessário que os 

veículos estejam com a manutenção em dia de acordo com as recomendações de engenharia. 

Conforme Oliveira Filho (2016), os últimos anos da década de 1990 foram marcados 

por progressos tecnológicos e enrijecimento da legislação ambiental na Europa e no Brasil 

onde se reduziu significativamente as emissões de poluentes dos veículos a diesel novos.  A 

melhoria dos filtros de partículas e dos sistemas de injeção de combustível garantiu um nível 

de emissões de partículas equivalente àquele dos veículos a gasolina, apesar desses avanços 

terem sido anulados pelo crescimento das frotas veiculares. 

O sistema de injeção de combustível desses motores tem como objetivo controlar a 

quantidade de diesel injetado na câmara de combustão a fim de obter a melhor queima do 

combustível para mitigar a emissão de partículas e gases poluentes.  
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O sistema OBD faz o monitoramento do motor através de vários sensores e indica as 

possíveis causas de defeitos quando os parâmetros de funcionamento estão fora das condições 

normais de operação. A complexidade dos sistemas mecânicos e dos processos de tribologicos 

presentes nos motores, assim como o crescente rigor das legislações de controles de emissões 

impõem uma constante evolução dos sistemas de injeção de combustível e OBD. O bico 

injetor do motor diesel é o componente responsável pela atomização do combustível na 

câmara de combustão e sua integridade tem grande importância no bom funcionamento do 

motor assim como na manutenção das emissões dos gases e partículas poluentes dentro os 

limites recomendados. Esse componente trabalha em regimes transitórios, condições severas 

de temperatura, pressão, e está sujeito a vários mecanismos de desgastes como erosão, 

cavitação, adesão e corrosão, dificultando, assim, o diagnóstico preventivo ou preditivo de 

suas possíveis falhas. 

 

1.1 Objetivo geral 

 

Criar mapas de desgaste que correlacionem os sinais dinâmicos de vibração, emissão 

acústica, e nível de pressão sonora, bem como a temperatura da ponta do bico injetor diesel 

Common Rail com os principais mecanismos de desgaste presentes durante o processo de 

atomização de combustível. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar ou desenvolver um parâmetro indicador do desgaste de bicos 

injetores diesel common rail; 

b) Identificar a função wavelet mãe mais adequada para aplicar a transformada 

wavelet nos sinais em estudo; 

c) Desenvolver um sistema de acoplamento para sensores de emissão acústica na 

linha de retorno de combustível do bico injetor diesel common rail; 

d) Desenvolver um sistema de aquisição de dados de baixo custo e um circuito 

condicionador de sinal para sensores de emissão acústica. 
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1 Tribologia e mecanismos de desgaste 

 

Tribologia é definida como a ciência e tecnologia da interação de superfícies em 

movimento relativo, e abrange o estudo do atrito, desgaste, lubrificação e vida em serviço de 

um componente ou sistema (Hutchings, 1992). 

Em articulações mecânicas, geralmente, baixo atrito é desejável.  A energia associada 

ao atrito em rolamentos e outros componentes mecânicos de máquinas é dissipado como 

calor, e a sua redução promove um aumento da eficiência mecânica do sistema. Por outro 

lado, em freios, por exemplo, a maximização do atrito é essencial, como também em pneus de 

um veículo com a superfície da estrada, assim como o sapato em contato com o chão durante 

uma caminhada. 

Sempre que uma superfície se move contra outra, ocorrerá desgaste em uma, ou ambas 

as superfícies, muitas vezes envolvendo perda de material. Na maioria dos casos, o desgaste é 

prejudicial, levando ao aumento da folga entre os componentes em movimento e, também, a 

uma liberdade de micro movimento não desejada, muitas vezes vibrações, aumento da carga 

mecânica e, consequentemente, aumentando mais ainda o desgaste, provocando algumas 

vezes, falha por fadiga. 

O desgaste é definido como o dano a uma superfície sólida, geralmente envolvendo 

perda de massa do material devido ao movimento relativo entre as superfícies de contato, 

podendo ser acrescentado a esse conceito, a forma adesiva de ocorrência do desgaste (ASTM-

G40, 2015). A Norma DIN 50320 (1979) descreve o desgaste como a perda progressiva de 

massa da superfície de um corpo sólido causada por ação mecânica. Ela ainda define quatro 

mecanismos de desgaste: adesão, abrasão, fadiga de contato e reação triboquímica.  

Os diferentes mecanismos de desgaste ocorrem pela ação do movimento relativo entre 

sólidos ou entre um sólido e um fluido, líquido ou gasoso. Quanto à intensidade, ou regime, o 

desgaste pode ser severo ou moderado. 

Há configurações diferentes de contato, como compressão normal ou inclinada, 

deslizamento e rolamento unidirecional, deslizamento e rolamento alternado, e rolamento com 

deslizamento são configurações de contato classificadas a partir do movimento relativo entre 
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os corpos em movimento. Os tipos de desgaste, nestes tipos de contato, são descritos como 

desgaste de: deslizamento, rolamento, impacto, alternado e fretting, Figura 2.1. A 

classificação destes tipos de desgaste é baseada na geometria do contato, bem como em sua 

cinemática o que não representa mecanismos de desgaste (Bhushan, 2001). 

 

Figura 2.1 – Palavras chaves do desgaste e suas 

interrelações.

 
Fonte: Adaptado de Bhushan (2001) 

 

O desgaste adesivo e abrasivo (Figura 2.2) são tipos de desgaste gerados a partir do 

contato plástico. Nos casos onde o contato plástico é entre materiais semelhantes, a interface 

do contato tem força de ligação adesiva. E quando a fratura deve ser essencialmente 

provocada pelo resultado da forte aderência da interface de contato, o desgaste resultante é 

chamado de desgaste adesivo, onde não ocorre particularização no modo de fratura. 

Nos casos onde o contato plástico é entre um material duro e afiado, e outro 

relativamente mole, o material duro indenta o mole. A fratura é essencialmente provocada 

sobre um micro corte do material indentador, o desgaste resultante desse contato é chamado 

de desgaste abrasivo, essa configuração de contato necessária para realização de um corte, 

também não ocorre particularização sobre as forças adesivas e modo de fratura, Figura 2.3. 
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Figura 2.2 - Representação esquemática do modo de desgaste a) adesivo e b) abrasivo. 

 
Fonte: Adaptado de Bhushan (2001) 

 

Figura 2.3 - Representação esquemática do modo de desgaste por fadiga de contato. 

 
Fonte: Adaptado de Bhushan (2001) 

 

A remoção de material no desgaste adesivo, abrasivo ou de fadiga de contato é 

governado pelas deformações e fraturas na região de contato, onde os modos de fratura são: 

fadiga frágil ou dúctil. Essas deformações e fraturas são geradas por indução de deformações 

e tensões mecânicas. Portanto, esses tipos de contato são chamados de desgaste mecânico 

(Bhushan, 2001).  

No contato em meio corrosivo, as reações triboquímicas na interface de contato são 

aceleradas. Quando a remoção de material nos meios corrosivos provoca reações 

triboquímicas, o desgaste resultante é chamado de desgaste corrosivo. No ar, o meio corrosivo 

dominante é o oxigênio, e o desgaste triboquímico dos metais é geralmente chamado de 

desgaste oxidativo (Bhushan, 2001). 

O contato deslizante sob baixa carga e velocidade, geralmente promove o desgaste 

moderado. Em velocidades ou cargas altas os filmes finos de óxido presentes nas superfícies 

metálicas em contato são rapidamente destruídos, fazendo com que o atrito e as taxas e 

desgaste aumentem, provocando assim o desgaste severo. A superfície desgastada se recupera 

e um estado de desgaste moderado volta a ser dominante. Novas camadas de óxido delgadas 

são estabelecidas e a taxa de desgaste diminui acentuadamente. Tais camadas de óxido 

crescem com o número de ciclos e atinge uma espessura crítica, tornam-se muito fracas para 
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suportar a carga normal e a tensão de cisalhamento e então são novamente removidas durante 

o deslizamento. 

As transições bruscas, denominadas 'T1' e 'T2', entre desgaste oxidativo (moderado) e 

adesivo (severo) são observadas nos contatos de deslizamento a seco metal-metal. As cargas 

que se associam a transição do regime de desgaste (moderado/severo) dependem das 

propriedades dos materiais, das superfícies deslizantes e da sua velocidade relativa. A relação 

entre taxas de desgaste e a carga aplicada para aço em deslizamento é ilustrada 

esquematicamente na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 – Desgaste oxidativo. 

 
Fonte: Adaptada de Hutchings (1992). 

 

A lubrificação está estreitamente relacionada com o de atrito e desgaste. Na verdade, 

mesmo quando um lubrificante comercial não é adicionado a um sistema, os componentes da 

atmosfera (especialmente oxigênio e vapor de água), muitas vezes desempenham um papel 

lubrificante, e devem ser considerados em qualquer estudo da interação entre superfícies 

(Hutchings, 1992). 

Sob condições lubrificadas, os aquecimentos superficiais são moderados, uma vez que 

os coeficientes de atrito geralmente são baixos e o desgaste oxidativo é relativamente lento. 

Mesmo quando há um pico de temperatura que ocorre na área de contato, o movimento de 

oxigênio para a superfície de reação é inibido por coeficientes de difusividade do soluto 

extremamente baixos em óleo ou outros líquidos com altas pressões. As pressões elevadas do 

lubrificante encontradas em contatos elastohidrodinâmicos provocam a queda da sua 

viscosidade e dos coeficientes de difusividade do soluto. É uma lei geral para muitos fluidos 

que com pressão variável, o produto de viscosidade e difusividade é quase constante (Blau, 

1992).  
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Os processos de oxidação desempenham um papel importante no regime de 

lubrificação limite, onde ocorrem contatos entre as asperezas das superfícies. A oxidação das 

impurezas evita o contato direto com metal para metal. O aumento do desgaste é observado 

quando o oxigênio é removido do lubrificante conforme mostrado na Figura 2.5 a relação não 

linear. 

 

Figura 2.5 – Desgaste oxidativo e concentração de O2. 

 
Fonte: Adaptada de Blau (1992). 

 

Em alguns casos, a remoção de material é governada pela fusão da superfície 

decorrente do aquecimento do atrito ou por uma trinca superficial decorrente de tensões 

térmicas. Esse tipo de desgaste é caracterizado por uma malha de trincas térmicas onde o 

aquecimento gerado pelo atrito e altas temperaturas parciais predominam durante o processo 

(Medeiros, 2002). 

 Segundo Peterson e Winer (1980) um valor constante da taxa de desgaste demonstra 

que um determinado tipo de mecanismo predomina e que qualquer variação no valor indica 

alteração do mecanismo predominante. Ele também classifica os processos de desgaste pelo 

tipo de movimento dos corpos em contato assim como a interação fluido estrutura, conforme a 

Figura 2.6 a seguir. 
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Figura 2.6 – Processos de desgaste. 

 
Fonte 1: Adaptada de Peterson e Winer (1980) 

 

Observam-se na Figura 2.6 os diferentes tipos de ações na interface de um corpo 

sólido em função do movimento das interfaces que podem variar entre, deslizamento, 

rolamento, oscilação, impacto e erosão, dependendo da cinemática do sistema. A erosão pode 

ainda ser classificada pelo estado físico do contra corpo em sólido ou líquido e bem como 

pelo ângulo de ação. 

A cavitação é um mecanismo de desgaste que fadiga o material, ou seja, as forças 

cíclicas desenvolvidas em decorrência de sucessivos colapsos de bolhas gera nas paredes do 

material, microcavidades. Ela é caracterizada por microcavidades decorrentes da formação de 

bolhas contendo vapor que colapsam dentro de um líquido e próximo à parede que o confina 

gás ou ambos. A cavitação resulta de uma redução localizada da pressão hidrostática, 

produzida pelo escoamento de um líquido. O desgaste cavitativo pode ser avaliado por 

diferentes métodos e parâmetros que apresentam vantagens e desvantagens conforme a Tabela 

2.1 (Lin et al., 2018). 
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Tabela 2.1 – Métodos e parâmetros para avaliação do desgaste cavitativo e suas vantagens e desvantagens 

Método 
Parâmetro 

mensurado 
Vantagens Desvantagem 

Perda de massa Variação da massa 

após a erosão 

cavitação (g/h) 

Simples e fácil para 

materiais com 

grande perda de 

massa 

Não aplicável para 

materiais com 

grande plasticidade 

Perda de volume Variação do 

volume após a 

erosão cavitação 

Simples e fácil para 

materiais com 

grande perda de 

volume 

Não aplicável para 

materiais com 

grande plasticidade 

e pouco volume 

perdido  

Tamanho do pit Média do tamanho 

do pit em certa área 

(cm ou um) 

Aplicado para 

materiais com baixa 

perda de massa 

Difícil medir com 

precisão se o 

tamanho do pit não 

é idêntico 

Número de pit Número de pit por 

unidade de tempo e 

unidade de área 

Aplicado para 

materiais com baixa 

perda de massa 

A duração do teste 

não pode ser muito 

longa 

Fonte: Adaptada de Lin et al. (2018). 

 

A avaliação da resposta dos materiais a cavitação normalmente é realizada de acordo 

com as normas ASTM-G32, Cavitation Erosion Using Vibratory Apparatus (Erosão 

cavitativa usando aparato vibratório), e ASTM-134, Test Method for Erosion of Solid 

Materials by Cavitating (Método de teste para erosão de materiais sólidos por cavitação). 

A erosão por impacto de jato líquido compartilha com a erosão por cavitação a 

característica de praticamente impossibilitar previsões precisas de longo prazo ou 

extrapolações. A taxa de desgaste de ambos os mecanismos assume uma natureza não-linear 

com o tempo em condições de impacto constante, conforme a Figura 2.7, na qual observam-se 

cinco estágios (Blau, 1992). 
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Figura 2.7 – Taxa de desgaste por erosão. 

 
Fonte: Adaptada de Blau (1992). 

 

A: O estágio de incubação, durante o qual ocorre pequena ou nenhuma perda de 

material, embora mudanças superficiais e metalúrgicas ocorram na superfície. No entanto, um 

período de incubação pode não aparecer se as condições de impacto forem suficientemente 

graves para cada impacto causar perda de material.  

B: Etapa de aceleração, durante a qual a taxa de desgaste aumenta rapidamente ao 

máximo.  

C: Estágios de taxa máxima, durante os quais a taxa de erosão permanece 

praticamente constante. A taxa de erosão para esta fase é a mais comumente citada como 

resultado do ensaio de erosão. No entanto, alguns ensaios mostram apenas um pico da curva 

de taxa de erosão no tempo.  

D: Estágio de desaceleração, atenuação, durante o qual a taxa de erosão declina para 

alguma fração da taxa máxima (1/4 ou 1/2) 

E: Estagio Terminal (ou estado estacionário final), durante o qual a taxa de desgaste 

volta a permanecer constante indefinidamente. No entanto, em alguns ensaios, não se observa 

esse estágio, e a taxa de erosão continua a diminuir ou entra em uma série de flutuações.  

