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RESUMO 

TSUKAMOTO, R. (2003). Estudo comparativo entre mancais aerostáticos com 
restritor de orifício e com elemento cerâmico poroso. Dissertação de 
Mestrado - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 
Paulo, São Carlos, 2003. 

A fabricação de ultraprecisão - com suas dimensões atingindo níveis 

submicrométricos - tem-se mostrado um campo de trabalho que exige 

combinação do que há de mais avançado nas áreas de materiais, metrologia e 

controle. Para alcançar tais níveis de precisão, é necessário que se garanta 

excelente desempenho de cada um dos componentes e/ou subsistemas das 

máquinas. Sendo o par tribológico mancai - eixo-árvore elemento vital para o 

desempenho de uma máquina ferramenta, e baseado em estudos recentes que 

mostram que mancais convencionais de rolamento estão rapidamente 

atingindo seu limite, o estudo dos mancais pressurizados externamente se 

impõe. Com a crescente demanda por rigidez e precisão de giro, tais mancais 

tem-se tornado solução convencional ao contrário de condição especial. Os 

mancais aerostáticos, em particular, apresentam alta precisão de giro, baixa 

geração de calor, ausência de desgaste, alto amortecimento e limpeza. Essas 

característi cas os tornam bastantes atrativos em ambientes de fabricação de 

ultraprecisão, especialmente na indústria ópti ca e eletrônica, como por 

exemplo, na fabricação de semicondutores. O presente trabalho objetiva a 

comparação entre os comportamentos de dois mancais aerostáticos, com 

restritor do tipo orifício e com material cerâmico poroso, em relação as 

capacidade de carga e ri gidez. Os resultados indicam a superioridade do 

mancai com restritor poroso quanto à capacidade de carga e também em 

relação à rigidez. 

Palavras-chave: usinagem de ultraprecisão, mancai aerostático, restritor e 

mancai aerostático poroso. 



Abstract vi i 

ABSTRACT 

TSUKAMOTO, R. (2003). Comparative survey between aerostatics bearings 

with opening restrictor and with porous ceramic e/ement. M. Se. Dissertation -

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 

2003. 

Ultra-precision machining - whose dimensions can reach sub

micrometric leveis - has been shown to be an area of work requiring a 

combination of the best of materiais, metrology and control. To achieve such 

accuracy leveis, it is necessary to guarantee excellent performance of every 

component and/or machine subsystems. Being the tribological associated pair 

bearingfspindle a vital element for the performance of a machine tool, and 

based on recent researches that show that rolling bearings are reaching their 

limit very quickly, there has been an increasing demand for aerostatic bearings. 

These present good characteristics of stiffness, radial and axial accuracy, low 

heating generation, wear resistance and cleanliness. These features make 

them quite attractive in ultra-precision manufacturing environments, specially in 

the optics and electronics industries, such as in the manufacturing of 

semiconductors. The present worl< compares the stiffness and load carrying 

capacity of orifice restrictor and porous ceramic aerostatic bearings. The results 

show the superiority of porous aerostatic bearings as to loading capacity as well 

stiffness. 

Key-words: ultra-precision machining; aerostatic bearing; porous aerostatic 

bearing 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUÇÃO 

Na fabricação de componentes de ultraprecisão para aplicações em 

equipamentos meca-opto-eletrônicos são necessárias máquinas que apresentem rigidez e 

precisão de posicionamento tais que garantam qualidades nanométricas de tolerâncias e 

acabamentos. Cada um dos e lementos mecânicos básicos que compõem uma máquina 

de ullmprecisão contribui para a qualidade da usinagem e devem npresentar precisão, 

rigidez está tica e dinâmica e estabilidade dimensional e levadas para minimizar toda e 

qualquer fonte de erro. A influência direta destes erros no desempenho toma necessário 

o estudo de cada um dos principais componentes de uma máquina -ferramenta 

isoladamente e a influência no comportamento globa l da máquina, a saber: 

a) Manca i e e ixo árvore; 

b) Guias e mesas; 

c ) Elementos de transmissão; 

d) Estrutura (Purquério, 1994 ). 

O par tribológico mancai eixo-árvore pode ser considerado como o de maior 

flex ibilidade da máquina ferramenta, conduzindo a efe itos diretos sobre a conformidade 

dimensional e qualidade do acabamento superficia l do produto, devido à curvatura 

elástica do eixo-árvore e de fl exào dos mancais (Roblee, 1990). Para minimizar tais 

efeitos, os mancais e os eixos-árvores devem satisfazer os requisitos de repetibilidade de 

movimento, capacidade de carga e de rigidez compat íveis com a exatidão esperada. 
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Projetos e desenvolvimentos de máquinas são realizados a ponto de conseguir-se 

usinar peças cujos tamanhos vão desde alguns milímetros de diâmetro até espeU10s ele 

telescópios de 64 polegadas de cliâmetTo com tolerâncias nanométricas (McKeown, 

1987). 

Confrontando as ex igências com as características dos diversos tipos de mancais 

chega-se a tabela 1, feita por Cheng & Rowe em 1995. 

Observando-se a tabela, nota-se que a tradicional preferência pelos mancais ele 

elementos rolantes é devida ao seu baixo custo e alta rigidez, porém apresentam limites 

de aplicação quando se deseja alta velocidade, baixo atrito, repetibilidade de 

movimento, temperatura e aplicações especiais. Os mancais com lubrificação são 

capazes, por sua vez, de oferecer operação suave, porém exibem elevada resistência ao 

atrito viscoso, resultando, nas velocidades altas, problemas de aquecimento. 

Necessitam, também, de lubrificantes que suportem a severidade do ambiente. Portanto, 

grande atenção tem sido concentrada nos mancais que empregam o ar como lubrificante 

- os mancais aerostáticos (Balestrero, 1997). 

Os mancais aerostáticos podem proporcionar, além de alta rigidez e precisão de 

movimento, as seguintes vantagens: indiferença com relação à variação de temperatura, 

nível elevado ele amortecimento , operação em altas velocidades, desgaste nulo e 

capacidade de suportar cargas radiais, axiais e combinadas, além ele satisfazer 

norma lmente as formas constTutivas cilíndricas, planas circulares e anulares (Cheng & 

Rowe, 1995; Rowe, 1991 ) . 

Observando-se a tabela I, verifica-se que os mancais aerostáticos ainda têm suas 

aplicações limitadas pelas seguintes variáveis: limitação de espaço, custos operac ionais 

e ele produção, manutenção, faci lidade de projeto e de fabricação. 

Assim, jus tifica-se a qua lquer tempo a investigação, seJa e la teórica ou 

experimental , de novas possibilidades que visem a melhoria da qualidade dos projetos 

de máquinas, através da otimização do proje to de seus e lementos constituintes 

particularmente do par tribológico mancai aerostático - e ixo-árvore (Bales trero, 1997). 

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo comparativo entre um mancai 

aerostático poroso e um mancai de orifício. 
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Tabela I - Comparação dos tipos de mancais (Cheng & Rowe, 1995). 

Tipos de Elementos Atrito Metal Princípios Hidrodinàrnicos Prcssurizados Externamente 
Mancais Rolantes Seco Poroso 
Fatores Líquidos Aerodinâmicos Acrostáticos Hidrostáticos 
Operacionais 
Alta Temp. •• • •• • • • ••• . .... • 
Bai.~a Temo. •• • •• • • • ••• .. ... •• 
Vibrações • •• •• • •• •• • ••• .. ... 
Espaço •••• •••• ••• • •• •• • • • 
Sujeira/Poeira • •• • ••• • • ••• • •• 
Condições de 
Umidade • •• ••• • ••• • •• ••• • ••• 
Custos 
Operacionais ••• ••• ••• •• • ••• •• • 
Custos de 
Produção ••• •••• • •• •• •• • • 
Precisão de 
Mov. Radial •• • • • • •• ••• • ••• • ••• 
Rigidez I ••• •• • • •• •• • •• • ••• 
Tamanho 
Cap . de 
Carga/Taman. • •• •• • ••• •• • •• • ••• 
Amorteci- • •• •• • •• • • •• .. ... 
mcnto 
Alta ••• • • • • •••• • ••• • ••• 
Velocidade 
Controle •• • • •• • •• • ••• • ••• 
Central 
Aumento de 
Temp. •• • • • •• •••• • ••• • •• 
Durabilidade ••• •• •• • •• •• • ••• • ••• -
Manutenção ••• •••• • •• •• •• • • 
Torc1ue de 
P:ntida ••• • •• •• •• • ••• • ••• 
Torquc de 
Operação ••• • •• •• • ••• • ••• •• 
Ruido • •• • ••• •••• • ••• • •• •• 
Part idas I 

I Paradas •••• •••• • •• •• • • ••• • ••• 
Dimensões I Externas •••• • ••• •••• • • • •• I • •• 
Facilidade d e 

I Proieto •• •••• • •• • • •• • •• 
Faeilid.ade de 

I Fabricação ••• • ••• • •• • • • •• - f-
Disponibilida 

I de de Peças •••• •• • •• • # # # 
Nom1alizadas 
Contaminação ! do Meioi Prod. •• • • •• • • ••• • ••• • 
Vácuo • • ••• • • # I # • 
Vnriaçõcs do 

! Sentido de •••• • ••• •• •• • • ••• • ••• 
Rotaçào ! 
Lubrificação ••• • ••• • ••• • . .... • •• •• 
Radiação •• • •• • • •••• • ••• • : 

-• ••• excelen te •• • bom •• nonua l • pobre # na o cons iderado 
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CAPÍTULO 2 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 - Introdução 

A função básica dos mancais é permitir o movimento entre superfícies, 

atualmente os tipos de mancais mais conhecidos são mancais de rolamentos, cujo 

movimento é permitido por elementos rolantes (esfera, cilindros, etc); mancais de 

contato direto, onde o coeficiente de atrito dos materiais dos mancais é suficientemente 

baixo para permitir o movimento relativo entre as partes; mancais de filmes fluídicos, 

que possuem uma película fluídica entre as partes para minimizar o atrito; mancais 

pressurizados ex ternamente, aerostáticos ou hidrostáticos, o atrito é eliminado pela 

introdução de pressão no manca\; e mancais magnéticos, cujo atrito é eliminado pela 

repulsão magnét ica causada pelas polaridades. Portanto os mancais podem ser 

classificados quanto aos princípios 11sicos. 

