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RESUMO 

 FARIAS, João Guilherme. Análise de desgaste de um pistão de bomba de 
injeção a diesel combinando ensaio experimental e simulação por elementos 
finitos. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Mecânica e de Materiais, Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, Curitiba. 

 A maneira mais usual de estudar desgaste de componentes mecânicos e avaliar 

os parâmetros que o afetam é através de ensaios experimentais. Adicionalmente, 

estudos utilizando simulações numéricas com o Método dos Elementos Finitos em 

conjunto com modelos matemáticos têm ajudado a entender alguns princípios físicos, 

bem como estimar os efeitos do desgaste. Dentro desse contexto está inserida a 

presente dissertação, cujo objetivo é estudar o comportamento tribológico do sistema 

pistão-corpo de uma bomba de injeção a diesel através de ensaios experimentais e 

simulações numéricas. Um dispositivo é desenvolvido e construído para a realização 

dos ensaios experimentais por deslizamento em um tribômetro. Os ensaios são 

realizados a seco, com variações de forças normais e distâncias deslizadas. Os 

resultados obtidos são integrados a um modelo numérico através de uma sub-rotina 

que aplica o desgaste ao longo da simulação. O modelo numérico é desenvolvido 

através do método dos elementos finitos com o intuito de representar os experimentos 

e reproduzir o desgaste na superfície do pistão. Os resultados experimentais mostram 

diferentes comportamentos e mecanismos de desgaste atuantes. No início dos 

ensaios, o comportamento é estável, como menor taxa de desgaste e mecanismos 

com predominância de deformação plástica. No final desse período, aumenta-se o 

número de partículas de desgaste na interface e aderidas na superfície oposta, 

gerando abrasão, aumentando a taxa de desgaste, até o rompimento total do 

revestimento de nitreto de titânio do pistão. A sub-rotina aplica o desgaste com boa 

concordância com os experimentos. Com os resultados do modelo numérico é 

possível avaliar o comportamento dos componentes, levando-se em consideração a 

evolução do desgaste no pistão, além de estimar o coeficiente de desgaste para o par 

de contato avaliado. 

Palavras-chave: desgaste, pistão, bomba de injeção a diesel, ensaio tribológico, 

simulação numérica, método dos elementos finitos. 
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ABSTRACT 

 FARIAS, João Guilherme. Wear analysis of a plunger of diesel injection pump 
combining experimental test and finite element simulation. 2016. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 

e de Materiais, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba. 

 The most common way to study wear of mechanical components and evaluate 

the parameters that affect it is through experimental tests. In addition, studies using 

numerical simulations with the Finite Element Method in combination with 

mathematical models have helped to understand some physical principles, as well to 

estimate the effects of wear. Within this context it is inserted this thesis, which goal is 

to study the tribological behavior of the plunger-pump body of a diesel injection system 

through experimental tests and numerical simulations. A device is developed and built 

for experimental sliding tests on a tribometer. Dry tests are performed with variation of 

normal forces and sliding distances. Results are integrated with a numerical model 

through a sub-routine that applies the wear along the simulation. The numerical model 

is developed by finite element method in order to represent the experimental tests and 

reproduce the wear in the plunger surface. The experimental results show different 

wear behaviors and mechanisms. In the beginning of the tests, the behavior is stable, 

with smaller wear rate and mechanisms with predominance of plastic deformation. At 

the end of this period, the number of wear particles in the interface and attached to the 

opposing surface is increased, generating abrasion, increasing the wear rate, up to the 

total break of the plunger titanium-nitride coating. The sub-routine applies the wear 

with good agreement with experimental tests. With the results of the numerical model, 

it is possible to evaluate the components behavior, taking into account the wear 

evolution in the plunger, besides estimating the wear coefficient for the evaluated 

contact pair. 

 

 

Keywords: wear, plunger, diesel injection pump, tribological experimental test, 

numerical simulation, finite element method. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contexto 

 O desgaste é uma das principais causas de perda de material e queda de 

desempenho de componentes mecânicos que estão em contato e com movimento 

relativo durante seu funcionamento. Nesse fenômeno, o atrito é a principal causa do 

desgaste e dissipação de energia, enquanto que a lubrificação é uma maneira efetiva 

de controlar o desgaste e reduzir o atrito (STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005). 

 Durante a progressão do desgaste e ao longo da vida dos componentes ocorrem 

mudanças nos elementos do tribossistema, fazendo com que os componentes 

possam sofrer desgaste com mecanismos diferentes durante seu ciclo de vida. Por 

isso, conhecer os mecanismos e os tipos de desgaste é fundamental para se projetar 

um componente mecânico (BHUSHAN, 2000). 

 A maneira mais usual de avaliar o desgaste é através de ensaios experimentais, 

medindo a perda de massa e/ou as modificações na geometria das superfícies em 

contato. Muitas técnicas são utilizadas, desde ensaios mais simples, como por 

exemplo: ensaios pino-disco ou esfera-disco utilizando amostras dos materiais 

envolvidos, até ensaios mais complexos, que utilizam os próprios componentes ou o 

sistema completo em laboratórios, ou até mesmo em uma aplicação diretamente em 

campo. O motivo da utilização de diferentes técnicas é a grande variedade de 

tribossistemas que ocorrem na prática. Os resultados obtidos em ensaios 

experimentais em laboratório só podem ser transportados para um caso prático se os 

parâmetros mais importantes do tribossistema forem comparáveis entre o ensaio e a 

prática (ZUM-GAHR, 1987). Dessa maneira, é necessário, para uma dada aplicação, 

um estudo aprofundado dos seus mecanismos e das condições de operação, a fim de 

poder representá-la através de ensaios em laboratório. Adicionalmente aos ensaios 

experimentais, estudos utilizando simulações numéricas com o Método dos 

Elementos Finitos (MEF) têm ajudado a entender alguns princípios físicos, bem como 

estimar o desgaste. Entretanto, ainda não existe um método padrão para incluir o 

desgaste em uma análise de elementos finitos. A lei de Archard, que prevê a 

quantidade desgastada por unidade de força normal e distância de deslizamento é um 

dos mais populares modelos de desgaste. Dentre os trabalhos pesquisados, o modelo 
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de Archard é o mais utilizado em conjunto com análises numéricas, onde, 

gradativamente, simula-se a remoção do material desgastado através de algum 

procedimento numérico que atualize a geometria a cada incremento do cálculo, 

baseado nos resultados obtidos experimentalmente e do próprio modelo numérico. 

Esse tipo de simulação é complexa e exige bastante tempo computacional, 

normalmente sendo necessário aplicar métodos para redução desse tempo. 

Muitos componentes de sistemas de injeção a diesel, tais como válvulas, 

pistões e anéis, são lubrificados com o próprio óleo diesel e sujeitos a movimentos de 

deslizamento. Como consequência da baixa viscosidade do óleo diesel, essas regiões 

de contato podem operar em um regime de lubrificação misto ou limítrofe, ou até 

mesmo a seco, em alguma condição severa da aplicação, causando desgaste que 

modifica a geometria das superfícies em contato. Devido à alta pressão de injeção, 

pequenas variações nas geometrias dos componentes, da ordem de poucos 

micrometros, podem afetar as forças hidráulicas, aumentar os vazamentos e causar 

vibrações. Isso pode influenciar a função do componente e, até mesmo, a falha do 

sistema de injeção (BARUNOVIC et al., 2012). Alguns desses componentes, em 

condições severas ou fora de suas aplicações normais de funcionamento, podem 

perder a lubrificação entre as superfícies em contato, causando desgastes, não 

observados em condições normais de aplicação, ou acentuando os desgastes já 

existentes. 

 No caso de uma bomba de injeção a diesel, objeto desta dissertação de 

mestrado, a superfície do pistão, em contato com o corpo da bomba, está sujeita ao 

desgaste durante os ciclos de operação. Inclusive, sob condições severas de 

operação, pode sofrer travamento e danificar o sistema de injeção e outros 

componentes do motor, daí a importância de se conhecer as condições de operação 

e as características tribológicas desse tribossistema. 

 

1.2 Objetivo 

Dentro do contexto apresentado na Seção 1.1, o objetivo desta dissertação é 

estudar o comportamento tribológico do sistema pistão-corpo de um tipo de bomba de 

injeção a diesel através de ensaios experimentais em combinação com simulações 
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numéricas por elementos finitos. Os próprios pistões, fabricados de aço ferramenta 

AISI M50, com revestimento de nitreto de titânio (TiN), e os corpos das bombas, 

fabricados de aço SAE 4144, nitretados, são submetidos a ensaios experimentais em 

um tribômetro, com o intuito de avaliar os mecanismos de desgaste e medir os 

principais fatores de desgaste. Os dados obtidos experimentalmente são acoplados 

com análises de elementos finitos para desenvolver um modelo numérico capaz de 

gerar o perfil de desgaste através de um método iterativo que simule a remoção de 

material da superfície do pistão, além de calcular o coeficiente de desgaste. 

 

1.3 Organização do texto 

O restante do texto da dissertação é organizado na forma descrita a seguir. No 

Capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica sobre os mecanismos e modelos 

matemáticos de desgaste necessários para o desenvolvimento desta dissertação, 

além de uma breve revisão sobre a resistência ao desgaste de revestimentos de TiN. 

O Capítulo 3 descreve a metodologia empregada no desenvolvimento da dissertação, 

iniciando-se com simulações numéricas da bomba de injeção a diesel, seguido pelos 

ensaios experimentais, o modelo numérico de desgaste e pôr fim a combinação entre 

eles. No Capítulo 4 são apresentados os resultados e no Capítulo 5 as conclusões e 

sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Neste capítulo é apresentada uma breve descrição do funcionamento da bomba 

de injeção a diesel, bem como definições e conceitos fundamentais sobre tribologia e 

os mecanismos e modelos matemáticos de desgaste utilizados na dissertação. Além 

disso, uma breve revisão sobre a resistência ao desgaste de revestimentos de nitreto 

de titânio (TiN) é realizada. 

 

2.1 Visão geral da bomba de injeção a diesel 

 A Figura 1 mostra esquematicamente a montagem de uma bomba de injeção a 

diesel, similar àquela estudada na presente dissertação. A bomba (1), é instalada no 

bloco do motor (2), uma em cada cilindro, e operada diretamente pelo came do eixo 

de comandos (3) através do tucho do rolete (4). Juntamente com a bomba injetora, 

são instalados o bico injetor (5) e o tubo de alta pressão (6), que transporta o diesel 

em alta pressão da bomba para o bico. Uma válvula eletromagnética (7) faz parte 

desta bomba injetora. Quando ela está desenergizada, a válvula (8) fica aberta e o 

combustível passa para a câmara de alta pressão (9) da bomba. A energização da 

válvula fecha a passagem de combustível enquanto o pistão (10) se move do ponto 

morto inferior para o superior, fazendo com que o diesel seja pressurizado na câmara 

de pressão, no tubo de alta pressão e no bico injetor. Quando a pressão excede a 

pressão de abertura do bico injetor, o diesel é injetado na câmara de combustão do 

motor (BOSCH©, 2007). 
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Figura 1 – Representação esquemática da montagem da bomba de injeção a diesel no motor. 
Fonte: Adaptado de Bosch©, 2007. 

 

2.2 Generalidades sobre tribologia e desgaste 

 Tribologia é definida como a ciência e tecnologia da interação entre superfícies 

com movimento relativo e as ações relacionadas a mesma (ZUM-GAHR, 1987) e tem 

como objetivo estudar o desgaste, o atrito e a lubrificação entre as superfícies 

(STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005). 

 O atrito e o desgaste não são propriedades intrínsecas de materiais, mas são 

características do sistema, denominado de tribossistema, o qual é composto por 

corpo, contra corpo, interface e ambiente, conforme esquematizado na Figura 2 (ZUM-

GAHR, 1987). 
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Figura 2 – Representação esquemática dos elementos de um tribossistema. 
Fonte: Adaptado de Zum-Gahr, 1987. 

 

 Os mecanismos de desgaste descrevem a interação energética e material entre 

os elementos do tribossistema. Dependendo dos parâmetros de um tribossistema, 

diferentes mecanismos podem ocorrer. Existe um número muito grande de termos e 

classificações utilizados por diversos autores para descreve-los. Porém, eles podem 

ser agrupados com relação ao mecanismo básico em quatro categorias principais: 

adesão, abrasão, reações tribo-químicas e fadiga superficial, conforme representado 

na Figura 3 (ZUM-GAHR, 1987). 

 

 
Figura 3 – Descrição esquemática dos quatro principais mecanismos de desgaste. 

Fonte: Adaptado de Zum-Gahr, 1987. 
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 Além dessa divisão, também pode ser utilizado o tipo de movimento relativo entre 

os corpos. A Figura 4 mostra esquematicamente diferentes tipos de movimento entre 

os corpos do sistema, permitindo classificar o desgaste como: desgaste por 

deslizamento, por rolamento, oscilatório, por impacto e erosivo (ZUM-GAHR, 1987). 

 

 
Figura 4 – Descrição esquemática dos tipos de movimento relativo entre os corpos e 

correspondentes tipos de desgaste de um tribossistema. 
Fonte: Adaptado de Zum-Gahr, 1987. 

 

 Devido ao comportamento do tribossistema aqui estudado (pistão-corpo de 

bomba injetora), foi realizada uma revisão mais detalhada de desgastes adesivo e 

abrasivo por deslizamento, exposta nas próximas Seções. 

 

2.3 Desgaste adesivo 

 Desgaste adesivo pode ocorrer quando superfícies deslizam uma contra a outra. 

A alta pressão entre as asperezas em contato resulta em deformação plástica, adesão 

e, consequentemente, formação de junções locais. O movimento relativo entre as 

superfícies causa a ruptura dessas junções e, frequentemente, a transferência de 

material de uma superfície para outra. A tendência de formação de junções de adesão 

depende das propriedades físicas e químicas dos materiais em contato, do modo e 

valores do carregamento e das propriedades das superfícies em contato, tais como 

contaminação e rugosidade. A Figura 5 mostra diferentes possibilidades de ruptura 

destas junções, que pode ocorrer somente no material A, se ele tiver menor resistência 

que o material B (Figura 5(b)), com mais intensidade no material A, mas também no 

material B com maior resistência (Figura 5(c)), ou em uma mesma intensidade em 
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ambos os materiais, se apresentarem resistências similares (Figura 5(d)) (ZUM-

GAHR, 1987). 

 

Figura 5 – Esquema da ruptura das junções em desgaste adesivo. 
Fonte: Zum-Gahr, 1987. 

 

 Muitas hipóteses sobre os modos de desgaste por deformação plástica têm sido 

propostas na literatura. A Figura 6 mostra um exemplo no qual ocorrem sucessivos 

mecanismos de cisalhamento (planos AC e DE) e formações de trincas (AD) até a 

partícula ser arrancada da aspereza deformada e, dependendo das condições, ser 

aderida na superfície do outro material ou ser removida como partícula de desgaste 

(HUTCHINGS, 1992). 

 

 

Figura 6 – Diagrama ilustrando uma maneira de arrancamento de material de asperezas por 
deformação plástica. 

Fonte: Hutchings, 1992. 
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 As propriedades dos materiais têm forte influência na deformação das asperezas 

e na severidade do desgaste adesivo. Materiais frágeis tendem a apresentar 

superfícies fraturadas com pouca deformação e produzir poucas partículas de 

desgaste, comparado a sistemas tribológicos de materiais dúcteis. A Figura 7 mostra 

esquematicamente essa diferença de comportamento (STACHOWIAK e 

BATCHELOR, 2005). 

 

 

Figura 7 – Modelo alternativo de deformação de aspereza. 
Fonte: Adaptado de Stachowiak e Batchelor, 2005. 

 

 Outro modo de desgaste sugere que uma partícula arrancada de uma aspereza 

adere à superfície oposta, formando uma nova aspereza na superfície. Devido ao 

deslizamento, novas partículas são geradas formando aglomerados até serem 

arrancados como partícula de desgaste, conforme demonstrado na Figura 8. As 

partículas desgastadas podem ter forma arredondada (Figura 8(f)) ou sofrerem mais 

deformações plásticas e terem a forma achatada e alongada na direção do 

deslizamento (Figura 8(i)). Em regime de desgaste severo, os metais apresentam 

camadas superficiais com bastante deformação. Em regiões mais profundas da sub-

superfície o material base não se deforma, ocorrendo aumento de deformação 
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cisalhante na direção do movimento na superfície. Ocorrem então reorientação e 

refino de grãos, bem como possíveis mudanças de estrutura na região próxima à 

superfície e presença de materiais transferidos da contra-peça e de óxidos. Devido a 

isso, a superfície apresenta uma estrutura lamelar que, em consequência da alta 

deformação e à tendência de cisalhamento localizado, sofre fratura e propagação de 

trincas paralelas às lamelas resultando em partículas de desgaste (HUTCHINGS, 

1992). 

 

 

Figura 8 – Diagrama ilustrativo da formação de partículas de desgaste achatadas e alongadas. 
Fonte: Adaptado de Hutchings, 1992. 