Os materiais dúcteis quando submetidos à erosão apresentam as seguintes etapas 

características: 

1. Running: Período de incubação, em que pode haver ganho de massa. 

2. Deformações plásticas no material do alvo inicialmente assumem uma textura de 

dimples, caracterizando-se uma taxa de desgaste moderada com baixa perda mássica. 
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3. A medida que o material vai sendo alvejado, ao longo do tempo, em que as 

deformações plásticas do alvo na etapa anterior são sucedidas por um processo de 

encruamento progressivo, ocorre uma transição de mecanismo dúctil-frágil no 

material. De acordo com o angulo de incidência do jato erosivo, se normal (90°) ao 

alvo ou rasante, há uma maior ou menor acentuação da taxa de desgaste. 

4. A continuação do processo erosivo leva as taxas de desgastes mais elevadas com 

desprendimento de debris por fratura frágil seja devido à fadiga de contato após N 

ciclos (erosão por jato liquido ou erosão por partículas solidas) ou por fadiga mecânica 

(cavitação). 

Materiais frágeis sendo alvos da erosão não apresentam as deformações plásticas 

descritas etapa três acima. 

 

2.2 Sinergismo erosão por cavitação e corrosão 

 

Segundo Davim (2013) os motores diesel que utilizarem o biocombustível terão 

desvantagens em função da corrosividade do biodiesel que promove o sinergismo erosão por 

cavitação e corrosão. A combinação dos mecanismos de desgaste erosão por cavitação no 

meio corrosivo tem maior impacto no material erodido do que cada ação individual. Nesse 

sinergismo a cavitação promove a corrosão da seguinte forma: 

1. A cavitação quanto atua na superfície erodida induz o aparecimento de microfissuras e 

microporos que por sua vez aumenta drasticamente a reatividade da superfície, acelera 

o processo de corrosão e a produção de produtos de reação durante o processo de 

transferência de massa. 

2. As substâncias, como o oxigênio, na fase gasosa reduzem à resistência a transferência 

de carga que aumenta a atividade de reação da superfície erodida e acelera o processo 

de corrosão. 

3. O processo de cavitação cria pontos locais de alta pressão e temperatura que tornam as 

reações de corrosão mais fáceis e rápidas. Adicionalmente, o colapso das bolhas gera 

um grande pulso de tensão que destrói a camada do filme de óxido protetor e 

consequentemente acelera a corrosão. À medida que o colapso continua cria-se em 

pequenas regiões uma alta concentração de tensão entre a subsuperfície e a superfície 

do material causando uma deformação elástica-plástica localizada. A energia interna 

muda drasticamente nesta região, onde o material na região deformada e da região não 

deformada experimenta uma grande diferença na energia interna. A área circundante 
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dessa região produz uma intensa não-uniformidade eletroquímica, isto é, um dipolo 

elétrico eletroquímico que acelera a corrosão devido à diferença entre as propriedades 

eletroquímicas da superfície erodida. 

A erosão por cavitação constitui um círculo vicioso e resulta em danos graves no 

material e a formação de numerosos pit de cavitação que aceleram o processo de corrosão da 

superfície erodida. A corrosão por sua vez irá promover a erosão por cavitação da seguinte 

forma: 

1. A corrosão agride a superfície do material erodido especialmente na área dos defeitos 

desenvolvido pela cavitação. 

2. O surgimento da corrosão localizada resulta em muitos pontos de concentração de 

tensão que acelera a formação e o desenvolvimento de trincas por fadiga e, portanto, 

promove o processo de cavitação. 

3. O processo de corrosão pode dissolver a camada fadigada cobrindo a superfície do 

material e, consequentemente, reduzindo sua resistência à fadiga. 

4. Isso produz as condições perfeitas para o surgimento e desenvolvimento da erosão por 

cavitação. 

 

2.3 Desgaste e entropia 

 

O desgaste por deslizamento é uma degradação irreversível das superfícies induzida 

pelo atrito. Em uma escala microscópica interações físicas irreversíveis entre as superfícies 

deslizantes criam forças de resistência ao atrito, dissipam energia e geram entropia. Como as 

interações físicas responsáveis pelo atrito e desgaste produzem entropia, a entropia pode se 

torna uma base temporal para o desgaste (Gegner, 2013). 

Doelling et al. (2000) correlacionaram experimentalmente o desgaste com o fluxo de 

entropia, dS/dt, em uma superfície de desgaste e mostraram que o desgaste era 

aproximadamente proporcional à entropia produzida para o deslizamento constante de cobre 

em aço sob condições de lubrificação limitada.  

A produção de entropia permite uma ponte entre os fenômenos da escala atômica com 

a resposta em escala macro. Além de atrito e desgaste, do ponto de vista da termodinâmica as 

irreversibilidades transformam a energia mecânica em outras formas através de processos 

dissipativos. 
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Segundo Nosonovsky (2010), os esforços para usar métodos termodinâmicos para 

desenvolver uma teoria geral do desgaste foram tomados por muitos pesquisadores, no 

entanto, a maioria dessas tentativas teve sucesso limitado devido à complexidade das 

equações envolvidas e à dificuldade de sua solução.  

A partir da suposição de que o atrito e o desgaste são manifestações dos mesmos 

processos físicos dissipativos que ocorrem nas interfaces deslizantes Bryant e colaboradores 

(2008) mostraram que a produção de entropia por processos dissipativos interfaciais está 

associada tanto ao atrito quanto ao desgaste.  

Bryant (2009) identificou mecanismos de produção de entropia durante vários 

processos dissipativos relevantes ao atrito e ao desgaste, que estão resumidos no Quadro 2.1. 

A força de atrito dissipa a energia e gera entropia, enquanto o desgaste muda 

irreversivelmente a estrutura do material, muitas vezes com perda de material. 

 

Quadro 2.1 – Mecanismos de produção de entropia. 

Processos Variação da entropia 

Adesão 

 

A = área 

γ = energia de superfície 

Deformação plástica 

 

Up = taxa de trabalho por volume, V. 

Fratura 

 

a = comprimento da trinca 

Mudança de fase 

 

H = entalpia 

Reação química 

 

Ni = número de moléculas 

µi = potenciais químicos para reagente e 

produtos 

Mistura 

 

R = constante universal dos gases 

Transferência de 

calor 

 

T1 e T2 = são as temperaturas de dois corpos 

Fonte: Adaptado de Nosonovsky (2010). 
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Medeiros (2002) investigou experimentalmente o desgaste por fadiga de contato entre 

materiais dúcteis, frágeis e pares dúctil-frágil e desenvolveu o parâmetro denominado Rolling 

Wear, RW, estabelecendo-se uma relação entre uma variável energética de entrada e uma 

variável anergética de saída, no sistema tribológico de rolamento cíclico. Segundo Medeiros 

(2002) o modelo conceptual associa cada um dos mecanismos de desgaste identificados nos 

pares dos materiais a um parâmetro mensurável de desgaste por rolamento cíclico, RW, no 

qual: 

 

a. O numerador caracteriza a entrada do sistema tribológico, quantificada pela energia 

específica associada ao desgaste, dentro de um determinado intervalo de vida n do 

contato de rolamento, definido pela(s): 

a.1. Energia, como uma função da carga normal e velocidade máximas solicitantes; 

a.2. Propriedades elásticas dos materiais em contato; 

a.3. Geometria, através da área aparente do contato; 

a.4. A geometria do contato, a carga normal e as propriedades elásticas dos materiais 

estão consideradas no parâmetro (po)max, a pressão máxima de Hertz, expressa em MPa. 

 

b. O denominador caracteriza a saída do sistema tribológico, através de sua resposta em 

termos da anergia : 

b.1. Térmica, representada pela máxima temperatura de contato, incorporando 

respostas das irreversibilidades vinculadas à entrada do sistema, aos desvios de forma das 

pistas, às morfologias dos danos, ao atrito e ao limite de escoamento k de um ou ambos os 

materiais em contato; 

b.2. Acústica, medida pelo máximo NPS (nível de pressão sonora), associando-se as 

irreversibilidades supracitadas em (b.1) à resposta do meio atmosférico circundante; 

b.3. De vida do contato, representada por n, o número de milhões de ciclos sob carga, 

até a ocorrência de um determinado mecanismo de desgaste. 

O parâmetro de desgaste por rolamento cíclico, RW, desenvolvido por Medeiros 

(2002), foi descrito na Equação 2.1, a seguir, e a Figura 2.8 associa valores de RW aos 

mecanismos de desgaste e pares de materiais investigados por ele. 

 













nNPST

Vp

contato

máxmáxo

RW
..

.)(
log.30  (2.1) 
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Onde cada parâmetro é considerado maior que uma unidade, com a seguinte 

simbologia e dimensões: 

(po)máx = pressão máxima de Hertz [MPa] 

Vmáx = rotações por minuto do disco mais veloz [rpm] 

Tcontato = temperatura do contato [K] 

NPS = nível de pressão sonora [dB] 

n = número de ciclos [Megaciclos] 

 

Figura 2.8 – Mapa do parâmetro de desgaste por rolamento cíclico RW e mecanismos de desgaste. 

 
Fonte: Adaptada de Medeiros (2002). 

 

No parâmetro RW a relação entre as pressões de entrada [(po)max] e de saída NPS [dB] 

é, em princípio, adimensional, por se tratar de uma relação entre pressões. Com efeito, a 

relação das demais grandezas físicas, Vmáx/(Tcontato*n), é um termo com unidade de medida 

igual a taxa de geração de entropia por minuto [1/(Tcontato*min)], pois Vmáx corresponde ao 

número de ciclos por minuto. Desta forma, RW é função de um parâmetro experimental que 

não quantifica a geração de entropia, porém tem a unidade dimensional análoga à taxa de 

geração de entropia. 
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2.4 Sistema de injeção de combustível common rail 

 

O sistema de injeção de combustível tem fundamental importância no desempenho do 

motor diesel, assim como nas emissões de poluentes, pois a partir dele o combustível é 

atomizado na câmara de combustão do motor, Figura 2.9. Os dois principais componentes 

desse sistema são a bomba de combustível e o bico injetor que têm sofrido grande evolução 

nas duas últimas décadas a fim mitigar os níveis de poluentes, buscando atender as 

regulamentações ambientais cada vez mais exigentes.  

 

Figura 2.9 – Sistema de injeção de combustível common rail. 

 
Fonte: Chagas da Silva (2015). 

 

O sistema de gerenciamento da injeção common rail usa várias estratégias para 

identificar as possíveis falhas dos componentes a fim de garantir o correto funcionamento do 

motor e manter as emissões dentro dos limites recomendados pelas legislações ambientais 

(Abdul-Karim, 2004). O Quadro 2.2 especifica os principais sintomas quando o sistema de 

injeção de combustível apresenta problemas bem como suas possíveis causas. 
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Quadro 2.2 – Sintomas e causas de problemas do sistema de injeção diesel. 

 
Fonte: adaptado de http://www.firstdiesel.com/pump-troubleshootingl.htm. 

 

. Observa-se que o mau funcionamento do bico injetor está relacionado a vários 

sintomas e, entre eles, a emissão de fumaça preta que é extremamente poluente e constituída 

principalmente por partículas finas prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A fumaça preta 

também poder ocorre devido a falhas na bomba injetora, ponto de injeção incorreto, baixa 

pressão nos cilindros e em sistemas de injeção diesel mais antigo quando o governador da 

bomba está mal regulado. Ela é composta basicamente por carbono e causa irritação aos olhos 

e garganta, redução da resistência às infecções, assim como doenças crônicas como foi 

discutido na introdução dessa Tese. 
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O bico injetor diesel é constituído de vários componentes que se dividem em dois 

conjuntos denominados ponta do bico injetor e porta-bico injetor. As Figuras 2.10 e 2.11, a 

seguir, exibem uma foto e um esquema das principais partes da ponta do bico detalhando os 

componentes internos do porta-bico com a ponta instalada. 

 

Figura 2.10 – Ponta do bico injetor. 

 
Fonte: Adaptada de Chagas da Silva (2016). 

 

Figura 2.11 – Porta bico injetor diesel. 

 
Fonte: Adaptado de Osipowicz e Kowalek (2014). 

 

O porta-bico, além de fixar a ponta do bico, é o dispositivo responsável pelo 

acionamento da agulha injetora do bico injetor. Nele está localizada a haste de comando, 

câmara de acionamento e a válvula eletromagnética cujo acionamento é controlado pela ECU. 

A agulha de injeção trabalha normalmente fechada sob a ação da mola de retorno.  
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O acionamento da agulha só ocorre quando a válvula eletromagnética abre a passagem 

do fluido combustível pelo orifício calibrado de retorno cuja vedação é realizada por uma 

esfera. Nesse momento a pressão na câmara inferior da ponta do bico vence a forca da mola 

de retorno e desloca a agulha para posição de abertura liberando consequentemente a 

passagem do combustível pelos furos de pulverização. 

A avaliação do desempenho e capacidade de atomização do BI pode ser executada a 

partir de da gravação em vídeo desse fenômeno físico utilizando-se câmeras de alta 

velocidade. Os principais parâmetros geométricos medidos nas imagens são a capacidade de 

penetração, ângulo do cone de pulverização e largura máxima do cone do fluido atomizado 

(Boggavarapu e Ravikrishna, 2013). Esses parâmetros dependem da pressão de trabalho, 

propriedades físico-químicas do combustível, assim como, das características geométricas do 

furo de pulverização da ponta do bico. A Figura 2.12 a seguir esboça a foto do processo de 

atomização de um bico injetor diesel e a Figura 2.13 seguinte esboça gráficos como quatro 

propriedades do fluido em função da variação de pressão de trabalho. 

 

Figura 2.12 – Atomização de um bico injetor diesel. 

 
Fonte: do autor. 
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Figura 2.13 – Variação das propriedades do diesel com a pressão de trabalho. 

 
Fonte: Adaptada de Strotos et al. (2015). 

 

Analisando a Figura 2.14 e cada um dos gráficos esboçados para uma pressão de 

injeção do fluido combustível diesel de 2000 bar, constata-se que a viscosidade dinâmica 

abaixa cerca de uma ordem de grandeza, entre 40°C e 320°C: migra de 0,01 kg/ms ou 10 cP, 

para 0,002 kg/ms, ou 2 cP. Ao se aquecer de 40°C para 320°C e, a seguir, o diesel se submeter 

a um abaixamento da pressão de 2000 bar para 500 bar, por exemplo, a viscosidade dinâmica 

cairá para 0,001 kg/ms, ou 1 cP. 

Seguindo este caminho exemplificado, a massa específica do diesel migrará de 

0,9 ton/m
3
 para 0,80 ton/m (2000 bar, de 40°C para 320°C) e, a (500 bar, 320°C), sua 

densidade será da ordem de 0,58 ton/m
3
. 
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A viscosidade cinemática, v, é a relação direta entre a viscosidade dinâmica em cP, 

dividida pela densidade, em ton/m
3
. A 2000 bar, entre 40°C e 320°C, v, migrará de 11,1 cSt 

para 2,5 cSt e a 500 bar, 320°C, essa viscosidade cinemática será da ordem de 1,7 cSt. Essa 

variação de cerca de uma ordem de grandeza no valor da viscosidade cinemática, nessas 

condições, implica, necessariamente, na flutuação dos números de Reynolds, Re, e de 

Schmidt, Sc, e portanto, no número de Sherwood, Sh, que é uma função de ambas e quantifica 

fenômenos fluidos que ocorrem na transferência de massa. Tais processos de fluxo de massa, 

energia e momento ensejam, ao longo do tempo, mecanismos de desgaste erosivo, cavitativo, 

adesivo e corrosivo, flutuações no comportamento vibracional elástico do nível de pressão 

sonora, NPS, como descritas por Medeiros (2002). 

