Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Danilo Eiji Hirayama

Avaliação Físico-Química de Lubrificantes Básicos Aditivados com
Nanopartículas

São Paulo
2017

Danilo Eiji Hirayama

Avaliação Físico-Química de Lubrificantes Básicos
Aditivados com Nanopartículas

2017

Danilo Eiji Hirayama

Avaliação físico-química de lubrificantes básicos aditivados com nanopartículas

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo – IPT, como parte
dos requisitos para obtenção do título de
Mestre em Processos Industriais.

Data da aprovação ____/____/________

_____________________________
Prof. Dr. Adriano Marim de Oliveira
(Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Adriano Marim de Oliveira (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Kleber Lanigra Guimarães (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Marcio Yee (Membro)
UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo

Danilo Eiji Hirayama

Avaliação físico-química de lubrificantes básicos aditivados com
nanopartículas

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo – IPT, como parte
dos requisitos para a obtenção do título
de Mestre em Processos Industriais.
Área de Concentração: Desenvolvimento
e Otimização de Processos Industriais

Orientador: Prof. Dr. Adriano Marim de
Oliveira

São Paulo
Agosto/2017

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

H668a

Hirayama, Danilo Eiji
Avaliação físico-química de lubrificantes básicos aditivados com nanopartículas. /
Danilo Eiji Hirayama. São Paulo, 2017.
94p.
Dissertação (Mestrado em Processos Industriais) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Desenvolvimento e
Otimização de Processos Industriais.
Orientador: Prof. Dr. Adriano Marim de Oliveira

1. Óleo lubrificante 2. Propriedades físicas 3. Propriedades químicas 4. Aditivos
5. Nanopartículas 6. Nitreto de boro hexagonal 7. Argila 8. Grafite 9. Viscosidade
10. Oxidação 11. Desgaste 12. Coeficiente de atrito 13. Tese I. Oliveira, Adriano
Marim de, orient. II. IPT. Coordenadoria de Ensino Tecnológico III. Título

17-57

CDU

665.765(043)

DEDICATÓRIA
Aos meus pais Toshico e Mitsuru por se dedicarem na minha educação e serem
exemplos de pessoas.
À minha esposa Larissa pelo grande amor, paciência, bondade, companheirismo e
motivação. Por sempre estar ao meu lado e me apoiar.

AGRADECIMENTOS
Ao professor Dr. Adriano Marim de Oliveira pela orientação deste trabalho e
paciência.
Ao Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes do IPT por se empenharem e
demonstrarem compromisso.
Ao Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas do IPT pela
dedicação e condução da preparação das amostras.
À todos que contribuíram e tornaram possível a realização deste trabalho.

RESUMO

Quando duas superfícies em contato se movem produzem atrito e o
lubrificante é utilizado entre elas para reduzi-lo, diminuindo o desgaste. Algumas
características são extremamente importantes, entre elas a viscosidade e o
coeficiente de atrito e desgaste. Para melhorar as propriedades desses lubrificantes
são colocados aditivos que modificam seu desempenho. Estudos têm sido
realizados para encontrar outras alternativas a esses aditivos. Muitos artigos citam o
uso da nanotecnologia, pois a diminuição de escala confere novas propriedades e
funcionalidades específicas. Com isso, espera-se aumentar a vida útil do lubrificante,
através do aumento da propriedade de lubrificação, reduzindo o atrito entre as peças
e o aumento da tolerância térmica do produto, além de penetrar eficazmente em
áreas onde o óleo lubrificante convencional não pode alcançar, melhorando o
desempenho de motores e ajudando na redução do consumo de energia e de
combustível. O objetivo deste trabalho foi estudar a influência da adição de
nanopartículas funcionais, tais como grafite, argila e nitreto de boro, nas
propriedades físico-químicas dos óleos lubrificantes básicos. Foram preparadas
amostras com nanopartículas de grafite, nitreto de boro e argila em concentrações
entre 0,1 a 2% (m/m) em um óleo lubrificante preparado com viscosidade similar ao
óleo lubrificante comercial 20w50. Foram realizados ensaios físico-químicos para
avaliar o desempenho das amostras, tais como estabilidade à oxidação, viscosidade,
demulsibilidade, lubricidade, desgaste e coeficiente de atrito. Os resultados
encontrados na viscosidade demonstram uma concentração ideal em torno de 1,5%
(m/m), tornando inviável a realização do ensaio acima desta concentração, devido a
aglomeração das nanopartículas. Para o ensaio de estabilidade à oxidação
observou-se que o nitreto de boro teve o melhor comportamento indicando uma
possível nanopartícula em potencial. No ensaio de cor ASTM as nanopartículas de
nitreto de boro e grafite deram cor ao óleo lubrificante, podendo ser um empecilho
comercial. O ensaio de TBN teve um resultado inferior ao esperado, mesmo para o
óleo base. O ensaio de lubricidade demonstrou que as nanopartículas podem
diminuir em até 17% o desgaste. Já no UMT os resultados de coeficiente de atrito
demonstraram uma redução de até 20% quando comparados com o óleo base, mas
quando realizado o teste de desgaste anel contra liner, o resultado foi o aumento do
desgaste com a adição das nanopartículas.
Palavras-chave: Óleo lubrificante; Aditivos; Nanopartículas; Viscosidade; Oxidação;
Desgaste.