 

 A oxidação da superfície de metais pode diminuir a adesão para níveis 

aceitáveis, pois suprime os mecanismos de deformação plástica mencionados acima, 

pela redução da resistência ao cisalhamento da interface. Quase todos os metais, 

quando expostos ao ar, formam muito rapidamente um filme de óxido, mesmo em 

baixas temperaturas, e a taxa na qual ocorre a oxidação é limitada somente pela fonte 

de oxigênio até a espessura crítica do filme ser alcançada. Esse filme é muito fino, 
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transparente e muda radicalmente as propriedades da superfície do metal. A Figura 9 

mostra esquematicamente como ocorre o processo de oxidação da superfície. 

Inicialmente o contato é estabelecido entre a área real de contato das superfícies e a 

nucleação dos óxidos acontece nas asperezas em contato. Platôs de óxidos são 

formados devido ao carregamento externo e ao aquecimento pelo atrito (Figura 9(a)). 

Esses platôs crescem até uma espessura crítica e se projetam acima da superfície 

(Figura 9(b) e (c)). Após atingir o limite de carregamento, esses platôs são removidos 

como partículas de desgaste e novos platôs são formados (Figura 9(d)) (ZUM-GAHR, 

1987). 

 

 

Figura 9 – Mecanismo de oxidação, formação e remoção do filme de óxido. (a) formação dos 
platôs de óxidos, (b) e (c) crescimento dos platôs e (d) partículas de desgaste e formação de 

novos platôs. 
Fonte: Zum-Gahr, 1987. 

 

2.4 Desgaste abrasivo 

 Desgaste abrasivo pode ser definido como o arrancamento de material causado 

pela presença de partículas duras entre ou incorporado a uma ou ambas as 

superfícies em contato, ou pela presença de protuberâncias duras em uma ou ambas 

as superfícies, com movimento relativo. A partícula dura pode ser um produto do 

processo, ou um fragmento de desgaste endurecido por trabalho a frio, ou surgir 
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externamente ao tribossistema. Uma aspereza pode atuar como uma partícula dura 

se a superfície for muito mais dura que a contra-peça (ZUM-GAHR, 1987). 

 O processo de sulcamento é um mecanismo de abrasão. Partículas transferidas 

e aderidas na superfície oposta podem apresentar elevada dureza devido ao trabalho 

a frio e atuarem como partículas abrasivas para formar canais, sulcos, na superfície 

desgastada, conforme demonstrado na Figura 10 (STACHOWIAK e BATCHELOR, 

2005). Em um passe, de uma única partícula abrasiva, o processo de sulcamento não 

gera arrancamento de material. Um acúmulo de material é formado na frente da 

partícula abrasiva (formação de proa) e o material é continuamente deslocado 

lateralmente de modo a formar nervuras adjacentes ao canal produzido (pile-up). 

Durante o sulcamento pode haver arrancamento de material se muitas partículas 

atuarem simultaneamente ou sucessivamente (ZUM-GAHR, 1987).  

 

 

Figura 10 – Mecanismo de formação de canal por partículas aderidas. 
Fonte: Adaptado de Stachowiak e Batchelor, 2005. 

 

 Outro mecanismo de desgaste abrasivo é o corte, causado por partículas 

abrasivas, dependendo da geometria e da dureza que as partículas assumem, o qual 

resulta em uma perda de material. A comparação entre o sulcamento e o corte está 

esquematicamente exposta na Figura 11 (ZUM-GAHR, 1987). 
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Figura 11 – Interação entre partícula abrasiva: sulcamento, corte e trinca. 
Fonte: Adaptado de Zum-Gahr, 1987. 

 

 Em materiais dúcteis, a abrasão é reconhecida como o modo de desgaste mais 

presente em desgaste por deslizamento e oscilatório. Canais paralelos à direção de 

deslizamento são geralmente encontrados na superfície desgastada. Os picos e vales 

coincidem com o perfil da superfície oposta, causados pelas asperezas de alta dureza, 

geradas por trabalho a frio, ou por um terceiro corpo formado na interface do contato 

(BHUSHAN, 2000). 

 

2.5 Desgaste por deslizamento 

 O termo desgaste adesivo muitas vezes é usado para descrever o desgaste por 

deslizamento. Porém, apesar da adesão ser fundamental no desgaste por 

deslizamento, não é o único mecanismo que pode ocorrer nesse caso. Também pode 

ocorrer abrasão, fadiga superficial e reações tribo-químicas (HUTCHINGS, 1992). 

Muitos fatores influenciam o mecanismo dominante, como mostra a Figura 12 (ZUM-

GAHR, 1987). 
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Figura 12 – Fatores que influenciam os mecanismos de desgaste por deslizamento. 
Fonte: Adaptado de Zum-Gahr, 1987. 

 

 O tipo de deformação é uma função da força tangencial, da área de contato e 

das propriedades dos materiais, como dureza, resistência ao escoamento, entre 

outras, conforme demonstrado na Figura 13 (ZUM-GAHR, 1987). Além disso, as 

propriedades do corpo e contra-corpo, a interface e as condições de carregamento 

determinam o mecanismo de desgaste (HUTCHINGS, 1992). 
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Figura 13 – Propriedades dos materiais que influenciam os mecanismos de desgaste por 
deslizamento. 

Fonte: Adaptado de Zum-Gahr, 1987. 

 

 A quantidade de parâmetros que influenciam o desgaste e a relação que existe 

entre eles demonstram a dificuldade de representar aplicações práticas em ensaios 

de laboratório. Análises do comportamento do atrito das superfícies em contato e das 

partículas desgastadas são fundamentais para garantir que o ensaio represente a 

aplicação prática desejada. 

 O desgaste por deslizamento a seco em metais depende fortemente das 

propriedades de uma camada superficial fina (tribofilme) que é geralmente formada 

de óxidos, material transferido e material base. Essas propriedades são função dos 

materiais em contato, dos parâmetros do carregamento e das condições do ambiente. 

No caso de metais, uma camada branca pode ser produzida durante o atrito das 

superfícies em contato. Essa camada muito dura e frágil é relacionada a deformação 

plástica e com o ciclo de aquecimento e resfriamento durante o atrito. A alta dureza é 

atribuída a partículas de carbonetos e óxidos e soluções sólidas endurecidas 

conectadas aos grãos de tamanho extremamente fino (ZUM-GAHR, 1987). 
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 Conforme a Figura 14(a), existem três diferentes períodos distintos na curva de 

desgaste pelo tempo ou distância deslizada. O período I representa o running-in, que 

é caracterizado por um aumento progressivo de desgaste, o período II representa a 

região estável (steady-state), no qual a taxa de desgaste é constante, e o período III 

onde ocorre um aumento progressivo do desgaste até a falha do componente. A 

Figura 14(b) mostra que uma relação linear entre o desgaste e o tempo ou distância 

só é esperada em desgastes puramente abrasivos. Adesão, fadiga superficial e 

reações tribo-químicas produzem a relação geral com os três períodos. Essas 

relações são influenciadas pelas condições do carregamento, como velocidade de 

deslizamento, força, temperatura e ambiente, além de fatores relacionados as 

propriedades dos materiais, geometria, acabamento superficial, elementos na 

interface, como lubrificantes (ZUM-GAHR, 1987). 

 

 

Figura 14 – Curvas de desgaste versus tempo ou distância deslizada: (a) progresso geral e (b) 
progresso dependendo do mecanismo. 

Fonte: Adaptado de Zum-Gahr, 1987. 
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 No desgaste por deslizamento comumente são observadas transições de 

comportamento. Essas transições ocorrem por mudanças nos parâmetros 

mencionados acima. Como exemplo, a Figura 15 demonstra a taxa de material 

removido por unidade de deslocamento relativo de um pino de cobre deslizando sobre 

um disco de aço carbono em função da carga normal aplicada. Em baixa carga o 

desgaste é chamado de moderado. Entre 5 e 10 N ocorre um aumento acentuado da 

taxa de desgaste, passando para um regime severo. No regime moderado, as 

superfícies em contato são separadas por um filme de óxido com baixo coeficiente de 

atrito, devido a sua baixa resistência ao cisalhamento. Esse regime é caracterizado 

por finas partículas de desgaste tanto do pino quando do disco, que são 

predominantemente óxidos. Já no regime severo, a taxa de desgaste do pino é muito 

maior que a do disco. Pequenas partículas são arrancadas do pino devido à micro 

fraturas que ocorrem abaixo da superfície onde as tensões cisalhantes são mais 

elevadas. Após serem arrancadas, as partículas aderem à superfície do disco e 

sofrem encruamento (HUTCHINGS, 1992). 

 

 

Figura 15 – Taxa de desgaste de um pino de cobre deslizando sobre um disco de aço, em 
função da carga normal aplicada. 

Fonte: Adaptado de Hutchings, 1992. 
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 Uma vez que a formação de óxidos é de fundamental importância no processo 

de desgaste moderado, fatores que mudam a taxa de oxidação das superfícies em 

deslizamento, como a temperatura, influenciam a transição entre desgaste moderado 

e severo. Em baixas temperaturas ocorre significante oxidação somente no contato 

entre as asperezas devido às elevadas temperaturas localizadas nos pontos em 

contato (junções). Quando a temperatura ambiente é elevada, no entanto, o fator 

dominante é a ocorrência de oxidação da superfície fora da região de contato 

(HUTCHINGS, 1992). 

 

2.6 Modelos matemáticos de desgaste por deslizamento 

2.6.1 Modelo de Archard 

 O modelo de Archard (ARCHARD, 1953) para desgaste por deslizamento 

assume que o contato entre as superfícies ocorre entre as asperezas e que a área 

real de contato é igual à soma das áreas individuais de contatos das asperezas. 

Assume também que essa área é proporcional à força normal aplicada e que na 

maioria dos casos as asperezas deformam-se plasticamente. 

 A Figura 16 mostra uma aspereza simples em contato durante a evolução do 

deslizamento, assumindo sua seção transversal circular de raio a. No esquema 

representado na Figura 16(c), ocorre a máxima área de contato e a força normal 

suportada por ela, δN, é dada por: 

2.. aPN πδ = , (1) 

onde P é a pressão para deformar plasticamente a aspereza, que é aproximadamente 

igual à dureza de indentação H. 
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Figura 16 – Evolução do contato de uma aspereza simples durante o deslizamento. 
Fonte: Hutchings, 1992. 

 

 A evolução do deslizamento leva a formação contínua e a destruição dos 

contatos individuais das asperezas. Assumindo que as partículas têm forma semi 

esférica, o fragmento de desgaste é associado ao material arrancado das asperezas, 

com volume δVa dado por: 

3/..2 3aVa πδ = . (2) 

 Supondo que somente uma proporção κ do contato das asperezas resulta em 

desgaste, o volume médio desgastado δV por unidade de distância deslizada, 

considerando uma distância percorrida de 2a, é dado por: 

3/...2/. 2aaVV a πκδκδ == , (3) 

e o desgaste total é dado pelo somatório dos desgastes individuais de cada aspereza, 

∑∑ == 2..
3

aVV πκδ . (4) 

 Como a força normal total suportada é igual a 

∑∑ == 2.. aPNN πδ , (5) 

logo, 

P
NV
.3
.κ

= . (6) 
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 É comum unir a constante de proporcionalidade κ e o fator 1/3 em uma constante 

única denominada coeficiente de desgaste K e substituir a pressão P pela dureza H 

do material mais mole. Além disso, como mencionado, as equações acima 

representam o volume desgastado por unidade de deslizamento, logo, multiplicando-

se a equação pela distância deslizada s, obtém-se o volume desgastado representado 

pela equação de Archard para desgaste por deslizamento: 

s
H
NKV ..= . (7) 

 A Equação (7) demonstra que o volume de material desgastado é proporcional 

à força normal aplicada e a distância de deslizamento e inversamente proporcional a 

dureza do material desgastado. Entretanto, o volume também depende da forma 

microscópica do contato, da microestrutura da região do contato, da contaminação da 

superfície, dos parâmetros do ambiente, etc, que estão indiretamente incluídos 

através do coeficiente de desgaste. 

 Em aplicações de engenharia, a quantidade K/H é substituída pela constante k, 

denominada coeficiente de desgaste dimensional, que possui unidade de 

mm³(N.m)-1, e representa o volume de material desgastado por unidade de distância 

deslizada e por unidade de força normal. 

 Muitas vezes é interessante saber a profundidade de desgaste ao invés do 

volume desgastado. Como o volume desgastado V é igual à área de contato A 

multiplicada pela profundidade de desgaste h, tem-se 

sNkAhV ... == , (8) 

usando o coeficiente de desgaste dimensional k. 

 E como N/A é igual à pressão de contato P, a Equação (8) pode ser reescrita 

como: 

sPkh ..= . (9) 

 O modelo de Archard é utilizado em diversos trabalhos, de diferentes autores 

como: Põdra et al. (1999), Bortoleto et al. (2013), Barunovic et al. (2012), Jiang et al. 
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(2004), Mukras et al. (2009), Martínez et al. (2012), Rezaei et al. (2012), que verificam 

a correlação linear do volume desgastado com a distância deslizada e a força normal 

aplicada. 

 

2.6.2 Modelo baseado na energia dissipada por atrito 

 O atrito e a dissipação de energia sempre estão presentes no contato entre duas 

superfícies com movimento relativo. A energia de atrito é absorvida pelas superfícies 

dos corpos, causando aumento de temperatura, tensões térmicas, reações químicas, 

deformações, mudanças de propriedades mecânicas, etc, e consequentemente falhas 

e danos das superfícies. 

 A teoria clássica de Archard mostra que o volume desgastado é proporcional a 

força normal e a distância deslizada, conforme demonstrado na Equação (7). O 

modelo de atrito de Coulomb estabelece que a força de atrito F é proporcional a força 

normal N, ou seja, 

NF .µ= , (10) 

onde µ é o coeficiente de atrito. 

 Portanto, assumindo um coeficiente de atrito constante, pode-se estabelecer 

uma relação proporcional entre o volume desgastado e a força de atrito, 

V α F.s. (11) 

 Para deslizamentos unidirecionais, o termo F.s representa o trabalho da força de 

atrito. Assim, a partir de uma abordagem energética, conclui-se que o desgaste é 

proporcional à energia dissipada por atrito (RAMALHO e MIRANDA, 2006). 

 Matveevsky (1965) introduziu o conceito de intensidade de potência de atrito QF, 

expressa por: 

A
vNQF
..µ

= , (12) 



 22 

onde µ é o coeficiente de atrito, N a força normal aplicada, v a velocidade relativa de 

deslizamento e A a área real de contato. Esta equação expressa a taxa na qual a 

energia é gerada pelo atrito, mas não leva em consideração o tempo para a energia 

ser liberada para os materiais em contato. 

 Plint (1995) introduziu o termo pulso de energia EP que correlaciona a 

intensidade de potência de atrito com o tempo, expresso por 

A
tvNtQEP ttF

.2
...

2
. µ

== , (13) 

onde tt é o tempo de transporte da energia na zona de contato, N é a força normal e 

o fator 2 é inserido assumindo que a energia gerada é distribuída igualmente entre as 

duas superfícies em contato. 

 Para o caso de teste de desgaste com deslizamento, este conceito de pulso de 

energia não pode ser utilizado porque normalmente somente um dos corpos é 

submetido ao teste com fluxo de energia contínuo, o que aumenta a taxa de danos. 

Em função disso, Mohrbacher et al. (1995) introduziram o conceito de energia 

dissipada acumulada Ed, 

∑= dFEd . , (14) 

onde F é a força de atrito e d o deslocamento linear. E Huq e Celis (1997), através de 

teste de desgaste por deslizamento, expressaram a energia dissipada acumulada por 

tvNEd ...µ= , (15) 

onde t é a duração do deslizamento. 

 Muitos autores propõem uma correlação linear entre o volume desgastado e a 

energia dissipada acumulada, 

1. CEkV de += , (16) 

onde ke é a taxa de desgaste pela energia e C1 uma constante, baseada em resultados 

de ensaios experimentais de desgaste por deslizamento. 
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 Huq e Celis (2002), Ramalho e Miranda (2006), Fouvry et al. (2003), Liskiewics 

(2005), Ruiz-Andres et al. (2015), Jahangiri et al. (2012), Mohrbacher et al. (1995), 

entre outros, comprovaram a relação linear entre o volume de material desgastado e 

a energia dissipada por atrito. Jahangiri et al. (2012) compararam os resultados 

através das abordagens de Archard e de energia dissipada, com ensaios de desgaste 

pino-disco, com o pino fabricado de material compósito W-Cu e o disco de aço AISI 

52100. Os ensaios foram realizados com forças normais de 5, 10 e 15 N e velocidade 

de deslizamento de 0,07 m/s até atingir uma distância deslizada de 900 m. A 

comparação dos resultados pode ser observada na Figura 17. 

 

 

Figura 17 – Comparação entre as abordagens de Archard (a) e de energia dissipada (b) através 
de ensaios de desgaste com material compósito. 

Fonte: Adaptado de Jahangiri et al., 2012 

 

 Fouvry et al. (2003) introduziram o termo densidade de energia dissipada Edh, 

que é a energia dissipada por atrito por unidade de área. Desta forma é possível 

correlacionar a profundidade de desgaste h com a densidade de energia, dividindo-se 

a Equação (16) pela área desgastada da superfície de contato, ou seja, 

2. CEkh dhe += , (17) 
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onde C2 uma constante. A maior dificuldade neste caso é obter o valor da área 

desgastada da superfície de contato. 