1\ figura I mostra esquematicamente os mancais e guias mais empregados: 

Mancai hidrodinâmico; 

Mancai hidrost{lti co; 

Mancai aerostático; 

Mancai ele rolamento. 
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MANCI\L HIDRODINAiv11CO 
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MI\NCAL AEROSTATICO MANCALDEROLI\MENTO 

Figura l - Tipos de guias e mancais (Weck, 1984). 

2.2- Mancais de Rolamentos 

Os manca1s de rolamentos são largamente aplicados na prática, devido a 

vantagens como: as pequenas forças ele atrito, não apresenta problema de 

escorregamento (stick-slip) ou de instalação e disponibilidade imediata devido à 

padronização dos elementos rolantes. Tendo como principal desvantagem o baixo 

amortecimento na direção normal ao movimento (Weck, 1984). 

A precisão de opemção de um rolamento depende da qualidade das superfícies, 

da precisão dimensional e geométrica dos elementos rolantes. Os mancais devem estar 

livres de umidade e suj eira, que causam femrgem e desgastes. Devem estar protegidos, 

lubrificados e selados. Sendo todas as causas de defeitos extemas eliminadas, a vida dos 

rolamentos passa a ser limitada apenas pela fadiga elo material, dev ido às tensões 

repetiti vas elas rotações. A vida é medida em número de revoluções ou em número de 

horas de operação a uma cena velocidade de rotação (Palmgren, 1959). 

Segundo Zampese ( 1980) a lubrificação dos rolamentos exerce três funções 

fundamentais: 

I - Lubrificação para separação entre as superficies em contato e redução do 

atrito; 

2 - Trans ferência ele calor; 

3 Proteção contra corrosão. 
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Como mostrado na tabela I, dentre as pnnc1pa1s vantagens dos mancais de 

rolamentos podem ser apresentadas as seguintes: 

alto nível de padronização; 

intercambialidade devido à padronização; 

disponibilidade de catálogos e desenhos indexados para auxiliar na seleção; 

requerem pequena largura; 

alta capacidade de carga, mesmo parados, porque o filme lubrificante não 

precisa ser primeiro estabilizado; 

permitem altas flutuações no carregamento e nas velocidades rotacionais; 

em alguns casos, mancais radiais podem agir como mancais axiais; 

a ação do rolamento leva a Lun atrito mínimo (~t=O,OO 15); 

baixa perda de energia e temperatura nos mancais; 

requerem pouca manutenção, quando corretamente instalados; 

precisão de giro e rigidez podem ser melhoradas pela pré-carga; 

Entretanto Weck (1984) também apresenta algumas características negativas, 

tais como: 

problemas de lubrificação e de resfriamento a altas velocidades rotacionais; 

redução ela capacidade de carga a altas velocidades rotacionais; 

necessidade de Ié1rgo espaço radial; 

são pesados; 

alto custo para mancais especiais; 

vida limitada se sobrecarregado (cmteramento); 

geram vibrações e mídos; 

compensação da força centrífuga no caso de mancais radiais bem como 

inclinados e de fmos cilindros. 

Quando um rolamento é carregado, ocorre internamente uma deformação. 

Tom«-se então imporl«nte conhecer esta deformação, pois o deslocamento total (radial 

ou ax ial) do eixo é a soma da deformação mais as lolgas internas do rolamento 

(Zampese, 1980). 
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Os mancais são produzidos com uma folga corresponde ao deslocamento de uma 

posição ex trema a outra quando o rolamento não está submetido à carga, dependendo da 

direção pode ser radial ou axial e é dividida em 5 grupos, de C1 à C5• Após a montagem 

do rolamento a folga diminui , devido à expansão elástica do anel interno e à compressão 

do anel externo e geralmente quando o rolamento está girando ocorre uma segunda, por 

causa do aumento na tempera tura do eixo durante a rotação ou no caso de altas 

velocidades por causa da expansão do anel interno devido à força centrífuga. 

Particularmente uma dificuldade para os mancais de rolamentos, é a de manter 

alta precisão de giro quando submetidos a cargas e a um amplo crn-npo de velocidades. 

Para alcançar certas características, mancais de rolamentos especiais têm sido 

desenvolvidos para a constntção de máquinas-ferramenta. Distingue-se dos modelos 

tradicionais por seu alto grau de precisão, rigidez e baixo atrito, que eliminam os 

problemas de expansão térmica, a lém de outras características especiais. Naturalmente, 

o uso de alta precisão em mancais só é efetivo se os mancais forem corretamente 

montados (Weck, 1984). 

O emprego de mancais de rolamento em máquinas de ultraprecisão fica limitado 

às interferências de vibrações externas, amortecimento, ruído, problemas de 

lubrificação, resfriamento, precisão de giro e capacidade de carga a altas velocidades. 

2.3- Mancais llidrorlim1mic:os 

A principal aplicação elos manca1s hidrodinâmicos tem sido no campo ela 

construção pesada e para máquinas-ferramentas, tais como tomos e retificas. Nes tes 

casos os e ixos são sustentados pela pressão desenvolvida devido ao arraste do óleo para 

dentro de uma cunha ou ranhura. 

Por exemplo, a sustentação de um eixo num manca i rad ial, fi gura 2, é fornecida 

pelo deslocamento das camadas ele óleo no espaço existente entte o eixo e o mancai, 

cada uma delas é arrastada pela que se encontra imediatamente acima, por efeito do 

ah·ito interno do fluido, que por sua vez tem origem na viscosidade do óleo. A força que 

desloca o óleo para fora do espaço C é a mesma que o impele para dentro, mas como a 

área de saída B é menor do que a da entrada A, o fluxo líquido enconttará maior 

resistência em B. Por conseqüência, há uma tendência maior de compressão de óleo 
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neste espaço, do que aquele que pode escapar, aumentando assim a pressão nesta região 

(Mobil, 1979). 

I 
I 

I' 
/ 

, ... -- ..... .. ........ 

SUPERFÍCIE FI.\.-\ 
OU 11 1:\NCAL 

SUI'l:RFÍCil i\ 10\' l:L. 
OU ~ I Ol:Nll: ( l i.\O l 

Figura 2 - Formação de película de óleo em um mancai radial (Mobil, 1979). 

Na figura 3, é apresentada esquematicamente a formação da pelícu la fluida de 

óleo em manca i de bronze sujeito à carga de sentido uniforme. Na figura. 3a, o eixo está 

parado e o óleo remanescente escorreu para o fundo do mancai, formando uma firússima 

películ a, mas devido a irregularidades de usinagem das supedicies estão provavelmente 

em contato direto. Na figura. Jb, o óleo começa a correr preenchendo a folga, e o e ixo 

começa a gi rar, apesar do elevado atri to momentâneo, devido ao contato metálico do 

eixo com a bucha, o eixo tem tendência a subir para a esquerda dentro do mancai, 

porém girando agora sobre uma camada mais espessa de ó leo que red uz o atrito e opõe

se à tendência de subir, com a linha de contato à esq uerda, o óleo é arrastado para o 

espaço em forma de cunJm na parte inferior esquerda do mancai e na medida que a 

velocidade aumenta, mais óleo é arrastado a través da cunha convergente, aumento a 

pressão nesta região, fazendo com que o e ixo vá para a direita e eleve-se, figura 3c; À 

plena velocidade, o e ixo fi ca apoiado sobre uma pelícu la de ó leo espessa, tomando 

11nalmente a posição ilustrada na figura 3d, ou seja, no lado oposto ao que se encontrava 

quando começou a girar (Norlon, 1942). 
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Figura 3 - Esquema de fonnaçào da película de óleo espessa em mancai lúdrodinâmico 
de bronze sujeito a carga de sentido unifonne: 
Fig. (3a) máquina parada; 

Fig. (Jb) partida da máquina; 

Fig. (Jc) fase de transição de velocidades e estabe lecimento do regime de 

funcionamento; 

Fig. (3d) máquina em velocidade plena (Norton, L 942). 

A folga ou luz dos mancais é proporcional ao diâmetTo dos eixos, d, em mancais 

comuns esta folga varia de 0,0006.d a 0,00 l .d, sendo um pouco menor para mancais de 

precisão e consideravelmente maior para mancais de máquinas pesadas. 

Ainda segundo Norton ( 1942), os materiais dos manca is hidrodinâmicos devem 

possuir as seguintes características: 

resistência à compressão; 

resis tência à fadiga; 

resistência à corrosão; 

ducti I idade; 

9 
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capacidade de adaptação a irregularidades e desalinhamentos do eixo e ainda 

de envolver particulas abrasivas; 

Para atender tais requisitos, os materiais mais usados são as ligas de cobre

chumbo, de alumínio, cádmio-prata, carbono-grafite e teflon. 

b!fluência da velocidade e da carga na viscosidade 

A espessura de película pode ser adotada como critério do comportamento em 

serviço dos mancais projetados para trabalhar com lubrificação hidrodinâmica, pois se 

sabe que se esta se tomar muito fina, não resistirá à carga. A figura 4 abaixo ilustra a 

relação entre a espessura de película Y em função do fator 11NIW, que é adimensional 

para viscosidade 11 [poises], velocidade N [rotações por segundo] e a carga W [dinas por 

centímetros quadrados). 

:r 

i 
~ ~~---+~~--1---+---~~--_, .. 
~ 
~ y~~~-+---r--;---+-~~ 

11-1--4--+-+---+-H. 
X 

Figura 4 -Compottamento da espessura de pe lícu la , Y, elo fluido em função do produto 

da viscosidade e da rotação pela carga, 11N/W (MOBlL, 1979). 

Assim para um mancai que, com determinada velocidade e carga, tenha de 

operar com espessura mínima de película Y, deve-se uti lizar viscosidade tal que a 

temperatura de operação atinja um JlN/W igual a X. Se a viscosidade Jo r 

demasiadamente baixa, o 11N/W será menor e a película mais fina e se for 

excessivamente alta, o 11N!W será mais elevado e a pelícu la majs espessa. Deste modo, 

quando se aumenta a ve locidade de uma máquina cujo ponto operacional seja X, haverá 

um aumento do 11NIW e da espessura de película, tomando-se necessária a redução da 

viscosidade do óleo para a redução do 11NIW e da espessura de película para os valores 

de projeto. Igualmente, se houver aumento na carga de um mancai que funcione no 

ponto X, haverá diminuição do valor do J1N/W e da espessura de película, tornando-se 
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necessário o aumento da viscosidade do óleo para elevar o ~-tN/W e a espessura de 

película para os va lores de projeto. A deficiência em manter a folga constante e todo o 

campo de velocidades, como visto na figura 4, torna inviável a apl icação deste tipo de 

mancai em máquinas de ultraprecisào. 