ABSTRACT
Physical-chemical Evaluation of Basic Lubricants Added with Nanoparticles
When two surfaces in contact move friction and lubricant is used between
them to reduce friction, reducing wear. Some characteristics are extremely important,
among them the viscosity and coefficient of friction and wear. To improve the
properties of these lubricants are placed additives that modify their performance.
Studies have been carried out to find other alternatives to these additives. Many
articles cite the use of nanotechnology, as scaling down confers new properties and
specific functionalities. This is expected to increase the life of the lubricant by
increasing lubrication property, reducing friction between parts and increasing the
thermal tolerance of the product, as well as effectively penetrating areas where
conventional lubricating oil can not reach , improving the performance of engines and
helping to reduce energy and fuel consumption. The objective of this work was to
study the influence of the addition of functional nanoparticles, such as graphite, clay
and boron nitride, on the physicochemical properties of lubricating oils basic.
Samples were prepared with graphite, boron nitride and clay nanoparticles in
concentrations between 0.1 and 2% (w / w) in a lubricating oil prepared with viscosity
similar to commercial 20w50 lubricating oil. Physical and chemical tests were
performed to evaluate the performance of the samples, such as oxidation stability,
viscosity, demulsibility, lubricity, wear and friction coefficient. The results found in the
viscosity show an ideal concentration around 1.5% (m / m), making it impossible to
perform the test above this concentration, due to the agglomeration of the
nanoparticles. For the oxidation stability test it was observed that boron nitride had
the best behavior indicating potential nanoparticle. In the ASTM color test the boron
nitride and graphite nanoparticles gave the lubricating oil color and could be a
commercial obstacle. In the TBN assay the result was lower than expected, even for
the base oil. The lubricity test demonstrated that nanoparticles can decrease wear by
up to 17%. In the UMT, the friction coefficient results show a reduction of up to 20%
when compared to the base oil, but when the wear test is performed against the liner,
the result is increased wear with the addition of the nanoparticles.
Key Words: Lubricating oil; Additives; Nanoparticles; Viscosity; Oxidation; Wear.
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1 INTRODUÇÃO

Quando as superfícies dos componentes de algum tipo de máquina se
movem em contato uma com as outras produzem a fricção ou atrito, e estas geram
calor e desgaste. O lubrificante é uma substância adicionada entre estes
componentes em movimento para reduzir a fricção e proporcionar o deslizamento
suave e fácil, um contra o outro, com o mínimo de desgaste. (CARRETEIRO;
BELMIRO, 2006; FONSECA; AZEVEDO; CARVALHO, 2014)
A lubrificação por meio de óleos lubrificantes consiste na formação de uma
película (filme) que impede o contato direto entre duas superfícies metálicas que se
movimentam entre si, reduzindo o atrito e o desgaste entre as partes móveis.
(PALACIO; BHUSHAN, 2010; REIN,1978)
Algumas

características

dos

óleos

lubrificantes

são

extremamente

importantes para a escolha e o uso adequado dos mesmos. A viscosidade é
considerada a propriedade mais importante dos óleos lubrificantes, medindo a
dificuldade com que um líquido escoa ou escorre. Quanto mais viscoso for um
lubrificante, mais difícil de escorrer, portanto será maior a sua capacidade de se
manter entre duas peças móveis fazendo uma melhor lubrificação das mesmas.
Quanto menos viscoso for um óleo lubrificante mais rapidamente chegará, quando
bombeado, aos locais onde deve ocorrer a lubrificação, porém, terá dificuldades de
se manter lá. A escolha da viscosidade correta para as temperaturas de trabalho é
importante, pois um óleo tem que proporcionar lubrificação adequada em todas as
estações do ano. (CARRETEIRO; BELMIRO, 2006; REIN, 1978)
A viscosidade dos lubrificantes não é constante, pois varia com a
temperatura. Quando se eleva a temperatura de um óleo lubrificante a sua
viscosidade diminui, e quando a sua temperatura diminui ele fica mais viscoso. Esta
variação da viscosidade em função da temperatura não ocorre em todos os óleos da
mesma maneira. Alguns óleos ficam menos viscosos mais rapidamente que outros.
O Índice de Viscosidade (IV) mede a variação da viscosidade em relação a
temperatura. O poder lubrificante se refere unicamente às propriedades redutoras do
atrito interno dos óleos que trabalham em serviços severos, tais como em motores
diesel de alta rotação e em cargas elevadas.
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São adicionados aos óleos lubrificantes substâncias chamadas de aditivos,
ou para melhorar alguma qualidade já existente, porém em grau insuficiente ou para
acrescentar qualidades ou características que não possui. Este último ocorre
especialmente quando o lubrificante é submetido a condições severas de trabalho,
aumentando sua eficiência. (RIZVI, 2009)
Os aditivos empregados nos óleos lubrificantes são agentes químicos que
modificam suas características técnicas melhorando seu desempenho para diversos
trabalhos.

