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Resumo

o desgaste

e a vida útil dos componentes mecânicos é uma questão de

grande interesse econômico e tecnológico, devido suas diversas aplicações.
Estudos tribológicos recentes apresentam novas soluções para esta questão,
como a texturização superficial a laser, cujo o propósito é aumentar a eficiência do processo de lubrificação nestes componentes. Este trabalho analisa, por meio de um modelo teórico, os efeitos desta textura superficial no
processo de lubrificação hidrodinãmico em mancais radiais.

Este modelo é

elaborado a partir da equação de Reynolds, cuja solução representa o campo
de pressão no fluido lubrificante, determinando assim o escoamento deste
em mancais radiais. A solução desta equação foi obtida através de um algoritmo desenvolvido no software Maple, utilizando o método de diferenças
finitas. A partir deste campo de pressão, determina-se a capacidade de carga
do mancal, definida como um parãmetro de qualidade da lubrificação, afinal,
quanto maior for a capacidade de carga melhor será o processo lubrificação.
Através de simulações computacionais, foram determinadas

as dimensões,

densidade superficial e forma das microcavidades que maximizam a capacidade de carga, aprimorando desta maneira o processo de lubrificação e estabelecendo um padrão ideal de textura superficial para o mancal. Convém
ressaltar que. nestas simulações. a análise de cada uma das características
das miero-cavidades foram realizadas variando-se os parãmetros
ritmo) relacionados a elas, como foi proposto pelo modelo teórico.
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Abstract
The wear and the shelfllife of mechanical components are a question of
great economic and technological interest. had its diverse applications.

Re-

cent tribologics studies show new solutions for this question, as the laser
surface texturing, whose the intention is to increase the efficiency of the lubrication process in these components. This work analyzes, means of a theoretical model, the effect of this surface textured in the hydrodynamic process
of lubrication in journal bearings. This model is developed from the equation
of Reynolds, whose solution represents the pressure distribution in the lubricant fluid, then determining the draining of this in journal bearings. The
solution of this equation was gotten by means of an algorithm developed in
the Maple software, using the finite difference methods. From this pressure
distribution, the load capacity of the journal bearing is determined, deftned
as a quality parameter oí the lubrication, after ali, how much bigger will be
the load capacity better will be the lubrication processo Means oí computational simulations had been determined, the measures, surface density and
shape of the microholes that maximize the load capacity, improving in this
way the lubrication process and set out an ideal standard oí suríace texture
to the bearing. Is important stand out that, in these simulations, the analysis
of each characteristic of the micro-holes was carried through varying parameters (in the algorithm) related to these, as was considered by the theoretical
mode!.

Capítulo 1

Introdução
A durabilidade e o desempenho de um elemento de máquina estão ligados a eficiência do processo de lubrificação em seus componentes.

O atrito

entre duas peças de um componente mecânico depende das características
das superfícies atritantes e do lubrificante que as separam [1, 2]. Em vista
disso, as modificações superficiais apresentam-se corno urna alternativa para
"

melhorar a lubrificação em diversos componentes mecânicos [3, 4, 5].
Estas modificações podem ser classificadas conforme suas dimensões,
sendo as micro-modificações

(JLm),

em geral, linhas ou cavidades produzidas

por texturização superficial [5, 6].
O efeito das micro-modificações superficiais no processo de lubrificação
foi inicialmente estudado por Hamilton (1966) e Anno (1969). Eles mostraram
que a presença de micro-cavidades na superfície de duas placas deslizantes,
separadas por um filme lubrificante fluido, produz urna distribuição de pressão
as simétrica local, devido o efeito de cavitação1; gerando uma capacidade de
carga suplementar que auxilia na lubrificação destas placas [5, 7].
Posteriormente, Snegovsky (1983) e Lai (1994) observaram que cavidades
e linhas, com pequena profundidade, auxiliam a lubrificação de selos mecânicos aumentando a separação mínima entre suas faces [5, 7].
10 fenômeno de cavitação está apresentado no anexo 6.1

1
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Em 1996, Etsion e Busrtetn desenvolveram um modelo teórico para analisar o processo de lubrificação em selos mecãnicos, contendo uma rede superficial de micro-cavidades hemisféricas. Utilizando este modelo, eles demonstraram que as características destas micro-cavidades estão vinculadas à eficiência do processo de lubrificação neste componente [7, 8].
A partir destes trabalhos [5, 8] outros estudos foram realizados com o
propósito de otimizar as características das micro-cavidades para alguns componentes mecãnicos: selos, pistões, mancais axiais, etc. Todos estes trabalhos [9-19] foram motivados pelo efeito coletivo destas micro-cavidades na produção de uma capacidade de carga adicional, tornando assim a lubrificação
mais eficiente.
Recentemente em [13, 14], analisou-se o desempenho da lubrificação em
mancais axiais texturizados com micro-cavidades hemisféricas, sendo designada uma densidade superficial ótima para as micro-cavidades em torno de
13%, no caso de uma texturização completa. Para a texturização parcial do
mancal axial, não foi apresentada uma densidade superficial ótima. Estes
resultados foram obtidos analisando-se a capacidade de carga do lubrificante
fluido.
Analogamente em [17] Marian e Pascovici desenvolveram um modelo, similar àquele apresentado em [13], para avaliar o desempenho da lubrificação
em duas placas deslizantes texturizadas.

Neste trabalho [17], as caracterís-

ticas geométricas das micro-cavidades foram avaliadas por meio da pressão
máxima que o fluido exerce sobre as placas, correlacionada com a capacidade de carga. Os resultados obtidos mostraram que a profundidade ótima,
das micro-cavidades, está em torno de 70% do valor da espessura mínima do
filme lubrificante fluido

(ho).

Convém salientar que, a texturização superficial (produção das microcavidades) pode ser realizada por meio de ab1ação laser, como foi sugerido

.1
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a princípio nos trabalhos

[5. 8]. O processo de textuTização superficial a

laser (LST'l) é rápido e fornece um excelente controle da forma e tamanho das
micro-cavidades, sendo introduzido na comunidade tribológica em 1990 [17],
a partir de então a aplicação deste método de texturização tem ganhado cada
vez mais atenção [20-23]. No entanto, deve-se ressaltar que existe outras
técnicas de texturização superficial envolvendo processos fisicos e químicos.
como mostra os trabalhos [17, 24, 25].
Em outros trabalhos recentes [26-31], têm-se analisado o efeito da rugosidade superficial na distribuição de pressão (capacidade de carga) de diversos componentes mecãnicos. tal como o mancal radial. Este componente
mecânico é constituido por um eixo envolto num fluido lubrificante, ambos
contidos dentro de um alojamento (fig. 1.1).

Alojamento

Figura 1.1: Visão transversal de um mancal radial hidrodinãmico.
sura do filme está desproporcional.
2Laser Surface Texturing

A espes-

CAPÍTULO

4

1. INTRODUÇÃO

o mancal radial está presente em vários equipamentos mecânicos. tais
como: compressores, bombas. turbinas. motores. etc; em vista disso. o aprimoramento da lubrificação neste componente é algo de grande interesse
industrial. Motivados por este argumento. muitos trabalhos [32-39] buscam
a otimização da geometria deste componente. avaliando suas caractensticas
superficiais (rugosidade) e seus parãmetros operacionais .
No presente trabalho. analisa-se um mancal radial sob o regime de lubrificação hidrodinãmieo, logo o efeito da rugosidade sobre a distribuição de
pressão pode ser desconsiderado, caso o mancal esteja texturizado.

Logo,

deve-se avaliar o efeito das micro-cavidades no processo de lubrificação deste
componente, por meio da capacidade de carga, conforme foi sugerido em trabalhos anteriores [5. 7, 17].
Utilizando o software Maple. em conjunto com o método de diferenças
finitas. determina-se a solução da equação de Reynolds e conseqüentemente
a capacidade de carga do mancal radial (Anexo 6.2). A partir da capacidade
de carga, serão analisadas quatro formas diferentes para as miero-cavidades,
com volumes similares. sendo que algumas se mostraram mais eficientes para
o processo de lubrificação, maximizando a capacidade de carga; daí. a partir
de uma forma mais eficiente. determina-se as outras caractensticas

para as

micro-cavidades.
O presente trabalho foi dividido da seguinte maneira:
No segundo capítulo apresenta-se a equação de Reynolds. determinando
sua fórmula e classificação. A seguir. define-se o método numéricos utilizados

.1

para obter a solução numérica desta equação. relacionada com a capacidade
de carga3. Por fim. descreve-se os possíveis erros cometidos pelo algoritmo
computacional. na determinação da solução numérica.
O terceiro capítulo, define os regimes de lubrificação. geralmente encontra3Parâmetro utilizado para avaliar a eficiência da lubrificação
...
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dos nos componentes mecânicos, determinando assim o regime que se encontra o mancal. Em seguida apresenta-se os parâmetros operacionais utilizados
para o projeto de um mancal; definine-se então o efeito de texturização na lubrificação, por meio da capacidade de carga. Finalmente, descreve-se como
se realiza a texturização com laser, analisando o processo de ablação.
Logo após, no quarto capítulo, apresenta-se

uma versão adimensional-

izada para a equação de Reynolds, que será utilizada nos cálculos.

Os re-

sultados obtidos a partir desta equação, com o algoritmo desenvolvido neste
trabalho (Anexo 6.2). são apresentados e discutidos. Enfim, analisa-se estes
resultados e faz-se uma discussão comparando e determinando as caracteristicas ideais das cavidades produzidas na texturização.
Enfim, complementando o trabalho, apresenta-se a conclusão conforme
os resultados obtidos e, em seguida, apresenta-se nos anexos uma definição
do efeito de cavitação e o algoritmo utilizado na realização das simulações.

Capítulo 2

A equação de Reynolds
A distribuição de pressão no fluido lubrificante é essencial para a compreensão do processo de lubrificação hidrodinãmica em componentes mecãnicos.
Esta distribuição é definida pela solução da equação de Reynolds, a qual será
formulada e classificada neste capítulo. Ainda, neste capítulo, serão apresentados os métodos numéricos utilizados para a determinação desta solução.
Por fim. analisa-se os possíveis erros cometidos durante a determinação da
solução numérica.

2.1

Formulação da equação de Reynolds

A equação de Reynolds representa o escoamento de um fluido. logo ela deve
ser determinada utilizando a equação de Navier-Stokes em conjunto com a
equação de continuidade.

Antes de desenvolver esta equação, deve-se fazer

algumas considerações sobre o fluido modelado.

o fluido utilizado

neste modelo deve ser definido como Newtoniano e incom-

pressível, pois sua víscosídade e densídade permanecem constantes durante

o escoamento, apresentando

desta maneira uma proporcionalidade entre a

tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidadel (fig. 2.1). O escoamento
IEm um fluido Newtoniano pode-se definir que

T

= ~~. sendo u a componente da velocidade

6
----- .•..

IFSC-USP

Sí:.l'ilJiÇO

út: olóLlô7"'41l

INS'ORUACAC.

CAPÍTUw

7

2. A EQUAÇÃO DE REYNOWS

será considerado como laminar. isto é. não haverá turbulência em qualquer
ponto do fluido [40. 41) .