A constante mudança do regime de operação do bico injetor entre carga parcial, carga 

total, e a influência de vibrações e nível de pressão sonora do motor assim como a diversidade 

de mecanismos de desgaste que no bico atuam tornam complexo um planejamento para 

manutenção preventiva ou adoção de um parâmetro preditivo para diagnosticar as possíveis 

falhas de um bico injetor diesel. 

O diagnóstico dos defeitos dos bicos injetores diesel nas oficinas mecânicas é 

realizado principalmente em bancada de ensaio. A avaliação do desempenho é feita em 

relação à capacidade de vazão do injetor em diferentes pressões de trabalho e tempo de 

injeção. Esses valores são comparados com tabelas fornecidas pelos fabricantes e caso 

estejam fora dos parâmetros recomendados eles devem ser substituídos ou reparados. A 

inspeção visual e a microscopia também são utilizadas para identificar desgaste nos 

componentes do bico injetor. 

Osipowicz e Kowalek (2014) investigaram o desempenho de alguns bicos injetores 

common rail e identificaram que um estava com danos severos na agulha injetora quando 

avaliado pela imagem microscópica, porém mesmo assim obteve desempenho adequado 

quando avaliado pelos ensaios de vazão.  
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A Figura 2.14, a seguir, mostra a foto da agulha com evidência de desgaste severo, 

desgaste adesivo e corrosivo, enquanto a Figura 2.15 exibe os resultados dos ensaios de vazão 

com diferentes pressões e tempo de injeção.  

 

Figura 2.14 – Bico injetor danificado. 

 
Fonte: Osipowicz e Kowalek (2014). 

Figura 2.15 – Teste de vazão. 

 
Fonte: Osipowicz e Kowalek (2014). 

 

Chagas da Silva (2015) realizou uma entrevista com sete mecânicos sobre a ocorrência 

de falhas no bico injetor diesel na qual foi evidenciado um consenso de que não tem como 

prever quando o bico injetor irá falhar, pois existem muitas variáveis que respondem para que 

ocorra a falha. Nesse estudo houve relatos de motores com 10 mil quilômetros que 

apresentaram problemas no bico injetor, assim como motores que somente a partir de 400 mil 

quilômetros começaram a apresentar falhas. Os profissionais também relataram nesse estudo 

que os principais motivos para a falha é falta de manutenção preventiva e a qualidade do 

combustível utilizado. 
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Segundo Chagas da Silva (2015) a recomendação dos fabricantes para as 

mantenedoras é de fazer ensaios de vazão do bico injetor em bancada com fluido padrão para 

avaliar o cone de atomização, vazão e estanqueidade a cada 100 mil quilômetros.  

O bico injetor diesel trabalha em regimes transitórios, condições severas de 

temperatura, pressão e está sujeito a alguns mecanismos de desgastes. Esses mecanismos 

foram recentemente estudados por Chagas da Silva (2015) e por Oliveira Filho (2016). O 

primeiro avaliou o desgaste da agulha de bicos injetores diesel mecânicos após ensaio em 

bancada dinamométrica utilizando biodiesel e biodiesel aditivado enquanto Oliveira Filho 

(2016) caracterizou o desgaste da ponta do bico injetor do tipo common rail em uma bancada 

adaptada de teste de vazão. Ambos os trabalhos foram desenvolvidos no grupo de Estudos de 

Tribologia da UFRN e em parceria com essa Tese. 

Os mecanismos de desgaste identificados por Oliverira Filho (2016) em quatro bicos 

injetores commom rail, utilizando diferentes combustíveis em ensaios de desgaste foram 

listados na Tabela 2.2. Os desgastes também foram caracterizados qualitativamente pelo grau 

de severidade em Leve, Moderado e Severo, respectivamente L, M, S. A avaliação dos 

injetores foi realizada por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia por 

energia dispersiva (EDS). 

 

Tabela 2.2 – Mecanismos de desgaste em bicos injetores common rail. 

Mecanismos de 

desgaste 

Ultrasene* 

(150 H) 

B6+tensoativo 

(20H) 

B6+tensoativo+ 

água 

(20H) 

B6+tensoativeo+ 

água+glicerina 

(62H) 

Adesivo  M 
   

Corrosão (pits) M L 
  

Corrosão (micro-pits) M L L 
 

Inclusão (abrasivo) M 
   

Erosão M L L S 

Cavitação M L L 
 

Micro lascamento M 
 

L 
 

Sulcamento (abrasivo) 
 

L 
  

Oxidação 
   

S 

Fonte: Adaptada de Oliverira Filho (2016). 
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A velocidade do jato de combustível desenvolvido durante a atomização é da ordem 

de 500 m/s, com pressões a montante em torno de 2000 bar. Tendências atuais mostram 

pressões de injeção de até 3000 bar, a fim de cumprir as futuras legislações da UE em 

emissões. No entanto, níveis de pressão mais altos causam velocidades muito elevadas através 

das passagens apertadas no injetor diesel e fortes acelerações em mudanças bruscas na direção 

(cantos, filetes, etc.), o que leva à queda de pressão estática local abaixo da pressão de 

saturação causando cavitação.  

A cavitação em injetores de combustível reduz a eficiência volumétrica da injeção do 

combustível e pode resultar no desgaste do bico injetor, mas por outro lado, melhorar a 

mistura de ar-combustível aumentando o ângulo do cone de atomização do combustível (Payri 

et al., 2004).  

Segundo Koukouvinis et al. (2016) em seu artigo intitulado Large Eddy Simulation of 

Diesel injector including cavitation effects and correlation to erosion damage é a primeira 

publicação que correlaciona os picos de pressão devido à cavitação com o desenvolvimento 

do desgaste em injetores diesel no qual a simulação computacional, CFD, inclui o movimento 

da agulha e os resultados são equiparados com dados experimentais. Nesse estudo dois 

injetores diesel, um com furo cônico, Design A, e outro com furo cilíndrico, Design B, são 

simulados numericamente avaliando-se o complexo escoamento do combustível durante o 

processos de atomização, no qual os campos de pressão são comparados com resultados 

experimentais de desgastes do injetor diesel avaliados a partir da inspeção por raios X. 

Segundo os autores, foram encontrados picos de pressão em áreas de cavitação, com 

magnitude além de 4000 bar, maiores do que a pressão admissível ultrapassando o limite de 

escoamento dos materiais empregados na fabricação de tais injetores. 

Em relação à cavitação para o injetor de Design A, encontraram-se picos de pressão 

significativamente superior a 3000 bar em pontos dispersos na superfície do orifício inferior, 

abrangendo 20% do comprimento do orifício até a saída do orifício e uma região de pico de 

pressão densamente povoada na parte superior superfície do orifício, ver Figuras 2.16, 2.17 e 

2.18. As simulações indicaram que a agulha desse injetor está praticamente sem picos de alta 

pressão, o que também se correlaciona bem com o desgaste pouco observável dos 

experimentos. 
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Figura 2.16 – Cavitação – Design A. 

 
Fonte: Adaptada de Koukouvinis et al. (2016) 

 

Figura 2.17 – Cavitação – Design A. 

 
Fonte: Adaptada de Koukouvinis et al. (2016). 

 

Figura 2.18 – Tomografia raio X – Design A. 

 
Fonte: Adaptada de Koukouvinis et al. (2016). 
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Segundo os autores, também foi encontrada uma boa correlação para o Design B. A 

partir dos experimentos, um padrão claro é identificado com a formação de desgaste na 

superfície da agulha sob a forma de um anel profundamente gravado na superfície superior do 

furo e em alguns pontos na parede da bolsa a montante do orifício, Figuras 2.19, 2.20, 2.21. 

Os picos de alta pressão são encontrados em um padrão circular na agulha do injetor Design B 

onde as pressões locais podem exceder 5000 bar. Picos de pressão de mais de 4000 bar foram 

encontrados na parte superior do furo de atomização em um arranjo agrupado. A superfície 

inferior do furo é limpa de picos de alta pressão. 

Picos de pressão esporádica superiores a 3500 bar também foram encontrados na 

parede da bolsa. As Figuras 2.19 e 2.20 mostram a distribuição de pico de pressão acumulada 

em vários locais do bico com Design B. A linha tracejada denota um raio de 0,6 mm. 

 

Figura 2.19 – Cavitação – Design B. 

 
Fonte: Adaptada de Koukouvinis et al. (2016). 

 

Figura 2.20 – Cavitação – Design B. 

 
Fonte: Adaptada de Koukouvinis et al. (2016). 
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Figura 2.21 - Tomografia raio X – Design B. 

 
Fonte: Adaptada de Koukouvinis et al. (2016). 

 

A tendência dos sistemas atuais de injeção de combustível para alcançar pressões de 

injeção de até 3000 bar, de modo a atender as próximas regulamentações de emissões, pode 

aumentar significativamente a temperatura do combustível devido ao aquecimento por atrito. 

Strotos et al. (2015) estudaram numericamente a importância da pressurização do 

combustível, a mudança de fase do combustível devido à cavitação, transferência de calor da 

parede e movimento da agulha no aquecimento de fluido induzido em injetores de 

combustível diesel de alta pressão. Estes parâmetros afetam o coeficiente de descarga do 

bocal, temperatura de saída de combustível, fração volumétrica de cavitação e distribuição de 

temperatura dentro do bico. As propriedades variáveis do combustível, sendo uma função da 

pressão local e da temperatura foram necessárias para simular com precisão os efeitos da 

despressurizarão e aquecimento induzidos pelas forças de atrito. 

Na Figura 2.22 são apresentados os campos de temperatura da superfície do bocal para 

os casos de fluxo de duas fases com 2000 bar e pressão de entrada de 3000 bar. As imagens 

ampliadas representam as regiões de ebulição heterogêneas para duas formulações de diesel 

(n-octano e n-hexadecano) nas duas pressões de entrada correspondentes. 
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Figura 2.22 – (a) Temperatura da superfície sem dimensões, (b) superaquecimento em ebulição para um 

componente diesel leve e pesado. Fluxo de duas fases com elevação de 200 μm para os casos de pressão de 

entrada de 2000 e 3000 bar 

 
Fonte: Strotos et al. (2015) 

 

Evidencia-se na Figura 2.22 que existe uma região na superfície da parede do bico 

com um grau de superaquecimento variando de 80 K a 240 K, dependendo do tipo de 

combustível e da pressão de entrada do combustível. Vale ressaltar que esta região é bastante 

próxima da região dentro do volume de fluido em que a cavitação ocorre e as bolhas são 

criadas, mas é idêntica (Strotos et al., 2015). Esses autores também afirmam que os efeitos da 

cavitação são: reduzir a vazão devido ao bloqueio do escoamento pelas bolhas e reduzir o 

aquecimento do combustível devido à redução do atrito viscoso do combustível. 

Segundo Thakkar et al. (2015) as diferentes técnicas para detecção de cavitação em 

máquinas hidráulicas utilizadas por muitos pesquisadores são: medição de pressão, inspeção 

visual, medição de vibração, emissão acústica e analise por dinâmica de fluidos 

computacional (CFD).  

As medidas de vibrações e de NPS podem identificar três níveis de operação que estão 

relacionados com o parâmetro sigma (σ) que quantifica a razão entre as forças resistentes e as 

forças de promoção da cavitação. 

A Sociedade Instrumental da America (ISA - Instrument Society of America) 

classificou os níveis de cavitação em válvula industrial de controle em: cavitação incipiente 

(σi), cavitação constante (σc), dano incipiente, cavitação choking e cavitação de vibração 

máxima (σmv) (Cain et al., 1995). Esses níveis podem ser determinados por diferentes ensaios 

como vibração, pitting, perda de metal, e mudanças na capacidade das válvulas industriais.  
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Cavitação incipiente (σi) é o nível de cavitação que está associado às condições de 

fluxo para as quais a cavitação pode ser primeiramente detectada. Um meio típico de 

estabelecer esta condição é medindo o aumento de NPS ou vibração. A cavitação incipiente é 

intermitente e geralmente é o resultado de alguns colapsos isolados de bolsas de vapor muito 

próximas da fonte da separação do fluxo. A cavitação incipiente muitas vezes não pode ser 

ouvida através do ruído de fluxo e vibração produzidos por outros componentes em um 

sistema de tubulação. 

Cavitação constante (σc) é um dos primeiros níveis de cavitação em que a intensidade 

aumentou visivelmente acima do nível incipiente. Neste ponto, a cavitação envolve um 

volume suficientemente grande de vapor para produzir um nível uniforme e constante de 

cavitação que é prontamente detectado. A região do colapso está começando a se mover a 

jusante do ponto de início da cavitação dentro da válvula. Os efeitos observáveis da cavitação 

constante são o aumento da vibração e do NPS. A medida que a vazão é aumentada, a 

cavitação aumenta acima desse nível a uma taxa constante e moderada. 

Cavitação de vibração máxima (σmv) é um nível de cavitação correspondente ao "pico" 

da curva da vibração característica da válvula. A vibração máxima, o ruído, o dano material e 

a taxa de fluxo são todos muito próximos do mesmo valor. No entanto, isso não implica que 

eles sejam necessariamente pontos coincidentes. Esses pontos podem ser utilizados de 

maneira similar, pois todos eles representam um nível severo de cavitação que normalmente é 

evitado. 

A Figura 2.23, a seguir, esboça o a curva da vibração em função de sigma enquanto a 

Figura 2.24 esboça a versão acústica da curva em função do inverso de sigma (1/σ). O valor 

de sigma é obtido a partir da razão entre diferença da pressão, P1 e P2 (pressão do fluido na 

entrada da válvula e pressão de vapor do fluido de trabalho, respectivamente), e a diferença 

entre P1 e P2 (pressão do fluido na saída da válvula). 
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Figura 2.23 – Curva de vibração em função de σ. 

 
Fonte: Adaptada de Cain et al. (1995). 

 

Figura 2.24 – Versão acústica da curva em função do inverso de sigma (1/σ). 

 
Fonte: Adaptada de Cain et al. (1995). 

 

A ISA também recomenda que para facilitar a análise de dados de vibração, um filtro 

opcional de passa alta pode ser usado para diferenciar o ruído de baixa frequência (<5 kHz) 

resultante do fluxo turbulento do fluido nas válvulas de controle e o ruído de alta frequência 

(>5 kHz) resultante da cavitação. 
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Segundo Lipták (2006) as principais fontes de sonoras em válvulas industriais de 

controle estão relacionadas com 8 bandas de oitavos no intervalo de 20 a 7000 Hz. A Tabela 

2.3, a seguir, correlaciona as fontes com as respectivas bandas de oitava. 