Eles

são

classificados

como:

antioxidante,

detergente

inibidor,

dispersante, anticorrosivo, inibidor de ferrugem, antidesgaste, abaixador de ponto de
fluidez, modificador de viscosidade, desativador de metais, dentre outros
(CARRETEIRO; BELMIRO, 2006). Infelizmente alguns elementos que compõem
esses aditivos podem ter o efeito contrário, causando danos ao invés de benefícios.
Por exemplo, o fósforo presente em aditivos antidesgaste pode reagir com os
conversores catalíticos, contaminando o catalisador e reduzindo a sua eficiência e a
sua vida útil (GUEVREMONT, 2008). Os compostos de enxofre e cloro podem reagir
com a água e com produtos secundários da combustão, formando ácidos que
facilitam a corrosão das peças do motor.
A substituição desses aditivos não é simples, pois possuem inúmeras
vantagens como descritas anteriormente. Por isso, os aditivos mais estudados
atualmente são os que utilizam a nanotecnologia, conferindo-lhes propriedades
diferentes devido à redução de tamanho.
Nanotecnologia significa, de maneira muito geral, a habilidade de
manipulação átomo por átomo na escala compreendida entre 0,1 a 100 nm para
criar estruturas maiores fundamentalmente com nova organização estrutural e,
normalmente, para fins comerciais. (DURÁN et al., 2006)
A nanotecnologia diz respeito a materiais e sistemas cujas estruturas e
componentes exibem propriedades e fenômenos físicos, químicos e/ou biológicos
significativamente novos e modificados devido a sua nanoescala. O objetivo é
explorar estas propriedades por meio do controle de estruturas e dispositivos em
níveis atômico, molecular e supramolecular e aprender a fabricar e usar esses
dispositivos de maneira eficiente. Manter a estabilidade de interfaces e a integração
dessas nanoestruturas em escalas micrométrica e macroscópica são a chave para o
progresso da nanotecnologia. (DURÁN et al., 2006)
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Na nanoescala surgem novos fenômenos que não existem na macroescala.
As mudanças mais importantes de comportamento são causadas não apenas pela
ordem de magnitude da redução de tamanho, mas por novos fenômenos intrínsecos
observados ou que se tornam predominantes em nanoescala, e que não são
necessariamente previsíveis a partir do comportamento em escalas maiores. Essa
alteração de comportamento está relacionada com as forças naturais fundamentais
que mudam de importância quando a escala é reduzida. (DURÁN et al., 2006)
À medida que as dimensões dos corpos diminuem, as forças de atrito,
gravitacional e de combustão tornam-se de menor importância, enquanto novas
forças, como por exemplo, a força eletrostática, tornam-se mais importantes. Em
escala subatômica, a força de atração eletrostática entre dois prótons é cerca de
1036 vezes mais forte que a força gravitacional. A força gravitacional começa a
dominar o universo dos corpos e partículas apenas quando uma quantidade
significativa de matéria se faz presente e, em escala mais ampla, é a força
dominante. (DURÁN et al., 2006)
O grafite corresponde a uma das três formas alotrópicas do carbono e tem
múltiplas e importantes aplicações industriais, embora seja mais conhecida
popularmente por sua utilização como mina de lápis. Ele cristaliza-se no sistema
hexagonal regular com simetria rômbica e, em geral, seus cristais são tubulares, de
contorno hexagonal e plano basal desenvolvido. Uma das características do grafite é
sua propriedade lubrificante, que se dá devido a sua estrutura em camadas ligadas
por interações fracas de Van der Waals. Pode ser usado como um aditivo em óleo
lubrificante para aumentar a tolerância térmica do produto impedindo que este
escorra da superfície de trabalho. O lubrificante comercialmente disponível é uma
dispersão coloidal de bilhões de partículas microscópicas de grafite. Quando é
adicionado ao cárter de um motor, funciona como redutor de fricção. Ele também
penetra eficazmente em áreas onde o óleo lubrificante convencional não alcança,
melhora o desempenho do motor e diminui no consumo de energia e na economia
de combustível. (FONSECA; AZEVEDO; CARVALHO, 2014)
As argilas organofílicas, compostas predominantemente pelo argilomineral
montmorilonita (55-70 %), do grupo das esmectitas, são conhecidas pelo nome
genérico de bentonitas. A montmorilonita (MMT) possui partículas com tamanhos
que podem variar de 2 - 0,1 μm, podendo apresentar formato de placas ou lâminas.
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Pertence ao grupo dos filossilicatos, cujas placas são caracterizadas por unidades
estruturais constituídas por uma folha de tetraedros de sílica, ligados pelos oxigênios
localizados nos vértices da base, e uma folha de octaedros de alumina, ligados
pelas faces laterais. As argilas aplicadas em óleos lubrificantes ou graxa apresentam
boa estabilidade, são resistentes à água e à alta temperatura. São empregadas em
diversos setores da indústria, como: fundições, usinas, esteiras de alta velocidade,
agricultura, automotivo e mineração. A incorporação de nanopartículas poderá atuar
na mudança de viscosidade e na redução do atrito entre as peças, além de evitar o
desgaste mecânico ao se depositarem em “falhas” das peças metálicas. (FONSECA;
AZEVEDO; CARVALHO, 2014; RIZVI, 2009)
O nitreto de boro possui diversas propriedades, tais como a condutividade
térmica elevada, a baixa expansão térmica, a alta resistência mecânica, a dureza
elevada e a resistência à corrosão. Além disso, possui a capacidade de lubrificar em
um longo intervalo de temperaturas uma vez que seu coeficiente de atrito é mantido
até 900 °C, enquanto outros lubrificantes sólidos, como o dissulfeto de molibdênio e
grafite queimam em temperaturas mais baixas. Sendo assim, o nitreto de boro é
usado em diferentes setores, como lubrificantes, revestimentos contra corrosão e
isolantes térmicos.
A finalidade desse trabalho é avaliar as propriedades físico-químicas dos
óleos lubrificantes aditivados com nanopartículas de grafite, nitreto de boro
hexagonal e argila. Para isso serão realizados diversos ensaios, como viscosidade,
oxidação, desgaste e coeficiente de atrito e serão comparados com a literatura.
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2 OBJETIVOS

O objetivo principal do trabalho é estudar a influência de nanopartículas do
tipo grafite, nitreto de boro hexagonal e argila nas propriedades físico-químicas de
óleos lubrificantes básicos.