••

Gradiente da velocidade

Figura 2.1: Campo de velocidade do fluido escoando entre duas placas. sendo
que a placa superior está sob ação de uma tensão cisalhante

T •

Para a dedução da equação de Reynolds. iniciemos apresentando a equação
de continuidade que representa o princípio de conselVação da matéria. sendo
definida como;

ôp

~

(2.1)

+ div(pU) = O

8t

~

onde

p

é a densidade do fluido. U (x, y, z, t)2 representa seu campo de veloci~

dade e o termo pU

~

=J

é. normalmente. definido como densidade do fluxo de

massa. ou densidade de corrente.
Também apresentamos

~~

a equação de Navier-Stokes;

~

~
8U

(U.V).U + -8t

1~

= --V.p+
P

J-t

2~

-.V
.U
P

(2.2)

Ü, como ilustra a figura 2.1 .
2Vale ressaltar que o vetor velocidade pode ser decomposto em três componentes:
U.X

Ü =

+ v.y + w.z .

••

••

•

I
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onde

p

é a pressão e

J.L

8

a viscosidade . Esta equação pode ser determinada a

partir da lei de conservação do momento, como está demonstrado em [40].
A equação de Navier-Stokes representa. de um modo geral. o escoamento
dos fluidos.

Entretanto,

sua complexidade.

esta equação geralmente é simplificada devido a

Em 1886. Osborne Reynolds. simplificando a equação

de Navier-Stokes. desenvolveu a equação que leva seu nome. Esta equação é
utilizada para determinar o campo de pressão no fluido lubrificante em mancais radiais. [2, 42].
Entretanto, antes de deduzir a equação de Reynolds é pertinente fazer as
seguintes considerações:
1. Considere um fluid03 entre duas placas. sendo que a placa superior

_

move-se com velocidade linear U, enquanto a outra placa permanece
estática (fig. 2.2). Adiante (Cap. 3) será demonstrado que este modelo é
válido para um mancal radial.
2. As forças de volume, lado esquerdo da equação (2.2), assim como os
termos de inércia. são desprezadas quando comparadas com a força de
viscosidade, portanto:

_
dU
dt

-o

3. A espessura h do fluido lubrificante é muito menor que suas outras dimensões. afinal. trata-se de um filme (fig. 2.2).
4. A condição de superfície é assumida. ou seja. na fronteira superficial a
velocidade do fluido coincide com a velocidade da superfície [42].

Aplicando as considerações anteriores a equação (2.2). encontramos que;

1_

- \1.p

p
3As

J.L 2= -.\1
.U
p

características deste fluido foram descritas na seção anterior.

CAPÍTUw
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.Placa m6vc;l COdl vc;kx:ida .U

Placa. estática

Figura 2.2: Duas placas separadas por um filme lubrificante com espessura
h(x, y).

-+

logo, utilizando a definição do vetor velocidade (U

= ux + vil + wz),

pode-se

expandir esta equação no seguinte sistema de equações:

~

Supondo que a espessura h do filme esteja na direção Oz do sistema (fig.
2.2), pode-se definir que, a componente da velocidade nesta direção deve ser
nula

(w

= O), conseqüentemente

a pressão será considerada constante,

.,

ou

seja;

eliminando assim a última equação do sistema apresentado anteriormente.
De acordo com a classificação laminar do escoamento e utilizando a primeira
e quarta considerações anteriores, pode-se afirmar que todos os gradientes
são desprezíveis excetuando

t

e ~ ' devido a espessura do filme estar na

~
direção Oz. Portanto. o sistema de equações se resume no seguinte:

ôx
ôp

ôz2
= J.L(ô2u)

(2.3)

ôy
ôp

= J.L(ô2v)
ôz2

(2.4)

Integrando duas vezes as equações (2.3) e (2.4), são obtidas as seguintes
relações:

•
..

•
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u=2-ÔP2
2J.L'ôx'z

+B.z+C

e

Utilizando novamente a primeira e a quarta condição, pode-se determinar
as condições de contorno;

u(h)
u(O)

então, substituindo

=U

= v(O) = v(h) = O

estes valores nas equações

anteriores,

pode-se definir

que:

U=2-ÔP(2
2J.Lôx

z - zh)

(2.5)

h
+ Uz

e

(2.6)

Enfim, utilizando a equação de continuidade;

ôp
ôt

-

ô
(pu)
ôx

+-

ô
ôy

ô
ôz

+ - (pv) + - (pw) = O

e considerando os valores introduzidos anteriormente: w =

O

e~ =

O.

Pode-

mos reescrever esta equação como;

ô
ôx (pu)

ô
+ ôy (pv) = O

daí, utilizando os valores de u e v, definidos pelas equações (2.5) e (2.6), e in_

---t

tegrando esta equaçao ao longo da espessura do filme (eixo Oz), considerando
as condições de contorno, obtem-se a equação diferencial de Reynolds [2, 42];

•
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2J.l [~
ôx (h36 ôx
Ôp)
!!-.

ôy
+~

(h36 ôy
Ôp)]

11

ôx
+~

2 h) _
(PU

O

que. reorganizando os termos. será representada pela seguinte expressão:

(2.7)

A equação (2.7) é uma versão bastante usual da equação de Reynolds e,

••

embora ela represente um caso específico, o modelo analisado neste trabalho
pode ser representado por sua versão adimensional, como será definido no
quarto capítulo.
Através da solução desta equação pode-se determinar, a partir do campo
de pressão, diversos parãmetros ligados a eficiência da lubrificação em um
mancal radial, como a capacidade de carga, definida pela integral deste campo
pela área [42J:

w = J J p(x,

(2.8)

y).dx.dy

porém, vale salientar que, a solução da equação de Reynolds e a capacidade de carga serão determinadas numericamente,

conforme será apresen-

tado posteriormente.

2.2 Classificação da equação de Reynolds
A equação de Reynolds é uma equação diferencial parcial (EDP), portanto
torna-se pertinente a sua classificação, bem como de suas condições de contorno. Geralmente, uma EDP é classificada conforme o número de variáveis
independentes contidas em sua expressão, ou ainda, mais especificamente,
segundo sua dimesionalidade, definida pelo número de variáveis espaciais.
Os problemas de engenharia e de ciências são normalmente tridimensionais,
no entanto, eles são elaborados com dimensionalidade menor [43, 44J.
..
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A ordem de uma EDP será determinada pela derivada parcial de maior ordem que ocorre na equação. Além disso, uma EDP será denominada linear se
os termos envolvendo a variável dependente, ou se alguma de suas derivadas
parciais, forem de primeiro grau, em caso contrário, a equação pode ser denominada não linear ou semi-linear quando ao menos a parte principal4 for
linear [43,45].
Analisando a equação de Reynolds (2.7), pode-se classificá-Ia como uma
equação bidimensional, com duas variáveis, linear e de segunda ordem, conforme os critérios apresentados.

Podemos afirmar ainda, que esta equação

pertence a classe de equações elípticas, conforme sugere a teoria de curvas
características, apresentada a seguir.
Introdução a teoria das curvas carcterísticas.
ConSiderando a EDP satisfazendo as condições descritas anteriormente;
â2u
A. âx2

â2u

â2u

+ 2B. âxây + C.

ây2

en t-ao, çlazen d o as segu int es a b reviaçoes:
t= ~

' define-se as seguintes relações:

p

dp

= <I>(x, y, u, ctes)
=

8u

ãX

'

q

=

&u

ây ,

r =

= r.dx + s.dy e dq =

82u

7fX1

s.dx

'

s=

82u

ãXlJY

e

+ t.dy.

Utilizando a equação e as relações anteriores, pode-se obter o seguinte
sistema de equações lineares:
A

2B

C

r

dx

dy

O

s

O

dx

dy

t

=

dp

dq

A partir de teoremas da álgebra linear, sabe-se que uma condição necessária
para que este sistema apresente uma solução (e consequentemente

a EDP), é

que ele seja linearmente independente. Em outras palavras, o determinante
da matriz deve ser diferente de zero para que se verifique esta condição, ou
4A

parteprtncipal de uma EDP é definida pelos termos de maior ordem [43).
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seja:
A.dy2 - 2B .dxdy

+ C.dx2

f= O

Além disso. este determinante definirá uma equação de segundo grau denominada como a equação característica da EDP:
A.dy2 - 2B.dxdy

+ C.dx2 = O

Esta equação pode ser analisada como uma equação de segundo grau. portanto sua solução fornece uma ou duas famílias de curvas características.
proveniente de sua(s) raiz(es):
1. Se ~ = AC -

B2

> O(2 raizes complexas) a equação denomina-se elíptica.

2. Se ~ = AC - B2 < O(2 raizes reais) a equação denomina-se hiperbólica.
3. Se ~ = AC -

B2

= O(1 raiz real) a equação denomina-se parabólica [45J.

"

Analisando a equação de Reynolds (2.7), define-se que A e C são positivos e
B = Osempre. logo. pode-se afirmar que esta equação é elíptica, como indica

••

o delta de sua equação característica.
Uma característica importante das equações elípticas é que toda região n,
domínio da EDP. é imediatamente afetado por qualquer alteração no valor das
variáveis dependentes em um ponto qualquer desta região. Deve-se salientar
ainda que, a amplitude desta alteração diminui com o aumento da distância
ao ponto de pertubação.
Deste modo, pode-se afirmar que, nos problemas estacionários, geralmente
representados por equações elípticas, as pertubações variam suavemente dentro do sistema estudado.

Esta característica se tornará evidente posterior-

mente, quando a solução da equação de Reynolds for analisada no quarto
capítulo, notando-se uma suave variação no campo de pressão do fluido, devido a alterações no contorno do sistema.

1

I

;11'1'~HIII

II·!I I

IH"j::i

I"

il

i

I

li II

I !lI

.,
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Por fim, convém ressaltar que, em geral, problemas transientes que apresentam mecanismos de dissipação, são representados, mais adequadamente,
por equações parabólicas.

As equações hiperbólicas são responsáveis pela

modelagem de problemas de vibração ou de convecção, onde fenômenos dissipativos podem ser desprezados [45, 46].
Concliç6es de contomo do problema estudado.
A solução de uma EDP sempre deve se adequar ao modelo que representa,
devido a isto, recomenda-se adicionar condições auxiliares para caracterizar melhor o sistema modelado.

Estas condições, em geral, serão denomi-

nadas como condições de contorno, por serem definidas sobre o contorno
do domínio (região) f! da equação.

r

Quando a região f! for definida sobre a

variável temporal, parte das condições de contorno serão denominadas como
condições iniciais.

Espaço Métrico

Figura 2.3: Região f! que representa o domínio da solução de uma EDP qualquer.
As condições de contorno utilizadas no modelo estudado neste trabalho,
são definidas pelo valor da pressão no contorno da região em estudo, este tipo
de condição é denOminada como de Dirlch1et. Quando os valores da solução
u(x,y)

são conhecidos no contorno

r

da região

n em

estudo, a condição de

~IIII
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contorno define-se como:

Condição de Dirichlet ~ {u(f) = ete
Quando se usa este tipo de condição de contorno. a solução numérica é
determinada por um processo denominado direto. pois os valores numéricos
são obtidos. a partir dos valores na fronteira, de uma maneira direta.
A determinação das condições de contorno deve ser realizada de maneira
cautelosa. porque, caso estas condições sejam prescritas em excesso. haverá
imcompatibilidade entre elas e o problema não terá solução e, caso sejam
insuficientes, o problema será indefinido apresentando

infinitas soluções5

[45.46].