 Este conceito vem sendo bastante utilizado para avaliar a resistência ao 

desgaste de revestimentos, uma vez que a durabilidade está relacionada ao desgaste 

da camada até que o material base seja alcançado. 

 Liskiewicz e Fouvry (2005) realizaram ensaios de desgaste por deslizamento em 

placas de aço rápido revestidas com carbeto de titânio. Os resultados desses autores 

demonstram que a correlação entre desgaste e energia dissipada é um conceito útil 

para avaliar mudanças no potencial de desgaste dos componentes, bem como avaliar 

a resistência ao desgaste de cada material em diferentes condições de carregamento 

e ambiente. 

 

2.7 Simulação computacional de desgaste 

 Existem vários trabalhos recentes, como o de Kim et al. (2005), McColl et al. 

(2004), Öqvist (2001), Bortoleto et al. (2013), Põdra et al. (1999), Mukras et al. (2009), 

Yan et al. (2002), Martínez et al. (2012), Rezaei et al. (2012), entre outros, que utilizam 

o Método dos Elementos Finitos (MEF) para simular o desgaste de componentes 

mecânicos. O procedimento padrão é identificar os parâmetros que mais afetam o 

desgaste, realizar ensaios experimentais para determinar a taxa de desgaste e então 

realizar a análise por elementos finitos onde, gradativamente, simula-se a remoção do 

material. Essa simulação de remoção do material é feita através de algum 

procedimento numérico, que varia de acordo com o software utilizado mas que, em 

geral, atualiza a geometria a cada incremento do cálculo numérico, utilizando 

resultados do próprio modelo para o cálculo do desgaste naquele incremento. Outro 

aspecto em comum entre os trabalhos, é a necessidade de utilizar alguma técnica 

para acelerar o cálculo computacional, devido a esse tipo de simulação demandar 

bastante tempo para simular todos os ciclos de desgaste. 

 Bortoleto et al. (2013) elaboraram um modelo em elementos finitos capaz de 

prever o desgaste, usando parâmetros de entrada obtidos de ensaios experimentais. 

Foram realizados ensaios pino-disco a seco, com pinos de diâmetro de 5 mm e altura 

de 22 mm, fabricado de aço AISI 4140, com dureza de 430 HV, e discos de diâmetro 
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60 mm e altura de 5 mm, fabricado de aço ferramenta AISI H13, com mesma dureza 

dos pinos. Nos ensaios, o pino é carregado com forças normais de 5, 10, 35, 70 e 140 

N, posicionado em um raio de 25 mm sobre o disco, que rotaciona a uma velocidade 

angular de 40 rpm, resultando em uma velocidade de deslizamento de 0,1 m/s, 

durante 3600 s, correspondendo a distância deslizada de 360 m. O modelo numérico 

tridimensional representa esta configuração dos ensaios experimentais, como 

demonstrado na Figura 18(a), juntamente com a malha de elementos finitos (b). O 

desgaste é calculado pela equação de Archard modificada para a profundidade de 

desgaste, Equação (9). Essa equação é acoplada ao software Abaqus através de uma 

sub-rotina em Fortran, denominada UMESHMOTION, que calcula a profundidade de 

desgaste e aplica como uma variação na posição de cada nó da superfície do disco 

em contato com o pino. A profundidade de desgaste é calculada usando as variáveis 

disponíveis no Abaqus: CPRESS, para a pressão de contato, e CLDISP1, para a 

distância deslizada, enquanto que o coeficiente de desgaste global é estimado a partir 

dos ensaios experimentais. 

 

 

Figura 18 – Modelo numérico pino-disco utilizado por Bortoleto et al.: (a) geometria e (b) malha 
de elementos finitos. 

Fonte: Adaptado de Bortoleto et al., 2013 

 

 A Figura 19 mostra a comparação entre os resultados numéricos e experimentais 

com relação a perda de massa do disco em função da força normal aplicada. Os 

valores finais de desgaste, para a distância deslizada de 360 m, correspondentes ao 

modelo numérico foram obtidos por extrapolação, na qual o volume desgastado em 
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um único ciclo de deslizamento foi assumindo ser constante ao longo de todo o ensaio. 

A massa desgastada no modelo numérico é maior que no experimento devido ao uso 

de um coeficiente de desgaste global. Entretanto, observa-se uma boa correlação 

entre o comportamento dos ensaios experimentais e o modelo numérico. 

 

 

Figura 19 – Comparação entre os resultados experimentais e numéricos através da massa 
desgastada no disco em função da força normal aplicada. 

Fonte: Adaptado de Bortoleto et al., 2013 

 

 Observando os resultados obtidos por Bortoleto et al. (2013) e pelos demais 

autores citados, nota-se que é possível prever o desgaste através de análises 

numéricas por elementos finitos. Entretanto, para se desenvolver um modelo numérico 

preciso, é necessária uma boa avaliação dos resultados experimentais e correta 

integração entre eles e o modelo numérico. A Tabela 1 contém os principais 

parâmetros e informações que normalmente necessitam ser definidos para a 

execução dos experimentos e criação do modelo numérico. 
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Tabela 1 – Parâmetros e informações necessários para realização de ensaios experimentais e 
construção de um modelo numérico. 

En
sa

io
 e

xp
er

im
en

ta
is

 
Tipo de ensaio (exemplos: deslizamento, oscilatório, fretting) 

Geometria do contato (exemplo: pino-disco, placa-placa, 
componentes originais) 

Materiais das amostras (tipo de materiais, tratamento térmico, 
durezas) 

Acabamento superficial (rugosidade, tratamento superficial) 

Temperatura do ambiente 

Umidade do ambiente 

Carga normal 

Curso 

Frequência 

Velocidade 

Duração dos ensaios 

Número de ciclos 

Lubrificado ou a seco 

M
od

el
o 

nu
m

ér
ic

o Software de elementos finitos 

Método ou modelo matemático de desgaste 

Tipo de modelo numérico (2D, 3D, axissimétrico, etc.) 

Tipo de elemento finito (linear, quadrático, etc.) 

Refino de malha (tamanho dos elementos) 

 

2.8 Resistência ao desgaste de revestimento de TiN 

 No pistão, o recobrimento de TiN é aplicado ao substrato através de um processo 

denominado deposição física de vapor (PVD em inglês, physical vapor deposition), 

feito sob alto vácuo a elevada temperatura. O material do revestimento sólido, nesse 

caso o titânio, é bombardeado com íons de argônio e, ao mesmo tempo, um gás 

reativo, nesse caso o nitrogênio, é introduzido no ambiente formando um composto 
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com o vapor metálico que se deposita nos componentes na forma de um revestimento 

fino e altamente aderente. Esse processo é demonstrado esquematicamente na 

Figura 20 (BALZERS©, 2010). 

 

 
Figura 20 – Processo de deposição física de vapor. 

Fonte: Adaptado de Balzers©, 2010. 
 

 Esse revestimento é muito utilizado em componentes mecânicos para aumento 

do desempenho, pois apresenta elevada dureza e pode reduzir o atrito no contato 

entre superfícies, aumentando a resistência ao desgaste (MOHRBACHER et al., 

1995). 

 Segundo Holmberg et al. (2007), o atrito no contato de superfícies com 

revestimentos ocorre por mecanismos de adesão das junções entre as superfícies em 

contato, ao sulcamento, causado pelas partículas na interface, e a histerese, causada 

pela deformação elástica das superfícies. Já o arrancamento de material, pode ocorrer 

devido a adesão, abrasão e fadiga, combinados com a fratura do material. Essa 

classificação dos mecanismos de desgaste está relacionada a maneira como o 

material é removido. Por este motivo o desgaste triboquímico não está incluído. 

 Os valores típicos de coeficiente de atrito medidos no contato entre superfícies 

com revestimentos deslizando sobre um contra corpo de aço são menores que os 

valores típicos encontrados em deslizamentos com lubrificação e consideravelmente 

menores que em deslizamentos a seco. Em revestimentos de TiN, os valores típicos 

encontrados para os coeficientes de atritos são baixos (menores que 0,1). Isso pode 
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ser explicado pela formação de um micro-filme com baixa resistência ao cisalhamento 

no revestimento ou, possivelmente, nas asperezas em contato. Assim, em uma escala 

microscópica, tem-se um revestimento mole em cima de um revestimento mais duro 

(HOLMBERG et al., 1998). 

 A Figura 21 mostra a variação do coeficiente de atrito em ensaios de desgaste a 

seco onde esferas de diâmetro 3 mm, com diversos revestimentos, são pressionadas 

com uma força normal de 30 N contra um disco que gira com velocidade de 0,3 m/s, 

ambos fabricados de AISI 52100, com 60 HRc, podendo-se observar os menores 

níveis de atrito no revestimento TiN por PVD (BALZERS©, 2010). 

 

 

Figura 21 – Ensaios de desgaste por deslizamento de esferas, com diferentes revestimentos, 
contra disco (F=30 N, v=0,3 m/s, a seco). 

Fonte: Adaptado de Balzers©, 2010. 
 

 Em desgaste por deslizamento, com uma ou ambas as superfícies com 

revestimentos, o comportamento tribológico é controlado por quatro parâmetros 

principais: razão entre as durezas do revestimento e do substrato, espessura do 

revestimento, rugosidade das superfícies, além do tamanho e dureza das partículas 

na interface (HOLMBERG et al., 1998). 

 Ma et al. (2005) realizaram ensaios esfera (de WC-6% Co, com dureza de 1780 

HV) contra disco (de aço GCr15 revestido com TiN, com dureza superficial de 622 HV) 

para acompanhar a evolução do coeficiente de atrito. O disco desliza com velocidade 

relativa de 5 mm/s e curso de 10 mm enquanto a esfera é carregada com força normal 
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de 200 N. A Figura 22 mostra a evolução do coeficiente de atrito em função do tempo, 

onde é possível verificar três estágios que estão relacionados a diferentes 

comportamentos e mecanismos de desgaste. No estágio I o coeficiente de atrito é 

baixo e estável, não é observada ruptura do revestimento de TiN e, 

consequentemente, não são observadas quantidades relevantes de partículas de 

desgaste. No estágio II ocorre um aumento da quantidade e do tamanho das partículas 

na interface, gerando desgaste por sulcamento e resultando no aumento rápido do 

coeficiente de atrito. O aumento do atrito resulta em maiores tensões cisalhantes, que 

aceleram o desgaste até o rompimento total do revestimento, no estágio III. Nesse 

estágio a quantidade e o tamanho das partículas alcançam um balanço dinâmico. 

Conclui-se, portanto, que as partículas de desgaste têm uma importância muito 

grande no processo de desgaste e do atrito e acompanhando a evolução do 

coeficiente de atrito, é possível observar o início da formação das partículas, bem 

como o rompimento total do revestimento. 

 

 

Figura 22 – Evolução do coeficiente de atrito em ensaio de desgaste por deslizamento de 
esfera contra disco (F=200 N, v=5 mm/s, c= 10 mm). 

Fonte: Adaptado de Ma et al., 2015. 
 

 Entretanto, a capacidade de revestimentos resistirem ao desgaste também está 

relacionada às características do material e acabamento do substrato (Huang et al., 
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2015) e também aos parâmetros do processo de deposição do revestimento na 

superfície do substrato (Bahri et al., 2015).  
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3 METODOLOGIA 

 O desenvolvimento do presente trabalho é separado em experimentos físicos e 

simulações numéricas. Inicialmente é realizado um estudo do carregamento sofrido 

pelo pistão da bomba de injeção a diesel sob certa condição real de operação através 

de um modelo numérico em elementos finitos. A partir dos resultados desse estudo é 

projetado e construído um dispositivo para realizar os ensaios experimentais de 

desgaste em um tribômetro. Em seguida esses ensaios são realizados e os resultados 

são utilizados para criar e validar um modelo numérico de desgaste do pistão. A seguir 

são detalhadas essas três etapas e os correspondentes materiais e métodos 

utilizados. 

 

3.1 Simulações numéricas da bomba de injeção a diesel 

 Inicialmente, um modelo numérico em elementos finitos é criado para conhecer 

os níveis de força, deslocamentos e tensões de contato atuantes no pistão durante o 

funcionamento da bomba de injeção a diesel. Um modelo tridimensional simplificado 

é criado no software comercial Abaqus e consiste em todo o grupo de acionamento 

da bomba e o came do motor, conforme representado na Figura 23. Para simplificar o 

modelo de forma a reduzir o tempo computacional, alguns componentes são 

considerados rígidos, como o corpo da bomba e o came, e outros deformáveis, 

isotrópicos e linear-elásticos, com propriedades elásticas de um aço (módulo de 

elasticidade de 210 GPa e coeficiente de Poisson de 0,3). Os componentes são 

modelados com dimensões nominais e considerando-se as folgas nominais entre eles. 

Os contatos entre todos os componentes são considerados com coeficientes de atrito 

de 0,1 e 0,15 e sem atrito, dependendo da condição de lubrificação do par de contato. 

O filme lubrificante nos contatos lubrificados não é modelado, logo, o filme existente 

entre o pistão e o corpo da bomba não é considerado. A malha de elementos finitos 

foi criada com elementos quadrilaterais (R3D4) e triangulares (R3D3) lineares nos 

componentes rígidos, representando o contorno desses corpos, e elementos sólidos 

hexaédricos (C3D8) e tetragonais (C3D4) de interpolação linear nos componentes 

deformáveis. 
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Figura 23 – Modelo numérico da bomba de injeção a diesel: (a) vista lateral, (b) vista frontal. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 A simulação é realizada em dois passos (steps), conforme demonstrado na 

Figura 24: (1) passo estático, com deslocamento do corpo para gerar a pré-carga da 

mola; (2) passo dinâmico, com rotação de 360° do came no sentido anti-horário, com 

velocidade constante de 900 rpm e curva de pressão hidráulica na cabeça do pistão, 

conforme aplicação a plena carga (situação crítica). 

 

 
Figura 24 – Passos da simulação da bomba de injeção a diesel. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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3.2 Ensaios experimentais de desgaste 

 Os ensaios experimentais de desgaste por deslizamento oscilatório são 

realizados com o objetivo de caracterizar o tribossistema pistão-corpo da bomba e 

fornecer dados para o modelo numérico de desgaste. A seguir são detalhadas as 

informações dos materiais utilizados, do dispositivo desenvolvido, das configurações 

desses ensaios e dos resultados avaliados. 

 

3.2.1  Materiais 

 Em estudos tribológicos, existe uma padronização da nomenclatura utilizada 

para o tribossistema, que é composto por quatro componentes, conforme 

demonstrado na Figura 2: (i) corpo, que é o componente no qual o desgaste é 

relevante e/ou onde a força é aplicada, (ii) contra-corpo, (iii) interface e (iv) ambiente. 

Assim sendo, no tribossistema pistão-corpo da bomba, o pistão é denominado de 

corpo, o corpo da bomba de contra-corpo, a interface não é lubrificada, portanto, o 

contato ocorre a seco e o ambiente apresenta-se com temperatura e umidade relativa 

do laboratório onde são realizados os ensaios. 

 Amostras dos próprios componentes são utilizadas nos ensaios experimentais, 

para aproveitar as características do par de contato pistão-corpo da bomba. Dessa 

forma garante-se as mesmas propriedades de materiais, tratamentos térmicos e 

superficiais, durezas, acabamentos superficiais e outras características da aplicação 

real. As características do corpo (pistão) e contra-corpo (corpo da bomba) são dadas 

a seguir: 

• Pistão: aço ferramenta AISI M50, temperado e revenido, com recobrimento 

superficial de TiN com espessura mínima especificada da camada de 1 µm e 

parâmetro de rugosidade Ra de 0,125 µm. O perfil de dureza média, medido 

na seção transversal, é apresentado na Figura 25. 

• Corpo da bomba: liga de aço cromo molibdênio modificada SAE 4144, 

temperado, revenido e nitretado a plasma, com rugosidade Ra de 0,150 µm 

e com espessura média especificada da camada nitretada de 200 µm. O perfil 

de dureza média, medido na seção transversal, na região da guia do pistão é 

apresentado na Figura 25. 
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 A microdureza é medida em duas regiões de um pistão e da guia do pistão em 

um corpo da bomba, por um sistema de teste de dureza por microindentação, do 

fabricante Leco, em escala HV1, ou seja, como uma carga de 1 N. As medições são 

realizadas na seção transversal, da superfície até a distância de 0,5 mm e no núcleo. 

A Figura 25 mostra o perfil de dureza médio do corpo da bomba e do pistão, convertido 

para a escala HRc. 

 

 

Figura 25 – Perfil de dureza HRc média no pistão e na região da guia do pistão no corpo da 
bomba. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 A Figura 26 apresenta imagens metalográficas, com ataque de nital 2%, das 

seções transversais do pistão (a) e do corpo da bomba (b). No pistão é possível 

observar uma fina camada de TiN de aproximadamente 1,3 µm de espessura. Já no 

corpo da bomba, é possível observar a camada de difusão da nitretação, de 

aproximadamente 170 µm de espessura, e a ausência de camada branca, que é 

removida pelo processo de brunimento realizado após a nitretação. 
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Figura 26 – Estruturas metalográficas: (a) pistão com a camada de TiN (aumento de 1000x) e 
(b) corpo da bomba com camada nitretada (aumento de 200x). 