2.1 Objetivos específicos



Caracterização das propriedades físico-químicas em relação a viscosidade,
demulsibilidade, oxidação, enxofre, número de acidez, resíduo de carbono,
número de basicidade, teor de cinzas, lubricidade, coeficiente de atrito,
desgaste.



Avaliação dos resultados em comparação com os produtos já existentes no
mercado
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Princípios básicos de lubrificação

A lubrificação pode ser definida como o fenômeno da redução de atrito entre
duas superfícies em movimento relativo, por meio da introdução de uma substância
entre as mesmas ajudando a prevenir danos. Não há restrições para que um tipo de
material forme um filme lubrificante. Um gás, um líquido e certos sólidos são todos
efetivos, mas o tipo de material influencia nos limites da eficácia do filme.
(STACHOWIAK; BATCHELOR, 2014)
No meio do século XX dois distintos regimes de lubrificação foram
reconhecidos: a lubrificação hidrodinâmica e a lubrificação de superfície.
(HAMROCK; SCHMID; JACOBSON, 2005)
A lubrificação hidrodinâmica ocorre quando temos um óleo formando um
filme suficientemente espesso entre duas superfícies em movimento para que elas
não entrem em contato. Neste caso, a força de atrito é atribuída à viscosidade do
óleo e é proporcional à taxa de cisalhamento do filme e a carga é suportada pela
pressão produzida no filme. Quando essas duas superfícies entram em contato
ocorre um duro processo de desgaste. (HORI, 2006)
A lubrificação de superfície é definida como um regime de lubrificação onde
a espessura média do filme do óleo é menor do que a rugosidade das superfícies
que entram em contato no movimento. Nessas condições existem algumas
características que identificam uma lubrificação de superfície: a carga é suportada
pelas asperezas em contato, ocorre interações químicas entre a superfície e o
lubrificante, os produtos de reação têm um papel importante no processo de
lubrificação e a viscosidade tem pouca influência no atrito e no desgaste. (HSU;
GATES, 2005)
Os lubrificantes líquidos são mais utilizados em máquinas. Quando
introduzido entre duas superfícies em atrito um filme líquido é formado. Esse filme
previne o contato direto entre as superfícies, reduzindo o atrito. Nesse modo de
lubrificação a viscosidade do lubrificante, a carga aplicada e a velocidade de
deslizamento são fatores determinantes para decidir a performance da lubrificação.
(MINAMI, 2009)
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Uma maior eficácia e lubrificantes mais desenvolvidos são necessários para
condições cada vez melhores. Em um motor de automóvel por exemplo, a economia
de combustível, a durabilidade, o som ambiente, entre outros estão relacionadas
com uma lubrificação eficiente. (ERDEMIR, 2005)
A principal limitação, em particular, dos lubrificantes líquidos é a perda de
capacidade de carga em altas temperaturas e a degradação em serviço.
(STACHOWIAK; BATCHELOR, 2014)

3.1.1 Atrito e desgaste

3.1.1.1 Atrito

Atrito é uma força mecânica que resiste ou dificulta o movimento entre duas
superfícies que deslizam. (MANG; BOBZIN; BARTELS, 2011)
É um importante efeito físico e necessita de muito trabalho teórico e
experimental para ser entendido. Uma abordagem sistemática é necessária para
solucionar as relações entre atrito e desgaste. Propriedades tribológicas dos
materiais, a escolha certa do material ou do par de materiais, a forma geométrica e a
rugosidade são muito importantes. (KUCERA et al., 2016)
De acordo com idéias modernas, uma variedade de processos físicoquímicos ocorre simultaneamente com o atrito. Entre eles, destacam-se a interação
mecânica e química das superfícies em contato, as mudanças estruturais e químicas
nas camadas superficiais e subsuperficiais dos materiais em contato, o dano das
superfícies e sua forte interação com o meio ambiente. (BARANOV et al., 2007)

3.1.1.1.1 Tipos de atrito

Quando duas superfícies de corpos sólidos estão em contato, há uma força
de atração entre os corpos conhecida como adesão, a qual tem origem nas forças
atrativas interatômicas. O atrito é consequência da necessidade de vencer estas
forças atrativas. Quando não há movimento relativo das superfícies de dois corpos
em contato falamos em atrito estático. Quando acontece movimento relativo entre as
superfícies dizemos que ocorre atrito cinético ou dinâmico. (ANDRADE-NETO, 2014)
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O movimento relativo entre duas superfícies em contato pode ser um
escorregamento puro, um rolamento puro (também chamado de rolamento sem
deslizamento) e, no caso mais geral, rolamento com deslizamento. Obviamente, a
forma geométrica do corpo é fundamental para o tipo de movimento relativo. Um
corpo só pode exibir rolamento puro se possuir uma seção circular (cilindro ou
esfera, por exemplo). Desse modo as forças de atrito podem ser classificadas como
atrito de escorregamento. (ANDRADE-NETO, 2014)