2.3 Solução numérica da equação de Reynolds
Em geral. a solução da equação de Reynolds deve ser determinada utilizandose métodos numéricos. devido a complexidade da solução analítica. Neste trabalho utiliza-se o método de diferenças finitas. descrito a seguir. Este método,
essecialmente, produz um sistemas de equações algébricas a partir de uma
equação diferencial. A solução deste sistema de equações é obtida por meio
de métodos numéricos como o de Gauss-Seidel, apresentado nesta seção. Por
fim. utilizando a solução numérica da equação de Reynolds determina-se a
capacidade de carga.

2.3.1

O método de diferenças finitas

ofundamento

dos métodos numéricos

A solução numérica de uma EDP em uma região n. implica na obtenção de
5Tudo isto corrobora com o teorema da unicldade.

,
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CAPÍTULO

valores discretos para a variável dependente. Logo, a discretização da região
de domínio

O

deve ser o primeiro passo a ser realizado. Para EDPs de duas

variáveis o processo de discretização da região O produzirá um conjunto de
pontos discretos, definidos como a malha desta região.
Em uma malha qualquer, deve-se definir um ponto na origem como (xo, yo)
e então, a partir deste ponto, qualquer outro ponto
(xo

+ i.6.x,

Yo + j.6.y),

será determinado por

(i,j)

sendo 6.x e 6.y denominados como o intervalo (ou passo)

de discretização sob os eixos da malha. Observando a malha ilustrada na
figura 2.4, pode-se deduzir que seu passo é igual a um e que os índices
variam de 1 até Ni e

Nj

iej

respectivamente.

y

---,-

T-y1

r-·

I

j+1

1

-

--

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

I

!

(iJ) !

I .--...

j
.--

l·1

I
1

i·/

i.•./

N,

x

Figura 2.4: Representação de uma malha bidimensional, onde Xo = Yo = 1
assim como os passos 6.x e 6.y.
A solução de uma EDP, em geral, será obtida a partir de valores já determinados em uma sub-região
pontos: (i,j) C

r, serão

r, ou seja,

em outras palavras, a partir dos

calculados seus pontos vizinhos (i ± 1,j ±

1) ,

por

CAPÍTULO
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meio de cálculos sucessivos, definindo os valores dos vizinhos adjacentes, até
que se cubra toda a região n em estudo, obtendo-se desta forma uma solução
aproximada para a EDP.
Há diversos métodos numéricos que usam esta metodologia para encontrar a solução de uma EDP, como o método de diferenças finitas, utilizado
neste trabalho, que emprega os termos da série de Taylor para realizar este
procedimento. Este método produz, a partir da expressão da EDP, um sistema
algébrico de equações numéricas que ao ser solucionado fornece a solução
desta equação (EDP) [47J.

Aformulação do método de diferenças finitas
A resolução de uma EDP utilizando o método de diferenças finítas (MDF)
consiste, essencialmente, na substituição das derivadas parciais contidas na
equação diferencial por expressões numéricas, que são na verdade aproximações definidas por uma expansão da série de Taylor truncada.
Este procedimento produzirá, a partir da expressão da EDP, uma equação
algébrica para cada ponto da malha, definida como equação de diferenças
finita (EDF), conduzindo a um sistema de equações que relaciona os pontos
da malha com seus vizinhos mais próximos, então, resolvendo este sistema
obtem-se a solução para a EDP [46J.
A determinação da EDF a partir de uma EDP está relacionada a série de
Taylor da variável dependente. Então, considerando a expansão da série de
Taylor no ponto

Xi+l,

definida pela expressão;

pode-se determinar que;
âu(x)
_
a;;IXi-

u(xi+d

- U(Xi)
A

+ O(6x)
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ou de forma abreviada;
(2.9)

Esta expressão representa uma aproximação de primeira ordem6 para
primeira derivada de u (x). utilizando diferenças progressivas. A diferença é
denominada progressiva porque calculou-se a derivada no ponto

i utilizando

um ponto adjacente (i + 1) da malha.
Sabe-se ainda que. O(.6x) são os termos desconsiderados

pelo trunca-

mento. denominado como o "resto" da série de Taylor e, como será apresentado posteriormente. estes termos estão ligados aos erros de discretização da
solução numérica, erros que diminuem a medida que se refina a malha.
Utilizando a série de Taylor no ponto antecedente (i - 1) determina-se a
diferença denominada atrasada, representada pela expressão:
(2.10)

Deseja-se determinar uma aproximação de segunda ordem, que pode ser
definida combinando-se as expansões utilizadas anteriomente, obtendo assim
a seguinte expressão para a primeira derivada:

-âu
âx = Ui+1

-

nA_

Ui-l + O(.6x)2

(2.11)

A expressão acima é denominada como aproximação de segunda ordem
para primeira derivada, com diferenças centrais. Utilizando esta expressão,
pode-se reduzir com maior eficiência
malha.

° erro de truncamento,

refinando-se a

Contudo, é importante ressaltar que em alguns casos não pode-se

utilizar esta expressão, devido as condições de contorno. Porém, utiliza-se a
equação (2.11) na elaboração do algoritmo desenvolvido neste trabalho, para
resolver EDPs [46, 48].
Combinando novamente as expansões;
6Porque o termo de menor ordem em O(6x) é de primeira grau.
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( .)+ (AuX

U X~

) OU(X)
OX

IXi

+ (.6X)2
2!

02 fu(x)
---a;:r-

IXi

+ (.6X)3
3!

03OX
fuJx)

IXi

+ ."

+

define-se que:

â2u
âX2

=

Ui+l - 2Ui

(6.X)2

+ Ui-l

+

O(

A

uX

)2

(2.12)

A equação (2.12) representa a aproximação da segunda derivada, obtida
pela expansão truncada da série de Taylor. Esta equação é de segunda ordem,
pois, o primeiro termo que aparece no resto da série de Taylor será 6.x2,
indicando a ordem da aproximação.
Utilizando as aproximações representadas pelas equações (2.11) e (2.12),
pode-se determinar as EDFs para os tipos de EDPs mais usuais7.
seção, apresenta-se

Nesta

apenas a formulação para equações elípticas, devido a
oi!!i

classificação da equação de Reynolds [46. 47].
Obtendo a EDF para equações elípticas
A obtenção da equação de diferenças finitas para as equações elípticas será
realizada utilizando-se as equações (2.11) e (2.12), como será apresentado a
seguir. Então, partindo da equação de Reynolds;

considerando a seguintes simplificações;
h3

= ete = a

6.f.1.U.~Z
oh3 _

ox -

=O

oh3 _

oy -

7Equações elípticas. parabólicas e hlperbólicas.

O

"
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pode-se obter a equação de diferenças finitas, substituindo de forma explícita
as aproximações (centrais) definidas anteriormente na equação de Reynolds8
simplificada:

e,

+ Pi,j+l

a. (Pi+l,j

k2
- 4Pi,j

+ Pi-l,j + Pi,j-l)

=O

sendo que. os inteIValos entre os pontos nos eixos da malha são definidos,
igualmente, por

k (Llx

= Lly = k). Reorganizando os termos pode-se determi-

nar a seguinte fórmula de recorrência:
.. _ Pi+l,j
Pt,J

+ Pi,j+1 + Pi-l,j + UPi,j-l

-

4

Analisando a fórmula de recorrência, nota-se que é preciso conhecer o
valor de quatro pontos vizinhos pra que se possa determinar o valor da pressão
(Pi,j)

num ponto

(í,j)

qualquer. Assim, este método é denominado o método

por aproximação de cinco pontos Laplaciano

[48J.

A vantagem na utilização do Método de Diferenças Finitas, em relação a
outros métodos numéricos, é que ele é comparativamente econômico para a
montagem do sistema de equações algébricas, devido à simplicidade das operações envolvidas. Por este motivo, este método é freqüentemente utilizado,
principalmente para aplicações em áreas como a mecânica dos fluídos, a qual
requer a aplicação de uma malha altamente refinada.
A principal dificuldade do MDF consiste em sua aplicação para problemas
contendo formas geométricas intrincadas. neste caso o método apresenta dificuldades para o estabelecimento adequado de uma malha. Então, para estes
casos, propõe-se utilizar o método de elementos finitos [48, 49].
8A equação

de Reynolds foi transformada

na equação de Laplace.
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•
•..

(í,j+1l
0+1
(i,j)

• (i-I.j)
l
(i ,r

•

Valores conhecidos

•

Valor desconhecido

I,
.j)

Figura 2.5: Representação da metodologia utilizada pelo MDF para equações
elípticas e hiperbólicas.

2.3.2

Resolução de sistemas algébricos1ineares

Como foi apresentado. o método de diferenças finitas se resume. essencialmente. em transformar uma EDP num sistema de equações algébricas. relacionando os pontos de uma malha. A resolução de um sistema de equações
pode ser realizada utilizando-se métodos numéricos tradicionais. que podem
ser divididos em dois tipos: diretos e iterativos.
Apresentaremos. a seguir. o método de eliminação de Gauss. como modelo
do método direto de obtenção da solução. Em seguida. o método de relaxação
de Gauss. como modelo do método iterativo. sendo a solução obtida por meio
de iterações.
Vale ressaltar que no algoritmo desenvolvido neste trabalho. apresentado
no anexo 6.2. utiliza-se, principalmente, o método de eliminação de Gauss na
resolução destes sistemas de equações algébricas lineares.

o método

de eliminação de Ga.uss

Este método resume-se

em duas etapas correlacionadas,

sendo que a

,
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primeira consiste na triangularização (superior) da matriz que representa o
sistema linear e a segunda consiste na obtenção da solução a partir de uma
fórmula recursiva.

o procedimento

de triangularização da matriz é realizado baseando-se na

seguinte hipótese da álgebra linear:
"A solução de um sistema linear não se altera ao subtrair de uma
equação qualquer outra equação do sistema multiplicada por uma
constante"

Contudo, pode-se realizar operações entre as linhas de um sistema de
equações sem alterar sua solução. Usando estas operações triangulariza-se o
sistema.
Enfim, a partir de um sistema triangularizado, pode-se determinar a solução

(1=

{Xi})

do sistema utilizando a fórmula de recorrência definida pela seguinte

expressão (2,49];

Xi

=

n
a~'

t

(2.13)

[bi - j=i+l ai,jOXj]

determinada para um sistema com ordem n.

o método

de relaxação de Gauss-8eidel

o método

de relaxação de Gauss-Seidel resume-se em uma única etapa:

os valores aproximados da solução de um sistema são determinados por meio
de cálculos iterativos assumindo-se um valor inicial para as variáveis desconhecidas. Então, a partir destes valores calcula-se novos valores para estas
mesmas variáveis.

Este processo continua até que se obtenha uma certa

precisão para a solução.
Seja um sistema linear determinável de orden n representado por;
+-->

--+

AxX=B

--+
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-t

cuja a solução X pode ser obtida por um método iterativo. denominado como
método de relaxação de Gauss-Seidel.
Neste método, a solução é determinada utilizando-se a seguinte relação de
recorrência:
x~k)

=

aI.
lZ

cuja a componente

x~k)

L
i-I

bi -

[

j=1

ai,j.x;k)

-

L

j=i+l
n

(2.14)

ai,j.x;k-l)
]

do vetor X é determinada pela k-ésima iteração. Na
..........

relação acima,

ai,j

são os elementos da matriz

são as componentes do vetor
índices

i

-t
B.

A

do sistema de equações e bi

O índice k indica o número de iterações. Os

j

e variam de 1 até n. como indica a ordem do sistema.