Fonte: elaborado pelo autor. 



 37 

 

 Devido ao tamanho do corpo da bomba e a capacidade do tribômetro utilizado, 

o corpo da bomba é cortado, de forma a utilizar somente a parte inferior da guia do 

pistão. A Figura 27 apresenta a amostra cortada a partir do corpo da bomba e o pistão, 

que é utilizado inteiro. 

 

 

Figura 27 – Imagens das amostras: (a) corpo da bomba injetora cortado e (b) pistão. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

3.2.2  Dispositivo 

 Os ensaios de desgaste por deslizamento são realizados no tribômetro 

CETR-UMT, apresentado na Figura 28, do fabricante Bruker. O tribômetro está 

instalado no LASC (Laboratório de Superfícies e Contato) do Departamento 

Acadêmico de Mecânica (DAMEC) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR - Curitiba). 
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Figura 28 – Tribômetro CETR-UMT, da Bruker, instalado no LASC-UTFPR. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 A partir do estudo realizado com o modelo numérico da bomba de injeção, 

descrito na Seção 3.1, cujo resultados estão demonstrados na Seção 4.1, percebe-se 

que o pistão sofre uma flexão devido a uma força lateral, causada pelo came do eixo 

de comandos do motor, conforme demonstrado na Figura 29. Devido a essa flexão, o 

contato crítico do pistão com o corpo da bomba ocorre na aresta do chanfro inferior 

da guia no corpo da bomba. 
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Figura 29 – Contato entre pistão e a guia do corpo da bomba, durante operação. Deformação 
ampliada em 20 vezes. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Assim, para aproximar a condição real de contato entre o pistão e o corpo da 

bomba, o dispositivo de desgaste é projetado com um desalinhamento de 10° entre o 

pistão e a guia do corpo da bomba. A Figura 30 mostra um desenho esquemático do 

dispositivo desenvolvido e construído para os ensaios experimentais por deslizamento 

e a Figura 31 o dispositivo com as amostras montado no tribômetro. 
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Figura 30 – Desenho esquemático do dispositivo desenvolvido e construído para os ensaios 
experimentais de desgaste por deslizamento. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 31 – Dispositivo e amostras montados no tribômetro. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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3.2.3  Configuração dos ensaios experimentais 

 Inicialmente é realizado um ensaio lubrificado com óleo diesel na interface entre 

o pistão e o corpo da bomba, para se aproximar da condição real de operação, onde 

o contato é lubrificado pelo próprio óleo diesel do sistema de injeção. Entretanto, com 

curso de 5 mm, frequência de 5 Hz, duração de 90 minutos e força normal média de 

160 N, capacidade máxima atual de força do tribômetro utilizado, o pistão não sofre 

desgaste, como pode ser observado nos resultados da Seção 4.3. A partir desse 

resultado, define-se que os ensaios realizados para este projeto são a seco, sem 

lubrificação, a fim de gerar desgaste no pistão, com forças normais e tempos de 

ensaios menores. Assim, para os ensaios experimentais são utilizados: curso de 5 

mm, frequência de 5 Hz, velocidade média de 50 mm/s, duração dos ensaios variando 

entre 7 e 35 minutos, número de ciclos de 2100 a 10500 ciclos, distâncias totais de 

deslizamento de 21 a 105 m, forças normais de 25, 30 e 35 N, temperatura e umidade 

relativa ambientes. A Figura 32 mostra os perfis senoidais da posição da base do 

tribômetro e da velocidade de deslizamento em função do tempo de ensaio. O curso 

e a frequência de operação real do sistema são bem superiores aos utilizados nos 

ensaios experimentais, que são definidos após vários testes iniciais, de maneira a 

reduzir a vibração do sistema durante os ensaios. A duração dos ensaios entre 7 e 35 

minutos é definida com o objetivo de estudar o desgaste dentro do período estável do 

tribo-sistema, para as forças normais consideradas. A temperatura e a umidade 

relativa são mencionadas como as do ambiente do laboratório. Um resumo dos 

parâmetros de ensaio mencionados acima encontra-se na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Parâmetros dos ensaios experimentais de desgaste. 

Parâmetro Descrição / Valor 

Tipo de ensaio Deslizamento oscilatório 

Geometria do contato Pistão-corpo da bomba injetora com desalinhamento de 10° 

Materiais 

Pistão: 
aço ferramenta AISI M50 (temperado e revenido), 

revestimento TiN (espessura mínima especificada de 1 µm), 
rugosidade Ra 0,125 µm, 

perfil de dureza conforme Figura 25. 

Corpo da bomba: 
aço SAE 4144 (temperado e revenido), 

nitretado (espessura média especificada de 200 µm), 
rugosidade Ra 0,150 µm, 

perfil de dureza conforme Figura 25. 

Curso 5 mm 

Frequência 5 Hz 

Velocidade média 50 mm/s 

Duração do ensaio Entre 7 e 35 minutos 

Número de ciclos Entre 2100 e 10500 ciclos 

Distância total de 
deslizamento Entre 21 e 105 m 

Força normal 25, 30 e 35 N 

Taxa de aquisição 1 kHz 

Interface A seco 

Temperatura Ambiente 

Umidade relativa Ambiente 
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Figura 32 – Perfis senoidais da posição da base do tribômetro e da velocidade de deslizamento 
em função do tempo de ensaio, utilizados nos ensaios experimentais. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Para cada conjunto de parâmetros definidos, são realizados quatro ensaios com 

o objetivo de calcular as médias e desvios padrões dos resultados e eliminar algum 

possível resultado com problema. Devido à limitação do número de amostras 

disponíveis (14 pares), para cada grupo de quatro ensaios, com os mesmos 

parâmetros, é utilizada uma mesma amostra do corpo da bomba e um mesmo pistão. 

Porém, o pistão é deslocado lateralmente no final de cada ensaio, a fim de posicioná-

lo em uma nova região, sem desgaste, para o próximo ensaio, conforme demonstrado 

esquematicamente na Figura 33. A Tabela 3 mostra os parâmetros utilizados em cada 

grupo de quatro ensaios. 

 

 

Figura 33 – Representação esquemática do posicionamento dos ensaios experimentais 
realizados em cada pistão. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Tabela 3 – Grupos e parâmetros dos ensaios experimentais de desgaste. 

Grupo 
Força 

[N] 
Tempo 
[min.] 

Distância deslizada 
[m] 

Número de ciclos 
[-] 

1 

25 

7 21 2100 

2 15 45 4500 

3 25 75 7500 

4 30 90 9000 

5 35 105 10500 

6 

30 

7 21 2100 

7 10 30 3000 

8 15 45 4500 

9 18 54 5400 

10 20 60 6000 

11 

35 

9 27 2700 

12 12 36 3600 

13 15 45 4500 

14 21 63 6300 

 

3.2.4 Análise dos ensaios experimentais 

 A partir da medição tanto da força normal, quanto da força de atrito, ao longo de 

todo o ensaio, é obtida a curva do coeficiente de atrito e calculada a energia dissipada 

acumulada, conforme Equação (15). Os comportamentos destas duas grandezas em 

função da distância deslizada estão esquematicamente representados na Figura 34. 

É possível observar as transições entre os períodos de desgaste, iniciando-se com o 

running-in, posteriormente a região estável (steady-state), onde tanto atrito, quanto o 

desgaste, têm um comportamento mais estável, e a última transição, onde o desgaste 

aumenta abruptamente, até o rompimento total do revestimento de TiN do pistão. 
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Figura 34 – Representação esquemática do comportamento do coeficiente de atrito (a) e da 
energia dissipada acumulada (b) durante os ensaios experimentais. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Após os ensaios, os corpos das bombas e os pistões desgastados são avaliados 

por microscopia óptica (MO) e eletrônica de varredura (MEV), além de análise por 

espectroscopia por energia dispersiva de raio-X (EDS), para caracterização dos 

mecanismos de desgaste. As análises por MO são realizadas com um microscópio 

SZX16, do fabricante Olympus, enquanto que para as análises por MEV e EDS, é 

utilizado um microscópio Carl Zeiss / EVO MA 15 equipado com detector EDS Oxford 

X-Max de 20 mm². Além disso, medições por perfilometria e com rugosímetros são 

realizadas para mensurar a quantidade de desgaste, através das profundidades 

desgastadas. 

 No caso do corpo da bomba, as máximas profundidades de desgaste são obtidas 

a partir das dimensões DA e DB do desgaste no chanfro da guia do pistão, medidas 
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por perfilometria ao final de cada grupo de quatro ensaios. A Figura 35 mostra 

esquematicamente essas dimensões na seção transversal central do corpo da bomba. 

 

 

Figura 35 – Representação esquemática da profundidade de desgaste no corpo da bomba. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 A quantidade de material removido da superfície do pistão é muito pequena, pois 

os ensaios são realizados com o objetivo de estudar a resistência da camada de TiN 

antes do seu rompimento total. A máxima profundidade de desgaste, no final de cada 

ensaio experimental, é medida a partir do perfil desgastado obtido com dois 

rugosímetros, um para medição do perfil axial e outro radial, conforme demonstrado 

esquematicamente na Figura 36. Nos ensaios menos severos, com menores 

durações, não é possível medir a profundidade de desgaste, pois não é possível 

distinguir, nos perfis medidos, a superfície desgastada e a superfície nova, sem 

contato com o corpo da bomba e sem desgaste. Nesses casos, a máxima 

profundidade de desgaste é estimada a partir da correlação linear obtida entre as 

profundidades medidas dos outros ensaios e a energia dissipada acumulada, baseada 

nos estudos mencionados na Subseção 2.6.2. 
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Figura 36 – Representação esquemática da profundidade de desgaste no pistão. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

3.3 Modelo numérico de desgaste 

 Devido às características do desgaste na superfície do pistão e as técnicas 

utilizadas para mensurá-lo, é criado um modelo numérico bidimensional no software 

comercial de elementos finitos Abaqus para representar somente o perfil desgastado 

onde ocorre a máxima profundidade de desgaste. Além disso, o tempo computacional 

é consideravelmente reduzido utilizando-se um modelo bidimensional ao invés de um 

modelo tridimensional. 

 O modelo consiste na representação da seção longitudinal central do pistão e 

do corpo da bomba, onde tanto o pistão quanto o corpo da bomba são modelados 

como deformáveis, isotrópicos e linear-elásticos, com módulo de elasticidade de 210 

GPa e coeficiente de Poisson de 0,28. As tensões residuais, provenientes dos 

processos de fabricação dos componentes e da deposição do TiN na superfície do 

pistão, não são consideradas nesse modelo numérico. Devido as configurações dos 

ensaios experimentais e as características do desgaste, nesse modelo numérico o 
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corpo da bomba é considerado com um desgaste inicial, que é mantido constante 

durante a análise. No contato entre as superfícies do pistão e do corpo da bomba é 

considerado um coeficiente de atrito constante, obtido experimentalmente. O filme 

lubrificante existente entre as superfícies do pistão e do corpo da bomba não é 

considerado. A malha de elementos finitos é formada por elementos quadrilaterais 

(CPE4T) e triangulares (CPE3T) lineares, no estado plano de deformação, com 

tamanho global de 2 mm e de 6,25 x 2 µm nas superfícies de contato. O estado plano 

de deformação é utilizado pois a dimensão axial do pistão é muito maior que a 

dimensão radial e, pelas características do carregamento, pode-se desprezar a tensão 

principal na direção axial. Durante a simulação, umas das extremidades do pistão é 

livre para se mover somente na direção normal Y, a base do corpo da bomba somente 

na direção axial X e a força normal distribuída na aresta superior do pistão. O modelo, 

a malha de elementos finitos, as condições de contornos e o carregamento são 

representados na Figura 37. 

 

 

Figura 37 – Modelo numérico bidimensional de desgaste, com a malha de elementos finitos e 
as condições de contorno e carregamento. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 A simulação é realizada em três passos (steps) estáticos, desprezando os 

efeitos dinâmicos de inércia: (1) passo de aplicação da força normal distribuída na 

superfície superior do pistão, (2) passo onde 6 ciclos de desgaste são realizados, 
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através do movimento alternado do corpo da bomba, com curso de 5 mm, mantendo 

a força normal aplicada no passo 1 e (3) passo onde a força normal é removida e o 

pistão afastado do corpo da bomba. O número total de ciclos de desgaste a ser 

avaliado é dividido em 6 ciclos dentro do passo 2 com o objetivo de reduzir o tempo 

computacional, pois é inviável computacionalmente fazer uma análise com todos os 

ciclos a serem avaliados. O modelo numérico é valido somente para um regime de 

desgaste, que corresponde ao período de comportamento estável do tribo-sistema.  

 

3.4 Integração entre os resultados experimentais e o modelo numérico 

 Os resultados experimentais de desgaste são integrados ao modelo numérico 

tanto como parâmetros de entrada (coeficientes de atrito médio, desgaste no corpo 

da bomba e a profundidade de desgaste na superfície do pistão em função da 

distância deslizada) como para validação do modelo (perfil da superfície desgastada 

do pistão), conforme demonstrado no fluxograma da Figura 38. 

 

 

Figura 38 – Fluxograma da integração dos ensaios experimentais e modelo numérico de 
desgaste. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 O modelo numérico desenvolvido opera dentro do comportamento estável do 

tribo-sistema, ou seja, após o running-in e antes do rompimento total do revestimento. 

A partir das curvas dos ensaios número 1 (pistão e corpo da bomba não desgastados) 

de cada grupo, é calculado o coeficiente de atrito médio na região estável para cada 

força normal aplicada e um coeficiente de atrito médio geral, que é utilizado como 
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parâmetro de entrada no modelo numérico. A Figura 39 mostra esquematicamente 

esse procedimento. 

 

 

Figura 39 – Representação esquemática do cálculo do coeficiente de atrito médio para o 
modelo numérico. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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 Conforme mencionado na Seção 3.3, o corpo da bomba é modelado 

numericamente com um desgaste inicial, que se mantém constante durante toda a 

análise. O valor desse desgaste inicial é obtido a partir das medições por perfilometria, 

realizadas após os ensaios, conforme explicado na Subseção 3.2.4, e equivale a 

média das máximas profundidades de desgaste observadas na distância deslizada de 

20 m (início da região estável), nos ensaios com as três forças normais consideradas. 

 Para os pistões, através das medições com os rugosímetros, são obtidas as 

máximas profundidades de desgaste ao final de cada ensaio. As máximas 

profundidades são, por sua vez, correlacionadas com as distâncias deslizadas para 

se obter as equações que definem a evolução do desgaste com a distância deslizada 

para cada valor de força normal aplicada. Essas equações, juntamente com o valor 

da força normal aplicada e o número de ciclos a ser avaliado, são inseridos na sub-

rotina UMESHMOTION. Essa sub-rotina, desenvolvida em linguagem FORTRAN, 

insere uma variação na posição dos nós da superfície em contato, no final de cada 

incremento do cálculo numérico. Essa variação na posição corresponde a 

profundidade de desgaste, discretizada para cada nó da superfície de contato, em 

função da distância deslizada no modelo numérico. Dessa maneira a profundidade de 

desgaste pode ser calculada e implementada no modelo numérico a cada incremento, 

formando o perfil de desgaste na superfície de contato. 

 Juntamente com a sub-rotina, é utilizada uma técnica de malha adaptativa 

disponível no Abaqus, denominada de análise Arbitrária Lagrangiana-Euleriana (ALE). 

A técnica combina as características de análises puramente Lagrangianas, onde o 

movimento dos nós corresponde ao movimento do material, e puramente Eulerianas, 

onde os nós permanecem fixos no espaço e o fluxo de material passa através dos 

elementos finitos (ABAQUS, 2014). Esse procedimento possibilita suavizar as 

distorções dos elementos, mantendo a alta qualidade da malha conforme o desgaste 

da superfície é implementado  

 A Figura 40 ilustra como ocorre o reposicionamento dos nós da superfície de 

contato do pistão, com a progressão incremental do cálculo numérico, e a 

movimentação da malha em torno da superfície desgastada, para manter a qualidade 

dos elementos. 
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Figura 40 – Ilustração do reposicionamento dos nós da superfície de contato do pistão e 
movimentação da malha com a progressão incremental do cálculo numérico. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Além da formação do perfil degastado na superfície do pistão, a sub-rotina 

calcula um coeficiente de desgaste k’ ao final de cada ciclo de desgaste. Esse 

coeficiente é calculado a partir da Equação (9), modificada da seguinte forma: 

sF
hk
c .