 

Tabela 2.3 – Correlação das fontes com as respectivas bandas de oitava. 

 
Fonte: Adaptada de Lipták (2006). 

 

2.5 Técnicas de identificação de falhas em motores 

 

Vários estudos na literatura buscam avaliar diferentes ferramentas de monitoramento e 

processamento de sinais para diagnosticar preditivamente falhas em motores diesel e bicos 

injetores a fim minimizar os custos de manutenção, aumentar a disponibilidade e, assim 

como, reduzir as emissões de poluentes. 

O monitoramento do motor com sensores de emissão acústica, microfones e sensores 

de vibração exigem ferramentas estatísticas e de processamento de sinais capazes de analisar 

sinais não estacionários. Tal característica é inerente ao funcionamento do motor de 

combustão devido o movimento alternado dos componentes, ruídos acústicos, ruídos elétricos 

e também das respostas não lineares associadas ao processo de combustão que depende 

significativamente das características físico-químicas do combustível. 
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As assinaturas dos sinais dinâmicos de motores a diesel assim como a emissões de 

poluentes, sofrem mudanças significativas quando utilizam diferentes combustíveis e tem sido 

motivação para várias pesquisas. Patel et al. (2016) demonstram que as características físico-

químicas como viscosidade, poder calorífico e presença de oxigênio, O2, nos combustíveis 

modificam as assinaturas do NPS e da vibração dos motores conforme a Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 – Influência das propriedades físico-químicas dos combustíveis nas assinaturas do NPS e da vibração 

dos motores. 

Aumento da 

propriedade do 

fluido 

Fenômeno deconsequência 

Influência na combustão e 

desempenho de NVH 

HRRmax Vibrações 
Ruído da 

combustão 

Viscosidade Gotículas maiores – maior penetração do jato, 

pior atomização – início da combustão atrasada 

levando a uma maior geração de calor por unidade 

de tempo devido a curta duração da combustão 

Aumenta Aumenta Aumenta 

Teor de O2 Queima mais suava e gradual Diminui Diminui Diminui 

Poder calorífico Menor geração de calor por ciclo do motor Diminui Diminui Diminui 

Fonte: Adaptada de Patel et al. (2016). 

 

Estudando os efeitos do uso do Biodiesel de Karanja, diesel e uma mistura de ambos 

com 20% de biodiesel, Patel et al. (2016) mostraram que o motor ao usar a relativa mistura 

apresentou o NPS mais elevado em relação aos outros. Segundo os autores isso ocorre porque 

a mistura apresentava menor tempo de combustão, maior tempo de ignição e maior taxa de 

liberação de calor. Esses dados mostram que misturas de biodiesel podem apresentar respostas 

não lineares nas assinaturas dinâmicas em relação à respectiva concentração. 

Segundo Li et al. (2001) os estudos NPS dos motores foram realizados desde os 

primeiros estágios do seu desenvolvimento e em 1931 e Ricardo foi o primeiro que  encontrou 

uma relação descritiva entre o aumento da pressão de combustão e o NPS gerado. 

Posteriormente, foram investigados vários parâmetros na caracterização do NPS em relação a 

primeira e segundas derivada da pressão do cilindro. Esses métodos foram evidentes na 

revelação da relação entre a combustão do motor e as fontes sonoras. Em seu estudo Li et al. 

(2001) utilizou as técnicas de análise de componentes independentes (ICA), ferramenta 

estatística de separação de sinal, e a transformada wavelet no estudo dos sinais de NPS 

medidos por um microfone a fim de identificar as diferentes fontes sonoras de um motor 

diesel.  
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Uma vez identificado e caracterizado as fontes, é possível utilizar tais informações 

para auxiliar o projeto de novos motores assim como prever possíveis defeitos nos 

componentes do motor. 

O monitoramento da pressão do tubo de distribuição do combustível também tem sido 

estudado em vários trabalhos e se mostra uma técnica promissora em diagnosticar falhas do 

bico injetor diesel (Payri et al., 2004).  

Carlucci et al. (2006) pesquisou a correlação entre a evolução da pressão de 

combustão de um motor diesel e seus efeitos na vibração do bloco do motor, buscando 

identificar falhas no mau funcionamento do bico injetor assim como a detecção do fenômeno 

de detonação, knock, e mudanças do ponto de injeção do combustível. Para isso foi utilizado 

uma análise de tempo-frequência por meio da Short Time Fourier Transform. 

Madej (2009) aplicou a transformada wavelet em sinais de vibração medidos no 

bloco do motor de combustão de quatro tempos que utilizava o combustível GLP (gás 

liquefeito petrolífero). Madej (2009) verificou que através da decomposição dos sinais de 

vibração em séries de aproximação e detalhe por meio da wavelet pack é possível identificar 

falhas como  a desativação do fornecimento de combustível em cada cilindro, analisando-se 

os sinais no domínio do tempo. Adicionalmente, a energia dos coeficientes da transformada 

teve um aumento de 2,95 vezes quando foi introduzida uma fenda usinada na válvula de 

escape do primeiro cilindro do motor, simulando uma fratura frágil provocada por fadiga de 

alta ciclagem superior a 10
7
 ciclos. 

Albarbar et al. (2010) utilizou técnicas de filtragem adaptativa para destacar os 

pulsos de impacto da agulha do bico injetor de combustível contidas nos sinais sonoros (NPS) 

transmitidos pelo ar medidos por um microfone localizado a 25 cm da cabeça do injetor. Tais 

filtros digitais são utilizados em uma situação em que há uma sobreposição espectral entre o 

sinal de interesse e o ruído. Nessas condições, os filtros digitais convencionais falham, sendo 

necessário que as características do filtro sejam variáveis para que ele possa aprender a 

rastrear o sinal de interesse. As diferentes pressões de injeção estudadas e os impactos de 

abertura e fechamento da agulha do injetor foram assim revelados usando a técnica da 

transformada de Wigner-Ville. Essa técnica transforma o sinal para o domínio tempo-

frequência. A Figura 2.25, a seguir, esboça o comportamento típico dos sinais de vibração do 

bico injetor, pressão no cilindro do motor, pressão de injeção e sinal acústico. 
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Figura 2.25 – Sinais do bico injetor diesel. 

 
Fonte: Adaptada de Albarbar et al. (2010). 

 

Albarbar et al. (2010) também utilizaram em outro trabalho a análise de componentes 

independentes como alternativa aos filtros adaptativos. 

Yadav e Kalra (2010) utilizaram a técnica de redes neurais artificiais (RNA) para 

identificar padrões de comportamento do NPS de um motor com sete defeitos simulados. Para 

isso, foram utilizados dados dos espectrogramas obtidos pela técnica STFT e parâmetros 

estatísticos como curtose, fator de forma, fator de crista, média, mediana, variância como 

entradas da RNA. 

Xianfeng et al. (2012) utilizaram os métodos de decomposição empírico (EMD) e 

ICA em sinais de vibração de um motor Diesel com o intuito de decompor informações de 

frequência do sinal de forma auto-adaptativa. A utilização do EMD se justifica pois, essa 

ferramenta é capaz de decompor qualquer série temporal em um conjunto espectral de modos 

oscilatórios independentes denominados “modos intrínseco de funções (FMI)”, cuja a ideia 

central do artigo é decompor os sinais no domínio tempo em diferentes FMI’s e encontrar 

informações relacionadas a determinados componentes do motor, por meio do 

desenvolvimento de um algoritmo que combina EMD e ICA em sinais de vibração do motor 

diesel. Para coleta dos dados de vibração foi utilizado um acelerômetro com uma frequência 

de amostragem de aproximadamente 8 kHz, durante o funcionamento do motor a uma rotação 

de 2300 rpm. Como resultado foi evidenciado que a ferramenta EMD-ICA é bem mais eficaz 

que a EMD-Wavelet na decomposição dos sinais quando analisado no domínio tempo-

frequência do sinal de vibração do motor diesel. 
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Lebold et al. (2012) utilizaram abordagens de domínio do tempo e ordem para 

detecção de alguns modos de falhas em injetores de motores diesel, o qual analisaram falhas 

em bicos injetores baseadas em assinaturas de vibração, sinal do encoder no domínio do 

tempo e no domínio de ordem, transformada rápida de Fourier como técnica de seleção e 

técnicas de classificação no domínio tempo. Como contribuição científica, os autores 

desenvolveram quatro abordagens para detecção de não-conformidades em bicos injetores, 

são eles: abordagem baseada em sinal de injetor, sinal de vibração, velocidade do virabrequim 

no domínio do tempo e no domínio de ordem. Segundo os autores, as ferramentas foram 

capazes de identificar falhas no injetor quando o motor se encontra no range de 30 lbs-ft 

(700 rpm) a 560 lbs-ft (2100 rpm). 

Zhen et al. (2013) utilizaram a ferramenta de transformada wavelet para analisar a 

natureza não estacionária dos sinais de ruído do motor em alta frequência, bem como, anterior 

ao uso da transformada, a utilização da média sincronizada de tempo (TSA), no 

melhoramento da relação sinal-ruído (SNR) do sinal acústico, suprimindo os componentes 

assíncronas. O projeto consistiu em mensurar assinaturas acústicas e de vibração, 

simultaneamente, no cilindro para diagnóstico de combustão em um motor de quatro tempos 

abastecido com biodiesel. Como resultado foi observado uma maior pressão no cilindro 

quando o motor é abastecido por biodiesel, devido, possivelmente, ao alto teor de oxigênio e 

maior viscosidade do biodiesel. 

Moshou et al. (2014) usaram técnicas de One-Class Support Vector Machine 

(OCSVM) e One-Class Self Organizing Map (OCSOM) na detecção de falhas em bicos 

injetores de motores Diesel agrícola, a partir da aquisição e tratamento dos sinais de nível de 

pressão sonora. Segundo os autores os métodos mostraram-se eficientes e adaptáveis para 

detecção de falhas nos motores diesel. 

Nessa Tese utilizou-se a ferramenta de análise multirresolução, por meio da 

transformada wavelet, pois a mesma tem mostrado resultados promissores no diagnóstico de 

falhas em diversas máquinas e motores conforme as discussões mencionadas. Essa técnica 

decompõe os sinais em sucessivas series temporais de aproximações e detalhes com diferentes 

bandas de frequência de tal forma ser possível analisar e mapear as possíveis fontes 

associadas aos respectivos danos. 
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2.6 Transformada Wavelet 

 

A análise espectral através da transformada de Fourier tem sido uma ferramenta 

poderosa na solução de numerosos problemas. Essa ferramenta, porém, tem a desvantagem de 

não poder analisar sinais não estacionários. Ela fornece apenas o conteúdo espectral sem a 

indicação da posição no tempo, ou seja, para analisar um sinal não estacionário, no qual a 

energia espectral muda no tempo é necessária uma representação tempo-frequência. 

A primeira modificação na transformada de Fourier foi realizada por Dennis Gabor em 

1946 quando aplicou à transformada de Fourier em intervalos pequenos de tempo (Short 

Times Fouries Transform - STFT) cuja ideia era segmentar o sinal em janelas e então executar 

a análise em cada segmento. Nos últimos anos da década de 1940 e os primeiros da década de 

1970, muitas transformadas foram desenvolvidas diferenciando apenas na seleção da janela 

aplicada ao sinal em análise. Tais janelas também apresentam uma limitação por terem o 

mesmo tamanha. Então, no final dos anos 70, Morlet teve a ideia de usar diferentes funções e 

janelas para analisar diferentes bandas de frequência na qual todas as janelas eram geradas por 

dilatação ou contração de um protótipo de uma função gaussiana. Morlet nomeou a função 

base de wavelet (“ondaleta”), pois tinha a característica de serem oscilantes e pequenas. A 

Figura 2.26 a seguir esboça os domínios dessas técnicas de análise. 

 

Figura 2.26 – Domínios das diferentes técnicas de análise. 

 
Fonte: do autor. 
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Wavelets são funções de energia finita com propriedades de localização que podem ser 

usadas para representar sinais de pequena duração no domínio do tempo com muita eficiência, 

pois são capazes de representar sinais complexos com número pequeno de coeficientes. A 

transformada wavelet de um sinal, é calculada pela convolução do mesmo com uma função 

wavelet conforme a Equação 2.2 a seguir: 

 

 

(2.2) 

Onde a é o parâmetro de escala, b é o parâmetro de translação, f(t) é o sinal no 

domínio do tempo, ψ é wavelet mãe, e ψ* é o conjugado complexo de ψ. 

As vantagens do CWT é que ao alterar o parâmetro de escala, a duração e a largura de 

banda da wavelet são alteradas, proporcionando melhor resolução de tempo ou frequência, 

sem modificar a forma da mesma. O parâmetro de escala pode ser contínuo ou diádico 

(quantidade definida em potência de dois). 

A transformada wavelet contínua (CWT) gera um mapa bidimensional de coeficientes 

chamados escalograma, SC, Equação 2.3, definido como a magnitude do quadrado da CWT. 

A escala pode ser convertida em frequência a partir da frequência central do wavelet mãe 

utilizada na análise e a resolução no plano tempo-frequência depende do parâmetro de escala. 

 

 

(2.3) 

 

A transformada wavelet discreta (DWT) aplica bancos de filtros para a análise de 

sinais. Os bancos de filtros contêm filtros wavelet que extraem a intensidade das frequências 

do sinal nas sub-bandas pré-determinadas. A DWT advém da discretização da CWT ao adotar 

a escala e o deslocamento diádico para reduzir o tempo computacional e pode ser expressa 

pela seguinte Equação 2.4: 

 

 

(2.4) 
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Onde j e k são inteiros, 2
j
 e 2

j
k representam a escala e o parâmetro de translação, 

respectivamente. O sinal em analise s(t) passa através de um conjunto de filtros passa-baixa e 

passa-alta que decompõe em sinais de baixa frequência (aproximações, ai) e alta frequência 

(detalhes, di), respectivamente, em cada nível de decomposição i. Geralmente são filtros de 

resposta de impulso finito cuja resposta de impulso (ou resposta a qualquer entrada de 

comprimento finito) é de duração finita. Portanto, o sinal original s(t) pode ser definido 

matematicamente como (Equação 2.5): 

 

 

(2.5) 

 

A função wavelet ψ e a função de escala φ podem ser definidas da seguinte forma 

(Equação 2.6): 

 

 

(2.6) 

 

Onde dj,k e cj,k são os coeficientes da wavelet e da escala na escala j. 

Supondo o sinal X [t] = (v0, ..., vN - 1), o número de amostragem é N = 2 j, onde j é 

um número inteiro. Para Xj [t] na escala j decomposta à escala (j – 1) no modelo DWT pode 

ser definido como (Equação 2.7): 

 

 

(2.7) 

 

Onde (Equação 2.8): 
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(2.8) 

 

A banda de frequência de cada nível é definida por (Equação 2.9): 

 

 
(2.9) 

E a frequência máxima é (Equação 2.10): 

 

 
(2.10) 

 

Onde f é o limite de frequência mais alto da banda de frequência representada pelo 

nível j, Fs é a frequência de amostragem e N é o número de pontos de dados no sinal de 

entrada. 