Devido a erros computacionais. deve-se estabelecer um critério de parada
para as iterações. O valor máximo para k está relacionado com a precisão 8
desejada por meio da seguinte expressão:
Ix~k) _ x~k-l) I

+E

IXi(k)1

sendo

E

um número muito pequeno

(E

<8

« 8) utilizado

para evitar a divisão por

zero [2, 49].

2.3.3 A determinação da capacidade de carga
Utilizando os métodos descritos nesta seção, pode-se determinar a solução
numérica da equação de Reynolds. Esta solução representa os valores numéricos do campo de pressão

(Pi,j)

e, a partir destes valores. calcula-se a capaci-

dade de carga utilizando a seguinte expressão;
N

W=

N

L L Pi,j.~X.~y

(2.15)

i=O j=O

proveniente da equação (2.8). de modo que as integrais foram substituidas
pelos somatórios.
Este parâmetro é essencial na determinação da eficiência do processo de
lubrificação. logo, ele será utilizado para avaliar o efeito das texturas sobre a
lubrificação.
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2.4 Erros e precisão de uma solução numérica
A formulação e a resolução de EDPs por meio do MDF acarreta vários
tipos de erros, que estão em geral, associados à abreviações feitas durante
a formulação do problema e do próprio método.

Nem sempre esses erros

são fáceis de identificar, em geral se misturam, podendo ou não haver algum
cancelamento.
No entanto, é importante que se conheça estes erros, para que eles sejam levados em consideração no momento de se avaliar a precisão da solução
numérica.

Portanto, serão apresentados a seguir, alguns tipos de erros fre-

qüentemente encontrados quando se usa o MDF e os erros vinculados a utilização do computador para a realização dos cáculos [46, 49].

Erros de discretização

(E D)

Ao se construir a malha sobre o domínio

n da

solução, defini-se a magni-

tude do intervalo ~x entre dois pontos, discretizando-se assim esta região. A
discretização afeta a solução numérica diretamente. A solução exata é obtida
considerando a região n como contínua.
A aproximação destas duas soluções, exata e numérica, pode ser realizada
tornando o intervalo ~x muito pequeno, em outras palavras fazendo b.x --t O.

É importante ressaltar que o número de pontos N está inversamente relacionado com o tamanho do intervalo, no caso bidimensional têm-se a relação:

N=
sendo

AT

AT

(2.16)

b.x2

a area total da região n. Caso b.x --t O,então N --t 00 e isto é com-

putaclonalmente

inconcebível, ainda mais que no MDF cada ponto acarreta

uma equação, isto produziria um sistema de ordem infinita.
Assim, o refinamento da malha

(~x

--t

O)é uma maneira de aumentar

a precisão da solução (redução do erro de discretização), este método está
limitado pelos erros computacionais que se propagam durante os cálculos
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aritméticos, como será apresentado a seguir [49].

Erros computacionais

(EC)

e de arredondamento (EA)

A representação computacional dos números apresentam imprecisões devido a limitações das máquinas durante o arredondamento, acarretando numa
flutuação dos valores destes números.

Estes erros de arredondamento

propagarão durante os cálculos computacionais
o erro computacional.

se

(somando-se), produzindo

Este erro limita a capacidade dos computadores em

resolver sistemas de equações gigantes. Quanto mais operações forem realizadas, mais arredondamentos

serão realizados e mais erros irão se propagar.

Em geral. o tamanho da malha

(N),

ou a ordem do sistema de equações,

deve ser alterado (aumentando) de forma a reduzir o erro de discretização,
no entanto, deve-se sempre observar e evitar a relevância dos erros computacionais gerados pelos arredondamentos.

Neste trabalho a solução foi

analisada para diversos valores de N, e foi escolhida uma faixa cujo valor da
solução convergia para um valor médio, que foi assumido como o valor exato.
Convém ressaltar que os erros devido a representação computacional dos
números, não são os únicos erros de arredondamento.

Durante a elaboração

do MDF realiza-se um truncamento da série de Taylor que produz outro erro
de arredondamento,

como será apresentado a seguir.

Erro de truncamento

(ET)

Este erro ocorre devido ao truncamento das séries de Taylor utilizadas
na elaboração das aproximações numéricas das derivadas parciais para o
MDF. Ao truncar a série de Taylor, o termo desconsiderado produz um erro
de arredondamento

que deverá se propagar (somar) durante os cálculos, de-

nominado como erro de truncamento.
Há duas maneiras de reduzir este erro. Conforme aumenta-se a malha,
o valor do termo desprezado pelo truncamento é reduzido, este termo (resto)
está diretamente relacionado ao tamanho do intervalo, como foi apresentado
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anteriormente.
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Em vista disso, o tamanho da malha está limitado pelo erro

computacional .

•

V.lores<oohecidos

•

V.lordes<_ido

Figura 2.6: Representação do método de nove pontos Laplaciano (MDF) utilizado geralmente para equações elípticas.
A outra maneira de se melhorar a precisão da solução, reduzindo o erro de
truncamento, seria aumentando sua ordem, produzindo assim uma diferença
finita de alta ordem. Geralmente, isto é realizado utilizando-se o método de
nove pontos Laplaciano (fig. 2.6), como foi demonstrado por Smith em (47).

Erros de modelamento

(EM)

Normalmente, durante a elaboração do modelo matemático que representa
um fenômeno fisico, são feitas algumas simplificaçôes, como por exemplo,
supor que coeficientes são constantes e que termos podem ser desprezados. O
resultado é que a solução numérica fomecida pela implementação do modelo,
em geral apresenta diferenças em relação a solução real do problema fisico.
Dependendo da magnitude dessas diferenças, a solução obtida pode não ser
uma boa representação do fenômeno fisico.
Erro geral (EG):
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Uma análise geral dos erros acima pode ser realizada com o propósito de
evitar uma solução sem préstimo. portanto deve-se sempre tentar encontar a
formalização mais eficiente do problema. Avaliando o erro geral pode-se obter
a solução mais precisa. que minimiza este erro. O erro geral pode ser definido
como a soma dos erros citados anteriormente, como apresenta a expressão a
seguir:

EG= ED+EA+EM

(2.17)

Deve-se ressaltar que a medida que ED é reduzido aumenta-se EA [46,
49J.

tllll

Capítulo 3

A lubrificação

elD UID lDancal

texturizado
o processo

de lubrificação em um mancal radial depende tanto de seus

parãmetros operacionais como do regime de lubrificação em que se encontra. Nesta seção. apresentaremos os regimes de lubrificação e faremos uma
"

análise do processo de lubrificação em um mancal a partir de sua capacidade
de carga, logo, este parãmetro será utilizado para analisar o efeito da texturização na lubrificação de um mancal. Por fim, apresenta-se o processo fisico
envolvido na texturização (produção de micro-cavidades).

3.1 Os regimes de lubrificação
o regime

de lubrificação em componentes mecânicos é determinado pela

topografia das superficies atritantes e pela espessura h do filme fluido que as
separam (fig. 3.1).
A topografia de uma superficie, em geral, será definida pela sua rugosidade média

(Ra),

cujo valor é determinado pela média absoluta dos picos e

vales (3.1). Portanto. para uma superficie com N picos e vales, onde a altura
(ou profundidade) do k-ésimo pico (ou vale) é dada por
28

Yk

12],

têm-se que a
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Placa m6ve1

h

Filme lubrificante

Rugosldacle
Superficial

fluido

Placa estática

Figura 3.1: Duas superficies deslizantes, com a rugosidade ressaltada.
rugosidade média é representada por:
(3.1)

A tabela (3.1) apresenta alguns valores de

Ela

para quatro componentes

mecânicos.
Tabela 3.1: Rugosidade típica para alguns componentes mecânicos [50].
I

Componente mecânico I
Manca! radial

Ela (j.tm)

0,10-0,25
0,015-0,12
0,12-0,25
0,12-0,80

Manca!
Axial
Mancais
de Rolamento
Engrenagens

Os regimes de lubrificação podem ser designados pelo parãmetro

A,

definido

como a razão entre a espessura h do filme lubrificante e a rugosidade média

ti
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da superfície:

À=~

(3.2)

Ra

A seguir apresenta-se as características da interação de duas superfícies
atrítantes. conforme seu regime de lubrificação.
Regime de lubrificação limite
No regime de lubrificação limite, as superficies atritantes estão separadas
apenas pelos filmes lubrificantes adsorvidos1• acarrentando

num possível

contato entre seus picos e vales. Então, neste regime, pode-se definir que;

ou seja. a rugosidade superficial Ra é maior ou igual a espessura h do filme
lubrificante. Neste caso, ocorre um atrito seco entre estas superfícies e. conseqüentemente. o coeficiente de atrito torna-se elevado [2. 51].
Regime de lubrificação misto
Neste regime. haverá regiões onde as superficies atrltantes estão muito
próximas, ocorrendo eventualmente algumas interações entre seus picos e
vales. devido ao deslocamento local do fluido que acarreta em casuais rompimentos do filme lubrificante. Entretanto. como este fato é ocasional. não se
pode classificar o atrito como seco. e além disso. a lubrificação não é eficiente
o bastante para ser definida como hidrodinâmica.

Neste caso. o regime de

lubrificação é definido como misto e o parâmetroÀ será:
I<À<3

Analisando as propriedades físicas do lubrificante, pode-se afirmar que a
ocorrência de um rompimento do filme lubrificante. devido a diminuição da
Adsorção é a fixação de moléculas de gases ou líquidos na superficie de outra substância.

1

normalmente um sólido.
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sua espessura. está associada a efeitos mecânicos e térmicos. acarretando
num aumento acentuado do atrito 12.52].
Convém salientar que. este regime de lubrificação apresenta coeficientes
de atrito muito baixo para alguns valores de

À.

entretanto seu domínio é

restrito. como ilustra a figura 3.2 .
Regime de lubrificação hidrodinâmico
No regime de lubrificação hidrodinãmico a espessura do filme lubrificante
é superior a dimensão da rugosidade média das superfícies (fig. 3.2). Este
regime de lubrificação é definido para;
3

:S À :S

10

sendo que, 10 é um limite superior proposto. pois. geralmente é difícil estabelecer um limite superior que apresente tais dimensões.
Neste regime o filme lubrificante separa completamente as duas superfícies. logo. o contato entre as asperezas e o desgaste destas superfícies são
desprezíveis.

Neste caso haverá apenas atrito viscoso entre as superfícies

deslizantes. pois. a carga cisalhante é transferida totalmente para o fluido.
Este regime depende das propriedades físicas e tribológicas do sistema e.
portanto. neste regime se desconsidera completamente o efeito da rugosidade
no escoamento do fluido, desta forma ele apresenta um coeficiente de atrito
baixo. por uma faixa de valores maior que o regime misto; definindo-o então
como o regime mais adequado em muitas situações [51, 52].
Neste trabalho, analisamos um mancal radial sob o regime de lubrificação
hidrodinâmico. daí. pode-se afimar que:

(
h> 3.Ra
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HidIOdInimlco

2

I

4

i • 1 8
Parimetro

8

W

Â.

Figura 3.2: Regimes de lubrificação segundo o parâmetro

À

151J.

3.2 Análise da lubrificação em um mancal radial
A eficiência da lubrificação em um mancal radial depende dos parâmetros operacionais deste componente, como a espessura mínima

(ho)

do filme

lubrificante. Neste trabalho utilizamos a capacidade de carga para analisar a
"

eficiência da lubrificação, pois há uma relação da espessura mínima com este
parâmetro.