'= , (18) 

onde h é a profundidade de desgaste, Fc é a força de contato distribuída, ou seja, a 

força distribuída no comprimento do contato, e s é a distância deslizada. A 

profundidade de desgaste e a distância deslizada são calculadas pela sub-rotina, 

enquanto a força de contato distribuída é obtida do próprio modelo numérico, através 

da variável de saída CPRESS. CPRESS é uma variável denominada pressão de 

contato no Abaqus, entretanto, no modelo bidimensional desenvolvido neste trabalho, 

ela expressa a força distribuída no comprimento do contato. Os valores de CPRESS 

são obtidos para todos os nós da superfície do pistão em contato com o corpo da 

bomba. Em seguida é calculada a força de contato distribuída média, na região central 

do contato, desprezando as regiões das bordas do contato onde ocorrem problemas 

numéricos e picos de força devido ao contato com cantos vivos. A região central é 

definida a partir da divisão do comprimento total do contato em quatro partes iguais e 

equivale às duas partes centrais dessa divisão, conforme representado 

esquematicamente na Figura 41. 
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Figura 41 – Representação esquemática da região central do contato onde é calculada a força 
de contato média. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 A sub-rotina também fornece um arquivo de saída com o valor da força aplicada, 

o número de ciclos, a distância deslizada, a máxima profundidade de desgaste, a força 

de contato distribuída média e o coeficiente de desgaste no final de cada ciclo de 

desgaste. 

 Além das simulações dos ensaios experimentais dentro da região estável nas 

três forças normais avaliadas, também são avaliados dois casos extras com forças de 

27 e 33 N para verificar o funcionamento da sub-rotina no caso de carregamentos 

intermediários. Nesses casos a sub-rotina interpola o valor da profundidade de 

desgaste, a partir dos resultados das forças avaliadas. 

 A Figura 42 mostra um fluxograma do procedimento para aplicação do desgaste 

no modelo numérico. 
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Figura 42 – Fluxograma do procedimento numérico para aplicação do desgaste. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados obtidos nas simulações e nos ensaios experimentais são expostos 

neste capítulo. Inicialmente são apresentados os resultados da simulação 

computacional da bomba injetora completa em condição real de operação e do estudo 

feito para projetar o dispositivo dos ensaios experimentais. Na sequência são 

expostos os resultados dos ensaios experimentais realizados no tribômetro e, 

finalmente, os resultados do modelo numérico de desgaste e integração com os 

resultados experimentais. 

 

4.1 Simulações numéricas da bomba de injeção a diesel 

 Devido ao alto tempo computacional, a simulação da bomba é realizada somente 

até 12 ms, o que equivale à um deslocamento angular do came de 65,45°. Nesse 

instante, o deslocamento máximo do pistão (ponto morto superior) já foi ultrapassado, 

o qual ocorre em 10,8 ms, com rotação do came de 58,91°. Também o pico de pressão 

hidráulica na cabeça do pistão foi ultrapassado, o qual ocorre em 7,5 ms, com rotação 

do came de 40,91°. 

 A máxima tensão de contato (966 MPa) é observada em um instante pouco após 

a ocorrência do pico de pressão hidráulica na cabeça do pistão, em 7,68 ms. Nesse 

instante, o pistão sofre uma flexão devido à uma força lateral de 840 N em sua 

extremidade inferior, gerando contato com a aresta do chanfro inferior da guia do 

pistão no corpo da bomba. A Figura 43 mostra a deformação do pistão e a distribuição 

da pressão de contato no instante 7,68 ms. 
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Figura 43 – Modelo numérico do pistão deformado, com ampliação de 20 vezes, e distribuição 
da pressão de contato no instante 7,68 ms da simulação da bomba de injeção. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 A partir destes resultados é possível projetar e construir o dispositivo para os 

ensaios experimentais no tribômetro. O dispositivo é projetado para que o contato 

entre o pistão e o corpo da bomba ocorra somente na aresta do chanfro da guia do 

pistão no corpo da bomba. 

 

4.2 Simulações numéricas para desenvolvimento do dispositivo de ensaio 

 Com o intuito de obter informações auxiliares para o desenvolvimento do 

dispositivo de ensaio, foram realizadas simulações numéricas utilizando o pistão e o 

corpo da bomba, conforme demonstrado na Figura 44. Nessas simulações verificou-

se a influência do ângulo de desalinhamento entre o pistão e o corpo da bomba e a 

relação com o comportamento observado na simulação da bomba completa. 
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Figura 44 – Modelo numérico do dispositivo de teste de desgaste. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Com ângulos de 2°, 5° e 10° e uma força normal aplicada de 60 N, foram 

encontradas tensões de contato de 86 MPa, 102 MPa e 131 MPa, respectivamente, 

conforme demonstrado na Figura 45. Conforme esperado, aumentando o ângulo de 

desalinhamento aumentam-se as tensões de contato, uma vez que a área de contato 

entre o pistão e o corpo da bomba diminui. Também observa-se que as tensões de 

contato são concentradas em uma pequena região de contato. Comportamento similar 

ao encontrado no modelo da bomba de injeção em condição real de operação. 

Portanto, o dispositivo para os ensaios experimentais é construído com este 

desalinhamento igual a 10°. 

 

 
Figura 45 – Variação da tensão de contato com o ângulo de desalinhamento, para força normal 

de 60 N. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.3 Ensaio preliminar lubrificado 

 Inicialmente é realizado um ensaio experimental com lubrificação de óleo diesel 

na interface do contato entre o pistão e o corpo da bomba. Os parâmetros desse 

ensaio são: curso de 5 mm, frequência de 5 Hz, força normal média de 160 N, que 

corresponde à capacidade máxima de força do tribômetro, e duração de 90 minutos, 

que equivale a uma distância deslizada de 270 m ou 27000 ciclos. As Figuras 46 e  47 

mostram, respectivamente, a evolução do coeficiente de atrito e da energia dissipada 

acumulada ao longo do ensaio. É possível observar o coeficiente de atrito estável, 

próximo de 0,1, após um período de running-in, e que a energia dissipada acumulada 

tem uma relação linear com a distância deslizada. 

 

 
Figura 46 – Coeficiente de atrito em função da distância deslizada para o ensaio experimental 

lubrificado (c=5mm; f=5Hz; N=160N; t=90min). 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 
Figura 47 – Energia dissipada acumulada em função da distância deslizada para o ensaio 

experimental lubrificado (c=5mm; f=5Hz; N=160N; t=90min). 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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 A Figura 48 mostra a imagem, obtida com microscópio óptico, da pista de 

desgaste no pistão, bem como regiões fora dela, para comparação. Não é possível 

observar diferenças significativas entre elas, constatando-se assim que não há 

desgaste da superfície do pistão nas condições do ensaio lubrificado. 

 

 
Figura 48 – Superfície do pistão após o ensaio experimental lubrificado (c=5mm; f=5Hz; 

N=160N; t=90min). 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.4 Ensaios experimentais de desgaste 

 Como não é observado desgaste no ensaio lubrificado, com a capacidade 

máxima de carga do tribômetro e 90 minutos de execução, os demais ensaios para a 

análise da resistência ao desgaste do par tribológico são realizados a seco. Quatro 

ensaios são executados para cada um dos 14 grupos de parâmetros mencionados na 

Tabela 3. 
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4.4.1 Coeficiente de atrito e energia dissipada acumulada 

 As curvas do coeficiente de atrito, obtidas diretamente do tribômetro, e da 

energia dissipada acumulada, calculada pela Equação (15), dos ensaios número 1 de 

cada grupo são mostradas nas Figuras 49 e 50, respectivamente, para as forças 

normais de 25 N (a), 30 N (b), 35 N (c) e a comparação entre eles (d), com os ensaios 

mais longos de cada força. As curvas de todos os ensaios estão no Apêndice A. 

 O comportamento das curvas da evolução do coeficiente de atrito se 

assemelham a encontrada por Ma et al. (2005) (Figura 22), com os três períodos 

relacionados a diferentes comportamentos de desgaste, antecedido do running-in. No 

running-in ocorre o amaciamento do contato e, em seguida, ocorre a estabilidade do 

coeficiente de atrito, sendo que, com o aumento da força normal, está estabilidade se 

torna mais instável e com menor duração, como observa-se nos ensaios de 35 N. No 

período estável a taxa de desgaste da camada de TiN é baixa até o momento em que 

a quantidade e o tamanho das partículas de desgaste são suficientes para gerar 

sulcos na camada, aumentando abruptamente o coeficiente de atrito e a taxa de 

desgaste, até seu rompimento total. Em todos os casos, para as forças normais 

avaliadas de 25, 30 e 35 N, observa-se que o running-in ocorre até aproximadamente 

20 m, ou 2000 ciclos, e os períodos estáveis até aproximadamente 86, 54 e 40 m, 

respectivamente. 

 Percebe-se na Figura 49(d), que o coeficiente de atrito na região do running-in 

diminui com o aumento da força normal. Por este motivo, o comportamento da energia 

dissipada acumulada no running-in é similar nas três forças avaliadas. Ou seja, a 

energia dissipada acumulada é a mesma para as três forças, em uma mesma 

distância deslizada, pois o aumento da força é compensado pela diminuição do 

coeficiente de atrito. Após o running-in, na região estável, o coeficiente de atrito se 

desenvolve similarmente nas três forças, aproximadamente com os mesmos valores. 

Assim, a energia dissipada acumulada aumenta com o aumento da força normal. Isso 

é observado na Figura 50(d) onde as curvas têm três inclinações diferentes após 20 

m. Após a região estável, observa-se um aumento abrupto das energias dissipadas 

acumuladas, devido ao aumento abrupto dos coeficientes de atritos. 
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Figura 49 – Coeficiente de atrito em função da distância deslizada dos ensaios experimentais 
número 1 de cada grupo. (a) N = 25 N, (b) N =30 N, (c) N = 35 N e (d) comparação entre eles 

(c=5mm; f=5Hz). 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 50 – Energia dissipada acumulada em função da distância deslizada dos ensaios 
experimentais número 1 de cada grupo: (a) N = 25 N, (b) N =30 N, (c) N = 35 N e (d) comparação 

entre eles (c=5mm; f=5Hz). 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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 A Tabela 4 mostra os resultados do coeficiente de atrito médio e da energia 

dissipada acumulada média, bem como os desvios padrões, calculados entre os 

quatro ensaios de cada grupo, na distância de deslizamento máxima, mencionada na 

própria tabela. 

 

Tabela 4 – Resultados do coeficiente de atrito e da energia dissipada acumulada para cada 
grupo dos ensaios experimentais de desgaste. 

Grupo Força 
[N] 

Tempo 
[min.] 

Distância 
deslizada 

[m] 

Coeficiente 
de atrito 

[-] 

Energia dissipada 
acumulada 

[J] 

1 

25 

7 21 0,43 ± 0,05 221 ± 24 

2 15 45 0,52 ± 0,04 573 ± 48 

3 25 75 0,56 ± 0,05 1014 ± 90 

4 30 90 0,64 ± 0,09 1390 ± 172 

5 35 105 0,81 ± 0,07 2064 ± 172 

6 

30 

7 21 0,44 ± 0,09 272 ± 56 

7 10 30 0,52 ± 0,11 450 ± 93 

8 15 45 0,54 ± 0,09 713 ± 99 

9 18 54 0,70 ± 0,09 1099 ± 139 

10 20 60 0,78 ± 0,01 1392 ± 54 

11 

35 

9 27 0,47 ± 0,08 440 ± 81 

12 12 36 0,58 ± 0,10 734 ± 125 

13 15 45 0,63 ± 0,04 996 ± 86 

14 21 63 0,71 ± 0,04 1589 ± 88 
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4.4.2 Desgaste no corpo da bomba 

 A partir das medições dos perfis desgastados do chanfro da guia do pistão no 

corpo da bomba, demonstradas no Apêndice B, são obtidas as máximas 

profundidades de desgaste, conforme demonstrado esquematicamente na Figura 35. 

As medições são realizadas ao final de cada grupo de ensaios, ou seja, para 

distâncias quatro vezes maiores que as distâncias de deslizamento mencionadas na 

Tabela 3. A Tabela 5 mostra os valores das profundidades de desgaste e a Figura 51 

mostra o gráfico das profundidades de desgaste em função das distâncias deslizadas, 

com as relações lineares obtidas para cada força normal aplicada. Devido a problemas 

nas medições, os perfis do corpo da bomba dos grupos 1 e 14 são desconsiderados. 

 

Tabela 5 – Máximas profundidades de desgaste do chanfro da guia do pistão no corpo da 
bomba em cada grupo de ensaio experimental. 

Grupo Força 
[N] 

Distância 
deslizada 

[m] 

Dimensões do desgaste [µm] 

DA DB Máx. profundidade 

2 

25 

180 99 17 14 

3 300 258 43 35 

4 360 285 48 39 

5 420 362 62 51 

6 

30 

84 183 31 25 

7 120 231 40 33 

8 180 276 44 37 

9 216 284 47 39 

10 240 299 51 42 

11 

35 

108 275 46 38 

12 144 262 45 37 

13 180 279 48 39 
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Figura 51 – Máxima profundidade de desgaste do chanfro da guia do pistão no corpo da 
bomba em função da distância deslizada para diferentes forças normais (c=5mm; f=5Hz). 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Para a caracterização dos mecanismos de desgaste, os corpos das bombas 

foram avaliados por microscopia óptica (MO), por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) e com a utilização de análise por espectroscopia por energia dispersiva de raio-

X (EDS). As Figuras 52 e 53 mostram as imagens, por MO e MEV respectivamente, 

do corpo da bomba novo (a) e desgastado (b). É possível observar a região 

desgastada entre o chanfro e a guia do pistão no corpo e, na imagem do MEV, marcas 

na direção do movimento de desgaste, bem como regiões de deformação plástica, 

achatadas e alongadas na direção do deslizamento, mecanismo similar ao 

demonstrado esquematicamente na Figura 8(i). Outras imagens das regiões 

desgastadas dos corpos das bombas também são feitas e estão disponíveis no 

Apêndice C. 
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Figura 52 – Imagens por microscopia óptica do corpo da bomba. (a) novo e (b) desgastado 
após ensaios do grupo 5. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 53 – Imagens por microscopia eletrônica de varredura do corpo da bomba. (a) novo e 
(b) desgastado após ensaios do grupo 8. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 



 68 

 Através das análises por EDS do corpo da bomba desgastado, é determinada a 

composição química percentual (em peso) de três regiões: dentro da região 

desgastada (ponto 1), dentro da região desgastada em uma lamela de material 

deformado (ponto 2) e no chanfro do corpo (ponto 3). A Figura 54 mostra a imagem 

com a indicação dos pontos medidos, juntamente com a tabela dos resultados de 

composição química. A presença de titânio é identificada nos pontos da região 

desgastada, com maior intensidade na lamela de material deformado, constatando 

que o mecanismo de desgaste principal é o de adesão, onde o titânio da camada de 

TiN do pistão é transferido para o corpo da bomba. Devido ao contato ser a seco, com 

temperaturas elevadas nas junções de contato e em ambiente de laboratório, também 

percebe-se a ocorrência de oxidação, pela presença de oxigênio na região 

desgastada. 

 

 

Figura 54 – Avaliação EDS no corpo da bomba desgastado após os ensaios do grupo 8 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.4.3 Desgaste no pistão 

 Nos pistões, a máxima profundidade de desgaste só é possível ser medida, 

através dos perfis dos rugosímetros, nos ensaios mais severos, após a região estável, 

conforme exposto no Apêndice D. A Figura 55 mostra as máximas profundidades de 

desgaste medidas do pistão hmax,p em função da energia dissipada acumulada Ed. 

Conforme proposto por diversos autores, mencionados na Subseção 2.6.2, e 

representado na Figura 17(b), existe uma correlação linear entre o desgaste e a 

energia dissipada acumulada. Nas medições essa correlação é bem definida através 

da equação 

24
max, 36,3.17,8 −− += eEeh dp , (19) 

com um coeficiente de determinação R² de 0,98. Utilizando a Equação (19) é possível 

obter a taxa de desgaste pela energia ke de 8,2e-4 µm/J. 

 

 

Figura 55 – Máximas profundidades de desgaste medidas na superfície do pistão em função da 
energia dissipada acumulada para diferentes forças normais (c=5mm; f=5Hz). 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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 Nos ensaios menos severos, com distâncias de deslizamento menores, o 

desgaste é imperceptível, não sendo possível mensurá-lo com os rugosímetros 

utilizados. Todas medições axiais desses ensaios estão expostas no Apêndice E. 

Portanto, nesses casos, a máxima profundidade de desgaste é estimada a partir da 

Equação (19). A Figura 56 mostra as máximas profundidades de desgaste em função 

da energia dissipada acumulada para todos os grupos de ensaios realizados, 

enquanto os valores estão expostos na Tabela 6. 

 

 

Figura 56 – Máximas profundidades de desgaste estimadas na superfície do pistão em função 
da energia dissipada acumulada para diferentes forças normais (c=5mm; f=5Hz). 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Tabela 6 – Máximas profundidades de desgaste estimadas na superfície do pistão para cada 
grupo de ensaios experimentais. 

Grupo Força 
[N] 

Tempo 
[min.] 

Distância 
deslizada 

[m] 

Energia 
dissipada 

acumulada 
[J] 

Máx. profundidade 
de desgaste 

[µm] 
(estimada) 

1 

25 

7 21 221 0,21 

2 15 45 573 0,50 

3 25 75 1014 0,86 

4 30 90 1390 1,17 

5 35 105 2064 1,72 

6 

30 

7 21 272 0,26 

7 10 30 450 0,40 

8 15 45 713 0,62 

9 18 54 1099 0,93 

10 20 60 1392 1,17 

11 

35 

9 27 440 0,39 

12 12 36 734 0,63 

13 15 45 996 0,85 

14 21 63 1589 1,33 

 

 No Apêndice F encontram-se os perfis radiais, medidos com rugosímetro, que 

também são utilizados para avaliar o desgaste na superfície dos pistões. 