 



42 
 

 

 

3. Materiais e métodos 

 

Apresentam-se os métodos experimentais desenvolvidos para ensaiar bicos injetores 

common rail, assim como os dispositivos e equipamentos utilizados e/ou construído para esta 

investigação em laboratório. 

 

 3.1 Bancada de ensaios - Diesel injector test – TM 507 

 

Os ensaios de atomização e desgaste dos injetores foram realizados em uma bancada 

comercial denominada Diesel Injector Test – TM-507 (Figura 3.1), fabricada pela empresa 

Tecnomotor que está localizada na cidade de São Carlos-SP, Brasil. 

 

Figura 3.1 – Bancada para ensaio Diesel Injector Test TM 507 Common rail, adquirida comercialmente. 

 
Fonte: do autor. 

 

Esse equipamento é destinado às oficinas mecânicas de manutenção para processo de 

limpeza e calibração de bicos injetores que são utilizados no sistema de injeção diesel do tipo 

common rail. Os ensaios convencionais são realizados com um fluido padrão de calibração 

não inflamável denominado ultrasene 4113. Ela também é utilizada para ensaio de válvulas 

reguladoras de pressão do sistema de injeção diesel.  
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Durante os ensaios, o software de controle é utilizado através de uma interface que 

aciona o injetor com sinais elétricos, permitindo a configuração das variáveis de injeção: 

pressão, tempo e frequência.  

A bancada de ensaio TM507 tem uma configuração padrão na qual os bicos são 

avaliados simulando quatro regimes de operação do motor: pré-injeção, marcha lenta, carga 

parcial e carga total. Esses ensaios tem o tempo fixo e limitado em poucos segundos 

impossibilitando realizarmos os ensaios de longa duração. Desta forma, foi necessária a 

colaboração do fabricante, TECNOMOTOR, em criar um novo software que nos permitisse 

configurar o tempo. Após a necessária atualização do software a máquina teve seu tempo 

máximo de operação modificado para aproximadamente 3:45 h permitindo assim que os 

ensaios fossem realizados em etapas. A bancada de ensaio também possui um sistema de 

arrefecimento e controle de temperatura do fluido de trabalho cujo valor é limitado a 50°C. 

Os ensaios dessa Tese foram realizados em parceria com o Professor Dr Engenheiro 

Mecânico Manoel Fernandes de Oliveira que pesquisou os mecanismos desgaste de dois 

materiais, um dúctil e outro frágil, submetido à ação da atomização. Para isso foi 

desenvolvido um dispositivo porta-amostra confeccionado em cobre, Figura 3.2, o qual foi 

montado no Dispositivo de Ensaio de Bico Injetor com o objetivo de posicionar seis alvos 

diante dos jatos atomizados do bico injetor.  

 

Figura 3.2 – Atomização em amostras dúcteis e frágil. 

 
Fonte: do autor. 
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Segundo Oliveira Filho (2016) a simetria, a equidistância e a rigidez para fazerem face 

à elevada pressão do fluido atomizado foram necessárias para assegurarem alvos bem 

posicionados do início ao fim dos ensaios de atomização. As atomizações incidiram sobre 

dois tipos de materiais representativos dos diversos materiais estruturais que integram uma 

câmara de combustão em um motor de combustão, são eles:  

a) um material dúctil e quimicamente reativo (cobre eletrolítico); 

b) um material frágil e quimicamente inerte (vidro de óxido de silício). 

 

 3.2 Instrumentações do equipamento- TM 507  

 

Além de alterações de software foram feitas alterações físicas adicionando 

instrumentos destinados à aquisição de dados utilizando sensores de aceleração, temperatura, 

nível de pressão sonora (decibelímetro) e emissão acústica conforme descrito no Quadro 3.1, 

a seguir. 

Quadro 3.1 – Equipamentos adicionais utilizados durante os ensaios. 

Aparelho Marca Modelo 

Sensor de emissão acústica Physical Acoustics WDI-AST 

Osciloscópio Instrustar® ISDS205B 

Sensor de vibração Brüel & Kjær 4397 

Termopar do tipo K - - 

Decibelímetro Skill-Tec Skdec-02 

Módulos de aquisição de sinais  

National Instruments® 

LabView® 

NI 9205, NI 9211, NI 9234 

Fonte: do autor. 

 

Adotou-se o método desenvolvido por Medeiros (2002) ao coletar a assinatura do NPS 

(Nível de Pressão Sonora) até valores de frequência de 8 kHz, identificando-se à evolução de 

danos na superfície e subsuperfície do injetor e possivelmente nos alvos. 

O sensor de emissão acústica, WDI-AST, foi utilizado para monitorar sinais de 

frequência na faixa de 100 kHz a 900 kHz, decorrentes de algum colapso ou danos no 

acionamento do bico injetor.  
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Para registrar os sinais do sensor EA foi utilizado um osciloscópio ISDS205B da 

Instrustar®, Figura 3.3, conectado ao computador pela porta USB. Um software foi 

desenvolvido em C++ para criar uma rotina de aquisição de dados com taxa de amostragem 

configurável em 2 Mbs/s. 

Figura 3.3 – Osciloscópio USB. 

 
Fonte: do autor. 

 

A instalação do sensor EA foi realizada por meio de um dispositivo desenvolvido 

especificamente para permitir sua execução na linha de retorno do bico injetor, pois o seu 

funcionamento necessita de um fluido de acoplamento entre superfície do sensor e o 

equipamento monitorado. Observam-se na Figura 3.4 o dispositivo de instalação do sensor 

EA conectado na linha de retorno do combustível.  

 

Figura 3.4 – Sensor de emissão acústica – EA. 

 
Fonte: do autor. 
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A partir do acoplamento do sensor EA qualquer dano no bico injetor diesel e seus 

componentes internos que estejam na faixa de frequência do respectivo sensor serão 

detectados. Além disso, foi necessário criar um circuito condicionador de sinal para permitir 

seu correto funcionamento.  Nas Figuras 3.5 e 3.6 estão apresentados: a curva característica 

do sensor e o circuito condicionador de sinal.  

 

Figura 3.5 – Curva característica do sensor EA. 

 
Fonte: do autor. 

 

Figura 3.6 – Circuito condicionador de sinal do sensor EA. 

 
Fonte: do autor. 

 

Observa-se na curva de calibração em função da pressão, Figura 3.5, que a maior 

sensibilidade do sensor EA é de 25 dB para a frequência de 140 kHz e a menor sensibilidade é 

de -62 dB para a frequência de 920 kHz.  
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As temperaturas dos pontos mais críticos do ponto de vista tribológico no circuito de 

injeção foram monitoradas com termopares, são eles: Ponteira do bico, corpo do bico, 

ambiente e temperatura do fluido de retorno do bico que acoplava o sensor EA ao sistema de 

injeção. O acelerômetro foi posicionado na direção de acionamento da agulha do bico injetor, 

objetivando monitorar e detectar possíveis alterações na vibração mecânica do bico injetor. O 

posicionamento dos sensores é mostrado na Figura 3.7. A temperatura de funcionamento do 

sensor EA foi monitorada a fim de garantir que ela não ultrapassasse o valor máximo de 75°C 

definido pelo fabricante. 

Figura 3.7 – Posição dos termopares. 

 
Fonte: do autor. 

Os sensores foram conectados aos seus respectivos módulos de aquisição de dados, 

como pode ser visto na Figura 3.8.  

Figura 3.8 – Sistema de aquisição de dados. 

 
Fonte: do autor. 
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Para a medição de temperatura com termopares, foi utilizado o módulo NI 9211 com 

resolução de 24 bits. No caso do acelerômetro, foi usado o modulo NI 9205 com resolução 

24 bits e para o decibelímetro com saída analógica e DC utilizou-se o modulo NI 9234 com 

resolução de 12 bits. A aquisição dos sinais foi realizada a partir um software desenvolvido na 

linguagem de programação gráfica da National Instruments®, o LabView®. 

Os ensaios de atomização foram realizados utilizando-se bicos injetores diesel 

common rail piezelétricos novos fabricados pela Bosch do Brasil, com código de referência 

DLLA 148 P1067. No primeiro ensaio foi usado o fluido padrão ultrasene 4113 fabricado 

pela Ypiranga e nos demais utilizaram-se os combustíveis que estão em processo de 

desenvolvimento no laboratório do NUPEG II/UFRN pelo grupo de pesquisa coordenado pelo 

Prof. Dr. Eduardo Lins de Barros Neto. Na Tabela 3.1, listam-se os combustíveis e reagentes 

utilizados, suas fontes e purezas.  

A formulação das microemulsões foram preparadas utilizando diesel mineral S10 

(10 ppm de enxofre e 6% de biodiesel), os tensoativos chamados de R4 e R6 e a solução 

aquosa de glicerina. Segundo informação do fabricante dos produtos ULTRANEX NP 40 e 

ULTRANEX NP 60 utilizados na composição dos três combustíveis, é uma mistura de 

natureza química de poliéteres alquil-fenil-glicólicos. Estes foram chamados respectivamente 

de aditivo R4 e R6. A formulação foi obtida adicionado 1,75% (volume da blenda) de 

tensoativo R4 + 1,75% (volume da blenda) de tensoativo R6 + 4,0 mL de água destilada para 

cada 100 mL do diesel puro. Os sistemas foram mantidos sob agitação mecânica sendo então 

adicionada a solução aquosa de glicerina até o ponto de turbidez. Na Tabela 3.2 contém as 

características físico químicas dos tensoativos. 

 

Tabela 3.1 – Combustíveis e reagentes utilizados durante os ensaios 

Fluidos/Reagentes Fonte Pureza 

Ultrasene 4113 Ypiranga - 

Diesel B6 Posto BR - 

Diesel S10 Petrobras BR (Guamaré-RN) Sem aditivos 

Biodiesel de algodão Petrobras BR (Guamaré-RN) - 

Água Destilada Comercial - 

Tensoativo R4 Oxiteno S/A Indústria e Comércio  - 

Tensoativo R6 Oxiteno S/A Indústria e Comércio  - 

Glicerina Synth 99,5% 

Fonte: do autor. 
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Tabela 3.2 – Principais propriedades físico-químicas dos aditivos utilizados 

Propriedade Aditivo R4 Aditivo R6 

Ponto de 

Fulgor 

Em copo aberto: aproximadamente 

245ºC. 

Em copo aberto: aproximadamente 

240ºC. 

Viscosidade A 25ºC: 200 a 250 mPa.s A 25ºC: 200 a 250 mPa.s 

Índice de 

acidez 

1,0 máx. (mg KOH/g) 1,0 máx. (mg KOH/g) 

Índice de 

hidroxila 

110 – 122 134 – 149 

Fonte: do autor. 

 

Os ensaios foram realizados de acordo com o planejamento descrito na Tabela 3.3, 

onde também se detalham os parâmetros de injeção do bico injetor. O quarto ensaio foi 

programado com mesmo tempo do primeiro, 150 horas, entretanto, ao completar 62 h de 

funcionamento não sequencial, o bico injetor entrou em colapso e, consequentemente, o 

ensaio foi paralisado.  

 

Tabela 3.3 – Planejamento dos ensaios e parâmetros de injeção do bico injetor. 

Ensaio Fluido 

Tempo de 

ensaio 

programado 

Pressão 

de 

injeção 

Tempo 

de 

injeção 

Frequência 

de injeção 
Ciclos 

1 Ultrasene 150 h 

800 bar 700 µs 
18 Hz 

2160 rpm 

9,72 M 

2 B6 + tensoativos 20 h 1,26 M 

3 B6 + tensoativos 

+ água 

20 h 1,26 M 

4 B6 + tensoativos 

+ água + 

glicerina 

150 h (*) 9,72 M 

(*) O bico injetor colapsou ao tempo de 62 h (4,01 M) de funcionamento descontínuo 

Fonte: do autor. 
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Os parâmetros de injeção do BI foram selecionados com referência as condições de 

trabalho em carga parcial para uma rotação equivalente a 2160 rpm considerando um motor 

de quatro tempos (18 Hz). Os ensaios foram realizados de forma descontinua, pois a máquinas 

desligava a cada 3:45 h de operação, necessitando-se da presença de um operador para religa-

la. 

Para a realização dos ensaios foram uniformizados os procedimentos de preparação e 

troca de cada fluido, eliminando-se desta forma possíveis riscos de contaminação entre os 

fluidos e remoção de possíveis partículas que interferissem nos resultados. O procedimento é 

descrito no fluxograma da Figura 3.9 a seguir. 

 

Figura 3.9 – Procedimentos de preparação e troca de fluidos. 

 

Fonte: do autor. 
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4. Resultados e discussões 

 

Nesse capitulo serão apresentados os mecanismos de desgastes identificados e 

localizados na ponta do bico injetor após o fim dos ensaios juntamente com os resultados das 

análises dos sinais de vibração, medidos em g, emissão acústica em mV e nível de pressão 

sonora em dBA. As medidas dos sinais foram realizadas ao longo de todos os ensaios em 

intervalos de 30 segundos para o sensor de EA e 10 s para os demais sensores. Cada amostra 

de EA tem 100000 pontos e duração de 0.05 s, tempo necessário para monitorar um pulso de 

atomização do bico injetor diesel que operava a 18 Hz durante todos os ensaios. As amostras 

das medidas de vibração têm 12000 pontos com duração de 0.24 s que registraram quatro 

ciclos de atomização injetores.  

 

4.1 Sinais de vibração 

 

Os sinais de vibração medidos durantes todos os ensaios evidenciam as características 

impulsivas decorrente do movimento alternado da agulha do bico injetor e da atomização do 

combustível. Observa-se na Figura 4.1, a seguir, uma amostra das medidas de vibração do 

ensaio com o fluido Ultrasene. Os pulsos do sinal não-estacionário mostram que o sistema 

mecânico, bico injetor e tubo de fixação, tem uma resposta subamortecida durante o processo 

de atomização. 

 

Figura 4.1 - Sinal de vibração do bico injetor diesel common rail. 

 
Fonte: do autor. 
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A análise desse sinal por meio da transformada wavelet deve ser realizada por funções 

que melhor descrevam o subamortecimento do sistema. Desta forma, foram escolhidas para a 

análise multirresolução as famílias de funções de suporte compacto e não-simétricas, assim 

como é o sinal subamortecido do sistema. As famílias são: Daublets, Symmlets e Coiflets. As 

wavelets avaliadas estão listadas na Tabela 4.1 e o software utilizado foi o MatLab®.  

 

Tabela 4.1 – Wavelets avaliadas neste trabalho. 

 
Fonte: do autor. 

 

Os sinais foram decompostos em 5 níveis e o critério de seleção da wavelet mãe foi a 

maior taxa entre a energia total dos coeficientes e a entropia de Shannon da matriz dos 

coeficientes da transformada. Na Figura 4.2 são observados os resultados da energia total, 

entropia de Shannon e a razão entre as duas. 

 

Figura 4.2 – Energia, Entropia de Shannon, Energia/Entropia de Shannon. 