3.2.1 A espessura minima do filme lubrificante
Um mancal radial é espectftcado pelos seus parâmetros operacionais, que
geralmente são divididos em duas classes distintas:

os parâmetros conheci-

dos, adotados pelo projetista, e os parâmetros dependentes, determinados

partir destes.
Os parâmetros conhecidos são:
1. A rotação do eixo (A

= ~).

2. A viscosidade do fluido

(jL).

a
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3. As dimensões do mancal: Raio do eixo
mento do mancal

(R),

a folga radial

(c)
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e o compri-

(L) .

4. A carga aplicada no eixo do mancal2
5. A pressão aplicada

(PA

(WA).

= L~~R)'

Os parâmetros dependentes são:
1. O coeficiente de atrito.
2. O acréscimo de temperatura.
3. A potência de acionamento.
4. A vazão do lubrificante.
5. A espessura mínima. relacionada a força de sustentação

(ho).

A eficiência do processo de lubrificação em um mancal radial, sob o regime
hidrodinãmico, está relacionada com os parãmetros dependentes deste elemento de máquina [1, 50].
A espessura mínima do fluido, pode ser utilizada para especificar tal eficiência, afinal, aumentando este parãmetro evita-se o atrito seco e melhora-se
a lubrificação no manca!. A espessura mínima pode ser definida utilizando-se
o fator de excentricidade, determinado pelo equilíbrio das forças presentes no
mancal.
Geralmente, pode-se distinguir basicamente três forças: a força gravitacional, a carga aplicada ao fluido lubrificante pelo eixo devido sua rotação e a
força de sustentação do fluido lubrificante devido sua compressão, que será
especificada adiante.
O equilíbrio destas forças produz uma excentricidade e no eixo do mancal,
definida como a distância entre seu centro e o do alojamento (distância AE na
2

A soma das forças aplicadas no eixo.
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ho

• E - Centro do eixo
• A - Centro do alojamento
Di5tân~ia Ãr = Excentricidade

Figura 3.3: Mancal radial girando no sentido horário. provocando o deslocamento do eixo para a esquerda. na figura.
figura 3.3). A folga radial c é definida como a diferença entre os raios interno
do alojamento e externo do eixo. O fator de excentricidade

€

é definido pela

razão (adimensional) entre eles:
e
€= -

(3.3)

C

Após a determinação do fator de excentricidade. define-se a distância mínima ho entre o eixo e o alojamento pela expressão:
ho

= c. (1- €)

(3.4)

Em geral. a determinação deste fator não é trivial. devido a dinãmica do
fluido. Então. para determinar a espessura mínima. normalmente. utiliza-se
a relação (fig. 3.4) entre esta e o número de Somrneifeld
utilizando

OS

definido por:

parâmetros

(Ns).

que será obtido

(conhecídos) pré-definidos pelo projetista e. que é
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u~..
lU

I

eu

o

Ns

Figura 3.4: Diagrama que apresenta a relação de Ns com ho
Utilizando a figura 3.4 é possível determinar o valor de hosendo Ns conhecido. Portanto, ao se projetar um mancal radial, deve-se ajustar os parâmetros conhecidos. de forma que a espessura

mínima do filme não se anule,

afinal. isto implica em uma lubrificação hidrodinãmica eficaz [1. 50].

3.2.2

A auto-pressurização em mancais radiais

Modificações no campo de pressão do fluido lubrificante alteram a força de
sustentação (capacidade de carga) e. conseqüentemente.

a espessura mínima

deste fluido. o que torna pertinente uma análise do perfil deste campo de
pressão [1].
Históricamente.

Beauchamp Tower foi o primeiro a analisar o perfil do

campo de pressão em um mancal. Ele percebeu que a medida que o eixo do
macal começava a girar, o óleo era esguichado para fora do mancal através de

CAPÍTUw 3. A LUBRIFICAÇÃOEM UM MANCALTEXTURIZADO

36

um furo no alojamento, indicando assim a presença de altíssimas pressões
hidrodinâmicas

no lubrificante(2).

Região de alta densidade
e pressão

Figura 3.5: O óleo é esguichado através do furo no alojamento devido a
pressão criada pela rotação do eixo (sentido antl-horário).
Se não houvesse um furo, o fluido seria comprimido entre o eixo e o alojamento, produzindo uma altíssima pressão hidrodinãmica na região convergente (fig. 3.5), aumentando

assim sua densidade e, conseqüentemente,

a

pressão nesta região, conforme indica a relação;

onde

j3é

o fator de compressibllidade e l:i.pé a diferença de densidade associada

a variação de pressão l:i.P.
O fluido ao ser comprimido exerce uma reação sobre as superfícies (do
eixo e alojamento) tendendo a separá-Ias.

Este efeito, denominado auto-

pressurização, é essencial no processo de lubrificação, pois ele é responsável,

em parte, pela força de sustentação

que define a espessura mínima

(ho)

do
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lubrificante (l].

a

princípio do efeito de auto-pressurização

na qual apresenta-se

está ilustrado na figura 3.6.

o perfil do campo de pressão em um fluido que es-

coa por um canal convergente e divergente. Este é um modelo razoável para
o escoamento do fluido lubrificante no mancal radial. devido sua geometria
cilíndrtca.

a perfil

do campo de pressão apresentado na figura 3.6 foi determinado

pela equação de Reynolds. considerando uma pressão constante nas extremidades do canal. Além disso. este perfil deve ser ajustado conforme estabelece
a condição de Sommerfeld: todas as pressões negativas devem ser anllladas3.

Canal Convergente

I

Canal Divergente

Figura 3.6: Campo de pressão em um fluido escoando por um canal convergente e divergente.
Esta condição é necessária e suficiente para evitar o anulamento da força
de sustentação
sustentação

e confirmar o efeito de auto-pressurização.

daí. a força de

(capacidade de carga) é definida pela integral (2.8) da pressão do

fluido sobre a área atuante e logo. esta força se cancelaria devido o caráter
3Esta condição Justifica-se devido ao efeito da caVitação (Anexo 6.1), como será discutido no
quarto capítulo.
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simétrico da distribuição (campo) de pressão, caso não se adotasse a condição
de Sommerfeld [1].
Deve-se ressaltar que. o campo de pressão

(Pi,j)

é definido numericamente

a partir da equação de Reynolds, então. a força de sustentação

(capacidade

de carga) deve ser representada pela expressão (2.15):
N

N

W = LLPi,j.~X.~y
i=O j=O

A capacidade de carga está relacionada com a espessura mínima do fluido
lubrificante. e ela será definida como um parãmetro da eficiência do processo
de lubrificação. Portanto. uma alteração num parãmetro operacional do mancal que aumente o valor da capacidade de carga, deverá melhorar a eficiência
do processo de lubrificação [7].

3.3

O efeito da textwização na lubrificação do mancal

A presença de texturas no eixo de um mancal altera o campo de pressão
do fluido, pois estas micro-cavidades desempenham um papel de pequenos
canais convergentes e divergentes no escoamento do fluido. Em vista disto. a
capacidade de carga total
a auto-pressurização
texturização

(WT),

(Wp)

(W)

será definida pela capacidade de carga ligada

adicionada a capacidade de carga relacionada à

ou seja:
W=Wp+WT

(3.5)

Contudo. a influência das micro-cavidades na capacidade de carga

(WT)

relacionada a textura. pode ser abordada por um modelo simplificado de
duas placas deslizantes.

Isto se deve a dimensão do mancal ser superior

a destas micro-cavidades, tornando irrelevante a curvatura cilíndrica deste
componente. conforme está ilustrado na figura 3.7.

Um modelo a partir de uma única célula
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Mancal radial texturlzado

Figura 3.7: Representação em detalhe da região estudada no manca! texturizado. onde. Rs é o raio do eixo. que gira com uma velocidade angular w.
De acordo com trabalhos recentes [29. 36] o campo de pressão. conforme
esta configuração. apresentará uma deformação caso haja interação entre as
cavidades. Entretanto. neste trabalho. supõe-se uma distribuição de pressão
periódica. desconsiderando interações entre as cavidades. como está ilustrado
na figura 3.8 pela linha vermelha.
Utilizando esta configuração para a distribuição de pressão. sem interação
entre as células. pode-se definir uma relação (unidimensional) entre a capacidade de carga (WT) com a pressão máxima local (Pm) de uma única célula;
WT=N*RI*Pm

(3.6)

sendo RIO comprimento da célula e N o número de células.
Desta maneira. o efeito de alterações nas caracteristicas

das cavidades

sobre a capacidade de carga (WT). pode ser definido analisando-se uma única
célula. Estas alterações deverão modificar apenas a pressão máxima local
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na equação (3.6)[13, 17].

Célula Imaginária
2*Ro

x

Figura 3.8: Distribuição de pressão para um eixo parcialmente texturizado
(linha azul) e totalmente texturizada (linha vermelha).
Por fim, neste trabalho, a forma e as dimensões destas micro-cavidades
serão otimizadas utilizando-se um modelo definido por um única célula. Esta
otimização implica na maximização da capacidade de carga [13] ou da pressão
local [17] desta célula. A densidade superficial da textura, não pode ser analisada utilizando este modelo, pois ela está relacionada a todos os parâmetros
da equação (3.6).

3.4 O processo texturizaçio superficial
A texturização superficial pode ser realizada por diversos métodos [24],
porém o laser é um equipamento que propicia precisão e agilidade, devido
suas propriedades físicas como a coerência do feixe da luz laser, tomando
este processo econômico e tecnologicamente viável.
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Para que se possa compreender e controlar a texturização superficial, a
fim de obter uma lubrificação mais eficaz por meio da otimização das microcavidades, deve-se primeiramente compreender como funciona o processo de
ablação, pois controlando o processo de ablação, pode-se controlar a forma e
as dimensões das micro-cavidades.

Campo de
Pressão

/

.,

Figura 3.9: Campo de pressão em um mancal radial, devido ao efeito de autopressurização.

Analisando

o processo de ablação

Sabe-se que o laser produz micro-cavidades
ablação, entretanto,

removendo o material por

este processo gera efeitos térmicos que podem levar a

alterações das propriedades físicas do material: alterações que podem ser interessantes

conforme a aplicação do componente texturizado.

Deste modo,

torna-se pertinente conhecer os princípios do processo de ablação a laser
[53,54].
Este processo depende tanto das propriedades físicas (térmicas e óticas)
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do material como das características do laser: comprímento de onda, duração
do pulso, intensidade, etc. Recentemente estudos foram realizados com o
propósito de correlacionar a taxa de ablação dos materiais com as características do laser, a fim de controlar o processamento superficial de materiais
(perfuração, texturização, etc.) [55. 56].
Quando a radiação laser incide num material ela pertuba seus elétrons
livres (metais) ou sua rede iônica (isolantes). de maneira inversa ao efeito de
Bremsstrahlung4.
rapidamente

Esta pertubação se converte em fônons que se propagam

(tempo ~ ps)

pelo material. Caso a energia da radiação seja muito

alta. ocorrerá a fusão e evaporação do material subitamente [55].
A energia

(E])

de um feixe de laser, que incide sobre a superficie de um

material, não é absorvida

(EA)

completamente. Uma parcela desta radiação é

refletida. ER. enquanto outra é transmitida, ET. A conservação de energia do
sistema define que:
(3.7)

Para o processo de ablação. a parcela da energia absorvida

(EA)

é a que

tem maior relevãncia. Considerando que a energia absorvida irá aumentar
localmente a temperatura.

levando a fusão e posteriormente

a evaporação,

pode-se estabelecer que;
(3.8)

tal que a e z são as dimensões da região em que foi removido material (cavidade); o diâmetro e a profundidade respectivamente. As outras variáveis sâo
características do material: c é o calor específico.

p

é a densidade, L f é o calor

latente de fusâo. Lv é o calor latente de evaporação [53].

o termo

~TJ

= Tf

- To.

representa a variação da temperatura ambiente

até a temperatura de fusão
4Efetto ligado a produção

(Tf)

e. o termo

~Tv

= Tv -

TJ,

a variação da tem-

de Rato-X.