 Com os valores das máximas profundidades de desgaste no pistão e a distância 

deslizada em cada grupo de ensaio, são obtidas as curvas expostas na Figura 57. 

Observa-se o aumento do desgaste com o aumento da distância deslizada e/ou da 

força normal aplicada, de acordo com o proposto por Archard (1953). Outro aspecto 

importante observado nessas curvas é a mudança da taxa de desgaste na região 
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estável e após ela. Ou seja, existe uma taxa de desgaste para a região de 

comportamento estável do tribo-sistema, onde pouco material é removido, e outra 

taxa, mais severa, após a região estável, quando o coeficiente de atrito aumenta 

abruptamente e começa a ocorrer sulcamento, com arrancamento de material até o 

rompimento da camada. Essa diferença é observada nitidamente para as forças de 

25 e 30 N, onde a região estável é mais definida e duradoura, conforme pode-se 

observar na Figura 49 (a) e (b). Para a força normal de 35 N esta diferença não é 

evidente, pois os resultados são menos estáveis, devido ao desgaste mais severo, 

com uma pequena região estável (Figura 49(c)). 

 

 

Figura 57 – Máximas profundidades de desgaste estimadas na superfície do pistão em função 
da distância deslizada para diferentes forças normais (c=5mm; f=5Hz). 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Assim como os corpos das bombas, os pistões também são avaliados por MO e 

MEV. É possível observar a presença de riscos, sulcos, nas superfícies dos pistões 

dos ensaios mais severos, até o rompimento total da camada de TiN, conforme 

exposto na Figura 58, para um ensaio acima de região estável. Esses riscos são 

causados pelo processo de sulcamento, demonstrado na Figura 10, pelas partículas 

duras de desgaste na interface e depositadas no corpo da bomba, conforme exposto 
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nas Figuras 53 e 54. Nos ensaios menos severos, não ocorre o mecanismo de 

abrasão, mas é observada deformação plástica na direção do movimento de 

desgaste, sobrepondo as marcas de usinagem, conforme pode ser observado na 

Figura 59. Estes resultados são semelhantes aos observados por Ma et al. (2005), 

onde ocorre desgaste moderado quando o sistema está dentro da região estável e 

mecanismo de sulcamento quando aumenta a quantidade e o tamanho das partículas 

na interface, o que provoca arrancamento mais intenso de material. As imagens das 

superfícies dos pistões dos demais ensaios estão expostas no Apêndice G. 

 

 

Figura 58 – Imagem por microscopia óptica da superfície desgastada do pistão após o ensaio 3 
do grupo 14. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 



 74 

 

Figura 59 – Imagens por microscopia eletrônica de varredura da superfície desgastada do 
pistão após o ensaio do grupo 11. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.5 Modelo numérico de desgaste e integração com resultados experimentais 

 Conforme mencionado na Seção 3.3, o modelo numérico é válido somente para 

a região estável (steady-state) e para forças normais entre 25 e 35 N. Para força 

normal de 25 N, o modelo é válido para distâncias de deslizamentos entre 20 e 86 m, 

já para força de 30 N é válido entre 20 e 54 m e, para 35 N, entre 20 e 40m, conforme 

pode ser observado nas curvas do coeficiente de atrito da Figura 49. Para forças 

normais intermediárias, o limite inferior sempre é 20 m e o limite superior slim,sup segue 

a equação 

516.2,26.36,0 2
lim,sup +−= NNs , (20) 

obtida a partir dos três valores medidos, conforme exposto na Figura 60. Essa 

equação é inserida na sub-rotina, juntamente com os limites de força normal, para 

confrontar com os valores impostos pelo usuário e só iniciar o cálculo se as 
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especificações estiverem dentro dos limites onde o modelo numérico é válido. Esse 

procedimento pode ser verificado no início da sub-rotina exposta no Apêndice H. 

 

 

Figura 60 – Máxima distância de deslizamento em função da força normal aplicada. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 O valor do coeficiente de atrito é obtido dos ensaios experimentais e inserido no 

modelo numérico. O valor utilizado corresponde à média dos coeficientes de atrito na 

região estável dos ensaios número 1 de cada grupo, conforme demonstrado na Figura 

39, e é igual a 0,48. Os ensaios utilizados estão expostos na Figura 49 (a), (b) e (c) e 

os valores médios, com os desvios padrões, expostos na Tabela 7. Percebe-se que 

estatisticamente não existe uma variação entre o coeficiente de atrito médio da região 

estável entre as três forças normais avaliadas, o que justifica o uso de um coeficiente 

de atrito único no modelo numérico. Através das curvas da evolução do coeficiente de 

atrito, perceber-se que o mesmo aumenta com o aumento da distância deslizada. 

Entretanto, no modelo numérico o coeficiente de atrito é constante ao longo de toda 

análise numérica, pois para variá-lo é necessário a implementação de um 

procedimento numérico a parte, que não é desenvolvido nesse trabalho. 
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Tabela 7 – Coeficientes de atrito médios da região estável, para os ensaios número 1 de cada 
grupo, pela força e o geral. 

Grupo 
Força 

[N] 

Coeficiente de atrito médio [-] 

Primeiro ensaio Pela força Geral 

1 

25 

0,36 ± 0,004 

0,49 ± 0,08 

0,48 ± 0,02 

2 0,49 ± 0,01 

3 0,50 ± 0,03 

4 0,56 ± 0,03 

5 0,53 ± 0,05 

6 

30 

0,47 ± 0,004 

0,46 ± 0,05 

7 0,52 ± 0,02 

8 0,38 ± 0,07 

9 0,46 ± 0,04 

10 0,48 ± 0,05 

11 

35 

0,55 ± 0,02 

0,48 ± 0,05 
12 0,50 ± 0,03 

13 0,43 ± 0,06 

14 0,44 ± 0,06 

 

 O coeficiente de atrito é validado no modelo numérico através da variável de 

saída CFS1 do Abaqus, que representa a força de cisalhamento. A validação é feita 

com o modelo com força normal de 25 N, que, a partir da Equação (10) e um 

coeficiente de atrito de 0,48, resulta em uma força de atrito de 12 N. A Figura 61 

mostra a força de atrito (CFS1), bem como a força normal (CFN2) desse modelo, ao 

longo do segundo passo (step) da simulação, ou seja, durante os seis ciclos de 

desgaste, conforme explicado na Seção 3.3. 
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Figura 61 – Força normal e de atrito em função da distância deslizada, no modelo numérico. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Outro parâmetro necessário para a construção do modelo numérico é a 

profundidade de desgaste no chanfro do corpo da bomba. O desgaste é inserido no 

modelo numérico antes de iniciar o cálculo, é o mesmo para todas as condições de 

força normal aplicada e se mantem constante ao longo de toda análise. O valor 

consiste na média das profundidades de desgaste, na distância de deslizamento de 

20 m, das três forças normais consideradas. Ou seja, a partir das equações que 

correlacionam a máxima profundidade de desgaste do corpo da bomba hmax,c e a 

distância deslizada, mencionadas na Figura 51: 

036,12.1487,025,max, −= sh c , (21) 

150,19.0942,030,max, += sh c  e (22) 

113,35.0193,035,max, += sh c  (23) 

são calculadas as profundidades de desgaste na distância de 20 m, iguais a: 0 µm 

para 25 N, uma vez que, pela equação a profundidade seria negativa e isso não 

corresponde com o comportamento físico do sistema, 21 µm para 30 N e 36 µm para 
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35 N. A partir destes três valores é calculada a média, igual a 19 µm. Esse valor é 

aplicado no modelo, para desgastar o corpo e formar um patamar desgastado, 

aumentando a área de contato inicial entre o corpo da bomba e o pistão. Esse contato, 

com área maior, favorece o comportamento e a convergência do modelo numérico. 

 Para a aplicação do desgaste na superfície do pistão, as equações da variação 

da máxima profundidade de desgaste do pistão hmax,p pela distância deslizada são 

obtidas a partir das medições expostas na Figura 57, com os pontos dentro das 

regiões válidas para o modelo numérico e considerando-se um ponto adicional na 

origem, ou seja, zero desgaste para zero deslizamento, conforme exposto na Figura 

62. 

 

 
Figura 62 – Equações da máxima profundidade de desgaste do pistão em função da distância 

deslizada, para diferentes forças normais, na região válida do modelo numérico. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 As equações: 

0133,0.0116,025,max, −= sh p , (24) 

0111,0.0137,030,max, += sh p  e (25) 

0126,0.0169,035,max, += sh p  (26) 
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são inseridas na sub-rotina, exposta no Apêndice H, para o cálculo da profundidade 

de desgaste. Em seguida, a cada incremento do cálculo numérico, a profundidade de 

desgaste é aplicada nos nós da região do pistão em contato com o corpo da bomba 

formando o perfil de desgaste na superfície do pistão. Para forças normais 

intermediárias, o valor da profundidade de desgaste a ser aplicada é interpolado entre 

os valores obtidos por essas equações. 

 Com essas informações inseridas no modelo numérico e a utilização da sub-

rotina, são realizadas simulações numéricas dos oito grupos ensaiados 

experimentalmente, que estão dentro da região englobada pelo modelo numérico, e 

mais duas análises intermediárias com forças normais de 27 e 33 N. 

 As Figuras 63, 64, 65, 66 e 67 mostram os resultados para o modelo numérico 

no final do passo 1 (a), com força normal aplicada e sem desgaste no pistão, e para o 

modelo numérico no final do passo 3 (b, c e d), após a força normal ser removida e o 

pistão desgastado ser afastado do corpo da bomba, para os números de ciclos 

avaliados e com um fator de escala de 20 vezes, para o desgaste ser visível. 

Comparando-se as imagens (a), dessas figuras, nota-se um aumento de tensões na 

região do contato com o aumento da força normal aplicada e, nas imagens (b), (c) e 

(d), que o desgaste está sendo aplicado no modelo numérico e que quanto maior o 

número de ciclos ou a força normal, maior a profundidade de desgaste, conforme 

observado nos ensaios experimentais. 

 Outro aspecto observado é a presença de tensões residuais aparentes após a 

força normal ser removida e o pistão ser afastado do corpo da bomba, mesmo 

utilizando materiais puramente elásticos. Esse comportamento é característico do 

método de solução utilizado pelo software Abaqus. Quando um modelo de material 

elástico é utilizado em simulações não-lineares, neste caso causada pelo problema 

de contato, uma abordagem incremental atualizada é utilizada. Nessas condições, 

quando a taxa de deformação é integrada em um circuito fechado, a integral não 

desaparece. Assim, se um ciclo de deslocamento é aplicado no modelo, de tal forma 

que o ciclo termina com o modelo em sua configuração inicial, ocorre um resultado de 

deformação não nulo. Por causa dessa deformação não nula no final do ciclo, existirá 

uma tensão não nula correspondente. Normalmente, a quantidade de deformação que 



 80 

permanece no final do ciclo de carregamento é muito pequena e não introduz um erro 

significativo (ABAQUS, 2014). 

 

 
Figura 63 – Resultados numéricos dos modelos com força normal de 25 N. (a) modelo inicial, 

sem desgaste, (b) modelo final, sem força normal aplicada e após 2100 ciclos, (c) modelo final, 
sem força normal aplicada e após 4500 ciclos e (d) modelo final, sem força normal aplicada e 

após 7500 ciclos. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 
Figura 64 – Resultados numéricos dos modelos com força normal de 30 N. (a) modelo inicial, 

sem desgaste, (b) modelo final, sem força normal aplicada e após 2100 ciclos, (c) modelo final, 
sem força normal aplicada e após 3000 ciclos e (d) modelo final, sem força normal aplicada e 

após 4500 ciclos. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 65 – Resultados numéricos dos modelos com força normal de 35 N. Modelo inicial (a), 

sem desgaste, (b) modelo final, sem força normal aplicada e após 2700 ciclos e (c) modelo 
final, sem força normal aplicada e após 3600 ciclos. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 
Figura 66 – Resultados numéricos dos modelos com força normal de 27 N. (a) modelo inicial, 

sem desgaste e (b) modelo final, sem força normal aplicada e após 7100 ciclos. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 67 – Resultados numéricos dos modelos com força normal de 33 N. (a) modelo inicial, 

sem desgaste e (b) modelo final, sem força normal aplicada e após 4300 ciclos. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 A Figura 68 mostra o perfil desgastado de todos os casos simulados e a Tabela 

8 os resultados obtidos numericamente com os erros comparados com os resultados 

experimentais. Os resultados mostram que a sub-rotina opera corretamente, pois os 

valores das profundidades de desgaste nos modelos numéricos correspondem aos 

calculados pelas equações (24), (25) e (26). Os erros obtidos são esperados, uma vez 

que as equações utilizadas pelo modelo numérico são extrapolações lineares dos 

valores médios obtidos experimentalmente. 
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Figura 68 – Perfil de desgaste dos modelos numéricos. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Tabela 8 – Resultados numéricos das máximas profundidades de desgaste na superfície do 
pistão para os casos simulados. 

Grupo Força 
[N] 

Número de 
ciclos [-] 

Máx. profundidade 
de desgaste [µm] Erro 

[%] 
Numérica Experimental 

1 

25 

2100 0,23 0,21 7,6 

2 4500 0,51 0,50 1,3 

3 7500 0,86 0,86 - 0,6 

6 

30 

2100 0,28 0,26 8,1 

7 3000 0,40 0,40 - 0,3 

8 4500 0,61 0,62 - 1,7 

11 
35 

2700 0,44 0,39 13 

12 3600 0,60 0,63 - 5,9 

- 27 7100 0,87 - Sem ref. 

- 33 4300 0,66 - Sem ref. 
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 Além dos resultados do modelo numérico que podem ser acessados diretamente 

via interface gráfica do Abaqus, a sub-rotina calcula e escreve em um arquivo texto a 

força de contato distribuída média e o coeficiente de desgaste no final de cada ciclo 

de desgaste, juntamente com o valor da força aplicada, o número de ciclos, a distância 

deslizada, a máxima profundidade de desgaste. A força de contato distribuída média 

é calculada a partir da variável CPRESS do modelo do Abaqus, conforme explicado 

na Seção 3.4 e esquematizado na Figura 41. O coeficiente de desgaste é calculado a 

partir da Equação (18), com a distância deslizada no modelo numérico, a profundidade 

de desgaste aplicada pela sub-rotina e a força de contato média calculada. A Figura 

69 mostra a imagem do arquivo de texto com os resultados do modelo numérico com 

força normal de 25N e 7500 ciclos, as imagens dos demais arquivos estão expostas 

no Apêndice I. 

 

 
Figura 69 – Arquivo de resultados do modelo com força normal de 25 N e 7500 ciclos. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 A Figura 70 mostra as evoluções da força média distribuída no comprimento do 

contato, denominada de força de contato distribuída, com a distância deslizada, dos 

dez casos simulados. É possível observar o aumento dessa força de contato 

distribuída com o aumento da força normal aplicada e uma queda do valor médio com 

o aumento a distância deslizada, devido ao aumento do comprimento do contato, 

causada pelo desgaste na superfície do pistão. Em todos os casos, observa-se uma 

queda da força de contato distribuída de aproximadamente 3,3% para cada 10 m de 

distância deslizada. 
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Figura 70 – Força de contato distribuída média em função da distância deslizada dos modelos 

numéricos simulados. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Na Figura 71 são expostas as evoluções do coeficiente de desgaste k’ com a 

distância deslizada, nos dez casos simulados. Esse coeficiente de desgaste é 

calculado pela sub-rotina conforme Equação (18). Observa-se um aumento do valor 

do coeficiente de desgaste com o aumento da distância deslizada. Conforme 

demonstrado na Figura 14, tem-se diferentes taxas de desgaste para diferentes tipos 

de mecanismos de desgaste. Logo, esse aumento pode ser explicado pela alteração 

do mecanismo de desgaste ao longo do ensaio, passando de um mecanismo 

puramente adesivo para um sistema combinando mecanismos de adesão e abrasão, 

o que aumenta os níveis de degaste. Apesar do modelo numérico não representar as 

partículas de desgaste na interface, as equações empíricas provenientes dos ensaios 

experimentais consideram o seu efeito e transmitem este comportamento para o 

modelo numérico. A partir de todos os resultados pode-se calcular um coeficiente de 

desgaste médio de (9,7 ± 0,7)e-8 mm²/N.m para o sistema pistão-corpo da bomba nas 

condições avaliadas. 
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Figura 71 – Coeficiente de desgaste em função da distância deslizada dos modelos numéricos 

simulados. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Com relação aos casos intermediários de 27 e 33 N, observa-se boa correlação 

com os resultados dos demais casos. As máximas profundidades de desgaste são 

interpoladas corretamente entre as forças de 25, 30 e 35 N, conforme pode ser 

observado na Figura 68 e na Tabela 8. As evoluções da força de contato distribuída, 

demonstradas na Figura 70, apresentam o mesmo comportamento dos demais casos, 

ou seja, uma queda da força distribuída com o aumento da distância deslizada. Além 

dos valores serem intermediários aos casos com forças de 25, 30 e 35 N. Com relação 

aos coeficientes de desgaste, os valores são similares aos calculados nos demais 

casos, com um aumento conforme aumenta-se a distância deslizada. 