Portanto quanto mais alta for a velocidade, mais baixa deverá ser a viscosidade 

do óleo e esta deve ser tanto maior quanto mais elevada for a carga a suportar (Mobil, 

1979). 

2.4- Mancais hidrostáticos 

Como visto na figura 3, para os mancais hidrodinâmicos, quando se inicia o 

movimento do eixo, pode haver desgaste dos mancais devido ao atrito. Com o emprego 

ele mancais hidrostáticos, consegue-se a eliminação deste atrito inicial, isto porque o 

óleo lubrificante é pressurizado externamente por uma bomba auxiliar, que pode ser 

acionada automática ou manualmente. As guias e eixos lubrificados hidrostaticamente 

são ele grande interesse devido à sua incomparável suavidade de movimento mesmo a 

baixas velocidades, além de boas características de amortecimento de vibrações, larga 

espessura e alta rigidez do filme fluido, precisão de movimento, atr ito inicial nulo e bom 

desempenho dinâmico. 

A separação das superfícies é feita por um fino filme de líquido forçado entre 

elas sob pressão, mesmo quando o mancai está parado, devido à contínua presstu·izaç<lo. 

Como há o fluxo abundante e contínuo de óleo para preencher as fo lgas dos 

mancais e muitas vezes para o seu arrefecimento, são necessárias a recuperação e 

recirculação do óleo para que este processo seja econômico. Desta forma os mancais são 

montados em circuitos fechados , sendo o óleo que deles escorre conduzido a um tanque 

ou reservatório, de onde é bombeado novamente para os mancais. 

O projeto do orificio restritor, que é um estrangulamento que o fluido sofre antes 

de ser injetado no filme Ouídico, por causa da dissipação de energia e da redução de 

pressão. é essencial porque a pressão no bolsão, rebaixo que funciona como uma câmara 

de expans;:lo, pode ser ajustada para balancear a variação da carga aplicada no mancai. 

Há vários tipos de restritores. A tabela 2 mosh·a as vantagens e desvantagens de 

três tipos de resh·itores para mancais hidrostáticos. 
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Tabela 2 - Comparação dos restritores usados em mancais hidrostáticos (Cheng & 

Rowe, 1995). 

TIPO DE RESTRITOR VANTAGENS DESVANTAGENS 

- Simplicidade na fabricação; - Rigidez é uma das mais 
Capilar 

- Carga e rigidez independentes da baixas, porém mais linear; 

viscosidade do fluido, portanto ao 

aumento da temperatura; 

- São mais compactos que os - Podem sedimentar e 

Orificio capilares e oferecem entupir, mudando suas 

proporcionalmente maior rigidez; características; 

- Alto custo para mancais de 

sapatas múltiplas; 

Controle constante - Maior rigidez e capacidade de - A máxima pressão no 

de fluxo carga que qualquer outro tipo; mancai é limitada, pelas 

limitações de alta pressão 

da bomba e queda de 

pressão na válvu la; 

- Podem ter baixa relação L/0 e - Rigidez é uma das mais 

pequeno tamanho; baixas, porém mais linear; 

Ranhuras - Carga e rigidez independentes da 

viscosidade do fluido, portanto ao 

aumento da temperatura; 

A figura 5 mostra um exemplo de mancai hidrostático de sapata circular com um 

orificio reslntor para controle do fluxo. O líquido a uma pressão constante P5 é 

bombeado para o mancai, passa através do orifício dissipando parte da energia e 

reduz indo a pressão ao entrar no bolsão da sapata. Este bolsào geralmente é profundo e 

a pressão pode ser considerada constante em todo o volume, oferecendo pequena 

resistência ao escoamento. O fluido deixa o mancai através da fo lga entre as superficies, 
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a pequena folga restringe o escoamento e reduz a pressão de saída à pressão ambiente 

ou atmosférica. 

S.\P.\ 1". \ ,.. 
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Figura 5 - Mancai hidrostático de sapata circular com restritor de ori fkio. 

Geralmente, em mancats radiais, para que o etxo e o mancai estejam 

concêntricos, quando o eixo é deslocado do centro a folga entre as superfícies diminui 

de um lado e aumenta do outro. Do lado em que há a redução da fo lga, o nuxo diminui 

e ocorre o aumento da pressão, onde a folga aumenta a pressão diminui. Se o 

deslocamento do eixo for quase tão grande quanto à folga, a pressão neste lado será 

quase igual à pressão de alimentação, já no lado oposto ao deslocamento, a restrição ao 

fluxo diminui a um baixo va lor, assim como a pressão. Dessa fom1a, ambos os lados 

colaboram para a sustentação da carga aplicada. Um valor da pressão no bolsão próximo 

da metade da pressão de alimentação, Pr = l/2.Ps, implica máxima capac idade de carga 

(Cheng & Rowe, 1995). 

Yan Beek e Sega! ( 1997) usaram um corpo de bonacha para suportar a 

distribuição de pressão excêntrica que ocorre devido à inclinação dos mancais. Desde 
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que a borracha seJa incompressível, ela pode funcionar como um fluido hidráulico 

comprimido, a borracha comporta-se como sólida em uma direção e como líquido nas 

outras. 

Jain et ai, 1997, estudaram os efeitos no desempenho do mancai radial com furos 

de entrada, devido aos desalinhamentos radiais e axiais, para o modo hidrostático de 

operação. O mancai pode estar impropriamente alinhado como resultado de erros na 

montagem, deflexões do eixo, devido a distorções elásticas e térmicas, cargas não 

cenh·adas etc. Como conseqüência, a espessura elo fluido em ambas as direções, axial e 

radial, é modificada, resultando em mudanças nas características de funcionamento do 

mancai. 

Yan Beek & Yan Ostayen ( 1997) e Van Beek & Sega! (1997) realizaram estudos 

analíticos e numéricos para mancais hidrostáticos axiais inclinados de sapatas múltiplas. 

Através da solução analítica concluiu-se que mancais de duas câmaras com orificios 

restritores têm propriedades de ajuste próprio um pouco melhores que os com restritores 

capilares e para mancais de uma câmara o tipo de restritor não influencia. Os 

coeficientes dos restritores foram calculados de um modo alternativo sem o cálculo do 

escoamento, ilustrando a boa concordância da solução munérica com a analítica. 

Nos mancais aXciais hidrostáticos, para a mesma carga aplicada, a pelícu la de 

óleo e a taxa de escoamento aumentam com o aumt!nto da pressão de a limentação. Para 

grandes cargas é aconselhável o uso de mancais com vários recessos, pois precisam de 

menores quantidades de lubrificantes. Com o aumento da carga a espessura de película e 

a taxa de escoamento diminuem, especialmente para bolsões de pequenos ra iOS, 

portanto para cargas maiores deve-se usar raios maiores (Osman, 1996). 

2.5- Mancais aerostáticos 

2.5.1 - Introdução 

Mancais aerostáticos, devido à viscosidade, empregam um fino filme ele ar a alta 

pressão para suportar cargas. São cinco os tipos básicos de mnncais nerostáticos: snpata 

única. sapatas opostas, radiais, rotativos de escora ou axial e cônico radial/axial. 

A história dos mancais aerostáticos é relativamente recente. Uma das primeiras 

publicações relata as investigações experimentais com filmes finos de ar identificando a 

existência de um regime de lubrificação (Willis, 1928). O trabalho indicava a 
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possibilidade da redução do atrito nas máquinas com o uso de um fino filme de ar com 

alta pressão. O assunto sobre os fluidos dos filmes para mancais cresceu na metade do 

século XIX, embora a maioria dos trabalhos dava preferência aos líquidos porque sua 

alta viscosidade permitia grandes folgas e tolerâncias maiores. 

Kingsbury em 1897 relatou resultados experimentais com um mancai radial com 

gás, de seis polegadas de diâmetro, usando ar e nitrogênio como lubrificantes. Este 

famoso experimento demonstrou que mancais a gás eram possíveis e que o baixo atrito 

proporcionado por eles poderiam ser postos em prática. Muitas patentes e projetos 

seguiram-se no começo de 1900. Entretanto, por causa das estreitas tolerâncias 

requeridas para estes mancais, seu progresso ficou limitado e sua aplicação inviável 

para a época. Métodos teóricos eram limitados a aproximações das soluções das 

equações de Reynolds, que é a razão das forças de inércia para as forças de viscosidade, 

para fluidos incompressíveis. Harrison, 1913, melhorou estas soluções quando 

desenvolveu uma forma apropriada das equações de Reynolds para fluidos 

compressí veis. 

Após a Segunda Guerra Mundial houve um progresso significativo no 

desenvolvimento de manca is a ar, isto pode ser atribuído às usinas nucleares e às 

indústrias bélicas (Purquério, 199 1 ). Os mancais eram procurados para operar onde 

fosse preciso altas velocidades, baixo atrito, alta rigidez e temperaturas extremas, 

características que não seriam atendidas por outros tipos ele mancais, tais como os de 

deslizamento, rolamentos ou hidrostá ticos. 

2.5.2 - Propriedades gerais de mancais a gás externamente prcssurizados 

1\ escolha do líquido ou gás para lubrificação depende ela aplicação na qual o 

manca i será submetido. Por exemplo: carga e rigidez moderadas a a ltas velocidades 

funcionam melhor com mancais a gás. Mancais hidrostáticos têm ma ior rigidez no fil me 

que os mancais aerostáticos, cerca de cinco vezes, devido principalmente à a lta pressão 

do lubrificante. As maiores diferenças no desempenho estão relacionadas aos efeitos de 

compressibilidade elo filme de ar e a viscosidade dos líquidos. Manca is aerostáticos são 

menores que os hidrostáticos, entretanto a qualidade na produção das superfícies deve 

ser muito maior e as to lerâncias rigorosamente controladas. A energia que é gnsta pam 
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comprimir um gás é maior do que elevar um fluido incompressível à mesma pressão 

(Slocum, 1992). 

O alto custo de produção restringe o emprego dos mancais aerostáticos às 

máquinas cuja qualidade das peças e desempenhos são prioridade, tais como CMMs 

(Centros de Manufatura Mecânica), suporte do núcleo de L VDT para melhorar a 

confiabilidade e reduzir as forças nas medidas, instrumentos de medição por 

coordenadas, giroscópios para navegação aérea e sistemas de posicionamento de 

telescópios, entre outros. 