 
Fonte: do autor. 
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A wavelet que obtive a maior taxa descreve melhor o sinal em análise e minimiza a 

quantidade de coeficientes na medida em que maximiza a energia do sinal. De acordo com o 

critério mencionado a função que deve ser utilizada é a "coif1". Na outra extremidade 

considerando o pior resultado é a função de “db44”. Para verificar os efeitos dessas duas 

funções o sinal será analisado em 5 níveis.  

Observa-se na Figura 4.3 uma amostra do sinal de vibração decomposto pela função 

“db44” na qual é possível identificar as respostas dos componentes do injetor diesel. O sinal S 

é a medição do acelerômetro em g. 

 

Figura 4.3 – Decomposição do sinal de vibração pela função Db44. 

 
Fonte: do autor. 
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A aproximação a5 evidencia o movimento subamortecido do tubo de fixação do 

injetor e os detalhes d5 e d4 são as respostas estruturais da máquina de ensaio.  

O detalhe d3 evidência um maior pico de aceleração durante a abertura da agulha de 

injeção que posteriormente fecha em menor aceleração devido à resistência oferecida pelo 

fluido que está passando pelo furo de atomização.  

Observa-se no detalhe d2 uma mudança significativa na amplitude das acelerações em 

relação às respostas anteriores com picos de aproximadamente 40g durante o fechamento da 

agulha de injeção. Tais valores não são usuais por sistemas mecânicos e sendo assim 

correspondem as vibrações decorrentes do escoamento do fluido dentro do injetor.  

O detalhe d1 apresenta picos de até 50g e assim como o d2 corresponde ao 

escoamento do fluido nas regiões de maior aceleração, furo de atomização. Observa-se 

também que a maior aceleração ocorre durante o fechamento da agulha injetora, pois ao 

realizar o movimento de fechamento ela pressiona o fluido para passar pelos furos de 

atomização. A Figura 4.4 evidencia que os detalhes d1 e d2 são os aqueles têm as maiores 

energia de vibração, associados ao escoamento do fluido. 

 

Figura 4.4 – Vibração em g (RMS) das banda de frequência. 

 
Fonte: do autor. 

 

A Figura 4.5 mostra o mesmo sinal de vibração decomposto pela função “Coif1” na 

qual não é tão evidente para identificar as respostas do tubo de fixação e vibração de base da 

máquina. Isso ocorre devido à função não ser continuamente diferenciável e apresentar 

diversos picos.  
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Conforme foi discutido anteriormente a maior parte da energia se concentra nas 

bandas de maior frequência onde os fenômenos associados ao escoamento do fluido como 

erosão, cavitação e abrasão ocorrem rapidamente. Desta forma, a função “Coif1” tem a 

capacidade de descrever melhor as mudanças bruscas enquanto a função Db44 tem melhor 

desempenho para descrever os fenômenos amortecidos de frequências menores. 

 

Figura 4.5 – Decomposição do sinal pela função Coif1. 

 
Fonte: do autor. 

 

A decomposição do sinal de vibração em cinco séries pela análise multiresolução 

permitiu identificar a qual banda de frequência está relacionada às repostas dos componentes 

do injetor. A análise gerou seis sinais com as seguintes bandas de frequências:  

 d1 (12,5 – 25 kHz): São os sinais de maiores frequências e amplitudes que 

correspondem as vibrações dos fenômenos associados ao escoamento do fluido ao 

passar pelos furos de atomização do combustível. 



56 
 

 

 d2 (6,25 – 12,5 kHz): São os sinais que correspondem as vibrações dos fenômenos 

associados ao escoamento do fluido ao passar pelos canais de alimentação, furo 

calibrado e câmara inferior da ponta do bico. 

 d3 (3,12 – 6,25 kHz): sãos os sinais com frequência e amplitude intermediárias e estão 

associados aos movimentos de abertura e fechamento da agulha de injeção assim 

como da eletroválvula do bico injetor. 

 d4 (1,56 – 3,12 kHz) e d5 (781,25 Hz – 1,56 kHz): são os sinais que estão 

relacionados as vibrações de base da máquina de ensaio. 

 a5 (0 - 781,25 Hz): são os sinais de menor frequência que corresponde as movimento 

de vibração do tubo de fixação do injetor e alimentação de combustível. O injetor é 

fixo em balanço nessa tubulação que é monoengastada. 

 

4.2 Emissão acústica na linha de retorno de combustível 

 

A análise dos sinais de emissão acústica medidos na linha de retorno do BI será 

realizada a partir da evolução do RMS ao longo de todos os ensaios. Observam-se na Figura 

4.6 uma amostra do sinal medido pelo sensor EA. A escala da medição é volts. Destaca-se que 

a emissão acústica se relaciona com as deformações plásticas e fraturas que ocorrem no 

sistema em monitoramento. 

 

Figura 4.6 – Amostra do sinal de emissão acústica. 

 
Fonte: do autor. 

 

Buscando-se identificar diferentes regimes de operação dos BI foram criados os 

gráficos a partir do RMS dos sinais de vibração, emissão acústica, NPS e temperatura da 

ponta do bico injetor diesel. As medidas do decibelímetro são relativas aos valores em dBa 

informados pelo instrumento. 
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4.3 Ensaio com ultrasene (Mecanismos de desgastes -150 horas) 

 

Pode-se verificar através da análise da superfície interna do bico injetor common rail 

os principais mecanismos de desgaste que são influenciados pelo meio, tipo de fluido 

atomizado, pressão de injeção, temperatura e etc. Conforme Oliveira Filho (2016) observa-se 

na Figura 4.7 as imagens de MEV (SE e BSE) da superfície da parede interna do bocal, onde 

são identificados: (a) inclusão de partícula na borda superior do bocal, (b) pites e micropites, 

(c) textura característica de erosão com evidência de pites e dimples, e desgaste por micro-

spalling (ou microlascamento) e (d) ampliação da região dos pites e micro-spalling vistos na 

Figura 4.7 (c). 

 

Figura 4.7 – Imagens de MEV da textura da parede interna do bocal na posição 1 h. Em (a) e (b) há evidências 

de inclusão de partícula na borda superior do bocal, indicadas por seta azul, e pites e micropites sinalizados por 

seta vermelha. (c) Parte inferior do bocal. 

 
Fonte: do autor. 
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O desgaste por micro-spalling, segundo Medeiros (2002), é um mecanismo de 

desgaste resultante da fadiga de contato. No caso do BI ele ocorre devido à elevada pressão de 

contato exercida pelo fluido na região à montante do bocal de atomização. Segundo Oliveira 

Filho (2016), o pite evidenciado na linha amarela é resultante do sinergismo entre os 

mecanismos de desgaste por fadiga de contato, erosão, corrosão e cavitação. 

A Figura 4.8 (b), (c) e (d), exibe no espectrograma a presença do elemento oxigênio 

em 3 pontos, P1, P2 e P3 evidenciando possivelmente a corrosividade do fluido ultrassene e 

formação de óxidos na superfície interna do BI próximo ao canal de atomização. Os 

elementos dos respectivos pontos P1 (C, O, Fe, Si e Ge), P2 (C, O, Ca, Si e Na) e P3 (C, O, 

Fe e Co), foram obtidos através de microanálise química EDS (Figura 4.8 (a)). 

 

Figura 4.8 – (a) Imagem, MEV (BSE), de um bocal de bico injetor Common rail após 150 h de ensaio com 

fluido Ultrasene 4113, revelando-se os elementos químicos nos espectrogramas dos pontos (b) P1, (c) P2 e (d) 

P3 através de microanálise EDS. 

 
Fonte: do autor. 

 

As imagens da Figura 4.9 (a) e (b) referem-se às superfícies internas dos bocais nas 

respectivas posições 3 h, onde são observadas texturas típicas provocadas pelo desgaste 

erosivo, indicado pela seta em vermelho enquanto o risco esclerométrico, ampliado em (b) 

pode ter sido provocado pelo deslizamento de uma partícula de inclusão dura que se deslocou 

aproximadamente 20 μm, com cerca de 3 μm de largura. 
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Figura 4.9 – Imagens, MEV (SE), da textura da parede interna do bocal na posição 3 h evidenciando (a) o 

desgaste erosivo (seta vermelha) e (b) um risco esclerométrico (seta azul). 

 
Fonte: do autor. 

 

4.4 Séries temporais dos sinais do ensaio com ultrasene (150 horas) 

 

A Figura 4.10, a seguir, mostra a evolução da series temporal dos sinais de emissão 

acustica, vibração, NPS e temperatua da ponta do bico injetor durante o ensaio de desgaste do 

BI utilizando o fludio ultrasene durante as primerias 50 horas acumuladas de forma 

descontínua. As séries temporais foram dividas em etapas de 50 h para melhor visualização 

dos graficos. 

Durante a primeira hora de ensaio o perfil da curva do sinal de emissão acústica 

assemelha-se com a evolução do desgaste por erosão ou cavitação no qual se observam o 

valor máximo logo no início do ensaio quando os maiores picos de rugosidade são removidos 

durante o processo de condicionamento da superfície. Nesse instante as deformações plásticas 

ocorrem na superfície e subsuperfície dos materiais. Essas deformações superficiais 

aumentam a resistência da superfície do material que faz desacelerar progressivamente a 

intensidade da taxa desgaste até atingir um mínimo local em aproximadamente 1,5 h. Após 

esse período observa-se uma nova aceleração do sinal que possivelmente está associada ao 

aumento da taxa de cavitação e erosão até aproximadamente às 3h de ensaio em decorrência 

do desgaste já desenvolvido. Durante essas etapas os sinais de temperatura e vibração 

mostram-se diretamente proporcional ao sinal de emissão acústica, mas em contrapartida o 

NPS mostrou-se inversamente proporcional.  
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Essa relação evidência que as transformações identificadas pelo NPS possivelmente 

estão relacionadas principalmente com transformações elásticas e plásticas na subsuperfície 

do material. Observa-se ainda que após 15 minutos de ensaio e durante aproximadamente 30 

minutos ocorreu um problema na conexão do cabo de comunicação do decibelímetro que 

deixou de registrar os valores medidos. 

 

Figura 4.10 – Sinais entre 0 e 50 h de ensaio com ultrassene. 

 
Fonte: do autor. 
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Na segunda etapa do ensaio entre 3 e 5:40 horas ocorreram diversas mudanças 

significativas nos sinais do NPS e emissão acústica no qual observa-se aumento da média dos 

mesmos. Destaca-se no sinal de emissão acústica a presença de vários picos em intervalos 

irregulares. Esse aumento possivelmente está associado ao sinergismo cavitação-erosão-

abrasão cujas partículas têm origem do desgaste das superfícies anteriormente desgastada na 

primeira etapa do ensaio. Tais partículas possivelmente pertenciam a qualquer componente do 

sistema common rail da máquina de ensaio, pois a mesma encontrava-se na condição de nova. 

Nessa fase a vibração e o aquecimento apresentam uma pequena redução em relação à 

primeira etapa o que evidencia uma menor intensidade dos mecanismos de desgaste. O NPS 

aumenta significativamente evidenciando as transformações mais intensas na subsuperfície do 

BI. 

Entre 5:40 e 7:40 horas, terceira etapa, todos os sinais mostraram uma pequena 

redução evidenciando-se principalmente a diminuição dos picos aleatórios possivelmente 

relacionados ao desgaste abrasivo durante o decaimento do sinal de emissão acústica típico do 

desgaste erosivo-cavitativo. No final da etapa observam-se uma pequena aceleração do sinal 

EA possivelmente relacionado a predominância do mecanismo de desgaste cavitativo. O sinal 

do NPS mostra-se em menor intensidade evidenciando a recuperação elástica do sistema em 

relação à segunda etapa. 

No final da quarta etapa do ensaio observa-se uma estabilização do sinal de emissão 

acústica atingindo um state-stage característico dos mecanismos de desgaste erosão-

cavitação. A partir das 7:40 h ate as 10:40 h observa-se um aumento significativo da vibração 

que possivelmente está associado ao aumento da taxa de cavitação. Essa mudança brusca é 

investigada a partir das bandas de frequência do sinal de vibração decompostas em 5 níveis 

pela análise multiresolução durante os 20 minutos antes e após o degrau do sinal.  

A wavelet selecionada é a “Coif1” conforme foi discutido em sessão anterior. A Figura 4.11 

esboça o RMS (g) das bandas de frequência. 
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Figura 4.11 – Degrau 1. 

 
Fonte: do autor. 

 

Observa-se que os detalhes d1 e d2 que descrevem o escoamento do fluido 

aumentaram de intensidade enquanto o detalhe d3 que descreve o acionamento da agulha 

injetora e da eletroválvula teve redução. Essa mudança corresponde possivelmente à cavitação 

onde a fase de vapor e o colapso das bolhas geram componentes de alta frequência e energia. 

Dessa forma sua intensidade comporta-se diretamente proporcional a vibração e o NPS. Em 

contrapartida reduz a vazão nos canais de atomização amortecendo a intensidade da vibração 

da agulha injetora, d3. 

Esse período é acompanhado de uma pequena redução da temperatura do BI 

decorrente da menor taxa de injeção como efeito da cavitação. Nessa etapa observa-se 

também que a estabilização do NPS leva um tempo maior em relação às etapas anteriores o 

que evidência transformações mais lentas nas subsuperfícies do BI, decorrente do menor 

impacto da agulha de injetora e taxa de erosão.  

Na quinta etapa do ensaio a curva de emissão acústica apresenta uma redução 

significativa da média dos picos seguida de uma maior desaceleração do desgaste erosivo-

cavitativo. A curva do NPS mostra um aumento da desaceleração das transformações 

subsuperficiais atingindo em menor tempo a condição de state-stage em relação à etapa 

anterior finalizando em um patamar mais alto sugerindo-se um acréscimo nas tensões 

subsuperficiais. Isso possivelmente está associado ao melhor condicionamento das superfícies 

que aumenta a vazão e velocidade de injeção do combustível. A curva de vibração mostrou se 

praticamente constante durante essa fase. 
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A partir das 13,5 horas até às 53 horas não são observadas mudanças significativas 

na vibração, emissão acústica e NPS. Entre 23 e 35 horas ocorreu um problema na 

comunicação do decibelímetro que não registrou os seus valores. 

A Figura 4.12 a seguir esboça a evolução da series temporal dos sinais de emissão 

acustica, vibração, NPS e temperatua da ponta do bico injetor durante o ensaio de desgaste do 

BI utilizando o fludio Ultrassene entre 50 h e 100 h . 

 

Figura 4.12 – Sinais entre 50 e 100h de ensaio com ultrassene. 

 
Fonte: do autor. 

 

Entre 53 e 84 horas observam-se mudanças significativas em todos os sinais. Nos 

sinais de emissão acústica tem uma grande redução dos picos associados ao sinergismo 

erosão-cavitação. Com efeito, é possível assegurar uma redução significativa da taxa de 

cavitação que conseguintemente reduz a intensidade da vibração e o NPS. Observa-se na 

Figura 4.13 a redução da vibração nos componentes de frequência mais altas, detalhe d1. 
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Figura 4.13 – Degrau 2. 

 
Fonte: do autor. 

 

A temperatura da ponta do BI passa a aumentar, pois a menor cavitação aumenta a 

vazão de combustível nos furos de atomização gerando o respectivo aquecimento devido o 

atrito das forças viscosas do fluido e o atrito com as superfícies dos canais.  