 

  



 87 

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

5.1 Conclusões 

 Nesta dissertação de mestrado é desenvolvido um modelo numérico, integrado 

com resultados de ensaios experimentais, para simular o desgaste de um pistão em 

contato com o corpo de uma bomba injetora a diesel. Um dispositivo é desenvolvido 

e construído, baseado no comportamento do pistão na bomba injetora sob certa 

operação normal de aplicação, para realização dos ensaios experimentais a seco, 

com variações de força normal e distância deslizada. A partir dos resultados 

experimentais, os mecanismos de desgaste são caracterizados e os dados 

necessários para criar o modelo numérico e implementar uma sub-rotina capaz de 

simular o desgaste do pistão são obtidos. O modelo numérico bidimensional 

representa os ensaios experimentais através da seção longitudinal central do pistão e 

do corpo da bomba. A avaliação do desgaste no pistão é feita pela máxima 

profundidade de desgaste, aplicada pela sub-rotina através da movimentação dos nós 

da superfície do pistão em contato com o corpo da bomba no decorrer do cálculo 

numérico. 

 Com relação a resistência ao desgaste da camada do revestimento de TiN, os 

ensaios experimentais mostram que na presença de um filme lubrificante ela é 

extremamente mais resistente. Quando o filme lubrificante é rompido ou removido, a 

resistência ao desgaste diminui abruptamente e baixas cargas e/ou poucos ciclos já 

são suficientes para danificar está camada. 

 A partir dos resultados dos ensaios experimentais a seco, com forças normais 

de 25, 30 e 35 N, é possível observar diferentes comportamentos de desgaste através 

da evolução do coeficiente de atrito. Um primeiro período, de running-in, até distâncias 

de deslizamento de 20 m, para as três forças. Um segundo período, estável, onde 

ocorre pouco desgaste da camada de TiN, até distâncias de 86, 54 e 40 m, para as 

três forças, respectivamente. Finalmente, um terceiro período caracterizado por um 

aumento abrupto do coeficiente de atrito e do desgaste da camada de TiN, devido a 

presença de partículas de degaste, soltas ou aderidas à interface, até que ocorra o 

rompimento total da camada. 
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 Essa sequência de mecanismos de desgaste é confirmada através das imagens 

por microscopia óptica, eletrônica por varredura e análise por EDS, onde verifica-se 

que o desgaste ocorre devido aos mecanismos de adesão e abrasão. Nos ensaios 

mais curtos, dentro da região estável, ocorrem somente deformações plásticas nas 

superfícies desgastadas, enquanto que nos ensaios mais longos, após o período 

estável, além das deformações são observadas deposições do material da camada 

de TiN do pistão no do corpo da bomba, que se aglomeram e atuam como partículas 

duras de desgaste. Estas partículas aderidas, juntamente com as partículas na 

interface, riscam a superfície de TiN do pistão, aumentando o desgaste, até o 

rompimento total da camada. 

 Através dos ensaios experimentais mais severos, onde é possível mensurar o 

desgaste, confirma-se a correlação linear entre a profundidade de desgaste e a 

energia dissipada acumulada, como proposto pela literatura. Somente devido a esta 

correlação é possível estimar o desgaste nos ensaios menos severos e obter as 

equações da profundidade de desgaste em função da distância deslizada, 

necessárias para o desenvolvimento do modelo numérico. Nos gráficos da 

profundidade de desgaste em função da distância deslizada, observa-se que o 

desgaste ocorre em duas taxas diferentes, uma quando o sistema está dentro da 

região estável e outra, maior, após esta região. 

 Os resultados numéricos mostram boa concordância com os resultados 

experimentais. As diferenças observadas com relação aos valores das máximas 

profundidades de desgaste estão relacionadas as extrapolações lineares dos valores 

médios obtidos experimentalmente. Entretanto, o modelo simula a profundidade exata 

calculada pelas equações obtidas experimentalmente, mostrando o bom 

funcionamento da sub-rotina. Com a evolução do desgaste observa-se uma 

diminuição na força distribuída média no contato entre o pistão e o corpo da bomba, 

o que é coerente, devido ao aumento da área de contato. A partir da estimativa dos 

coeficientes de desgaste é possível definir um valor global médio para todas as 

situações ensaiadas de (9,7 ± 0,7)e-8 mm²/N.m e observa que os mesmos aumentam 

com o aumento da distância deslizada, o que ocorre devido as modificações nos 

mecanismos de desgaste ao longo do tempo. 
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 O modelo numérico desenvolvido mostra que é capaz de simular o desgaste 

através do método dos elementos finitos, desde que resultados experimentais estejam 

disponíveis para ser implementados em uma sub-rotina que aplique o desgaste no 

decorrer do cálculo numérico. Desta forma, é possível avaliar o comportamento, as 

tensões, deformações, deslocamentos dos componentes, levando-se em 

consideração a evolução do desgaste. 

 A metodologia desenvolvida para integração dos resultados experimentais com 

um modelo numérico para simular o desgaste pode ser utilizada para o 

desenvolvimento de novas sub-rotinas, aplicáveis, por exemplo, para um modelo mais 

complexo, da bomba injetora completa sob condições reais de operação. Um modelo 

assim é capaz de avaliar e comparar, de forma rápida e precisa, futuras variações de 

projeto e de condições de operação, reduzindo a necessidade de ensaios 

experimentais, gastos com amostras e com equipamentos, além do tempo de trabalho 

de técnicos especializados. 

 

5.2 Sugestões de trabalhos futuros 

 No decorrer da dissertação e ao final dela foram observadas algumas 

possibilidades de trabalhos futuros, dentre as quais pode-se citar: 

•  Estudo e inclusão no modelo numérico a consideração de coeficientes de 

atrito variáveis; 

•  Elaboração de um novo dispositivo de teste ou aperfeiçoamento daquele 

existente para melhorar o alinhamento entre o pistão e o corpo da bomba; 

•  Ampliação da faixa de validade do modelo numérico para ser utilizado em 

outros regimes de desgaste, por exemplo, a região do running-in, outros 

valores de força normal, frequência, curso, etc; 

•  Utilização de um modelo numérico de desgaste tridimensional do ensaio 

experimental; 

•  Aperfeiçoamento da caracterização do desgaste do corpo da bomba para 

inclusão de modelo de desgaste também neste componente; 
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• Realização de ensaios experimentais lubrificados, com um tribômetro capaz 

de aplicar forças normais maiores e gerar desgaste na superfície do pistão; 

•  Criação e utilização de um modelo numérico de desgaste da bomba 

completa. 
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APÊNDICE A 

 Curvas do coeficiente de atrito e da energia dissipada acumulada em função da 

distância deslizada, para cada ensaio experimental realizado, agrupadas conforme os 

grupos de ensaios mencionados na Tabela 3. 

 

Grupo 1: N = 25 N, t = 7 min, s = 21 m, n = 2100 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 
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Grupo 2: N = 25 N, t = 15 min, s = 45 m, n = 4500 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

 

Grupo 3: N = 25 N, t = 25 min, s = 75 m, n = 7500 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 
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Grupo 4: N = 25 N, t = 30 min, s = 90 m, n = 9000 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 
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Grupo 5: N = 25 N, t = 35 min, s = 105 m, n = 105000 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

 

Grupo 6: N = 30 N, t = 7 min, s = 21 m, n = 2100 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 
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Grupo 7: N = 30 N, t = 10 min, s = 30 m, n = 3000 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 
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Grupo 8: N = 30 N, t = 15 min, s = 45 m, n = 4500 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

 

Grupo 9: N = 30 N, t = 18 min, s = 54 m, n = 5400 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 
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Grupo 10: N = 30 N, t = 20 min, s = 60 m, n = 6000 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 
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Grupo 11: N = 35 N, t = 9 min, s = 27 m, n = 2700 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

 

Grupo 12: N = 35 N, t = 12 min, s = 36 m, n = 3600 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 
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Grupo 13: N = 35 N, t = 15 min, s = 45 m, n = 4500 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 
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Grupo 14: N = 35 N, t = 21 min, s = 63 m, n = 6300 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 
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APÊNDICE B 

 Medições por perfilometria do desgaste do chanfro da guia do pistão no corpo 

da bomba, após cada ensaio. Os perfis estão agrupados em ensaios com mesma 

força normal, conforme os grupos mencionados na Tabela 3. Os perfis dos grupos 1 

e 14 foram desconsiderados devido a problemas nas medições. 

 

Grupo 2, 3, 4 e 5: N = 25 N. 
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Grupo 6, 7, 8, 9 e 10: N = 30 N. 
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Grupo 11, 12 e 13: N = 35 N. 
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APÊNDICE C 

 Imagens por microscopia óptica dos corpos das bombas desgastados após os 

ensaios experimentais dos grupos menos e mais severos de cada força normal 

aplicada. Entretanto, devido a problemas nas medições, as imagens dos corpos das 

bombas dos grupos 1 e 14 são desconsideradas. 

 

 

 

 Imagens por microscopia eletrônica de varredura dos corpos das bombas 

desgastados após os ensaios experimentais dos grupos menos severos e dos grupos 

cujo ensaios foram realizados até pouco antes do rompimento da camada de TiN. 

Neste caso, devido a problemas nas medições, a imagem do corpo da bomba do 

grupo 1 também é desconsiderada. 
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Grupo 3: N = 25 N, t = 100 min, s = 300 m, n = 30000 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

Grupo 6: N = 30 N, t = 28 min, s = 84 m, n = 8400 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 
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Grupo 8: N = 30 N, t = 60 min, s = 180 m, n = 18000 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz 

 

 

Grupo 11: N = 35 N, t = 36 min, s = 108 m, n = 10800 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz 
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Grupo 12: N = 35 N, t = 48 min, s = 144 m, n = 14400 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz 
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APÊNDICE D 

 Resultados das medições com rugosímetro dos perfis axiais das superfícies dos 

pistões em contato com o corpo da bomba, após os ensaios experimentais. Ensaios 

mais severos, onde é possível medir a máxima profundidade de desgaste. 

 

Grupo 5: N = 25 N, t = 35 min, s = 105 m, n = 105000 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 
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Grupo 9: N = 30 N, t = 18 min, s = 54 m, n = 5400 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 
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Grupo 10: N = 30 N, t = 20 min, s = 60 m, n = 6000 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 
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Grupo 13: N = 35 N, t = 15 min, s = 45 m, n = 4500 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 
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Grupo 14: N = 35 N, t = 21 min, s = 63 m, n = 6300 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 
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APÊNDICE E 

 Resultados das medições com rugosímetro dos perfis axiais das superfícies dos 

pistões em contato com o corpo da bomba, após os ensaios experimentais. Ensaios 

menos severos, onde não é possível distinguir a região desgastada e, 

consequentemente, mensurar o desgaste. Alguns perfis não estão expostos devido a 

problemas nas medições. 

 

Grupo 1: N = 25 N, t = 7 min, s = 21 m, n = 2100 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

 

Ensaio 1 

Ensaio 2 

Ensaio 3 
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Grupo 2: N = 25 N, t = 15 min, s = 45 m, n = 4500 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

Ensaio 1 

Ensaio 2 

Ensaio 4 
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Grupo 3: N = 25 N, t = 25 min, s = 75 m, n = 7500 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

Ensaio 3 

Ensaio 4 

Ensaio 1 
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Grupo 4: N = 25 N, t = 30 min, s = 90 m, n = 9000 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

Ensaio 2 

Ensaio 3 

Ensaio 4 

Ensaio 1 



 120 

 

 

 

 

Grupo 5: N = 25 N, t = 35 min, s = 105 m, n = 10500 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

Ensaio 2 

Ensaio 3 

Ensaio 4 

Ensaio 1 



 121 

 

* Ensaios 2 e 3 expostos no APÊNDICE D. 

 

Grupo 6: N = 30 N, t = 7 min, s = 21 m, n = 2100 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

Ensaio 4 

Ensaio 1 

Ensaio 2 
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Grupo 7: N = 30 N, t = 10 min, s = 30 m, n = 3000 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

Ensaio 3 

Ensaio 4 

Ensaio 1 
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Grupo 8: N = 30 N, t = 15 min, s = 45 m, n = 4500 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

Ensaio 2 

Ensaio 3 

Ensaio 4 

Ensaio 1 
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* Ensaio 4 com problema de medição. 

 

Grupo 9: N = 30 N, t = 18 min, s = 54 m, n = 5400 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

Ensaio 2 

Ensaio 3 

Ensaio 1 
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* Ensaios 2 e 3 expostos no APÊNDICE D. 

 

Grupo 10: N = 30 N, t = 20 min, s = 60 m, n = 6000 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

* Ensaios 2 e 3 expostos no APÊNDICE D. 

 

 

Ensaio 4 

Ensaio 1 

Ensaio 4 
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Grupo 11: N = 35 N, t = 9 min, s = 27 m, n = 2700 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

 

* Ensaio 3 com problema de medição. 

 

 

 

 

Ensaio 1 

Ensaio 2 

Ensaio 4 
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Grupo 12: N = 35 N, t = 12 min, s = 36 m, n = 3600 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

* Ensaios 2 e 3 com problemas de medição. 

 

Grupo 13: N = 35 N, t = 15 min, s = 45 m, n = 4500 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

* Ensaio 4 com problema de medição. Ensaios 2 e 3 expostos no APÊNDICE D. 

Ensaio 1 

Ensaio 4 

Ensaio 1 
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Grupo 14: N = 35 N, t = 21 min, s = 63 m, n = 6300 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

* Ensaios 2, 3 e 4 expostos no APÊNDICE D. 

  

Ensaio 1 
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APÊNDICE F 

 Resultados das medições com rugosímetro dos perfis radiais das superfícies dos 

pistões em contato com o corpo da bomba, após os ensaios experimentais, e de uma 

região sem desgaste. Alguns perfis não estão expostos devido a problemas nas 

medições. 

 

Região nova, sem desgaste. 
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Grupo 1: N = 25 N, t = 7 min, s = 21 m, n = 2100 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

Ensaio 1 

Ensaio 2 
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Ensaio 3 

Ensaio 4 
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Grupo 2: N = 25 N, t = 15 min, s = 45 m, n = 4500 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

Ensaio 1 

Ensaio 2 
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Ensaio 3 

Ensaio 4 
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Grupo 3: N = 25 N, t = 25 min, s = 75 m, n = 7500 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

Ensaio 1 

Ensaio 2 
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Ensaio 3 

Ensaio 4 
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Grupo 4: N = 25 N, t = 30 min, s = 90 m, n = 9000 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

Ensaio 1 

Ensaio 2 
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Ensaio 3 

Ensaio 4 
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Grupo 5: N = 25 N, t = 35 min, s = 105 m, n = 10500 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

Ensaio 1 

Ensaio 2 
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Ensaio 3 

Ensaio 4 
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Grupo 6: N = 30 N, t = 7 min, s = 21 m, n = 2100 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

Ensaio 1 

Ensaio 2 
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Ensaio 3 

Ensaio 4 
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Grupo 7: N = 30 N, t = 10 min, s = 30 m, n = 3000 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

Ensaio 1 

Ensaio 2 
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Ensaio 3 

Ensaio 4 
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Grupo 8: N = 30 N, t = 15 min, s = 45 m, n = 4500 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

Ensaio 1 

Ensaio 2 
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* Ensaio 4 com problema de medição. 

 

Grupo 9: N = 30 N, t = 18 min, s = 54 m, n = 5400 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

Ensaio 3 

Ensaio 1 
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Ensaio 2 

Ensaio 3 
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Grupo 10: N = 30 N, t = 20 min, s = 60 m, n = 6000 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

Ensaio 4 

Ensaio 1 
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Ensaio 2 

Ensaio 3 
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Grupo 11: N = 35 N, t = 9 min, s = 27 m, n = 2700 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

Ensaio 4 

Ensaio 1 
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* Ensaio 3 com problema de medição. 

Ensaio 2 

Ensaio 4 
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Grupo 12: N = 35 N, t = 12 min, s = 36 m, n = 3600 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

* Ensaios 2 e 3 com problemas de medição. 

Ensaio 1 

Ensaio 4 
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Grupo 13: N = 35 N, t = 15 min, s = 45 m, n = 4500 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

Ensaio 1 

Ensaio 2 
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* Ensaio 4 com problema de medição. 

 

Grupo 14: N = 35 N, t = 21 min, s = 63 m, n = 6300 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

Ensaio 3 

Ensaio 1 
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Ensaio 2 

Ensaio 3 
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Ensaio 4 
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APÊNDICE G 

 Imagens por microscopia óptica das superfícies desgastadas dos pistões após 

os ensaios experimentais dos grupos menos e mais severos de cada força normal 

aplicada. 