Dentre as principais vantager1s dos mancais aerostáticos pode-se citar: 

- atrito de partida nulo e atrito viscoso muito pequeno; 

- geração de calor desprezível, mesmo a altas velocidades; 

- ausência de desgaste, pois não há contato entre as partes; 

- pequeno erro médio de giro do mancai (excentricidade) devido à espessura do 

filme de ar da ordem ele 5 a 50 ~m; 

- relativa independência da operação do mancai em relação à temperatura 

ambiente, pois a variação da viscosidade do ar é muito pequena com a 

temperatura; 

- li vre de vibrações, quando comparado a mancais de rolamento ou outros tipos; 

- possibilidade de ser usado onde à contaminação dos materiais eleve ser evitada; 

- não há necessidade de equipamentos para coleta e retomo para uso posterior; 

- é permitido ao ar escapar livremente a partir do mancai e com isso as vedações 

de borracha, entre os elementos com movimento relativo, podem ser 

desprezadas. Isto é uma va ntagem, quando até mesmo o menor atrito precisa 

ser evitado. 

Como principal desvantagem, está seu comportamento relativamente fraco em 

presença ele forças com componentes dinâmicas, em função do amortecimento inerente 

ao filme de ar. 

2.5.3 - C::tr::tctcrísticas dos mancais acrostáticos 

Limites de velocidades c acelerações: 

Mancais aerostáticos têm apenas atrito v1scoso associado ao cisalhamento da 

camada de filme do mancai durante o movimento. Quando a altas velocidades 
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(::::: lO m/s), a folga do mancai deve ser grande o bastante para assegurar que a potência 

do atrito seja menor que duas vezes a potência de bombeamento (Slocum, 1992). Neste 

caso o aumento da temperatura devido ao atrito dentro do mancai é compensado por 

efeitos de refrigeração do filme de ar que se expande quando deixa o orificio. 

Faixa de movimentos: 

O movimento de mancats lineares pode ser tão grande quanto possível a 

usmagem das guias, podem ser de dezenas de metros. Movimentos angulares em 

mancais aerostáticos não são limitados. 

Cargas solicitadas: 

Como a distribuição de cargas é feita sobre grandes áreas, grandes cargas podem 

ser suportadas. Um mancai hidrostático (pressào de operaçào 3,5Mpa) com mesma área 

pode suportar até cinco vezes a carga de um mancai aerostático. Altas pressões em 

mancais hidrostát·icos (20 MPA) podem suportar cargas ainda maiores, mas pagando 

com o aumento significante da geraçào de calor. 

Exatidão: 

A exatidão total depende da exatidão dos componentes . A mgosidade superficial 

máx ima de pico a vale dos componentes dos mancais aerostáticos, entretanto, não pode 

ser maior que um quarto da folga do mancai. Depende de manter os restTitores limpos e 

a pressão li vre de pulsações. Mancais aerostáticos lineares são constnrídos com exatidão 

submicrométrica. 

Repetibilidadc: 

A repetibilidade depende da estabilidade do sistema de alimentação de ar, 

incluindo o compressor e os dispositi vos que regulam a vazão de ar nos mancais. 

Evitando ondas de pressão e instabilidade do tipo martelo pneumático e mudanças de 

temperatura. Os mancais aerostáticos podem alcançar repetibilidade submicrornétrica ou 

até nanométrica. 
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Resolução: 

Desde que não haja estricção, a resolução dos movimentos pode ser considerada 

ilimitada. Entretanto, o projeto do atuado r e elos sistemas ele controle não é trivial já que 

os mancais aerostáticos não têm amortecimento muito bom. 

Pré-Carga: 

Mancais aerostáticos precisam ser pré-carregados a fim de ganhar rig idez 

bidirecional. Se um único mancai é usado para suportar uma carga, então com a 

aceleração ou com a ação da força, no sentido ele aumentar a folga ele terá rigidez muito 

baixa. Conseqüentemente o uso de mancais de sapatas opostas é muito comum em 

máquinas ferramentas. 

Rigidez: 

Facilmente da ordem de 100 N/J.lm. A rigidez de mancais aerostáticos não é 

dificil de ser calculada com exatidão, e não têm problemas de baixo contato que os 

mancais de deslizamento e de rolamento têm. Deste modo os projetos de mancais 

aerostáticos são mais determinísticos que os de contato (Slocum, 1992). 

Vibração e resistência de contato : 

Mancais aerostáticos têm boa resistência à vibração e a choques porque não há 

contato mecânico entre as partes que se movimentam. Possuem reservatórios de ar 

(pu lmão), caso haja um colapso no sistema de bombeamento evit ando a parada total da 

máquina. Além disso, o mancai deve ser bem projetado para se evitar o efeito "martelo 

pneumático", que ocorre quando o fil me de ar entra em ressonânc ia, se comprimindo e 

expandindo. 

Atrito: 

Não há a trito estático e o atrito dinâmico pode ser desprezado para velocidades 

menores que 2 mls. A força do aiTito dinâmico é independente da carga aplicada, pois 

elas não alteram a folga do mancai (Slocum, 1992). 
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Desempenho térmico: 

A viscosidade do ar é muito baixa, portanto os mancais aerostáticos são mais 

tolerantes as pequenas mudanças do regime devido ao aquecimento viscoso. Por outro 

lado, os mancais hidrostáticos são menos tolerantes, e grande ênfase deve ser dada ao 

atrito e a potência de bombeamento para superfícies com altas velocidades, 

aproximadamente 2 m/s. É importante perceber que o ar se resfria quando se expande, e 

conseqüentemente para máquinas de precisão isto é importante para minimizar a vazão 

e o efeito resultante de refiigeração. 

A procura por máquinas e mancats de alta rigidez, estática e dinâmica, é 

conseqüência da demanda por alta precisão e desempenho. As maiores fontes de erros 

na manufàtura de ultraprecisão são as distorções térmicas, como no caso dos mancais 

hidrostáticos cuja precisão é limitada pelos efeitos térmicos, tomando os mancats 

aerostáticos os mais indicados para estas aplicações (Siocum, 1992). 

Tamanho c configuração: 

Mancais aerostáticos ocupam pouco espaço, mas têm significante sistema de 

tubulação. Geralmente é desejável que venha apenas uma mangueira de alimentação e o 

ar distribuído para todas as outras partes do mancai. Ammjos cinemáti cos não são 

necessários, pois os mancais agem com forças conslanlt:s que preenchem qualquer 

o ri fi cio existente. 

Equipamentos auxiliares: 

A maior desvantagem dos mancais aerosláticos é que eles requerem compressor 

ou um sistema de suprimento de ar. O sistema deve manter o ar extremamente limpo 

para que não entupa os dispositivos que regulam a vazão, que são orificios ou ranhuras. 

Geralmente o ar é filtrado a I ~-tm e secado, para minimizar a condensação dentro dos 

mancais, quando o ar se expande e esfria. 

Manutenção: 

A limpeza do ar deve ser monitorada c o filtro de ar trocado de acordo com o 

período est ipu lado, o sistema de suprimento de ar deve ser inspecionado periodicamente 

para evitar a falta de ar ou o entupimento dos restritores. Corretamente conservados, os 
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mancais não devem nem apresentar sinais de desgaste. Existem exemplos de máquinas 

que não apresentaram qualquer sinal de desgaste, após dez anos de operação contínua. 

Compatibilidade de materiais: 

Mancais aerostáticos são compatíveis com todos os tipos de materiais. É preciso 

determinar a magnitude da expansão térmica dos materiais, para que não comprometam 

o desempenho do mancai. Se a folga for muito grande, faltará ar e diminuirá a rigidez, 

se a folga for pequena, a rigidez allera pouco. 

Custo c vida dos mancais: 

O custo dos mancais está associado principalmente a usinagem das passagens de 

ar e a usinagem das guias com tolerâncias muito estreitas. O custo de manutenção dos 

sistemas de alimentação de ar deve ser considerado, tal como um filtro secador de ar 

que fornece ar para vários mancais. 

Condições gerais de operação: 

O ar entra no mancai a uma pressão Ps, passa pelo dispositivo restritor e cai para 

Pr, que é a pressão interna do mancai, e sai a Pa (Paim). Mudanças no regime do fil me 

podem alterar Pr, conseqüentemente a capacidade de carga. Um pequeno aumento em 

Pr dado pelo restr ilor, aumentando a capac idade de carga, e um acréscimo no regime do 

filme causa o efeito contrário. O maior objetivo é dimensionar corretamente o restritor 

em conjunto com o filme, achando a condição ótima de rigidez. Conseq üentemente, 

projetos que procurem a máx ima rigidez podem requerer a lgum sacrifício da capacidade 

de carga. 

Existem vários tipos de restrito res: 

Através de orilicios; 

Orificios com rebaixas (bolsão); 

Ao longo de entalhes ax iais (ranhuras); 

Por meio de poros; 

O fenômeno "martelo pneumático" pode ocorrer devido à compressibilidade dos 

gases e conseqiiente defasagem entre as mudanças de regime dos mancais e a resposta a 
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estas mudanças através ele variações de pressão nos orifícios para os bolsões de ar. As 

duas maneiras de contornar este problema siio: 

- Reduzir a profundidade e o diâmetro elo bolsão, diminuindo o volume total; 

- Compensar nos orifícios, o que diminuirá a capacidade ele carga. 

Em geral, mancais ele orificios com bolsões exibem alta rigidez, baixo 

amortecimento e estabilidade ruim, enquanto os de orifício exibem baixa rigidez, 

amortecimento relativamente alto e melhor estabilidade. Mancais porosos fornecem alta 

capacidade de carga e estabilidade ampla (Fourka, 1997). 

Filtragem: 

Os filtros são selecionados para restringir o tamanho máximo das partículas a um 

terço da espessura mínima do filme (assumindo que este tamanJ1o de partícula não seja 

prejudicial ao compressor e a outros componentes elo sistema). O filtro é posicionado no 

lado de alta pressão para preverur a contaminação do mancai por fragmentos. Quando 

orificios ou capi lares são utilizados, uma proteção adicional pode ser alcançada através 

do uso de uma grassa filtragem adjacente ao dispositivo de controle, para ranhuras é 

necessária uma alta qualidade de fil tragem para evitar o bloqueio na a limentação das 

ranhuras. 

A manutenção regular do filtro garante a con.fiabilidade do sis tema, além ele 

estar ajustado com o indicador de queda de pressão. 