Durante esse intervalo observa-se que o aumento da temperatura é progressivo 

atingindo o valor máximo em 71 horas onde se estabiliza até 83 horas evidenciando, 

possivelmente, a predominância do mecanismo de desgaste erosivo. O NPS nesse período foi 

inversamente proporcional à vibração evidenciando que as mudanças no material estão 

ocorrendo em função da intensidade da erosão. 

A partir de 84 horas observa-se mais uma transição de comportamento no sinal da 

emissão acústica onde apresenta reduções significativas na amplitude e nos picos 

evidenciando, assim, um melhor condicionamento da superfície que também é acompanhado 

pela vibração. Tais mudanças são possivelmente decorrentes das menores taxa de erosão e 

redução da taxa de cavitação conforme as medidas de vibração nas bandas de frequência, d1, 

d2, d3, Figura 4.14. A temperatura por sua vez mostrou-se inversamente proporcional e 

possivelmente está relacionado à formação de uma fina camada de oxido devido ao intenso 

aquecimento gerado pela erosão nas etapas anteriores. A partir desse instante a temperatura do 

bico se mantém praticamente constante e o calor gerado pela erosão contribuirá para o 

crescimento de uma fina camada de oxido. A média do NPS tem um pequeno aumento 

atingindo o máximo local em 90 hs como uma possível resposta as tensões desenvolvidas no 

material do BI em decorrência da fina camada de óxidos. 
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Figura 4.14 – Degrau 3. 

 
Fonte: do autor. 

 

Entre 94 e 97 horas observam-se mudanças nos sinais do NPS e da temperatura do 

bico injetor. Tais mudanças foram atribuídas à falha de operação em relação ao controle da 

termo-acústico da sala de ensaio. Esse registro também foi evidenciado no sinal da 

temperatura ambiente. O retorno das condições normais de ensaio foi restabelecido a partir 

das 100 hs. 

Na Figura 4.15 observa-se a evolução da series temporal dos sinais de emissão 

acustica, vibração, NPS e temperatua da ponta do bico injetor durante o ensaio de desgaste 

utilizando o fludio Ultrassene entre 100 h e 150 h.  

A partir das 112 horas com aproximadamente 7,2 milhões de ciclos, ocorre uma 

mudança significativa no sinal de NPS, possivelmente associado às tensões subsuperficial no 

BI decorrente da fadiga do material ou a formação da camada de óxido com espessura crítica. 

Essa condição se mantém até 124 horas quando as tensões começam a gerar trincas no 

material que logo em seguidas passam a serem identificadas pela emissão acústica, reduzindo-

se o NPS que volta ao patamar anterior.  
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Figura 4.15 – Sinais entre 100 e 150h de ensaio com ultrasene. 

 
Fonte: do autor. 

 

A partir das 134 h observa-se que a vibração tem seu valor máximo no ensaio 

evidenciando possivelmente o aumento da taxa de cavitação conforme as medidas das bandas 

de frequência, d2 e d3, esboçadas na Figura 4.16. Nesse momento o desgaste erosivo 

cavitativo começa produzir partículas abrasivas decorrente da remoção da camada de oxido 

gerando-se um escoamento com terceiro corpo. Conforme foi discutido pode-se assegurar que 

a emissão acústica se mostrou sensível aos mecanismos de desgaste por erosão, cavitação, 

abrasão e oxidação. A vibração do BI mostrou-se sensível a cavitação, erosão e oxidação que 

também influenciaram na temperatura do BI. 



67 
 

 

 

Figura 4.16 – Degrau 4. 

 
Fonte: do autor. 

 

As imagens MEV e os sinais evidenciam que o desgaste do BI nesse ensaio foi de 

moderada intensidade e para caracterizar as assinaturas foram selecionadas as seguintes 

janelas temporais: 

 15-20 h, 44-49 h  cavitação 

 54-59 h, 60-76 h, 70-75 h  erosão 

 87-92 h, 105-110 h, 113-118 h  erosão-oxidação 

 125-130 h  erosão-oxidação 

 133-138 h  cavitação-oxidação 
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4.5 Biodiesel e tensoativos (Mecanismos de desgastes - 20 horas) 

 

As Figuras 4.17 e 4.18(a), 4.18 (b), e 4.18 (c), obtidas por MEV (SE e BSE), mostram 

as superfícies dos bocais de um injetor Common rail após 20 h, acumuladas e descontínuas, 

de atomização do combustível B6 + Tensoativos.  

 

Figura 4.17 – Imagem, MEV (SE), superfície interna do bocal na posição 5 h, cuja textura dá indícios dos 

mecanismos de desgaste erosivo, corrosivo e cavitativo. 

 
Fonte: do autor. 

 

Figura 4.18 – Imagens de MEV do bocal localizado a 1 h. (a) Há vestígios de desgaste na borda inferior gerando 

(b) o sulcamento e (c) espectrograma do ponto P1 

 
Fonte: do autor. 
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As imagens da Figura 4.17 correspondem à superfície interna do bocal localizado na 

posição 1 h. Verifica-se, na Figura 4.18(a), evidências do desgaste abrasivo na borda inferior 

do bocal com presença de riscos ou sulcamento. Os sulcos formados nesta região surgem, 

provavelmente, devido ao deslocamento de uma partícula dura no substrato da parede do bico. 

A atomização do combustível B6 + Tensoativos também proporcionou o 

desenvolvimento do desgaste corrosivo e do desgaste erosivo, presentes nas superfícies das 

Figuras 4.19 e 4.20, sendo este último denotado com maior evidência por textura 

característica da parede interna da bolsa do bico. 

 

Figura 4.19 – Imagem, MEV (SE), superfície interna do bocal evidenciando micropites e sulcos abrasivos 

 
Fonte: do autor. 

 

Figura 4.20 – Imagem, MEV (SE), superfície interna do bocal na posição 7 h com evidências de micropites, 

riscos abrasivos e erosão na parede interna da bolsa 

 
Fonte: do autor. 
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Na maioria das superfícies desses bocais pode-se constatar a formação de micropites, à 

jusante da borda de entrada do bocal. Eles são resultantes do sinergismo entre a erosão-

cavitação e tem diâmetro de aproximado de 2 µm. 

 

4.6 Séries temporais do ensaio com Biodiesel B6 + tensoativos (20 horas)  

 

A Figura 4.21 a seguir mostra a evolução da series temporal dos sinais de emissão 

acustica, vibração, NPS e temperatua da ponta do bico injetor durante o ensaio de desgaste 

utilizando o fludio B6 + tensoativo durante 20 horas. 

 

Figura 4.21 – Sinais durante 20 h de ensaio com B6 + tensoativos. 

 
Fonte: do autor. 
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Durante as 15 h o sinal de emissão acústica mostrou-se praticamente constante, porém 

evidenciam em menor intensidade nos momentos iniciais de cada etapa do ensaio o pico 

máximo seguido da desaceleração do sinal típicos do mecanismo de desgaste erosivo e 

cavitativo. Tal característica possivelmente está associada à oxidação do material do BI 

decorrente da utilização do biodiesel na formulação do combustível. Observa-se também 

alguns picos em intervalos irregular em 1:50 h, 5:40 h e 11:50 h que possivelmente está 

relacionado a abrasão conforme evidenciado nas imagens MEV. 

A vibração apresentou-se crescente e proporcional à temperatura da ponta do BI o que 

confirma a presença da cavitação, porém com predominância da erosão.  

A partir das 15:30 h até às 18 h o sinal de emissão acústica tem uma significativa 

redução juntamente com a vibração e temperatura. Isso possivelmente está relacionado ao 

crescimento da camada de óxido devido à taxa de aquecimento das etapas anteriores. A 

formação de uma camada de óxido é capaz de reduzir o atrito, a vibração e a temperatura do 

BI assim como a taxa de desgaste. A Figura 4.22, a seguir, esboça a redução da intensidade da 

vibração na banda d1 de maior frequência. 

 

Figura 4.22 - Degrau 1. 

 
Fonte: do autor. 

 

Após as 18 h é observada mudanças significativas no sinal de emissão acústica. Nesse 

momento foi observado pelo operador o surgimento de bolhas na linha de retorno do 

combustível do bico injetor que possivelmente está relacionada à cavitação do combustível. A 

temperatura da ponta do BI decresceu, mas a vibração manteve-se constante evidenciando 
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possivelmente que a cavitação está ocorrendo na válvula de retorno do combustível. 

Observam-se em 19:30 h uma redução da intensidade da vibração enquanto aumenta a 

intensidade da emissão acústica e da temperatura da ponta do bico injetor. A Figura 4.23 

mostra a redução da vibração na banda d1 de maior frequência acompanhada da banda d3 que 

corresponde à agulha injetora. 

 

Figura 4.23 – Degrau 2. 

 
Fonte: do autor. 

 

Possivelmente a cavitação na válvula de retorno, região de menor pressão, começou a 

obstruir a passagem de combustível que consequentemente aumentou a vazão nos canais de 

atomização provocando o maior aquecimento da ponta o bico injetor. O NPS durante todo o 

ensaio mostrou-se aproximadamente constante. 

As imagens MEV e os sinais dinâmicos evidenciam que o desgaste do BI nesse ensaio 

foi de baixa intensidade e para caracterizar as assinaturas foram selecionadas as seguintes 

janelas temporais: 

 1-6 h, 11-15 h  desgaste por erosão-cavitação. 

 16-18 h  desgaste por erosão-cavitação. 
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4.7 Biodiesel + tensoativos+ água (Mecanismos de desgastes – 20 horas) 

 

As Figuras 4.24 e 4.25, obtidas por MEV (SE e BSE), exibem as superfícies dos 

bocais de um injetor common rail após 20 h, acumuladas e descontínuas, de atomização do 

combustível B6 + tensoativos + água. 

 

Figura 4.24 – Imagens, MEV (SE), das superfícies (a) externa e (b) interna com vista dos seis bocais de um bico 

injetor após 20 h de atomização do combustível B6 + Tensoativos + Água. 

 
Fonte: do autor. 

 

Figura 4.25 – Imagens de MEV da superfície interna do bocal na posição 3 h evidenciando (a) partícula na borda 

superior do bocal, micro-spalling (setas vermelhas) juntamente com o desgaste erosivo na textura da parede à 

esquerda e (b) micropites, indicados por setas. 

 
Fonte: do autor. 
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Observam-se na Figura 4.24 as texturas das superfícies (a) externa e (b) interna da 

extremidade de bico injetor, onde se verificam em (a) camadas de colônias de óxidos 

formados na parede externa e (b) a não equidistância entre os seis bocais.  

As superfícies interna do bocal na posição 3 h, Figura 4.25, obtidas por MEV, nas 

quais são observados (a) micro-spallings, desgaste erosivo, mais evidente pela textura da 

parede à esquerda do bocal, e (b) micropites na periferia do bocal.  

 

4.8 Series temporais do ensaio com Biodiesel B6 + tensoativos+água (20h)  

 

A Figura 4.26 a seguir mostra a evolução da series temporal dos sinais de emissão 

acustica, vibração, NPS e temperatua da ponta do bico injetor durante o ensaio de desgaste 

utilizando o fludio B6 + tensoativo+água durante 20 horas. 

 

Figura 4.26 – Sinais durante 20 h de ensaio com B6 + tensoativos+ água. 

 
Fonte: do autor. 
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O sinal da emissão acústica durante todo o ensaio não evidência o mecanismo de 

desgaste erosivo cavitativo ou abrasivo devido à ausência dos picos típicos das curvas de 

desgaste desses mecanismos, entretanto as imagens MEV comprovam o desgaste por erosão e 

cavitação. Esse comportamento possivelmente está associado a uma maior resistência ao 

desgaste em função de uma camada de óxido formado devido à presença de água e do 

combustível biodiesel. Durante as 5 horas de ensaio a vibração mostrou-se decrescente 

evidenciando o melhor condicionamento das superfícies internas do bico injetor que torna o 

escoamento menos turbulento na medida em que reduz a rugosidade. A partir desse momento 

a vibração se mantém aproximadamente constante.  

O sinal do NPS mostrou-se aproximadamente constante finalizando com uma pequena 

redução que possivelmente está relacionada tensões subsuperficiais em função das flutuações 

do escoamento turbulento do combustível dentro do bico injetor.  

A temperatura durante todo o ensaio também se mostrou aproximadamente constante 

exibindo porem mudanças na dispersão que possivelmente também está relacionada às 

variações de intensidade do escoamento turbulento dento do bico injetor. 

As imagens MEV e os sinais evidenciam que o desgaste do BI nesse ensaio foi de 

baixa intensidade e para caracterizar as assinaturas foram selecionadas as seguintes janelas 

temporais: 

 1-5 h, 9-13 h, 14-19 h  desgaste por erosão-cavitação. 

 

4.9 Biodiesel + tensoativos+ água+glicerina (Mecanismos de desgastes – 62 horas) 

 

Na Figura 4.27, obtida por MEV (SE e BSE), observa-se as superfícies dos bocais de 

um injetor common rail após 62 h de ensaio de atomização, acumuladas e descontínuas, com 

o uso do combustível B6 + tensoativos + água + glicerina.  

Verificam-se na Figura 4.27: (a) evidências dos mecanismos de desgastes erosivo e 

oxidativo severos detalhados em (b) e (c). Em (b) é mostrada a região superior da superfície 

na posição 12 h, a qual revela, a partir da ampliação, a fratura frágil de uma camada oxida. 

Em (d) a presença de microtrincas de camadas óxidas que estão em processo expansivo, na 

iminência de se desprender.  

Os pontos P1 (C, O, Fe, Cr, e P) e P2 (C, O, Fe, Cr) indicados nas camadas óxidas da 

Figura 4.27 foram identificados por EDS nos espectrogramas mostrados em (e) e (f), 

respectivamente. 
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Figura 4.27 – Imagens de MEV da superfície interna superior do bico (a) visualizando-se a obstrução do bocal a 

11 h. Em (b) mostra a fratura frágil na camada oxidada, cuja ampliação em (d) permite observar microtrincas. (c) 

a ampliação do bocal na posição 9 h revela d. 

 
Fonte: do autor. 

 

De acordo com Oliveria Filho (2016) a presença dos elementos químicos C, Fe, Cr, Si, 

são de origem do bico injetor e o Cu é oriundo do alvo de cobre, enquanto o S faz parte da 

composição do combustível. 
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4.10 Séries temporais do ensaio com Biodiesel B6 + tensoativos+glicerina (62 h)  

 

A Figura 4.28 mostra a evolução da series temporal dos sinais de emissão acustica, 

vibração, NPS e temperatua da ponta do bico injetor durante o ensaio de desgaste utilizando o 

fludio B6 + tensoativo+água+glicerina durante 62 h descontinuas. Durante o ensaio ocorreu 

um problema de comunição do sistema de aquisição de dados e alguns registros não foram 

salvo. A temperatura da ponta do BI não foi registrada durante as 32 h inicias, assim como, o 

NPS a partir das 45 h e a emissão acústica a partir das 59 h. 