3.1.1.1.2 Atrito de escorregamento

O atrito é uma das experiências mais familiares ao ser humano e possui uma
longa história. Um dos primeiros a estudar de forma sistemática o atrito foi o italiano
Leonardo da Vinci, que analisou o movimento de um bloco retangular sobre uma
superfície plana. Por volta dos anos 1500 ele estabeleceu duas leis. A primeira
afirma que as áreas em contato não têm efeito sobre o atrito e a segunda diz que se
o peso do objeto é dobrado, o atrito também será dobrado. Também foi observado
por Da Vinci que o atrito é diferente para diferentes materiais. (ANDRADE-NETO,
2014)
As leis de Da Vinci foram redescobertas no século XVII pelo físico francês
Guillaume Amontons. Ele teorizou que o atrito era o resultado do trabalho realizado
para levantar uma superfície sobre a rugosidade da outra, bem como o trabalho para
realizar a deformação da superfície. (ANDRADE-NETO, 2014)
Novos estudos sobre esse assunto foram realizados por Charles Coulomb,
estabelecendo claramente que a força de atrito é proporcional à força compressiva
(força normal). Coulomb também estabeleceu que a força de atrito não depende da
velocidade, uma vez iniciado o movimento. Quando há movimento relativo entre as
superfícies de contato, dizemos que há uma força de atrito cinética. Em outras
palavras, quando não existe uma velocidade relativa não nula entre o contato das
superfícies. (ANDRADE-NETO, 2014)
As leis de Amontons-Coulomb que descrevem o atrito de escorregamento
podem ser expressas como:
a) A força de atrito é independente da área aparente de contato;
b) O atrito é proporcional à carga nominal;
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c) O atrito cinético é aproximadamente independente da velocidade de
deslizamento. (ANDRADE-NETO, 2014)

3.1.1.1.3 Atrito de rolamento

Movimentos de corpos que rolam são muito comuns no dia a dia. Como
exemplos óbvios podemos citar os movimentos das rodas de uma bicicleta ou de um
automóvel. Também é muito comum o uso de esferas em experimentos em plano
inclinado. O próprio Galileu Galilei realizou experiências desse tipo. (ANDRADENETO, 2014)
No caso de rolamento não podemos tratar o corpo como uma partícula. Um
modelo adequado é o de corpo rígido que, por definição, é um sistema no qual a
distância entre duas partículas do corpo é inalterável ou, em outras palavras, o corpo
é indeformável. Obviamente, nenhum corpo real é perfeitamente rígido, mas em
muitos casos essa é uma idealização conveniente. (ANDRADE-NETO, 2014)
No rolamento puro, quando um corpo com simetria axial (um cilindro, uma
esfera, um anel) rola sobre uma superfície plana e cada ponto da periferia da roda
não desliza sobre o plano, dizemos que acontece um rolamento sem deslizamento.
Enquanto o centro de massa do corpo movimenta-se em uma trajetória retilínea, um
ponto na borda do corpo descreve uma trajetória denominada ciclóide. (ANDRADENETO, 2014)

3.1.1.1.4 Coeficientes de atrito

O coeficiente de atrito não é uma propriedade material, sendo melhor
descrito como uma propriedade de sistema. Ele não pode ser deduzido por cálculos,
mas pode ser determinado por medições empíricas. (MANG; BOBZIN; BARTELS,
2011)
Há dois tipos de coeficientes de atrito: o coeficiente de atrito estático, cujo
valor máximo ocorre quando o objeto está na iminência de movimento e o
coeficiente de atrito cinético, observado quando um corpo está em movimento.
(COZZA, 2011)
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Observado que diferentes pares de materiais, impostos a diferentes
condições de ensaio, geravam valores aproximadamente constantes do coeficiente
de atrito cinético, Guillaume Amontons, em 1699, formulou as duas primeiras “Leis
do Atrito”. (COZZA, 2011)
a) A força tangencial é diretamente proporcional à força normal;
b) A força tangencial é independente da área aparente de contato. (COZZA,
2011)

3.1.1.2 Desgaste

O termo desgaste é definido como uma progressiva perda de material da
superfície de um objeto sólido devido a causas mecânicas. Os processos de
desgaste podem causar um número de alteração material e também geométrico no
sistema tribológico. As alterações materiais são entendidas como formações de
reações tribológicas de camadas e de compostos metalúrgicos entre as superfícies.
A alteração geométrica surge com a abrasão do material da superfície. (MANG;
BOBZIN; BARTELS, 2011)
O desgaste é um fenômeno que remove o material por complexos processos
físicos e químicos como: deformação, fratura e dissolução. Dependendo das
condições de operação e das propriedades dos materiais, a intensidade do desgaste
pode mudar em diversas ordens e magnitudes. (KLOSS; WÄSCHE, 2009)
O conhecimento dos diversos tipos de desgaste é importante para averiguar
suas origens e procurar a melhor forma de evitá-los. Mencionaremos a

seguir

alguns dos tipos de desgaste ocorridos, por exemplo, em rolamentos: adesão,
ocorre quando a ligação adesiva entre as superfícies é suficientemente forte para
resistir ao deslizamento tendo como resultado uma deformação plástica causada na
região de contato gerando uma trinca que pode se propagar, levando à geração de
um terceiro corpo e à uma transferência completa de material; abrasão, ocorre
remoção de material da superfície em função do formato e da dureza dos dois
materiais em contato; corrosão, ocorre em meios corrosivos, líquidos ou gasosos,
onde são formados produtos de reação devido às interações químicas e
eletroquímicas; fadiga, quando o desgaste é ocasionado pelo alto número de
repetições do movimento. (RADI et. al., 2007)