Brcakers: 

O circuito e létrico Breaker é introduz ido no lado de alta pressão do filtro para 

proteger contra falia súbita de pressão. Estes circuitos gerenciam o pulmão para garantir 

pressão até que o mancai pare, também é extremamente necessário um indicador do 

sistema de suprimento de ar, evitando que o mancai gire sem o fi lme de ar, o que o 

danificaria (Slocum, 1992). 

Sistema de descarga: 

1\. descarga do sistema de lubrificação durante a produção e depois de montado é 

importante e muitas vezes insuficientemente executado na pratica. 
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Vapor de óleo: 

O vapor de óleo condensa como uma espécie de cera nos furo de alimentação e 

nas folgas dos mancais. Um método para se evitar tal fenômeno é usar tun filtro de 

carvão na linha de alimentação. Se os furos de alimentação estão bloqueados, uma 

forma de desobstruí-los é passar álcool industrial por um pequeno período, com o ar de 

alimentação. 

2.5.4- Equações básicas dos mancais acrostáticos 

Segundo Powell, 1970, para um conhecimento básico do comportamento físico 

dos gases no qual o projeto dos mancais aerostáticos é baseado, pode-se considerar os 

seguintes casos: 

(a) Sapata retangular: em quase todos os mancais o escoamento nas folgas dos 

mancais é laminar e a queda de pressão ocorre devido ao cisali1amento do filme de gás. 

Por isso é de fundamental interesse entender o escoamento laminar de gases entre placas 

paralelas. 

Neste tratamento simplilicado são feitas as seguintes suposições: 

- A inércia da força devido à aceleração pode ser negligenciada comparada com 

a força de atrito devido ao cisalhamento viscoso; 

- As condições de escoamento laminares existem para todos os pontos do filme 

de gás; 

- A pressão é constante em qualquer seção normal a direção do escoamento; 

- Não há deslizamento nas fronteiras entre o fluido e as placas. 

Nas análises seguintes, as dimensões e coordenadas são mostradas na ligw·a 6. 
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Figura 6 - O fluxo ocorre na direção x por a pressão P1 ser maior que P2• A distribuição 

de velocidade na seção transversal do filme segue uma curva parabólica e o gás em 

contato com cada placa é estacionário (Powell, 1970). 

Usando estas nomenclaturas e usando as condições de estado para as bem 

conhecidas equações de Navier Stokes, que incluem ns forças de viscosidade a 

descrição matemática básica de dinâmica de fluidos desenvolvida por Euler em 1941 , 

tem-se a seguinte expressão: 

(f u 
= 

êlr ~ J.1 vx 
I ()p 

( I ) 

Esta eq uação conecta o gradiente de pressão na direção x com a dis tr ibuição de 

velocidade resu ltante na direção y. Onde u é a velocidade do gás em qualquer ponto, P é 

a pressão no ponto e Jl é a viscosidade do gás. 

Integrando a equação (I): 

:!!!_ = J_ dP r+ .-l 
c~1 · 11 dr · 

onde A é uma constante; 
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integrando novamente 

I dP ,. ~ 
11 =---· -+AI·+B 

J1 (/.>.: 2 

24 

Se h é a folga entre as placas. então u=O em y=O c em y=h: substituindo estas 

condições de contorno obtém-se 

e 

E também 

8=0 

A =-l_ dP I! 
2J1 dx 

11 =_I_ dP r(,. - I!) 
2J1 d.r · · 

(2) 

A equação (2) dá a velocidade do gás em qualquer ponto da seção do filme c 

pode-se notar que a distTibuição de velocidade é parabólica . A mais alta velocidade está 

no centro da folga, y=h/2. 

A vazão entre as placas é dada por: 

- I 
fll = (/ pf. I //(h • 

11 

onde m é a vazão e p é a densidade do gás, na qual substituindo u da equação (2) 

vem 

- p dP J,"( , ) 
111 = a - - r - - .dt ~~ · 

2J1 c/.r " 

e 

a plr; dP 
1/1 =--- -

1 :!. p dr 
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arranjando a equação 

dP 12pm 
- = - --
dr 

(3) 

A equação (3) dá a relação entre a vazão e o gradiente de pressão entre as placas 

na direção do escoamento. A densidade p tem sido assumida constante na direção y e a 

equação (3) pode ser aplicada para líquidos e gases. Entretanto, a densidade de um gás é 

dependente da pressão e como a pressão varia na direção x, a equação (3) não pode ser 

integrada para dar a distribuição de pressão na direção x até que alguma relação entre a 

densidade e a pressão seja estabelecida. 

Pode-se assumir que o comportamento do gás é isotérmico desde que o calor 

gerado no filme de gás seja pequeno, e as paredes dos mancais sejam de metal e 

consequentemente de alta condutividade térmica. 

Em condições isoténnicas: 

p = RT 
p 

( 4) 

onde R é a constante do gás c T é a temperatura absoluta. 

Substituindo p na equação (3) e separando as variáveis: 

Então 

PdP = - 121iii1RT dr 
a Ir; 

p~ _ P,~ = 2-tp111RTI (S) 
I - -

ah 3 

A equação (5) é de fundamental importância para o entendimento dos mancais 

aerostáticos. Ela expressa a queda de pressão ao longo da sapata em termos da vazão, 

propriedades dos gases e dimensões. 
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(b) Placas circulares: o escoamento laminar em sapata retangular foi considerado 

e moslmdo como na leoria pode ser aplicado para os mancais radiais. Outro caso 

importante ocorre para mancais axiais onde o gás é alimentado no centro de duas placas 

circulares. O esquema da figura 7 mostra este caso assumindo o escoamento laminar: 

Com as mesmas suposições admitidas anteriormente, a equação de Navier 

Stokes pode ser escrita como: 

iht I ()p 
= 

()y ~ J.1 êJ r 
( Ó} 

onde r é o raio em algum ponto do centro da placa, no qual é maior que o raio do 

bolsão, a, e menor que o raio do mancai, b. 

Figura 7 - Simples mancai a;x ial aerostático, com furo central de alimentação e bolsào 

(Powell, 1970). 

Integrando duas vezes a equação (6) e aplicando as condições de cont orno 

assumidas anterionnente: 

I c/P ( ) 11 = -- ,. \"- li 
2J.1 dr · · 

(7) 
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A vazão através da coroa circular de largura h e raio r é dada por: 

•h 

m=2mpJ /[(h· 
11 • 

Substituindo u ela equação (7) e integrando, tem-se 

dP 12J.1m 
= - - - (8) 

dr TrrpiJ ·' 

Na equação (8), como na equação (3), o sinal negativo implica que a pressão cai 

na direção do escoamento, ou seja, na direção positiva de r ou na direção positiva de x. 

Novamente assumindo condições isotérmicas no filme de gás e separando as 

variáveis 

PdP = _ Óf.lm~T . dr 
Tllr' r 

(9) 

e integrando do bolsão, onde ra c P- Ptl, a outra ex trem idade, onde r=b c P= P . ., 

obtêm-se: 

p ~ _ p~ = l 2J.1m_RT lo .(!2) 
" ,, I . g, rr.r a 

(I O) 

i\ equação ( I O) pode ser arranjada para fornecer a vazão e pode ser visto que a 

vazão é proporcional ao cubo da folga nos mancais axiais, bem como nos mancais 

radiais. 
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2.6- Mancais Porosos 

2.6.1 - Introdução 

Houve aumento significativo da demanda por maior precisão e desempenho na 

produção das estn1turas das máquinas forçando uma clara necessidade por mancais de 

maior rigidez estática e dinâmica que as alcançadas atualmente (Corbet1 & 

STEPHENSON, 1996). 

A partir de 1976, grande número de trabalhos tem sido publicado, 

principalmente nos últimos anos, mormente no Japão e na Alemanha. Pode-se observar 

uma subdivisão desses trabalhos, o primeiro grupo, liderado pela Índia, com análises 

tridimensionais e numéricas em mancais axiais retangulares, Esses trabalhos incluem 

condições como a permeabilidade anisotrópica, inclinações etc. O segundo grupo, 

baseado na Alemanha e no Japão, tentam tratar dos problemas de estabilidade 

pneumática com o desenvolvimento de um material poroso chamado de "superfície 

carregada", que em essência é constituído de um grosso substrato e uma fina e densa 

cobertura, assim, aparentemente, resolvendo os problemas de estabilidade associados 

aos vazios entre os poros na superfície elo mancai. Isto provoca um renovado interesse 

por mancais aerostáticos porosos, que não parece ter sido muito bem difundido a 

aplicações práticas, apesar de seu grande potencial (K\van, 1998). 

Sobre os mancais convencionais, os mancais porosos são mais simples de serem 

projetados e fabricados , tem maior capacidade de carga e rigidez e possuem 

características de amortecimento superiores (Slocum, 1992). Mesmo geometrias 

complicadas, tais como mancais esféri cos podem ser alcançados sem dificuldades 

(Kanai, 1990). 

Para o aproveitamento dessas vantagens, devem ser superadas as dificuldades de 

se produzir mancais idênticos com materiais que tenham os mesmos valores de 

permeabilidade e porosidade (repetibilidade e uniformidade de comportamento). 

Apesar de publicações a respeito de complexas folgas geométr icas e altíssima 

rigidez, algumas das vantagens inerentes ao mancai poroso ainda permanecem sem 

aplicação, como a a lta taxa de amortecimento e simplicidade de constmção. Assim, o 

potencial dos mancais porosos permanece alto e provavelmente no futuro as pesquisas 

se voltem ao desenvolvimento ele materia is específicos ao tipo de aplicação, ao invés de 

se concentrarem na teoria dinâmica dos mancais. Na Universidade de Cranfield, 
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Inglaterra, as pesquisa de desenvolvimento de materiais estão adiantadas, em particular 

o desenvolvimento de materiais de cerâmicas porosas (Kwan, 1996). 

2.6.2 -Permeabilidade: 

A facilidade que o ar encontra em atravessar o material poroso usado como 

restritor em mancais aerostáticos é quantificada pelo coeficiente de permeabilidade. O 

procedimento para determinação dos coeficientes de: permeabilidade viscosa, <I>v, 

expresso em m2 e permeabilidade inercial, <I>i, expresso em m, será explicado 

posteriormente. 