 

Grupo 1: N = 25 N, t = 7 min, s = 21 m, n = 2100 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 
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Grupo 5: N = 25 N, t = 35 min, s = 105 m, n = 10500 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

Grupo 6: N = 30 N, t = 7 min, s = 21 m, n = 2100 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 
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Grupo 10: N = 30 N, t = 20 min, s = 60 m, n = 6000 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

Grupo 11: N = 35 N, t = 9 min, s = 27 m, n = 2700 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 
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Grupo 14: N = 35 N, t = 21 min, s = 63 m, n = 6300 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

 Imagens por microscopia eletrônica de varredura das superfícies desgastadas 

dos pistões após o ensaio 4 dos grupos menos severos e dos grupos cujo ensaios 

foram realizados até pouco antes do rompimento da camada de TiN. 
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Grupo 1, ensaio 4: N = 25 N, t = 7 min, s = 21 m, n = 2100 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

Grupo 3, ensaio 4: N = 25 N, t = 25 min, s = 75 m, n = 7500 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 
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Grupo 6, ensaio 4: N = 30 N, t = 7 min, s = 21 m, n = 2100 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz. 

 

 

Grupo 8, ensaio 4: N = 30 N, t = 15 min, s = 45 m, n = 4500 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz 
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Grupo 11, ensaio 4: N = 35 N, t = 9 min, s = 27 m, n = 2700 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz 

 

 

Grupo 12, ensaio 4: N = 35 N, t = 12 min, s = 36 m, n = 3600 ciclos, c = 5 mm, f = 5 Hz 
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APÊNDICE H 

 Sub-rotina em FORTRAN, desenvolvida para remover incrementalmente 

material da superfície de contato do pistão no modelo numérico pistão – corpo da 

bomba, simulando o desgaste. 

 

C     DISSERTACAO DE MESTRADO - JOAO G. FARIAS (2016) 
C     Sub-rotina para aplicar o desgaste no pistao atraves da 
C     movimentacao dos nos das superficies em contato com o 
C     corpo da bomba, conforme metodologia desenvolvida 
C     durante a dissetacao. 
C 
C     Versao: 1.0 
C     Data: Setembro/2016 
C 
      subroutine umeshmotion(uref,ulocal,node,nndof,lnodetype, 
     $     alocal,ndim,time,dtime,pnewdt,kstep,kinc, 
     $     kmeshsweep,jmatyp,jgvblock,lsmooth) 
C 
      include 'aba_param.inc' 
C 
      CHARACTER*80 PARTNAME 
      DIMENSION ARRAY(1000) 
      DIMENSION ULOCAL(*) 
      DIMENSION JGVBLOCK(*),JMATYP(*) 
      DIMENSION ALOCAL(NDIM,*) 
      PARAMETER (NELEMMAX=10000) 
      DIMENSION JELEMLIST(NELEMMAX),JELEMTYPE(NELEMMAX) 
      DIMENSION TIME(2) 
C 
C     Variaveis 
      INTEGER::i,NCYCLES,MAXCYCLES,pas 
      REAL::CPRESS,CSHEAR,CSLIP,XCOORD,YCOORD, 
     $      FORCE,STROKE,CYCLEDIST,FEMSLIP,DELTADIST,REALSLIP, 
     $      SDELTAHEIGHT,STOTALHEIGHT,H25,H30,H35, 
     $      CYCLENUM,K,CPRESSMEAN,CONTACTLENGTH 
C 
      COMMON /WEAR/ 
     $     isclock,snodes(10000),slavereg(10000), 
     $     sxcoord(10000),scpress(10000), 
     $     totalwear(10000),slastwear(10000),dtimelast(10000), 
     $     cnt(10000),lim(10000),num(10000), 
     $     highxcoord(10000),smalxcoord(10000), 
     $     highxcoordlim(10000),smalxcoordlim(10000), 
     $     scpresstotal(10000),scsheartotal(10000), 
     $     irealslip(10000),itotalheight(10000) 
C 
      NELEMS = NELEMMAX 
      LOCNUM = 0 
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      JRCD = 0 
      PARTNAME = ' ' 
      JTYP = 1 
      LTRN = 0 
C 
C 
C     Criar arquivo para escrever dados 
C     !!!!Definir local da pasta onde serao criados os arquivos!!!! 
      OPEN(unit=17,file='<especificar caminho da pasta onde salva os 
     $resultados>/Results.txt',status='unknown') 
C 
C 
C     Forca normal 
C     !!!!Especificar a forca normal [N] definida no modelo FEM!!!! 
      FORCE = <especificar valor da forca> 
C     Subrotina desenvolvida para forca normal entre 25 e 35 N. 
      if (FORCE.LT.25) then 
         write (7,*) 'ERROR: Forca normal menor que 25 N!' 
         write (7,*) 'Modelo desenvolvido para forca normal entre 25 
     $                e 35 N.' 
         write (7,*) 'Simulacao abortada' 
         stop 
      else if (FORCE.GT.35) then 
         write (7,*) 'ERROR: Forca normal maior que 35 N!' 
         write (7,*) 'Modelo desenvolvido para forca normal entre 25 
     $                e 35 N.' 
         write (7,*) 'Simulacao abortada' 
         stop 
      end if 
C 
C 
C     Numero de ciclos de desgaste 
C     !!!!Especificar o maximo numero de ciclos de desgaste 
desejado!!!! 
      NCYCLES = <especificar numero de ciclos maximo> 
C     Subrotina desenvolvida para numero de ciclos maiores que 2000, 
C     que equivale ao numero de ciclos para o running-in. 
C     Limite maximo de numero de ciclos depende da forca normal 
C     aplicada, conforme equacao: 
      MAXCYCLES = 100 * ((0.36 * (FORCE**2)) - (26.2 * FORCE) + 516) 
      if (NCYCLES.LT.2000) then 
         write (7,*) 'ERROR: Numero de ciclos menor que 2000!' 
         write (7,*) 'Modelo desenvolvido para numero de ciclos 
     $entre 2000 e ',MAXCYCLES,'.' 
         write (7,*) 'Simulacao abortada' 
         stop 
      else if (NCYCLES.GT.MAXCYCLES) then 
         write (7,*) 'ERROR: Numero de ciclos maior que ', 
     $MAXCYCLES,'!' 
         write (7,*) 'Modelo desenvolvido para numero de ciclos 
     $entre 2000 e ',MAXCYCLES,'.' 
         write (7,*) 'Simulacao abortada' 
         stop 
      end if 
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C 
C 
C     Curso de desgaste 
C     !!!!Especificar o curso [mm] definido no modelo FEM!!!! 
      STROKE = <especificar valor do curso> 
C     Calculo da distancia deslizada em um ciclo de desgaste 
C     (ciclo = 2 * curso)  
      CYCLEDIST = 2 * (STROKE / 1000D0) 
      !divide por 1000 para transformar para metro 
C 
C 
C     Calculo do deslizamento, conforme increment time atual 
      FEMSLIP = (dtime + dtimelast(kinc-1)) * (STROKE / 1000D0) 
      !divide por 1000 para transformar para metro 
      dtimelast(kinc) = dtimelast(kinc-1) + dtime 
C 
C 
C     Para reduzir tempo computacional, o numero de ciclos de 
C     desgaste desejado (NCYCLES) eh dividido em 6 ciclos no 
C     modelo numerico. 
      !!!!Primeiro ciclo FEM sempre igual a 2000 ciclos!!!! 
      DELTADIST = ((NCYCLES - 2000) / 5D0) * CYCLEDIST 
C     Ciclo 1 FEM 
      if (time(1).LE.2D0) then 
          REALSLIP = FEMSLIP + 20.0D0 - CYCLEDIST 
          i = 0 
C     Ciclo 2 FEM 
      else if ((time(1).GT.2D0).AND.(time(1).LE.4D0)) then 
          REALSLIP = FEMSLIP + 20.0D0 + DELTADIST - (2D0 * 
     $               CYCLEDIST) 
          i = 1 
C     Ciclo 3 FEM 
      else if ((time(1).GT.4D0).AND.(time(1).LE.6D0)) then 
          REALSLIP = FEMSLIP + 20.0D0 + (2D0 * DELTADIST) – 
     $               (3D0 * CYCLEDIST) 
          i = 2 
C     Ciclo 4 FEM 
      else if ((time(1).GT.6D0).AND.(time(1).LE.8D0)) then 
          REALSLIP = FEMSLIP + 20.0D0 + (3D0 * DELTADIST) – 
     $               (4D0 * CYCLEDIST) 
          i = 3 
C     Ciclo 5 FEM 
      else if ((time(1).GT.8D0).AND.(time(1).LE.10D0)) then 
          REALSLIP = FEMSLIP + 20.0D0 + (4D0 * DELTADIST) – 
     $               (5D0 * CYCLEDIST) 
          i = 4 
C     Ciclo 6 FEM 
      else if ((time(1).GT.10D0)) then 
          REALSLIP = FEMSLIP + 20.0D0 + (5D0 * DELTADIST) – 
     $               (6D0 * CYCLEDIST) 
          i = 5 
      end if 
      irealslip(kinc) = REALSLIP 
C 
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C     Obter o numero dos nos (LOCNUM) da part correspondentes aos 
C     nos do assembly (NODE), onde esta definido o set do ALE 
C     constraint  
      CALL GETPARTINFO(NODE,0,PARTNAME,LOCNUM,JRCD) 
C 
C     Obter a lista de elementos conectados os nos do set do 
C     ALE constraint 
      CALL GETNODETOELEMCONN(NODE,NELEMS,JELEMLIST,JELEMTYPE, 
     $     JRCD,JGVBLOCK) 
C 
C     Obter as coordenadas X e Y 
      CALL GETVRN(NODE,'COORD',ARRAY,JRCD,JGVBLOCK,LTRN) 
      XCOORD = ARRAY(1) 
      YCOORD = ARRAY(2) 
C 
C     Obter os valores de CPRESS e CSHEAR em X 
      CALL GETVRMAVGATNODE(NODE,JTYP,'CSTRESS',ARRAY,JRCD,JELEMLIST, 
     $     NELEMS,JMATYP,JGVBLOCK) 
      CPRESS = ARRAY(1) 
      CSHEAR = ARRAY(2) 
C 
C     Obter os valores de CSLIP em X 
      CALL GETVRMAVGATNODE(NODE,JTYP,'CDISP',ARRAY,JRCD,JELEMLIST, 
     $     NELEMS,JMATYP,JGVBLOCK) 
      CSLIP = ARRAY(2) 
C 
C 
      !loop para identificar nos da superficie Slave 
      if (slavereg(LOCNUM).EQ.0) then 
         isclock = isclock + 1 
         snodes(isclock) = LOCNUM 
         slavereg(LOCNUM) = isclock 
      end if 
C 
C     Escrita do cabecalho do arquivo txt que armazena resultados 
      if (isclock.EQ.1) then 
         write (17,*) 'Force [N]   Cycle Number [1]   Slipped Dist. 
     $ [m]   Wear Deep [um]   CPRESS [N/mm]    Wear Coef. [mm2/N.m]' 
      end if 
C 
C     Aplicacao do desgaste do pistao 
      if ((kmeshsweep.EQ.0).AND.(CPRESS.NE.0)) then 
C        Contar numero de nos em contato e armazenar suas 
C        coordenadas X, para calcular o comprimento do contato, 
C        e o valor da pressao de contato 
         cnt(kinc) = cnt(kinc) + 1 
         sxcoord(cnt(kinc)) = XCOORD 
         scpress(cnt(kinc)) = CPRESS 
C 
C 
C        Calculo da variacao da altura desgastada [um], em funcao 
C        da distancia deslizada [m], conforme medicoes dos ensaios 
C        tribologicos. 
         H25 = (0.0116D0 * REALSLIP) - 0.0133D0 
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         H30 = (0.0137D0 * REALSLIP) - 0.0111D0 
         H35 = (0.0169D0 * REALSLIP) - 0.0126D0 
      if (FORCE.LE.30) then 
         !interpolacao para calculo da profundiade desgastada 
         STOTALHEIGHT = H30 - ((H30 - H25) * (30.0D0 - FORCE) 
     $                  / 5.0D0) 
         else 
         !interpolacao para calculo da profundiade desgastada 
         STOTALHEIGHT = H35 - ((H35 - H30) * (35.0D0 - FORCE) 
     $                  / 5.0D0) 
         end if 
         totalwear(kinc) = STOTALHEIGHT 
C 
         !calculo da variacao da profundiade desgastada do no pistao 
         SDELTAHEIGHT = STOTALHEIGHT - slastwear(slavereg(LOCNUM)) 
C 
         write (7,*) '************** Results **************' 
         write (7,*) 'Increment ', kinc 
         write (7,*) 'Part ', PARTNAME 
         write (7,*) 'Node ', LOCNUM 
         write (7,*) 'Initial ULOCAL2 ', ULOCAL(2) 
C 
         !Atualizacao da posição do no com desgaste 
         ULOCAL(NDIM) = ULOCAL(NDIM) - (SDELTAHEIGHT / 1000D0) 
         !dividido por 1000 para transformar para mm 
C 
         write (7,*) 'Coord. X (mm) ', XCOORD 
         write (7,*) 'Coord. Y (mm) ', YCOORD 
         write (7,*) 'CPRESS (N/mm2) ', CPRESS 
         write (7,*) 'CSHEAR (N/mm2) ', CSHEAR 
         write (7,*) 'CSLIP (mm) ', CSLIP 
         write (7,*) 'FEM Slipping (m) ', FEMSLIP 
         write (7,*) 'Real Slipping (m) ', REALSLIP 
         write (7,*) 'Delta Wear Height (um) ', SDELTAHEIGHT 
         write (7,*) 'Total Wear Height (um) ', STOTALHEIGHT 
         write (7,*) 'Final ULOCAL2 ', ULOCAL(2) 
         write (7,*) '*************************************' 
C 
         slastwear(slavereg(LOCNUM)) = STOTALHEIGHT 
C 
      else 
         ULOCAL(NDIM) = ULOCAL(NDIM) 
      end if 
C 
C     Calcular a pressao contato media e o coeficiente de desgaste 
C     e escrever os resultados no arquivo txt, somente no final de 
C     cada ciclo de desgaste. 
C     Pressao de contato media calculada somente na regiao central 
C     do contato, para eliminar problema de singularidade na borda 
C     do contato (canto vivo). 
      if ((kmeshsweep.EQ.1).AND.(lim(kinc).EQ.0).AND. 
     $    (REALSLIP.EQ.(20 + (i * DELTADIST)))) then 
C 
         !definir as extremidades do contato  
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         do pas=0, cnt(kinc) 
             if (pas.EQ.0) then 
                 highxcoord(kinc) = sxcoord(pas+1) 
                 smalxcoord(kinc) = sxcoord(pas+1) 
             else 
                 if (sxcoord(pas).LT.highxcoord(kinc)) then 
                     highxcoord(kinc) = sxcoord(pas) 
                 end if 
                 if (sxcoord(pas).GT.smalxcoord(kinc)) then 
                     smalxcoord(kinc) = sxcoord(pas) 
                 end if 
             end if 
         end do 
C 
         !calculo do comprimento do contato 
         CONTACTLENGTH = smalxcoord(kinc) - highxcoord(kinc) 
         !definicao dos limites da regiao central onde eh calculada 
         !a pressao de contato media 
         highxcoordlim(kinc) = highxcoord(kinc) + (CONTACTLENGTH 
     $                         / 4D0) 
         smalxcoordlim(kinc) = smalxcoord(kinc) - (CONTACTLENGTH 
     $                         / 4D0) 
C 
         !somar as pressoes de contato e o numero de nos na regiao 
         !central do contato 
         do pas=0, cnt(kinc) 
             if ((sxcoord(pas).LT.smalxcoordlim(kinc)).AND. 
     $                (sxcoord(pas).GT.highxcoordlim(kinc))) then 
                scpresstotal(kinc) = scpresstotal(kinc) + 
     $                               scpress(pas) 
                num(kinc) = num(kinc) + 1 
             end if 
         end do 
C 
         !calculo do numero de ciclos correspondentes a 
         !distancia deslizada 
         CYCLENUM = REALSLIP / CYCLEDIST 
         !calculo da pressao de contato media 
         CPRESSMEAN = scpresstotal(kinc) / num(kinc) 
         !calculo do coeficiente de desgaste 
         K = (totalwear(kinc) / 1000D0) / (CPRESSMEAN * 
     $        irealslip(kinc)) 
C 
         !escrita dos resultados no arquvio txt 
         write (17,2000) ,FORCE,CYCLENUM,REALSLIP,totalwear(kinc), 
     $                    CPRESSMEAN,K 
C 
         lim(kinc) = 1 
      end if 
C 
2000  FORMAT (3x,f4.1,10x,f6.0,14x,f4.1,15x,f5.3,12x,f6.1,11x,e10.3) 
C 
      return 
      end  



 169 

APÊNDICE I 

 Imagens dos arquivos de texto com os resultados dos modelos numéricos de 

cada simulação executada. 

 

Grupo 1: N = 25 N, n = 2100 ciclos. 

 

Grupo 2: N = 25 N, n = 4500 ciclos. 

 

Grupo 3: N = 25 N, n = 7500 ciclos. 

 

Grupo 6: N = 30 N, n = 2100 ciclos. 

 

Grupo 7: N = 30 N, n = 3000 ciclos. 
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Grupo 8: N = 30 N, n = 4500 ciclos. 

 

Grupo 11: N = 35 N, n = 2700 ciclos. 

 

Grupo 12: N = 35 N, n = 3600 ciclos. 

 

Caso intermediário: N = 27 N, n = 7100 ciclos. 

 

Caso intermediário: N = 33 N, n = 4300 ciclos. 
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