23
3.2 Lubrificantes

Em termos simples, a função do lubrificante é controlar o atrito e o desgaste
em um dado sistema removendo detritos de desgaste e levando o calor gerado pelo
atrito. Lubrificantes podem ser sólidos como o grafite, o dissulfeto de molibdênio e o
politetrafluoretileno, ou gasoso como o ar, mas os principais lubrificantes são os
líquidos como os óleos minerais, ou os semissólidos, que são formados por líquidos
e um agente espessante. (GALE; TOTEMEIR, 2004)
Outro importante aspecto da qualidade do lubrificante é resistir a degradação
em serviço. Hoje, muitas pesquisas estão voltadas para prevenir e monitorar a
degradação e a sua vida útil, pois isso pode causar danos nas superfícies que
estiverem em contato, corroendo as peças. (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2014)

3.2.1 Lubrificantes sólidos

Muitos componentes mecânicos precisam trabalhar sobre condições
extremas, como alta ou baixas temperaturas, vácuo, radiação nuclear, ambiente
oxidativo. Os fluidos lubrificantes não podem ser usados nessas condições e os
sólidos lubrificantes tem um papel importante na engenharia. (GALE; TOTEMEIR,
2004)
Lubrificantes sólidos fornecem um filme fino sólido entre duas superfícies
para reduzir o atrito e o desgaste e é necessário que tenha baixa taxa de
cisalhamento. Alguns dos sólidos lubrificantes mais comuns são o grafite e o
politetrafluoretileno (PTFE). Alguns metais também podem ser usados como sólidos
lubrificantes por terem baixa taxa de cisalhamento, alta condutividade térmica, boa
aderência ao metal, capacidade de incorporar detritos abrasivos e atuar como
componente de sacrifício. Alguns metais que podem ser usados são o gálio, índio,
ouro, prata e estanho. (GALE; TOTEMEIR, 2004)
O lubrificante sólido pode ser aplicado de diferentes formas, por exemplo, na
forma de pó em peças sinterizadas, na deposição por vapor e como aditivo de óleo.
(GALE; TOTEMEIR, 2004)
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3.2.2 Graxas lubrificantes

Graxas não são simplesmente um óleo lubrificante muito viscoso. Elas são
uma mistura de óleo lubrificante e de espessantes. Esses espessantes são
dispersados no óleo para produzir uma estrutura coloidal estável ou um gel. Uma
das mais difundidas aplicações da graxa nos rolamentos é devido à baixa
manutenção. A performance lubrificante da graxa é inferior ao óleo mineral, exceto
em velocidades de deslizamento baixas. A graxa tem que cumprir os mesmos
requisitos de um óleo lubrificante, mas com uma condição extra de que ela deve se
manter como uma massa semissólida apesar da alta temperatura. A sua vida útil é
determinada

pela

eventual

perda

dessa

consistência.

(STACHOWIAK;

BATCHELOR, 2014)
As graxas são feitas adicionando um composto alcalino e um ácido graxo em
uma quantidade de óleo. Essa mistura é aquecida e o sabão é formado. Depois, a
água é removida e a mistura passa por um processo de homogeneização mecânica.
O tipo e a quantidade de espessante tem um efeito crítico nas propriedades.
(STACHOWIAK; BATCHELOR, 2014)

3.2.3 Lubrificantes líquidos

3.2.3.1 Características

Os óleos podem ter duas diferentes origens, biológicas e não biológicas, e
isso fornece uma vasta gama de compostos de hidrocarbonetos. Estas substâncias
estão presentes em misturas complexas e podem ser usadas com muitos outros
propósitos além da lubrificação. Muitos óleos naturais contêm substâncias que
podem dificultar as propriedades de lubrificação, mas também possuem compostos
essenciais para o processo de lubrificação. Produtos químicos são adicionados ao
óleo para melhorar suas propriedades, que são chamados de aditivos. Eles mudam
radicalmente as propriedades de um lubrificante e são essenciais para a
performance geral. (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2014)
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3.2.3.2 Tipos

3.2.3.2.1 Óleos minerais

Os óleos minerais são os lubrificantes mais utilizados. Eles têm vantagens e
desvantagens e, portanto, devem ser selecionados com cuidado dependendo do
sistema. (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2014)
Eles são abundantes, tem comparativamente um baixo custo e possuem
uma ampla faixa de viscosidades disponíveis. (GALE; TOTEMEIR, 2004)
A hipótese comumente aceita sobre a origem dos óleos minerais é a teoria
dos combustíveis fósseis. Cerca de 60% das fontes de óleo mundiais estão no
Oriente Médio. (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2014)
Para a produção dos óleos, o óleo cru passa por um complexo processo de
destilação fracionada. Depois disso, as frações do óleo lubrificante passam por
vários estágios de refinamento e tratamento, que resultam em uma larga variedade
de produtos. O objetivo do processo não é produzir um composto puro, mas um
produto com características específicas que são desejáveis para uma aplicação
particular. (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2014)
A composição dos óleos minerais é muito complexa. Por exemplo, uma
análise detalhada do óleo cru revelou 125 compostos diferentes dos quais 45 foram
analisados em detalhes. A maior parte dos óleos minerais consiste em
hidrocarbonetos com aproximadamente 30 átomos de carbono em cada molécula. A
estrutura de cada molécula é composta por várias cadeias alifáticas e cadeias
cíclicas de carbono ligadas. Os óleos minerais são impuros, e essa impureza resulta
em propriedades que podem ser úteis e prejudiciais, onde alguns compostos podem
melhorar as propriedades antioxidantes, mas também podem depositar e impedir a
lubrificação. (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2014)
Os óleos minerais possuem três formas químicas básicas que são as
parafínicas, os naftênicos e os aromáticos. Os parafínicos possuem cadeias lineares
de hidrocarbonetos, os naftênicos são moléculas de carbono cíclicas sem ligações
insaturadas e os aromáticos contêm compostos tipo o benzeno. Os óleos são
diferenciados de acordo com as proporções relativas de cada forma química
presente. (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2014)
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3.2.3.2.2 Óleos sintéticos