A permeabilidade é diretamente proporcional a porosidade e ao tamanho médio 

das partículas. O controle simultâneo desses parâmetros é extremrunente difícil, 

surgindo assim o primeiro problema originário da produção e processamento dos 

materiais porosos. Trabalhos realizados por Rasnick (1974) e Kanai (1990) relatam 

ações corretivas para ajustes no processamento através da deposição de sucessivas 

camadas de agentes bloqueadores na superfície dos materiais, até que os valores 

desejados de permeabilidade sejam alcançados. Porém a adição dessas camadas 

aumenta o custo e destró i a simpli cidade de produção dos materiais porosos usados 

como restritores, além disso, surgem manchas durante a usinagem quando materiais 

dúcteis são empregados. Isto resulta na completa ou parcial obslrução dos poros na 

superfície, com drástica influência no comportamento da restrição do escoamento pelo 

meio poroso (Polone & GOREZ, 1980). 

O segundo problema ocorre quando os materiais empregados nos mancais têm 

um tamanho de partículas grosseiro (aproximadamente a folga nominal de trabalho do 

mancai). Isto é especialmente verdade para materiais frágeis, tais como as cerâmicas, as 

quais não podem ser ductilmentc usinadas por meios convencionais. O volume morto 

extTa do ar entTe o pico da superfície porosa e a estreita passagem do poro, 

aproximadamente metade do tamanho da partícula abaixo da superfície, é sufíciente 

para causar instabilidade pneumática (Kilmister, 1969) . 
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2.6.3 - Medição da Porosidade: 

Existem dois tipos de porosidade: as particulas que formam o sólido, chamadas 

de porosidade aberta e os vazios existentes entre as partículas, chamados de porosidade 

fechada. 

Para medir-se a porosidade do elemento cerâmico usado como restritor do 

mancai aerostático do presente trabalho, primeiramente adotou-se a norma técnica para 

determinação do teor de sílica pelo método da tluorização, ISO 2738:1987, para metais 

porosos, com água deionizada no lugar de óleo para impregnação das amostras. Devido 

à boa afinidade da alumina com a água o encharcamento total da cerâmica era esperado. 

Depois de totalmente limpas e secas, cada amostra foi pesada em uma balança 

eletrônica Satorius modelo 1712, com resolução de lj.lg (Kwan, 1996). As amostras 

foram completamente encharcadas em uma cfunara de vácuo com água, permanecendo 

lá até que não se possa ver bolhas de ar saindo dos corpos. AB porosidades, aberta e 

fechada, puderam ser determinadas pelo princípio de Arquimedes, porém os resultados 

não foram como os esperados, levando à conclusão de que a impregnação da água não 

foi completa. 

Uma variação connun na norma para auxiliar na impregnação das amostTas é o 

emprego de xileno ou tolueno, porém os resultados ainda foram maiores que os 

esperados. Na solução encontrada por K wan ( 1996) a amostra é colocada na câmara de 

vácuo sobre um rec ipiente com água deionizada e então mergulhada para a impregnação 

da água, mas antes da amostra ser retirada, a câmara é repressurizada à pressão 

a tmosférica. Evidências mostram a efetividade do novo método. 

2.6.4 - Medição da permeabilidade: 

Cada propriedade do materia l fo i medida através de métodos específicos, tais 

como microscopia eletrônica de varredura (Scaner ABT55) pa ra a microestrutura ou 

medidas com micrômetro digital para dimensões externas. Dessa forma os coeficientes 

de permeabilidade foram medidos segundo o método da ISO 4022 recomendado para 

amostras circulares. 

Este método consis te basicamente em injetar um fluido de propriedades físicas 

conhecidas (geralmente gasoso) através da seção transversal da amostra. medir as 

pressões de entrada/saída e as vazões. Para tanto foi empregado um equipamento 

conforme a figura 8. 
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Figura 8 ~ Diagrama do dispositi vo para medida de permeabilidade. (Kwan, J 996) 

O método é baseado no modelo de Forchheimer, onde a variação da pressão de 

entrada, a diferença de pressão e a taxa de vazão podem ser obtidas. Plotando tais 

infonnações obteve-se o coeficiente de penneabi lidade. 

A parti r do grá fico: 
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Figura 9 Grálico ilustrativo para determinação dos coeficientes de permeabilidade. 
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onde ~P é a variação da pressão, Ap é a área da amostra, Zp é a espessura da 

amostra, Q111 é a vazão média, p 111 é a densidade do ar à pressão ahnosférica e 11 é a 

viscosidade do ar. A inclinação da reta dos mínimos quadrados corresponde ao 

coeficiente de permeabilidade inercial e a intersecção da reta com o eixo dos Y 

coiTesponde ao coeficiente de permeabilidade viscosa. 

2.6.5 -Características estáticas 

1\. maioria dos trabalhos sobre mancais axiaiS é relacionada com a forma 

circular, devido à geometria simples. Uma das primeiras publicações foi feita por 

Sheinberg e Shuster ( 1960), na qual incluíram análises teóricas da distribuição de 

pressão, fluido incompressível e a lei de Darcy, que é a relação matemática que governa 

o escoamento da água através de meios granulares ou o escoamento de outTos líquidos 

através de materiais permeáveis. IntToduzmdo o conceito X, parâmetro do mancai, que 

posteriorn1ente foi renomeado ele /\., número do mancai, por Gargiulo & Guilmour 

(1968). 

Diferente método foi usado por Mo ri ( 1965) na tentativa de tratar os poros 

médios como equivalentes a um filme fluido na análise bidimensional do escorunento, 

assim introduzindo o método da folga equivalente. Mori em uma análise tridimensional 

posterior, mostrou grnncle concordfincia com a análise simplificada. 

Mais tarde, Gargiulo e Guilmour ( 1968), através do método de e lementos finitos, 

compararam os resultados teóricos com os resultados experimentais quanto à vazão. 

Isso apontou parn a necessidade de compensar a rugosidade superlicial, a lém da análise 

do efeito anisotTópico da penneabilidade nas direções axiais e radiais que tem pouca 

interferência na capacidade de carga, mas reduz o consumo de ar em 10%. 

Investigações sobre os efeitos da inércia do fluido mostram que esta tem pouco 

efeito sobre a capacidade de carga e a rigidez dos mancais, pois está restrita a tuna faixa 

estreita do perímetro do mancai (Hsing, 1971 ). 



EESC- USP 33 

2.6.6 -Características Dinâmicas: 

Uma das importantes vantagens dos mancais aerostát icos porosos em 

comparação aos outros tipos de restritores está na melhor estabilidade e características 

de amortecimento (Sheinberg, 1960). 

Boefy (1981) e Stowell (1971) investigaram experimentalmente os efeitos do 

lamanho dos orifícios na rigidez e na estabilidade elos mancais aerostáticos ax iais e 

mostraram, respectivamente, que pequenos orifícios fomecem alta rigidez, enquanto alta 

estabilidade é alcançada com tamanho corretamente selecionado dos orifícios, o 

amortecimento dos mancais porosos pode ser até cinco vezes maior que o dos mancais 

de orificios, sendo o coeficiente de penneabilidade um parâmetro crítico, do qual 

dependem todas as características. Alta rigidez e adequado campo de funcionamento 

para mancais porosos são alcançados com coeficientes de permeabilidade menores que 

10"12 nl . Para tanto a Universidade de Munique, por exemplo, tem pesquisado um novo 

processo para alcançar a baixa permeabilidade, já que os padrões encontrados mostram 

materiai s porosos, facilmente usinaclos, com valores desla ordem. 

Mancais porosos fornecem alta capacidade de carga e amplo intervalo de 

cstabiliclacle. Fourka c Bonis ( 1997) compararam, através do método de elementos 

finitos, os mancais acrostáticos de rcstritores de orifícios e o mancais porosos. Dois 

mancais de orifíc ios: um com doze orifícios e outro com um orifício tipo bolsào, e 

outros dois mancais com restritores porosos: um de parede porosa e out ro com doze 

restritores porosos. Os resultados são mostrados nas figuras 10, J I e 12. 

Cart!.a 
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Figura I O- Capac idade de carga adimensional x Espessura ele filme adimensional 

(Fourka & Bonis, 1997). 
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Figura ll - Rigidez adimensional x Espessura de filme adimensional (Fourka & 

Bonis, 1997). 
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Figura 12 - Rigidez adimensional x Vazào aclimensional (Fourka & Bonis, 1997). 

Observa-se nas figuras I O, li e 12 que: 

34 

Os mancais de parede porosa apresentam superior capacidade ele carga, mas em 

contrapartida consome maior quantidade de ar; 

O mancai tipo bolsão apresenta máxima capacidade ele carga, maior que o ele 

doze orificios, mas só a alcançou com uma pequena espessura de fílme e sua capacidade 

de carga diminui rapidamente corn o aumento da altura da folga, caindo abaixo ela 

capacidade do mancai com J 2 orifícios; 

A rigidez do manca\ tipo bolsão é duas vezes rna1or que o mancai de parede 

porosa, com a vantagem ele consumir cinco vezes menos ar, em compensação o mancai 

ele parede porosa se aj usta facilmente às condições de trabalho e melhor estabilidade 

estática; 
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O mancai com 12 restritores porosos (I o-13 m2
) e o mancai de parede porosa 

( I o-14 m2
) apresentam rigidez s imilar, com a vantagem dos restritores porosos 

consumirem LOO vezes menos ar; 

Considerando as várias soluções investigadas, a máxima rigidez encontrada foi 

no mancai com 12 restritores porosos (I o-14 m2
), mas com uma folga menor que 5j.tm, 

com tun intervalo muito pequeno de variação. Para esse desempenho e uma folga de ar 

maior, seria necessário aumentar a espessura do material poroso e manter a 

permeabilidade em w-14 m2
• 

A escolha do tipo de sistema de alimentação depende do tipo de aplicação para o 

qual o mancai é projetado. Deve-se ajustar carga, rigidez, estabilidade e vazão. Por 

exemplo, para cargas e rigidez moderadas são favoráveis aos restritores porosos com 

l0"13m2 de penneabilidade, enquanto para alta rigidez e cargas moderadas são melhores 

os mancais tipo bolsão (Fourka & Bonis, 1997). 

2.6.7- Técnicas de produção de cerâmicas porosas: 

As cerâmicas estão sendo mais procuradas para aplicações em máquinas de 

ullraprecisão e seus componentes devido as suas superiores propriedades mecânicas, 

estabilidade dimensional, baixo coeficiente de expansão térmica comparada com 

maioria dos materiais, baixa condutividade térmica, alto ca lor específico, baixa 

distorção tém1ica dev ido a variações de temperatura. Geralmente são muito resistentes à 

corrosão e ao atrito. Estas propriedades fazem da cerâmica a escolha ideal do materia l 

para ambientes severos. 