Sí:'if",\ÇO

O~ iHBUO'j"'t"'.
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peratura de fusão até a temperatura de evaporação (Tv). A partir destas informações, pode-se determinar a energia necessária para produzir uma cavidade
cujas dimensões sejam pré-defindidas .

.•

D

a = diâmetro do spot no foco
z = profundidade

Figura 3.10: Incidência do feixe de laser no material (alvo).
Definindo a potência da radiação laser P como a variação da energia absorvida pelo material li.EA em função do tempo de exposição li.t;
2

P

= âEA
ât =

p.7r.a
4 .

(c.(li.Tf

+ li.Tv) + Lf + Lv).V

pode-se determinar o valor da velocidade da frente de evaporação V rearranjando a equação anterior:

v=

4.P

p.7r.a2.

(c.(li.Tf

+ li.Tv) + Lf + Lv)

(3.9)

A taxa de ablação A pode ser definida como a velocidade da frente de
evaporação dividida pela duração do pulso

Tp

(como unidade de tempo).

CAPÍTULO

3. A LUBRIFICAÇÃO

EM UM MANCAL TEXTURIZADO

44

V

A=-

Tp

Determinando A para alguns materiais pode-se estimar o perfil e as dimensões da micro-cavidades produzidas no processo de texturização [53].

Capítulo 4

Resultados e discussão
o

processo de lubrificação em mancais radiais pode ser abordado por

uma versão adimensional da equação de Reynolds. A solução desta equação
será determinada pelo algoritmo desenvolvido neste trabalho, o qual a precisão e estabilidade serão analisadas. A partir desta solução determina-se o
efeito que as caracteristicas das micro-cavidades exerce sobre a capacidade
de carga. Desta forma definimos a forma, densidade e dimensões para estas
micro-cavidades, conforme a maximização deste parâmetro e conseqüentemente da eficiência da lubrificação.

4.1

Adimensionalização da equação de Reynolds

A adimensionalização da equação de Reynolds não altera sua solução, em
vista disto, será determinada esta versão a partir da equação de Reynolds
bidimensional (2.7);
ôx'
h. ôy
ô (3h. ôx
ôp) + ôy'
Ô (3
ôp) = 6.J.L.U. ôx
ôh
que representa o escoamento de um fluido entre duas placas deslizantes,
assim como o modelo descrito na seção anterior.
Convém ressaltar que a espessura do filme lubrificante será representada
pela seguinte expressão;
45
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{

ho

+ ho
F(x,y)

quando

(x2

quando

(x2

+ y2) > Ro
+ y2)

fora da cavidade

(4.1)

dentro da cavidade

S; Ro

tal que. ho é a espessura mínima do filme lubrificante. 2.Roé o diâmetro de
abertura da cavidade e F(x,

y)

a função que descreve a forma desta. Ainda.

deve-se salientar que a equação de Reynolds segundo estas condições é uma
EDP elíptica.

Figura 4.1: Duas placas deslizantes. sendo que uma esta texturizada.
Logo. utilizando as seguintes transformações

de variáveis;

(4.2)

obtem-se a equação de Reynolds adimensiona1;

ôX'
ô

DX
( H.3 DX
ÔP) + DY'
Ô ( H.3 DY
DP) = DH

(4.3)

acarretando na seguinte relação entre as pressões;
(4.4)
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sendo que A = 6·k~u.
Contudo, a equação (4.4) justifica a relação linear do campo de pressão
com a viscosidade e velocidade, como foi apresentado na seção anterior, pois,
a partir desta equação pode-se expressar:
p~a.P

Outra relação importante é definida durante a elaboração da equação adimensional;
H(X, Y)

= h(x,

y)

ou seja;
quando (X2

H(X, Y) ~ { ~+ W .:(X, Y) quando

(X2

+ y2) > 1
+ y2)

~

(4.5)

1

Nesta expressão, 'Y= ~ é o parãmetro utilizado para analisar o efeito do
diãmetro

(2.Ro)

dial mínima

da microcavidade no campo de pressão, pois, como a folga ra-

(ho)

é

um valor prenunciado (Cap. 3), a variação deste parãmetro

implica numa variação do diãmetro, afinal, o diãmetro não pode ser alterado diretamente nas simulações realizadas, conforme indica esta abordagem
adimensional.

o fator

w é

acrescentado na expressão anterior para representar o efeito da

profundidade, da microcavidade, na solução da equação e conseqüentemente
na capacidade de carga.
A partir de outra razão adimensional:
(4.6)

pode-se redefinir as condições de contorno

I em termos

deste novo parãmetro

(ç):
P(x, y

= ±ç) = Patm = cte

(4.7)

IA pressão atmosférica foi condicionada como zero para simplificar os cálculos. afinal. qualquer valor constante que ela assumir não modifica o resultado final.
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e também. determinar a densidade superficial S utilizando-o:
S _ 1f.Ro2
- 4.R12

_
-

1f

(2.~)

2

~=~r:

(4.8)

Portanto. este parâmetro (~)será utilizado para analisar o efeito da densidade no campo de pressão e conseqüentemente na capacidade de carga.
Enfim. na tabela a seguir (4.1). apresenta-se um resumo dos parâmetros
adimensionais relacionados com as características da cavidade. ou seja. as
características que estes parâmetros determinam durante as simulações.
Tabela 4.1: Relação dos parâmetros utilizados no algoritmo com as características da microcavidade.
Diâmetro
ParâmetroProfundidade
Densidade
W
Característica
Parâmetro
Forma
F(X,Y)

4.2 A precisão e estabilidade do algoritmo
Como foi enunciado. a solução numérica de uma EDP apresenta uma
precisão e estabilidade devido aos erros computacionais, apresentados anteriormente. Para analisar a precisão de um algoritmo. pode-se contrastar sua
solução numérica com uma solução exata, conhecida na literatura [7J. Então.
na figura 4.2 a solução numérica (1024 pontos) obtida pelo algoritmo apresentado no anexo 6.2, foi confrontada com uma solução exata apresentada na
literatura [7]. Observando tal figura, pode-se afirmar que a solução numérica
apresenta uma precisão bastante razoável. indicando que o nosso algoritmo
é confiável.
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Entretanto. esta solução numérica apresenta uma instabilidade devido aos
erros computacionais. logo. para evitar que esta instabilidade afete a precisão
desta solução. geralmente são utilizadas ferramentas

da estatística,

como

será enunciado a seguir.
A estabilidade de um algoritmo computacional depende de diversos parãmetros devido aos tipos de erros possíveis, como foi apresentado

no segundo

capítulo. Analisando dois erros em especial: computacional e de discretização; pode-se afirmar que a medida que se aumenta o número de pontos em
uma malha diminui-se o erro de discretização, no entanto, isto aumenta o
erro computacional, pois. para cada ponto acrescentado surge também uma
nova equação.
Em vista disto. a medida que se refina a malha deve-se analisar a região
de menor oscilação da solução, a fim de reduzir ao máximo o erro geral (fig.
4.3). Um valor médio calculado a partir dos valores desta região, mais estável,
é definido como o valor mais próximo da solução exata.
Os valores da capacidade de carga que serão apresentados a seguir, foram
determinados pelo valor médio calculado no intervalo, referente ao tamanho
da malha. mais estável.

Desta forma o valor obtido apresenta um desvio

padrão pequeno. estabelecendo assim uma grande confiança no resultado
teórico.
Observando a figura 4.3. nota-se que a solução atinge uma estabilidade a
partir de N = 20 (441 pontos), convergindo para um valor médio. Estabelecemos então. neste caso, que o valor médio da capacidade de carga deve ser
calculado a partir deste tamanho (N=20), definido como o valor mínimo de N.

o valor máximo

de N deve ser escolhido antes que apareça oscilações devido

a erros computacionais,
N

no caso apresentado (fig. 4.3) pode-se afirmar que

= 60 é um valor máximo razoável.
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Figura 4.2: Determinação da capacidade de carga para uma cavidade cônica,
conforme refina-se a malha. Definindo,

\jI

= 1. I = 2.58 e ç = 2,64. como os

parâmetros persentes no algoritmo (Anexo 6.2).

4.3

Análise das alterações no campo de pressão

A determinação

do efeito de micro-cavidades superficiais no campo de

pressão do fluido em um mancal radial, conforme o modelo descrito na seção
anterior, é relevante para compreensão do processo de lubrificação.
Considerando um modelo com duas placas deslizantes sem textura, separadas por um fluido. tem-se que a função F(X, Y) se anula tornando

a

equação de Reynolds na equação de Laplace;

cuja solução numérica. deve ser representada por uma superficie plana, como
mostra a figura 4.3.
Ao se acrescentar uma cavidade cônica na placa inferior (figura 4.1), cuja
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p:I/~~~/
C~;J

Do.:::!

Ü,6

Q,-q

ú,SI

X

P111Ca móvel com

veJocidll

f.1

•••

--.

--. ----+ ----+
................
PlIICa

aW1ca

Figura 4.3: Solução numérica (576 pontos) para um fluido escoando entre
duas placas planas.
a forma é definida pela função:

F(X, Y)

= exp(-2 * (X2 + y2)

(4.9)

A solução numérica da equação de Reynolds, supondo esta configuração.
está representada graficamente na figura 4.4. Vale ressaltar que estas soluções
apresentam
(i,j)

os valores discretos

p;',j

que representam

a pressão num ponto

da malha (domínio da EDP).
Analisando este modelo fisicamente. pode-se deduzir que ocorre uma re-

dução na densidade do fluido quando este se aproxima da cavidade (região
divergente). pois nesta região há um aumento do espaçamento entre as placaso Por outro lado. ocorrerá um acúmulo de matéria na borda oposta da
cavidade (região convergente). proporcionando uma alta densidade (pressão)
nesta região. Este efeito conjunto do canal divergente com o convergente justifica o caráter da distribuição de pressão apresentado na figura 4.4.
Comparando as figuras 4.3 e 4.4. nota-se que a cavidade provoca uma pertubação simétrica no campo de pressão. decrescendo suavemente a medida
que se distancia do ponto de pertubação. como foi prenunciado no capítulo
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2. onde foi afinnado que uma simples pertubação na região n, domínio da
equação elíptica em estudo.

----

••• ~

--.
U

se propagaria suavemente por toda esta região.

./
-----

•
.-----

----..
Codiçio ~
de Sommerfeld

••

••
2.Ro
Keglllo convergente

Keglao LJlvergente

Figura 4.4: Solução numérica (576 pontos) para um fluido escoando entre
duas placas com uma cavidade.
Em ambos os casos, para a detenIÚllação da solução, adota-se a pressão
como zero nas bordas. logo as condições de contorno podem ser definidas
pela expressão:
P(±ç, Y)

= P(X,

±ç)

=O

A (semi) condição de Sommerfeld estabelece que qualquer pressão negativa
deve-se anular, produzindo uma assimetria na ditribuição de pressão, como
ilustra a figura 4.4 [1]. Esta condição é justificada pelo efeito de cavitação
(Anexo 6.1), que estabelece um limite inferior para a pressão; desta forma
evita-se a anulação da capacidade de carga relacionada a cavidade.
Deve-se salientar que esta condição não é a mais adequada2 segundo o
efeito de cavitação, entretanto,

ela favorece os cálculos computacionais

por

2Quando deseja-se uma maior precisão nos resultados fisicos utiliza-se a condição de
Reynolds.