Os óleos sintéticos foram desenvolvidos originalmente por países que não
possuíam fornecedores confiáveis de óleos minerais. Esses lubrificantes são caros e
não

tiveram boa aceitação

inicialmente,

porém, foram

ganhando espaço

gradualmente especialmente em aplicações específicas aonde o óleo mineral é
inadequado. Apesar das inúmeras características positivas e do baixo custo do óleo
mineral, ele possui vários defeitos como oxidação e perda de viscosidade em alta
temperatura, combustão ou explosão na presença de fortes agentes oxidantes e
solidificação em baixa temperatura. Esses efeitos são proibidos em alguns casos
como motores de turbina. (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2014)
Existem três tipos básicos de óleos sintéticos em uso que são os
lubrificantes de hidrocarbonetos sintéticos, silicones de hidrocarbonetos e organohalogenados. Os hidrocarbonetos sintéticos fornecem um lubrificante com um preço
similar ao óleo mineral, mas com uma performance superior. Os silicones são
resistentes à temperaturas extremas e ao vácuo, mas não fornecem boa adsorção
ou lubrificação em extrema pressão e são caros. Os organo-halogenados podem
fornecer uma efetiva lubrificação por adsorção e extrema pressão e resistem à
temperaturas extremas ou à ataques químicos, mas também são caros.
(STACHOWIAK; BATCHELOR, 2014)
Em muitos casos, os hidrocarbonetos sintéticos são produzidos de
hidrocarbonetos com baixo peso molecular que são derivados do craqueamento do
petróleo. Esse processo de craqueamento é executado para reduzir a gama de
moléculas presentes no óleo. Depois, elas são polimerizadas em condições
controladas para produzir fluidos com baixa volatilidade e baixa viscosidade. Os
lubrificantes halogenados são produzidos em larga escala e são apropriados para
baixas temperaturas ou em condições de risco extremo de incêndio. Eles são
produzidos do etileno e compostos halogênicos em um processo simultâneo de
halogenação e polimerização com um solvente. Nem todos os lubrificantes sintéticos
são

produzidos

por

polimerização.

Os

silicones

são

produzidos

usando

catalisadores. O clorometano reage com o silício na presença de cobre como
catalisador a 380 °C. Depois ocorre um tratamento secundário com ácido
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hidroclorídrico para remover os radicais cloro e formar o silicone. (STACHOWIAK;
BATCHELOR, 2014)

3.2.3.3 Principais produtores

No Quadro 1 temos as principais empresas que mais comercializaram no
ano de 2015.
Quadro 1 - Principais empresas produtoras de óleo lubrificante em 2015
Empresa

% de comercialização

Petrobras Distribuidora S.A.

24,90

Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

14,45

Ipiranga Produtos de Petróleo Ltda.

13,86

Petronas Lubrificantes S.A.

9,99

Chevron Brasil Importação e Exportação Ltda.

8,66

Shell Brasil S.A.

8,19

Castrol Brasil Ltda.

2,16

TotalFinaElf Lubrificantes do Brasil Ltda.

1,94

YPF Brasil Comércio De Derivados de Petróleo

1,66

Kelpex Oil Brasil Ltda.

1,38

Ingrax Indústria e Comércio de Graxas Ltda.

1,19

Incol-Lub Indústria e Comércio Ltda.