A maioria dos exemplos de mancais aerosláticos porosos são de grafite ou de 

materiais metálicos, devido ao baixo custo e facilidade de usinagem. O uso de 

cerâmicas porosas em tais aplicações, por outro lado, e liminaria os problemas de 

manchas, as quais são as principais causas do controle ruim da permeabilidade 

associada aos outros materiais dúcteis (Kwan, 1 996). 

A sinterização, fu são de particulas sólidas a altas temperaturas abaixo do ponto 

de fusão do material, é um dos métodos mais comuns de produção de materiais porosos. 

A perda de pó tende a reduz ir a energ ia de superfície e a área total da superfície no 

processo. Pequenas partículas têm maior energia de superficie por vo lume, o que 

explica sua maior taxa de s interização à mesma temperatura. Comparada com a 

s interização convencional , para alcançar a completa densificaçào, a s interização de 
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materiais porosos é usualmente feita a baixas temperaturas e pequena duração. Agentes 

formadores de poros, tal como negro de fumo, podem ser usados e subseqüentemente 

queimados ou lixiviados para revelar os poros (Trinun & ST ANISLAUS, 1986). 

O método convencional de pressão isostática a quente (HJPing - Hot Isostatic 

Pressing) envolve a perda de pó em um metal, ou nos casos de altas temperaturas de 

sinterização, um recipiente de vidro projetado para combinar o tamanho final e o perfil 

do componente. O recipiente é evacuado e selado, antes de ser colocado no forno. O 

forno é essencialmente montado dentro de um vaso ele alta pressão, o qual é 

pressurizado por um fluido gasoso (usualmente um gás inerte) durante a sinterização. 

Ambos os perfis ele temperatura e pressão podem ser controladas separadamente. Pela 

aplicação de pressão externa no recipiente de vidro, o qual é projetado para amolecer e 

não para flmdir à temperatura de sinterização, uma força extra de compactação começa 

a ser exercida isostaticamente durante a entrada na fase de sinterização, resuJtando em 

alta densificação e contração mais uniforme em todas as direções (Sheppard, 1992). 

Grande parte dos métodos de sinterização não oferece controle suficiente do 

tamanho e da distribuição dos poros no produto final, resultando em porosidade 

relativamente alta, tenacidade fraca e baixo módulo de elasticidade. lshizaki (1995) 

desenvolveu um novo método, conhecido como cápsula livre na pressão isostática a 

quente, capaz de produzir uma gama de materiais porosos com melhores porosidades, 

tensões mecânicas e consistência 

No método da cápsula livre não se utiliza o recipiente de vidro ou de preferência 

utiliza-se um recipiente poroso que permita o manuseio e a retenção do formato durante 

a s interizaçào. Isto permite a pressão do gás penetrar nos poros durante o processo. I\ 

alta pressão do gás dentro dos poros serve para dois propósitos, acentuar a difusão 

superficia l e prevenir o completo fechamento dos poros. Isto ajuda na redução da 

porosidade fechada e melhora a consistência da porosidade aberta. Este método tem se 

mostrado viável para a produção de materiais cerâmicos porosos para aplicações em 

mancais aerostáticos. 

Kwan ( 1996) estudou a relação entre a diversas variáveis do processo, tais como 

porosidade, condições de processo e propriedades estruturais na permeabilidade final. 

Isto permitiu a previsão das condições de processo para alcançar níveis pré~ 

determinados de permeabilidade, bem como das propriedades e lásticas. I\ medida 

precisa e a uniformidade da temperatura dentro do formo foi identificada como o f.1tor 
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que maior influência na consistência e na permeabilidade pré-determinada do material 

do substrato. A cerâmica usada neste trabalho foi sinterizada usando o método de 

pressão isostática a quente, a partir de partículas de alumina de 7 ~un a 1750 °C, 1000 

bar de pressão por uma hora. 

A figura 13 mostra a microestTutura e a figura 14 mostra a macroscop1a da 

cerâmica. 

Figura 13 Microscopia da cerfi mica de alumina utilizada como restritor poroso. 

figma 14 - Macroscopia da cerâmica de alumina utilizada como restritor poroso. 

Este trabalho, utilizando o material cerâmico produzido por Kwan, compara a 

performance de dois mancais aerostático ax ial , quanto à capacidade ele carga e rigidez, 

usando restritor: de orillcio (sem bolsão ou reba ixo) e poroso. 
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

3.1- Planejamento de experimentos 

A partir de um disco cerâmico fabricou-se um restTitor poroso intercambiável 

con1 o mancai de orifício a fim de comparar o desempenho deste dois tipos de restritores 

de mancais ae10státicos. 

Os materiais fi·ágeis como as cerâmicas, possuem características teoricamente 

adversas ao uso do processo de usinagem. EntTctanto, se respeitadas algumas premissas 

básicas, como profundidade e espess ura de corte, podem ser usinadas no regime dúcti l, 

de modo a se obter uma superfície livre de defeitos e com acabamento espelhado. 

Porém, as dimensões envolvidas no processo fazem com que mínimos erros ou 

variações na usinagem produzam danos, de modo que a remoção seja acompanhada de 

fratura. Levando-se em consideração estas características, usinou-se um disco de 

cerâmica porosa que funcionará como mancai axia l aerostático, figura 15. 

Figura 15 - Ilus tração do restr itor cerâmico do mancai aerostático. 
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Neste trabalho, procurou-se comparar os mancais axiais de restritores porosos 

com os de restritores de orifícios, a fim de fornecer mais uma base científica que auxilie 

na escolha de um mancai para aplicações específicas. 

3.2- Características e preparação do restritor cerâmico 

O restritor é composto de cerâmica de alumina porosa, produzido pela 

Universidade de Cranfield (InglatetTa) onde foi estudada e defmidas suas propriedades 

mecânicas, tais como a permeabilidade viscosa de 4,23E. 15m2 e a permeabilidade 

inercial de 2,05E.9m. Foi feito um rebaixo na cerâmica para que esta servisse como 

restritor, a usinagem foi realizada no Laboratório de Engenharia de Precisão (EESC -

USP), em uma máquina- ferramenta Geradora de Superfícies Anesféricas ASG 2500 

("Aspheric Surface Generator 2500"), da RANK PNEUMO (atualmente TAYLOR 

HOBSON PNEUMO). Trata-se de uma máquina-ferramenta especialmente projetada 

tanto para o tomeamento como para a re tificação de ultraprecisão. Esta máquina possui 

uma base de ferro fundido, termicamente livre de tensões, a qual é isolada de vibrações 

externas através de isoladores pneumáticos passivos montados cinematicamente numa 

estnllura de aço soldada. Os mancais do eixo-árvore são aerostáticos, de modo a 

conferir precisão de giro, tigidez ax ial e radial compatíveis com o nivcl de precisão a 

que o equ ipamento se propõe (I Onm de precisão de posicionamento). 

Um Controle Numérico Computadorizado (CNC) ALLEN BRADLEY 8200 é 

utilizado para controlar s imultaneamente os deslocamentos dos eixos X e Z da máquina. 

Neste ponto, vale a pena ressaltar que não existe s uperposição dos eixos, com o objetivo 

de se evitar a propagação dos erros de posicionamento. As posições dos eixos são 

monitoradas por transdutores interferométricos a laser, da HE\VLEIT-PACKARD, com 

retroalimentaçào ao controlador. Os deslocamentos dos eixos são suportados por guias 

hidrostáticas. Também a fixação das peças a serem usinadas é especial, presas à placa 

através de vácuo (cerca de 70kPa), como pode ser visto na figura 16. 
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Figura 16 ~ Amostra de uma peça fixada. A fixação no eixo-árvore se dá através de 

vácuo. 

40 

Para fmali zar, a máquina-fe1Tamenta está instalada em uma sala semilimpa, com 

controle de temperatura (20,0°C ±0, l) e un1idade. 

3.3 ~ A Ferramenta de diamante: características geométricas 

1\ fe n·amenta de diamante monocristalino é uma das peças fundamentais na 

usmagcm de ultTaprecisilo. Junto com manca is acrost:íti cos, controle ul!raprccisão de 

posicionamento e elevada rigidez, preenchem os req uisitos necessários a este tipo de 

usinagem, onde acabamentos superficiais ele ordem nanométTica são freqüentes. 

1\ ferramenta empregada foi uma C030MG da CONTOUR FINE TOOLlNG 

(EUA) e suas principais características geométricas estão listadas na Tabela 3. 

Tabela 3 ~ Caracte rísti cas geométricas ela ferramenta ele diamante C0 30MG. 

Ferramenta C030MG 

Ângulo de saída"{ (graus) -2,5 

Ângulo ele folga a (graus) 12 

Raio ele ponta rp (mm) 0,776 
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3.4- Maucnl axial nerostático 

Uma base de latão intercambiável fo i usinada para que a cerâmica e o orifício 

pudessem ser testados e comparados sob uma mesma massa e volume, figura 17. O 

mancai foi alimentado por um compressor de fluxo constante, Chicago Pneumatic 

rotativo de parafuso e controle eletro pneumático, e a vazão limitada por um manômetro 

Norgren (figura 18), desta forma os dois mancais, de o ri li cio e poroso, tem o mesmo 

peso, 2,3 kg. 

Figlll a 17 - llust1 ação do mancai com 1est1 itor de cerâmica porosa. 

Figura 18 Manômetro regulador de vazào. 

O sistema de medição, utilizado para medir a espessura do filme de ar, é 

composto por um sensor de deslocamento, um instnunento eletrônico para medição 

linear com indicação analógica (LVDT Tesatronic TI-20) ela TESA, sendo que este 
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insh·umento trabalha com freqüência portadora de 13KHz, apresentando segundo o 

fabricante, erro máximo na indicação de (rnais ou menos) 0,01 11m e tempo de 

estabilização na saída analógica de 20ms, figura 19. 

Figura 19 - O mancai aerostático e o sistema de aquisição de sinal. 

Os ensaios consistiam em carregar os dois manca is, restritor poroso e restritor de 

orificio, sobre uma super!icie espelhada, a pressões pré-determinadas e cargas 

conhec idas medindo-se a espessura do filme de ar. 