..
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sua simplicidade. evitando erros numéricos sem comprometer consideravelmente o resultado físico do problema.
Portanto, ao se acrescentar micro-cavidades na superfície de duas placas deslizantes. separadas por um fluido. produz-se uma carga (força) adicional neste fluido devido o efeito coletivo destas micro-cavidades no campo
de pressão. Este efeito auxilia o mecanismo de lubrificação por complementar
a capacidade de carga total. evitando o contato (atrito seco) entre as superfícies atritantes.

4.4 As características ideais para as cavidades
A partir dos parâmetros apresentados na tabela 4.1. pode-se determinar as
caracteríticas ideais para as cavidades. definindo um padrão ideal de texturização superficial3• conforme a otlmização capacidade de carga relacionada
a textura (Cap. 3). Durante a determinação destas características.

em cada

simulação, varia-se apenas o parâmetro analisado, mantendo os outros fixos.
A primeira característica a ser determinada é a forma geométrica da cavidade. pois. em seguida. a profundidade e o diâmetro serão determinados utilizando apenas esta forma. Para a determinação da densidade superficial
propõe-se um modelo mais elaborado, analisando-se uma placa texturizada.

4.4.1

A forma e as dimensões da cavidade

Utilizando as equações (4.3) e (4.5) em conjunto com as condições de
contorno (4.7). determina-se a forma e as dimensões da cavidade. por meio
de simulações do modelo proposto anteriormente (Cap. 3).
A Forma
Para variar a forma da cavidade. basta redefinir a função F(X, Y) na
3A forma.

a profundidade. a densidade superficial e o diâmetro da cavidade.
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Cônica

Esférica

Rampa

Figura 4.5: Representação tridimensional das quatro formas estudadas.
equação (4.5), porque esta função representa
rrabela 4.1). A seguir, apresenta-se

este parãmetro da cavidade

os resultados de simulações realizadas

variando-se F(X, Y) (tabela 4.2), com quatro formas diferentes propostas para
a cavidade: esférica, cõnica, semi-parabólica e cilíndrica com rampa, como a
figura 4.5 apresenta.
Conforme os valores apresentados na tabela 4.2, nota-se que a forma mais
eficiente é a cilíndrica com rampa. seguida pela semi parabólica.
Deve-se salientar que, para o cálculo destas capacidades de carga, foram
fixados os seguintes valores para os outros parâmetros do algoritmo: 'Y= 2.5,
W = 1, e = 2.5, indicando as mesmas características

para as microcavidades

com formas diferentes.
Outras simulações para avaliar a forma das cavidades foram realizadas,
alterando os parâmetros que foram anteriormente

fixados; entretanto, a or-

dem apresentada na tabela 4.2 permanece, definindo assim a forma cUíndrica
com rampa como a mais eficiente para a lubrificação.

Analisando os valores na tabela, pode-se concluir que, a capacidade de
carga é maximizada quando a forma proposta apresenta uma variação (queda)
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Tabela 4.2: Valores médios da capacidade de carga, para as quatro formas
propostas, com seus respectivos desvios padrões.

w.vlX2
111 t.(X2
* F(X,
w.exp(-2.yI(X2
+0,0103
y2))
0,0326
0,0065
Capacidade
de
± O,0002
0,1016
±y2
0,0025
t.(1X)
0,0953
+Y)_2X
-±Carga4(WT)
3)
0,0028

Forma

rica

abrupta no principio da cavidade5, definindo desta forma, que o mesmo volume do fluido lubrificante é utilizado de uma maneira mais eficiente, na produção da capacidade de carga auxiliar, por este tipo de cavidade, acarretando
assim em uma capacidade de carga maior.
Enfim, analisando o campo de pressão (fig. 4.6) de dois casos específicos: semi-parabólica e esférica, pode-se compreender a maior eficiência do
primeiro caso, visto que o campo de pressão do fluido sobre a região de uma
cavidade semi-parabólica é totalmente positivo. Isto indica que o campo de
pressão no fluido não é afetado pela abertura da cavidade, ou seja, esta cavidade atua como um mini canal convergente.
A Profundidade

o parãmetro

111

determina a profundidade da cavidade (Tabela 4.1), variando-

se este valor têm-se uma variação da profundidade, afinal ele representa a
amplitude da função F(X, Y), definindo assim esta característica.
Os valores médios da capacidade de carga obtidos por meio de simulações
computacionais, variando-se o valor do parãmetro

111,

estão apresentados na

figura 4.7. Para obtenção destes valores foi utilizado uma cavidade cilindríca
com rampa, cuja forma é definida por: F(X, Y) = ~.(1- X). Ainda, define-se
50 princípio da cavidade equavale a região de baixa densidade. apresentada na figura 4.5
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Esférica

Parabólica

/2
1
o

y

-1

-2

(b)

(a)

Figura 4.6:

Comparaçao

entre campo de pressão

de cavidades

semi

parabólica (a) e esférica (b).
que, = 1 e ç = 2,8.
Analisando a figura 4.7. nota-se que a capacidade de carga máxima ocorre
para W ~ assumindo valores de 0,8 até 1,5, ou seja, a profundiade ideal está
em torno de uma ou duas vezes o valor do raio Ro da cavidade, devido a
adimensionalização6 da equação de Reynolds, que estabelece que Ro

= 1.

o Diâmetro
Antes de determinar esta característica, convém ressaltar que o diãmetro
da cavidade foi fixado pela adimensionalização da equação de Reynolds. logo,
obseIVando a equação (4.5), nota-se que o raio Ro
da cavidade é uma constante no algoritmo.

= 1, ou

Entretanto,

seja, o diãmetro

pode-se utilizar o

parãmetro 'Y= -re para determinar o diãmetro da cavidade, pois a folga radial
minima

ho

(espessura do filme) normalmente

60s valores apresentados

j,JIII

é pré-definida (conhecida) no

na figura 4.14 são adirnensionais. tendo como padrão

Ro

= 1.
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Figura 4.7: Variação do fator w que representa a profundidade da cavidade.
projeto de um manca! (Cap. 3).
Plotando os valores da capacidade de carga simulados versus este parãmetro,
obtém-se um valor máximo para a capacidade de carga, definindo assim o
valor ideal para 'Ye conseqüentemente

definindo um valor para Ro, visto que

se conhece o valor de ho. Para realização das simulações, utilizou-se uma
cavidade cuja forma é a cilíndrtca com rampa, sendo que w

= 1 e ~ = 2.

Analisando a figura 4.8 observa-se que um valor máximo para este parãmetro
ocorre na região de 0,5 até 1,5, indicando a melhor condição de lubrtficação.
Logo. pode-se afirmar que, caso ho ~ 10 pm o valor do raio será Ro ~ 5 - 15 pm.
O diãmetro logicamente é o dobro deste raio. Em vista disto, defindo o valor
de ho conseqüentemente

define-se as dimensões da cavidade.

A partir destes resultados. em conjunto com o (menor) valor definido para
a rugosidade na tabela 3.1 (manca! radial), pode-se propor que;

instituido pelo regime de lubrtficação hidrodinãmico. Este condição acarreta

/

"

,

W

0.60

"...
•....

0.50

/
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Figura 4.8: Determinação do Diâmetro Ideal
na seguinte definição;
Ro

ressaltando

> 3p,m

que este valor é específico para rugosidade sugerida na tabela

3.1. caso este valor seja alterado, novos valores para Roe ho serão definidos
conseqüentemente.

4.4.2

A densidade superficial das cavidades em uma placa

A determinação da densidade superficial das cavidades será determinada
considerando um placa texturizada, porque a capacidade de carga de uma
única célula não é suficiente pra avaliar este parâmetro. como será demonstrado a seguir.
A determinação da capacidade de carga para um placa.
Considerando

um placa texturlzada,

cujo o campo de pressão de cada

célula imaginária possa ser considerado independente, pode-se determinar a

'J.

,

,.,

111

't'."",
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capacidade de carga desta placa, multiplicando o número de células imaginárias N pela capacidade de carga de uma única célula, sendo que N é
definido por;
L2

N

(4.10)

= 4.R12

de acordo coma figura 4.9.
A partir da solução numérica
a capacidade de carga

(Wa)

(Pi,j)

da equação de Reynolds, determina-se

definida pelo somatório (2.15);
N
Wa

=

N

L L Pi,j./).x./).y
i=O j=O

representando uma única célula (seção 4.1).
Placa
Célula

Figura 4.9: Placa texturizada com comprimento L e, ao lado, uma célula
imaginária.
A capacidade de carga da placa devido a textura Wr (Cap. 3) é definida
pela soma da capacidade de carga de todas as células imaginárias,
seja;

Wa,

ou

N

Wr=LWa
a=l

logo, a condição de independência das células imaginárias implica que:

l4.11)

IFSC-USP

Si:-~\"i~O

O.: 845L'07"'~?

INFORMACAC

CAPÍTULO

60

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

utilizando a expressão para o número de células.
O fator dentro do parêntese na equação (4.11) pode ser convertido em
outras constantes,

como a densidade superficial (8), utilizando a equação

(4.8);

4.R12

= 7r .Ro2
8

acarretando desta forma na seguinte definição para a capacidade de carga:
(4.12)

Portanto, em geral, um valor máximo para o somatório (2.15) multiplicado pela densidade superficial 8, indica a melhor condição de lubrificação,
em função deste parãmetro

(ç-),

definindo assim a densidade superficial mais

eficiente.
Determinado a densidade superficial mais eficiente.
Na equação (4.8) apresenta-se o parãmetro

ç-,

relacionado a densidade su-

perficial das micro-cavidades;

contudo, ele representa a separação entre duas cavidades, logo reduzindo
seu valor aumenta-se a densidade superficial, pois isto implica no aumento
do número de cavidades na superfície de uma placa, conforme a figura 4.10
ilustra.
Portanto, pode-se definir que uma variação em ç- pode ser iterpretada como
uma variação em Rl' ou seja, uma variação na distãncia entre as cavidades.
Analisando a figura 4.11, nota-se que a capacidade de carpa atinge um
valor máximo próximo a 8% e, ainda, pode-se notar também que a medida que

,I
j

S aumenta a curva decresce lentamente, indicando que densidades maiores
que 8% podem ser utilizadas, entretanto, estes valores não apresentam variação significativa na capacidade de carga. Devemos ficar atentos ao limite de

\

l
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I
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Densidade alta

Densidade baixa

Figura 4.10: Alterando ç varia-se a densidade superficial de cavidades S devido ao aumento do número de cavidades (N).
fratura do material. desta forma sugere-se que seja utilizado densidades mais
baixas.
Os valores apresentados

nesta figura foram obtidos utilizando-se uma

cavidade cuja forma é a cilíndrica com rampa.