 

Figura 4.28 – Sinais durante 62 h de ensaio com B6 + tensoativos+ água + glicerina. 

 
Fonte: do autor. 

 

O comportamento do sinal de emissão acústica é típico do mecanismo de desgaste 

oxidativo severo no qual a intensidade da taxa de desgaste tem mudanças bruscas em 

decorrência da quebra da camada de óxido quando atingi uma espessura limite. Dessa forma 

observa-se em 3 h a primeira redução de intensidade que possivelmente indica a remoção 
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localizada de uma camada de óxido que logo expõe a uma nova superfície reiniciando o 

processo de desgaste oxidativo. Em 3 h observa-se mais uma intensa redução que logo em 

seguida volta a crescer linearmente evidenciando possivelmente a remoção progressiva dos 

óxidos pela erosão apresentando picos distribuídos irregularmente possivelmente associados à 

abrasão das partículas de óxidos mais duras com a nova superfície. Em 7 h a intensidade do 

desgaste oxidativo erosivo atingi o mesmo patamar inicial mantendo-se até as14 horas quando 

ocorre outra intensa redução evidenciando possivelmente o desgaste oxidativo de forma 

localizada, pois em seguida retorna ao patamar anterior. Até esse momento à vibração e o 

NPS manteve-se praticamente constante.  

A partir das 14 h a vibração sofreu grande influencia do desgaste já desenvolvido e 

aumentou significativamente sua intensidade apresentando flutuações ate às 31 h decorrentes 

do sinergismo cavitação-erosão-oxidação, Figura 4.29. Esse aumento ocorreu 

significativamente na banda de frequência d1 e d2 que estão relacionadas à cavitação e o 

escoamento do fluido nos canais alimentação do bico injetor, respectivamente. Observa-se 

também uma redução significativa da vibração na banda de frequência d3 que corresponde ao 

movimento da agulha injetora que começa a ficar comprometido devido a oxidação severa já 

desenvolvida no material. Possivelmente o movimento da agulha. A média do NPS apresenta 

uma pequena redução evidenciando possivelmente a diminuição das tensões subsuperficiais 

em relação às novas superfícies geradas decorrente dos mecanismos de desgastes em 

desenvolvimento. 

 

Figura 4.29 – Degrau 1. 

 
Fonte: do autor. 
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A emissão acústica entre 18 h e 39 h evidência claramente as mudanças da intensidade 

do desgaste em função do sinergismo cavitação-erosão-oxidação severa. O sinal entre 39 h e 

58 h apresentou algumas flutuações, entre 51 h e 54 h exibiu alguns vales e finalizou em 59 h 

com menor intensidade em função do sinergismo já descrito. A partir desse momento o 

sistema não registrou os resultados das 3 h subsequentes quando o BI travou deixando de 

funcionar e consequentemente finalizando o ensaio. 

A partir das 31 h até o final do ensaio o sinal de temperatura corrobora os mecanismos 

de desgastes já descritos, pois mostram valores acima de 85°C que evidencia o alto 

aquecimento associado à predominância do mecanismo de desgaste oxidativo-severo. A 

vibração nesse intervalo reduz sua intensidade e se estabiliza nesse patamar ate o final do 

ensaio, Figura 4.30. 

 

Figura 4.30 – Degrau 2. 

 
Fonte: do autor. 

 

Nesse ensaio o bico injetor travou devido ao intenso desgaste oxidativo, falha 

catastrófica, e para compreender o comportamento dos componentes mecânicos do bico 

injetor foi gerado o gráfico da série temporal das bandas de frequência da vibração utilizando 

a transformada wavelet com a função “db43”. Observa-se na Figura 4.31 a série temporal da 

intensidade da vibração das bandas de frequência do sinal durante 1 h antes da falha 

catastrófica. Os últimos 7 minutos foram caracterizados pela redução da vibração na banda de 

frequência d1, associado à cavitação, e o aumento da vibração na banda d2, relativa ao 

escoamento turbulento do combustível. Com efeito, observam-se o aumento da vibração nas 
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demais bandas de frequências, pois a maior vazão do combustível pelos canais de atomização 

reduz o amortecimento hidráulico sob o movimento dos componentes mecânicos. 

 

Figura 4.31 – Comportamento da vibração antes da falha catastrófica. 

 
Fonte: do autor. 

 

Evidenciam-se nas imagens MEV e nos sinais registrados que o desgaste do BI nesse 

ensaio foi severo e para caracterizar as assinaturas foram selecionadas as seguintes janelas 

temporais: 

 32-45 h  desgaste oxidativo-severo. 

 

4.11 Mapas de desgaste e parâmetro de desgaste 

 

Os mapas de desgaste são ferramentas importantíssimas na tribologia, pois 

normalmente relacionam as variáveis energéticas e propriedades dos materiais com os 

mecanismos de desgaste dos tribosistemas para simplificar a interpretação da complexa 

interação. A mudança de predominância do mecanismo de desgastes que atua do BI diesel 

devido ao sinergismo cavitação-erosão-oxidação tornam difícil à previsibilidade da sua 

integridade. Para compor os mapas de desgaste do BI foram criados gráficos de dispersão das 

variáveis anergéticas de saída do tribosistema a partir dos intervalos selecionados e 

caracterizados nas discussões das séries temporais dos sinais obtidos pela instrumentação.  
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Os mapas de desgaste desenvolvidos foram divididos em regiões nas quais foi 

utilizada a área sombreada para caracterizar a presença da oxidação, a área com hachura para 

representar a predominância da erosão e área sem hachura para descrever a predominância da 

cavitação. Os pontos dos gráficos são valores médios das medidas durante intervalos de 90 

minutos. A Figura 4.32 mostra a relação entre a vibração do BI (RMS-g) e emissão acústica 

(RMS-V). 

 

Figura 4.32 – Mapa de desgaste: vibração (RMS - g) versus emissão acústica (RMS-V). 

 
Fonte: do autor. 

 

Os valores médios do RMS da vibração mecânica do BI, descritos nos gráficos boxplot 

horizontais, mostram que quando há um equilíbrio no sinergismo cavitação-erosão a vibração 

tem a menor intensidade em relação aos demais mecanismos de desgaste do BI diesel. Os 

demais mecanismos são descritos na sequência crescente de intensidade da vibração como: 

sinergismo erosão-oxidação, oxidação severa, predominância erosão sob os demais 

mecanismos de desgaste, predominância da cavitação e o sinergismo cavitação-oxidação. 

Os valores médios do RMS da emissão acústica medidos na linha de retorno do BI, 

esboçados nos gráficos boxplot verticais, mostram também que quando há um equilíbrio no 

sinergismo cavitação-erosão a emissão acústica tem a menor intensidade em relação aos 
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demais mecanismos de desgaste do BI diesel. Com efeito, a emissão acústica dos demais 

mecanismos são descritos na sequência crescente de intensidade como: sinergismo erosão-

oxidação, predominância da erosão ou cavitação (não há evidência estatisticamente 

significativa para nível de significância de 0,05 entre as respectivas médias), sinergismo 

cavitação-oxidação, predominância da oxidação severa.  A Figura 4.33 mostra a relação da 

temperatura da ponta do BI (°C) e emissão acústica (RMS-V).  

 

Figura 4.33 – Mapa de desgaste: temperatura da ponta do BI (°C) versus emissão acústica (RMS-V). 

 
Fonte: do autor. 

 

Os valores médios da temperatura da ponta do BI, esboçados nos gráficos boxplot 

verticais, mostram também que quando há um equilíbrio entre o sinergismo cavitação-erosão 

a temperatura tem a menor intensidade em relação aos demais mecanismos de desgaste do BI 

diesel. Os demais mecanismos são descritos na sequência crescente de intensidade da 

temperatura da ponta do BI como: cavitação, sinergismo erosão-oxidação, sinergismo 

cavitação-oxidação, predominância da erosão, oxidação severa.  

 

 



83 
 

 

A Figura 4.34 mostra a relação entre a vibração (RMS-g) e a temperatura da ponta do 

bico injetor (°C). 

 

Figura 4.34 – Mapa de desgaste: temperatura da ponta do BI (°C) versus vibração (RMS-g). 

 
Fonte: do autor. 

 

Baseado nas evidências experimentais resultantes do desgaste dos quatros bicos 

injetores diesel, conmonn rail, operando com diferentes combustíveis para induzir vários 

mecanismos de desgaste definiu-se um parâmetro indicador do desgaste denominado 

parâmetro IW (“Injector Wear”). Esse parâmetro estabelece uma relação entre as variáveis 

energéticas de entrada e as variáveis anergéticas de saída, no sistema tribológico estudado. 

Ele tem a mesma unidade de medida que a taxa de geração de entropia (1/T.s), porém não 

quantifica a geração de entropia.  

Conforme as discussões anteriores, o desgaste tem relação direta com a geração de 

entropia associada às diferentes fontes de irreversibilidade decorrente do atrito e do desgaste. 

Desta forma, IW pode ser interpretado como um indicador da evolução da taxa de desgaste 

durante a vida do bico injetor diesel. As variáveis e suas as representações energéticas de 

entrada e anergética de saída são: 
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a. O numerador caracteriza a entrada do sistema tribológico, quantificada pela energia 

específica, definido pelo produto pressão da linha de alimentação de combustível (P-

Bar) e a velocidade (V-Hz) de trabalho da agulha injetora (mm/s). Para o bico injetor 

em estudo foi considerando a amplitude de deslocamento (h-mm) da agulha injetora 

igual a 0.250 mm operando com velocidade de 18 Hz. 

b. O denominador caracteriza a saída do sistema tribológico, através de sua resposta em 

termos da anergia : 

b.1. Térmica, representada pela temperatura média (T-°K) da ponta do bico injetor 

diesel; 

b.2. Acústica, representada pela medida de emissão acústica (EA - Bar) na linha de 

retorno do BI diesel, common rail. A conversão dos valores em Volts para Bar 

foi realizada a partir da sensibilidade média do sensor EA obtida na curva de 

calibração fornecida pelo fabricante do mesmo. 

b.4. Elástica, representada pela amplitude de vibração medida na direção de 

acionamento da agulha injetora (Vib - mm). A conversão dos valores em 

medidos em g para mm foi realizada considerando um movimento harmônico 

simples.  

b.3. De vida do contato, representada por n, o número de ciclos de acionamento do 

bico injetor diesel. 

Conforme as considerações discutidas, define-se o parâmetro de desgaste IW para o 

bico injetor diesel do tipo common rail como, Equação 4.1: 

 

IW =  (4.1) 
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As medidas experimentais dos ensaios de desgaste foram utilizadas para calcular os 

valores de IW em função do número de ciclos. Os resultados evidenciaram que a função que 

relaciona essas variáveis aproxima-se a uma função de decaimento exponencial, Figura 4.35. 

Desta forma, a curva de decaimento exponencial que descreve a relação estatisticamente 

significativa [
2
 red (Qui-quadrado-reduzindo) = 19,32] entre os valores de IW e n foi ajustada 

através do “software Origin® 8.0” como sendo, Equação 4.2: 

 

 
(4.2) 

 

 

Figura 4.35 – IW em função do número de ciclos, com base nas medidas experimentais dos ensaios de desgaste. 

 
Fonte: do autor. 

 

Os resultados experimentais dos ensaios de desgaste evidenciam que para valores de 

IW menores do que 12 obtêm-se vida maior que 10 Megaciclos. Esse valor foi obtido a partir 

da falha catastrófica do bico injetor diesel que sofreu desgaste oxidativo severo. 
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5. Conclusões 

 

A realização desta Tese consistiu em avaliar as intensidades da vibração, emissão 

acústica da linha de retorno do BI, temperatura da ponta do bico injetor, e o nível de pressão 

sonora, NPS, durante o processo de atomização de combustível por bicos injetores diesel, que 

correlacionem com alguns dos mecanismos de desgaste atuantes no mesmo. O regime de 

trabalho transiente e a diversidade de variáveis que influenciam na integridade estrutural do 

bico injetor diesel faz necessário investigar métodos de monitoramento para identificar 

preditivamente suas possíveis falhas. Com efeito, é possível monitorar o desgaste do BI para 

auxiliar no planejamento da manutenção dos motores a fim de reduzir as emissões de 

poluentes e os custos de manutenção. Dentro desse contexto pode-se concluir que: 

a) Os mapas de desgaste desenvolvidos nesse estudo correlacionam em gráficos de 

dispersões às grandezas temperatura da ponta do BI, emissão acústica, e vibração 

mecânica, permitiram identificar os seguintes mecanismos de desgaste predominante 

durante a atomização do combustível: cavitação, erosão, erosão-oxidação, cavitação-

oxidação e oxidação severa. Esses resultados foram obtidos com o auxílio da análise 

multiresolução, através da transformada wavelet, aplicada no sinal de vibração do BI;  

b) A intensidade da taxa de desgaste do BI injetor foi associada a um parâmetro IW 

definido pela razão entre as variáveis energéticas de entrada do tribosistema e as 

variáveis anergéticas de saída representantes das fontes de irreversibilidades 

decorrentes do atrito e do desgaste; 

c) As análises dos sinais de vibração por meio da transformada wavelet permitiram 

identificar as bandas de frequência que estão relacionadas com o funcionamento dos 

componentes mecânicos do BI e ao escoamento do fluido (erosão e cavitação) dentro 

do bico injetor diesel. Verificou-se que a função de “Coif1” tem o melhor desempenho 

para descrever o escoamento do fluido enquanto a função “Db43” é capaz de 

descrever os movimentos subamortecidos de menor frequência associados aos 

componentes mecânicos do bico injetor; 
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d) O sistema de acoplamento desenvolvido exclusivamente para permitir o 

monitoramento do BI pelo sensor de emissão acústica EA na linha de retorno do BI é 

inovador e mostrou-se sensível aos diferentes mecanismos de desgaste atuantes. 

e) A modificação do software e a instrumentação aplicada na bancada de ensaio de bicos 

injetores diesel prolongou o tempo de operação e permitiu o monitoramento e a 

execução de ensaios de desgaste nos bicos injetores. 

f) O sistema de aquisição de dados de baixo custo e o software desenvolvido nesse 

trabalho foi eficaz na gravação dos dados com taxa de amostragem de 2 MB/s. 
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6. Sugestões para trabalhos futuros 

 

a. Sugeri-se como trabalho futuro variar os parâmetros de pressão de trabalho, frequência 

de injeção, tempo de injeção buscando-se acelerar o desgaste do BI e minimizar o 

tempo de monitoração e gravação de dados. 

b. Realizar ensaios de forma continua sem interrupção visando acelerar os resultados. 

c. Aferir os mapas de desgaste desenvolvidos nessa Tese interrompendo o ensaio para 

analisando microscopicamente o desgaste do BI diesel. 

d. Realizar ensaio e gravação dos sinais termoacústicos de BI já danificados a fim de 

comparar com os mapas de desgaste desenvolvidos nessa Tese. 

e. Substituir a temperatura da ponta do BI dos mapas de desgaste pela temperatura do 

combustível na linha de retorno BI que é facilmente medido nas oficinas. 

f. Fazer o monitoramento do BI diretamente no motor Diesel. 
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