Com os resultados obtidos, procurou-se comparar os tipos de mancai s quanto à 

capacidade de carga e a rigidez, gerando assim subsídios que auxiliem a escolha de 

mancais aerostát-icos. 
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CAPÍTULO 4 

4. RESULTADOS 

Empregou-se a mesma base pam os dois manca1s, isto é, uma base 

intercambiável onde pudem ser montados os dois tipos de restritores, portanto com 

dimensões e pesos idênticos, aumentando-se desta fonna a precisão na comparação dos 

mancms. 

A Tabela 4 mostra os resultados obt idos nos ensaios do mancai com reslritor de 

orifício: 

Tabela 4 - Resultados dos ensa ios do mancai com restritor de orificio. 

P.A = 1,0 bar P.A = 2,0 bar P.A = 2,5 bar P.A = 3 bar 

Carga (Kg) I Folga (/.1m) Carga (Kg) Folga (J.lm) Carga (Kg) Folqa {ltm) Carga (Kg) Folga ütm) 
2,3 29 2,3 40 2,3 54 2,3 59 
2,8 I 2,8 36 3,3 43 2,8 52 

3,3 32 3,8 38 3,3 48 
I 3,8 29 4,3 37 3,8 46 

4,3 26 4,8 37 4,3 43 
4,8 5,3 33 4,8 42 

5,8 5,3 41 

I 5,8 39 

I 6,3 37 
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A Tabela 5 mostra os resultados obtidos nos ensaios do mancai com restritor 

poroso: 

Tabela 5 - Resultados dos ensaios do mancai com restritor poroso. 

P.A = 1,0 bar P.A = 2,0 bar P.A = 2,5 bar 

Carga (Kg) Folga (~lm} Carga (Kg) FolgaJilml Carga (Kg) Folga (~lml 
2,3 45 2,3 65 2,3 72,5 
3,3 37,5 3,3 60 3,3 60 
4,3 31 4,3 52 ,5 4,3 53,5 
5,3 27,5 5,3 47 5,3 47,5 
6,3 24 6,3 44 6,3 43,75 
7,3 22,5 7,3 40 7,3 40 
9,3 16 8,3 35 8,3 39 
11 ,3 12,5 10,3 30 9,3 35 
13,3 7,5 12,3 25 10,3 32,5 
15,3 6,5 14,3 20 11 ,3 30,5 
17,3 4 16,3 16 12,3 29 

18,3 13 13,3 26 
19,3 11,5 14,3 25 
20,3 11 15,3 22,25 
21,3 9 16,3 21 
22,3 8,5 17,3 18,25 

18,3 17 
19,3 15,5 
20,3 12,5 
21,3 10 
22,3 9 

Para cada pressão de entrada gerou-se, usando o software Origin e aprox imando 

as curvas por polinômios de terceira ordem, foram geradas as curvas mostTadas na 

fi gura 20 que correlaciona a carga com a espessura do filme de ar (folga) no mancai. 

Desta forma obtém-se as respectivas capacidades de carga. 

Observa-se que para o mancai com restritor de orifício a pressão de I bar foi 

insufi ciente para que o mancai pudesse ser carregado, sendo sua capacidade considerada 

nula para essa pressão. Já o e lemento poroso usado como restritor não suportou a 

pressão de 3 bar e rompeu-se. 
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Figura 20 - Gráfico do canegamento suportado em função da espessura do filme. 
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O carregamento máximo para os ensaios foi determinado pela cond ição de folga 

nula ou próxima de zero. O critério de detenninar-se à capacidade de carga através de 

uma variação máxima penuissível na folga não fo i adotado. Também não foi observado 

que a capacidade de carga nomina l poderia ser detemliuada para a condição de máxima 

rigidez. Essas condições não têm importância para os ensaios, visto que a comparação 

pode ser feita de maneira mais efi caz com mais pontos. A análise dos gráficos pode 

remeter a conclusões a respeito da carga nominal e máx ima rigidez para cada condição 

de pressão e consumo de ar. O critério para a escolha do material poroso e suas 

dimensões e dimensões do orifico foi o consumo semelhante de ar para condições 

semelhantes de pressão bem como características semelhantes de volume ocupado. 

O mancai com restritor de elemento poroso, à pressão de entrada de 1 bar, 

apresentou folga, obtida sem carregamento, ou seja, somente com o peso próprio do 

mancai, de 45!.Hn e o carregamento máximo alcançado foi de 17,3 kg, com uma folga de 

4 )1m. 

Elevando-se a pressão de entrada para 2 bar a folga obtida sem canegamento foi 

65).1 m e o carregamento máx imo alcançado foi de 22,3 kg, com uma folga de 8,5 )1m. 
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À máxima pressão de entrada, 2,5 bar, o mancai com restritor poroso não sofreu 

alterações no carregamento máximo e na folga correspondente comparados com a 

pressão de 2 bar. 

Como a pressão de entrada de l bar foi insuficiente para que o mancai com 

restritor de orificio pudesse ser carregado, sua capacidade ele carga limitou-se ao peso 

próprio, com uma folga ele 29! .. Hn. 

Aumentando-se a pressão ele entrada para 2 bar, a folga, sem carregamento, foi 

de 40!1m. A carga máxima suportada foi de 4,3 kg, com uma folga de 26 11111. 

Aplicando-se a máxima pressão suportada pelo restritor poroso ao mancai com 

restritor de oríficio, a folga foi de 54 11m sem carregamento e de 33 11m para o 

carregamento máximo de 5,3 kg. 

Para finali zar os testes, aplicou-se a pressão de 3 bar, a qual o restritor poroso 

não suportou, ao mancai com restritor de orificio, porém a capacidade de carga 

continuou baixa. A folga sem carregamento foi de 59 11m e com o carregamento 

máximo, 6,3 kg, de 37 11m. 

Dessa forma através da derivada primeira das curvas ele capacidade de carga 

foran1 obtidas as curvas de rigidez para cada um dos mancais. 

A figura 21 mostra o gráfico das derivadas das curvas de capacidade de carga em 

função ela espessura do filme em escala logarítmica. 
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Figura 2 1 - Gráfico das derivadas pnme1ras das curvas de capacidade de carga, 

equivalente à rigidez dos mancais. 

A região de máxima rigidez está entre 7,5 pm e 12,5 pm de folga para o mancai 

com restritor poroso a pressão de entrada de I bar, alcançando valores de até 1 05kg/pm. 

Elevando-se a pressão de entrada para 2 bar, o intervalo de máxima rigidez passa 

a ser de 12,5 pm a 17,5 prn, com até 78 kg/pn1 de rigidez. Entretanto, para a pressão de 

2,5 bar não foi possível observar a região de rigidez máxima, apenas os resultados 

apenas indicam que a rigidez é inversamente proporcional a folga. 

Para o mancai com restritor de orifício, a região de máxima rigidez a pressão de 

entrada de 2 bar está entre 29 pm e 31 pm, sendo a o valor máximo de 17,5 kg/pm. 

Elevando-se a pressão de entrada para 2,5 bar o intervalo de máxima rigidez fica 

entre 38,5 pm e 40,5 pm, com até 55 kg/pm de rigidez. 

Finalizando os ensaios a pressão de entrada de 3 bar o intervalo de máxima 

rigidez está entre 4 pm e 5 pm, para 40 kg/pm de rigidez. 
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CAPÍTULO 5 

5. Conclusões 

Como esperado o mancai com restritor poroso apresenta melhores capacidades 

de carga e rigidez que o mancai de orifício para as mesmas condições de tamanho 

(dimensões do mancai) e consumo (não registrado no trabalho experimental, mas 

considerado para o projeto dos dois mancais). 1\ carga máxima suportada pelo mancai 

poroso foi de 22,3 kgl: enquanto o mancai de orificio, mesmo à pressão de 3 bar, 

suportou apenas 5,3 kgf 

A capacidade ele carga do mancai poroso, à pressão de 2,5 bar, não aumenta em 

relação à pressão de 2 bar, fixando-se a espessum do tilme em 15 flm, a rigidez à 2 bar 

de pressão é máxima, alcançando aproximadamente 75 kgf/flm, e à 2,5 bar de pressão 

de entrada a rigidez é de aproximadamente 60 kgl/flm e tende a aumentar com a 

diminuição da folga, porém não foi possível identificar o intervalo de máxima rigidez 

neste ensaio. 

Pode-se notar, além da capac idade de carga, a superioridade do mancai com 

restritor de e lemento poroso em relação à rigidez. Observando o gráfico da figum 21 a 

maior rigidez alcançada pelo mancai de orifício roi de 55 kgf/J.lm ao passo que para o 

mancai com restritor de elemento cerâmico poroso, regiões específicas de máxima 

rigidez atingiram I 05 kgfJJ.lm. Além disso, o mancai com restritor de orifício apresenta 

intervalos de trabalho de espessura de filme muito restritos, independentemente das 

pressões de entnrda. 
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As curvas de rigidez em forma de smo indicam a praticidade do tTabalho 

realizado, bem como fornece diretrizes na escolha dos parâmetros de operação dos 

mancais. Na escolha da pressão de trabalho, além da capacidade de carga, deve-se levar 

em consideração a espessura de filme necessária para que o mancai trabalhe na região 

de mnxima rigidez. 

Tais fatos aliados à facilidade de construçiio f.:1zem dos mancais aerostáticos com 

restritores porosos uma ótima opção para máquinas de ultraprecisão. 
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6. Sugestões para trabalhos futuros 

Apesar das inÍJmeras vantagens, a disponibilidade de materia is porosos com 

característica que satisfaçam as condições de fl uxo, continua sendo a grande ban·eira 

para a ampla aplicação dos mancais aerostáticos porosos. Grande parte dos tTabalhos é 

voltada para teoria dinâmica dos mancais, entretanto a Un iversidade Cranfield, 

Inglaterra, tem buscado novas técnicas para produção e estudo dos materiais porosos. 

O potencial dos restritores porosos permanece alto, diante do desenvolvimento 

de materiais porosos padronizados para este propósito. Algumas vantagens chaves dos 

mancais porosos continuam não desafiadas, tais como alto amortecimento e 

simplic idade de constTuçào, indicando que os futuros esforços poderão ser concentrados 

para melhor compressão e certificação dos resu ltados. 

Outra possibilidade está na comparação enh·e os manca1s com restritor de 

cerâmica porosa e com vários restri tores (resis tências) de cerâmica porosa, quanto ú 

capacidade de carga, rigidez e consumo de ar. 
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