A partir destes resultados

define-se que a densidade superficial mais eficiente esta em torno de 8-10%.
implicando que ç ~ 3, em vista disto. têm-se a seguinte relação para RI:

Deve-se salientar que, a densidade superficial foi avaliada pra outras formas de microcavidade, logo, o valor para a densidade (mais eficiente) utilizando uma cavidade cônica é maior que para uma cavidade cilíndrica com
rampa. corroborando assim com a discussão anterior. visto que. a cavidade
cilíndrica é mais eficiente que a cônica. Em vista disto. necessita-se de um
número menor destas cavidades mais eficientes para produzir o mesmo efeito
que aquelas menos eficientes.
A cavidade cônica apresenta. de acordo com a literatura [13], um valor
eficiente para densidade próximo a 15-20% da área total, contra 8-10% da
cilíndrica com rampa.
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Figura 4.11: Relação da capacidade de carga com a densidade superficial.
Utilizando uma cavidade cilíndrica com rampa ( \.li = 1,5 e
L

'Y

= 1,5) e fazendo

= Ro..jn.
Resumindo:
Utilizando os resultados obtidos anteriormente. pode-se contruir uma tabela

para ilustrar a variação linear dos parãmetros. mostrando que. basta determinar espessura mínima do filme lubrificante ho. para que os outros parãmetros
sejam definidos.
A espessura mínima é determinada pelo número de Sommerfeld. apresentado no terceiro capítulo. que depende de parãmetros definidos pelo projetista
do manca!.

Na tabela a seguir apresenta -se alguns valores supostos para

estes parãmetros. supondo as relações entre os parãmetros:
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ho

=

5 * Ra

ho

=

0,8 * Ro

ho

=

2,4* Ri

ho

=

0,8

*

W

Todas estas relações são justificadas pelos resultados apresentados.

ex-

ceto a primeira. que foi sugerida de modo a estabelecer o regime hidrodinãmico.
Tabela 4.3: Os parãmetros de texturas para um dado hoou uma dada rugosidade Ra.

0,01

10.04
40,04
40,05
2
120
40
50
50.12
40
0.4
1.2
0.4
0,5

1
10
0,1

Por fim. vale ressaltar que. o valor de

ho é

definido pelos parãmetros opera-

cionais relacionados ao número de Sommerfeld, portanto. pode-se alterá-Ios
determinando uma espessura que institua o regime hidrodinãmico e expresse
o efeito da texturização na lubrificação.

Capítulo 5

Conclusões
Este trabalho, sobre tribologia, é pioneiro no grupo de crescimento de
cristais e materiais cerâmicas. O trabalho realizou essencialmente simulações

numéricas do fluido em um mancal radial com a superfície texturizada, sob
regime de lubrificação hidrodinãmica.

Estas simulações foram realizadas a

partir da equação de Reynolds.
Analisando os resultados destas simulações, pode-se afirmar que as microcavidades atuam como micro-mancais sobre o fluido, auxiliando desta maneira
a lubrificação do mancal. Logo, isto justifica a utilização da texturização para
a otimização da eficiência da lubrificação.
A partir da solução da equação de Reynolds, definiu-se as características
das microcavidades que maximizão a capacidade de carga, ou a espessura
mínima do fluido, com o intuito de determinar um padrão de texturização
superficial ótimo.
Conforme os resultados apresentados pode-se afirmar que as formas geométricas mais eficientes para as microcavidades são aquelas que ocorre uma
variação (queda) abrupta no inÍCio da cavidade. Então, utilizando a forma
cilíndrica com rampa, definimos os outros parãmetros das cavidades.

Analisando a maximização da capacidade de carga adimensional, para o
modelo de uma célula unitária, podemos concluir que seu valor ótimo seria
64
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aproximadamente ao do raio de abertura da cavidade.
O raio de abertura Ro, por sua vez, é definido segundo sua relação com a
espessura mínima

ho

do filme lubrificante, pré-determinada

Sommerfeld. A relação é definida pela constante

"t.

pelo numéro de

definida anteriormente.

Sabe-se que a maximização desta constante indica que o valor do raio deve
ser aproximadamente 80% do valor da espessura mínima.
Enfim, a densidade superficial é definida pelo parãmetro ç, que relaciona
a distãncia entre duas cavidades RI com o raio de abertura destas. O valor
ótimo para ç está por volta de 2,8 até 3,2, indicando uma densidade superficial de 8 % até 10 % para a textura.
Em vista dos argumentos apresentados.

pode-se concluir que uma vez

definida a espessura mínima do mancal, determina-se as características da
cavidade, produzida na texturização superficial a laser. que propicia a melhor condição de lubrificação para este elemento de máquina.

Sendo assim

definido o padrão ideal de texturização.
·1

Capítulo 6

Anexos
6.1 Cavitação
A cavitação é um agente de as simetrias no campo de pressão, pois, devido
a este fenômeno, um limite inferior aos valores das pressôes é introduzido,
como será apresentado posteriormente.
Observando um diagrama de fases (P x T) de uma substância (qualquer),
nota-se que, para uma temperatura fixa, abaixo de uma certa pressão Po, a
substãncia se encontrará na fase gasosa. Esta pressão é denominada como a
pressão de vapor desta substância.
Um fluido qualquer, que se encontra na fase líquida, durante o escoamento
pode sofrer variaçôes externas que provocarão uma redução de pressão em
certos pontos.

Se a pressão atingir o valor da pressão de vapor surgirão

bolhas de vapor dentro deste fluido. Este fenômeno de formação de bolhas
em um líquido devido a redução da pressão é denominado como cavitação.
Para ilustrar melhor este fenômeno, pode-se apresentar algumas situações
em que ocorrerá a cavitação. A partir da equação de Bernoul1;

2=
pv2

P+

cte

pode-se afirmar que um aumento na velocidade implica numa redução da
66
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pressão. daí então. conforme se reduz a pressão inicia-se o fenõmeno da cavitação. Em outras palavras. o aumento da velocidade pode causar cavitação
em um fluido (e turbulência).
A partir da equação;

6.P

= {36.p
p

que apresenta a relação da variação da pressão com a densidade. pode ser
apresentada

uma outra situação que ocorrerá cavitação.

Analisando esta

equação. pode-se afirmar que a redução da densidade. em algum ponto do
fluido. acarretará

numa redução da pressão, neste ponto.

Portanto, uma

redução de densidade provocará cavitação em um fluido, devido a redução da
pressão [40. 41].

6.2 Elementos de computação
Apresenta-se o algoritmo desenvolvido neste trabalho, utilizando alguns
comandos do software Maple. para resolução de EDPs, então, a seguir definese os comandos fundamentais deste software.

6.2.1

Os comandos do software Maple1

Atualmente existe diversos softwares (Maple, Matlab, Mathematica, etc)
especializados em cálculos numéricos.

O software Maple é freqüentemente

utilizado para resolver equações diferenciais. ele utiliza comandos de alto
nível que otimizam o algoritmo. evitando erros computacionais e. conseqüentemente. aumentando a precisão da solução.
O comando utilizado pelo maple para resolver EDPs: pdsolve, é muito
versátil e pode ser utilizado em diversos problemas. porém. ele apresenta
algumas limitações:
1

Utilizei a versão 9.5 deste software

I

II
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I. Não é capaz de resolver uma EDP de maneira analítica obedecendo as
condições de contorno.
2. Não é capaz de resolver uma EDP elíptica de maneira numérica.
Para contornar estas limitações foi desenvolvido um algoritmo utilizandose o MDF. Este algoritmo inicia-se com a declaração da expressão analítica
que representa a EDP. em seguida. apresenta-se a declaração das expressões
numéricas dos termos contidos na EDP, como as aproximações para as derivadas
parciais definidas anteriormente [14, 15, 16].
>

edp:=(Expressão analítica que representa a EDP):

>

X:=(Expressão numérica que representa algum elemento da

EDP);
A seguir. estas expressões são associadas pelo comando eval, produzindo
um sistema de equações. A sintaxe deste comando (eval) pode ser apresentada da seguinte forma:
>

eq[i.j]:= '·eval(edp.{termo analítico = termo numérico respec-

tivo})":

o comando

eval, apresentado acima, converte os termos analíticos con-

tidos na expressão da EDP em seus respectivos representantes

numéricos,

transformando uma EDP num sistema de equações.
O Maple possui o comando .fsolve para resolver sistemas de equações. este
comando baseia-se essencialmente no método de eliminação de Gauss. sendo
ainda incrementado por outros métodos para evitar as flutuações geradas
pelos erros computacionais.

como é apresentado no 'help' do software2. A

sintaxe deste comando pode ser apresentada da seguinte forma:
2Maple - Help - Introduction
- Solve - Linear

- Contents - Mathematics

- Factortzation

and Solving Equations

>
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sol;=

'Jsolve

({eq(i,j]),{.r;})":

Neste comando eq[i,jJ representa o sistema de equações a ser resolvido,
são as variáveis incógnitas. A lista destes valores

(Xi

{Xi}

= número) representa a

solução numérica da EDP. A partir destes valores deve-se escolher a maneira
mais adequada de apresentá-Ias, caso se utilize a forma gráfica devemos usar
o comando plot3d para gerar a superfície que representa a solução da EDP,
na figura 6.1 foi contrastado a solução exata da EDP de Laplace com sua
respectiva solução numérica[5, 15J

(a)

Figura 6.1: Comparação da solução analítica (a) e numérica (b) da solução da
equação de Laplace.

6.2.2
>

O algoritmo utilizado

restart;

> Digits:=15:
>

gamma:=1.5:

>

psi:= 0.8:
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> xi:= 2.8:
> F(x,y):=sqrt(l-xJ\2-yJ\2):
> H(x,y):=pieeewise((xJ\2+yJ\2» 1, gamma, (xJ\2+yJ\2)=<l, gamma+F(x,y) ):
> N:=60:
> k:=(2*xi)/N:
> bel:= P(-xi,y)=O, P(xi,y)=O:
> be2:= P(x,-xi)=O,P(x,xi)=O:
> X :=i-> -xi+i*k:
'X'(i]=X(i):
> Y :=j-> -xi+j*k:
'Y'Ul=YU):
> Px:=i->(P(i+ l,j]-P(i-l,j))/(2*k):
> Py:=j->(P(i,j+ 1]-P[i,j-l))/(2*k):
> Pxx :=i->(P(i+ l,j]-2*P[i,j]+P(i-l,j))/kJ\2:
> Pyy :=j->(P[i,j+ 1]-2*P[i,j]+P(i,j-l))/kJ\2:
> edl :=diff(H(x,y) J\3*diff(P(x,y),x),x)+ diff(H(x,y)J\3*diff(P(x,y),y),y) = diff(H(x,y),x):
> for i from O to N do
for j from O to N do
eq[i,j] :=eval(edI, {x=X(i),y=YU),diff(P(x,y),x)=Px(i),diff(P(x,y) ,y)=PyU),
diff(P(x,y),x$2)=Pxx(i),diff(P(x,y),y$2)=Pyyij)}) od od;
> for i from O to N do
PU,O]:=rhs(be2[1)):
P[i,N]:=rhs(be2[2)) od:
> for j from 1 to N-l do
P[O,j]:=rhs(be l[ 1)):
P[N,j]:=rhs(be1[2)) od:
>fs:=fsolve({seq(seq(eq[i,j],i=l ..N-l),j= I ..N-l)},{seq(seq(P[i,j],i=l ..N-l),j=I ..NI)}):

Il
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I
,

> ft:=eval(seq(seq([X(i) ,Y(j) ,P[i,j]] ,i=O..N),j=O ..N) ,fs):
> M:=Matrix([ft]):
> Lc:=O

> A:=k"2:
> for n froro 1 to ((N+ 1)"2) do
> if M[n,3]>O then Lc := Lc + M[n,3] fi od:
> Lc: = Lc*A;

Ij
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