0,78

Promax Produtos Máximos S.A. Indústria e Comércio

0,73

Ultrax Lubrificantes Ltda. EPP

0,68

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

3.3 Nanotecnologia

A nanotecnologia estabelece as bases que permitem moldar novos materiais
em escala nanométrica para a indústria e está presente em todas as áreas de
ciências e de tecnologia. É feita por meio da montagem, manipulação e controle da
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forma e do tamanho dos materiais em escala atômica e molecular, o que lhes
confere novas propriedades e funcionalidades específicas, possibilitando as mais
diversas aplicações. (SENAI, 2014)
Para o entendimento da nanociência e da nanotecnologia faz-se necessário
saber a origem do prefixo nano, que vem do grego e significa “anão”. Um nanômetro
(nm) nada mais é que 1 bilionésimo de 1 metro (1 nm = 1x10 -9 metros). Para efeito
de comparação, a relação de tamanho entre uma bola de futebol e o planeta Terra é
aproximadamente a mesma entre a mesma bola e uma esfera de 60 átomos de
carbono conhecida como fulereno C-60. A Terra é cerca de 100 milhões de vezes
maior do que uma bola de futebol e, por sua vez, a bola é cerca de 100 milhões de
vezes maior do que uma estrutura de fulereno. (DA RÓZ et al., 2015)
Há diversos outros exemplos muito comuns que podem ser utilizados para o
entendimento da dimensão de um “nano”. Um fio de cabelo humano tem cerca de
100000 nm de largura enquanto uma molécula sanguínea de glóbulo vermelho tem
aproximadamente 7000 nm. Em menor escala, um vírus comum tem entre 45 nm e
200 nm. Já em escala atômica, o comprimento de uma ligação típica entre átomos
de carbono ou os espaços entre estes átomos em uma molécula são da ordem de
0,12 nm a 0,15 nm. (DA RÓZ et al., 2015)
Dessa forma, as estruturas em nanoescala (chamadas de nanoestruturas)
são consideradas limítrofes entre a menor estrutura que pode ser produzida pelo ser
humano e as maiores moléculas dos sistemas vivos. A capacidade do ser humano
em controlar e manipular nanoestruturas torna possível explorar novas propriedades
físicas, biológicas e químicas de sistemas que têm tamanho intermediário entre
átomos e moléculas, como os materiais produzidos em escala. (DA RÓZ et al., 2015)
Para regulamentar o termo nanotecnologia existem duas definições: uma
dada pelo Comitê Técnico da Organização Internacional de Padronizações (ISO –
TC – International Organization for Standardization – Technical Committee) e outra
pela Iniciativa Nacional de Nanotecnologia nos Estados Unidos (NNI – The National
Nanotechnology Initiative). (DA RÓZ et al., 2015)
Segundo o ISO – TC a nanotecnologia deve ter os seguintes aspectos: i)
Compreensão e controle da matéria e processos em escala nanométrica, em geral –
mas não exclusivamente – abaixo de 100 nanômetros em uma ou mais dimensões,
em que o aparecimento de fenômenos ligados ao tamanho geralmente permite
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novas aplicações; e ii) Utilização de propriedades dos materiais em nanoescala, a
qual difere da escala dos átomos, das moléculas e da matéria a granel, para a
criação de melhores materiais, dispositivos e sistemas que exploram essas novas
propriedades. Ou seja, para um dispositivo ser considerado nanotecnológico não
basta ter dimensões nanométricas, ele deve apresentar propriedades diferenciadas
associadas à nanoescala. (DA RÓZ et al., 2015)
Para o NNI, a nanotecnologia é considerada apenas na escala de 1 a 100
nm. O limite inferior é definido pelo tamanho dos átomos uma vez que este ramo da
ciência deve construir dispositivos a partir de átomos e moléculas. Por exemplo, um
átomo de hidrogênio tem diâmetro de aproximadamente um quarto de nanômetro (d
= 0,25 nm). Já o limite superior é estabelecido na capacidade de se modular
propriedades em escala de até 100 nm, cujos fenômenos possam ser observáveis
em estruturas maiores e que possam gerar dispositivos específicos. (DA RÓZ et al.,
2015)
Esses novos fenômenos possibilitam a distinção de dispositivos que são
meramente versões miniaturizadas de um dispositivo equivalente em escala
macroscópica. Neste caso, tais dispositivos em maior escala devem ser tratados
como microtecnologia. (DA RÓZ et al., 2015)
As tecnologias estão se desenvolvendo para o uso de menores
componentes possíveis e a redução de tamanho constitui um componente
importante no desenvolvimento da nanotecnologia. A nanotecnologia é reconhecida
como a tecnologia emergente do século XXI, junto com as áreas de tecnologia em
informação e biotecnologia. Isso se deve à convergência científica da física, da
química, da biologia, dos materiais e da engenharia com nanoescala, e à
importância de controlar a matriz em nanoescala para quase todas as tecnologias.
(CAPEK, 2006)

3.4 Nanotribologia

Os mecanismos e as dinâmicas das interações de dois sólidos em contato
durante um movimento precisam ser estudados para desenvolver um entendimento
fundamental sobre adesão, fricção, desgaste e processo de lubrificação. Esse
contato ocorre com muitas asperezas e, consequentemente, a importância da
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investigação do contato dessas asperezas isoladas tem sido reconhecida no estudo
da nanomecânica e da nanotribologia (BHUSHAN, 2005)
São

necessários

estudos

nanotribológicos

e

nanomecânicos

para

desenvolver a compreensão fundamental dos fenômenos interfaciais em pequena
escala e para estudar fenômenos interfaciais em micro/nanoestruturas utilizadas em
sistemas de armazenamento magnético, sistemas micro/nanoeletromecânicos
(MEMS/NEMS) e outras aplicações. O atrito e o desgaste das cargas de
micro/nanocomponentes são altamente dependentes das interações de superfícies
(algumas camadas atômicas). Essas estruturas são geralmente lubrificadas com
filmes finos moleculares. Os estudos da nanotribologia também são valiosos na
compreensão fundamental dos fenômenos interfaciais em macroestruturas para
fornecer uma ponte entre ciência e engenharia. (BHUSHAN, 2005)
Um progresso significativo na compreensão da natureza fundamental da
ligação e das interações em materiais, combinado com avanços em modelagem
baseada em computador e em métodos de simulação, tem permitido estudos
teóricos de fenômenos interfaciais complexos com alta resolução no espaço e
tempo. Tais simulações podem fornecer informações sobre energia na escala
atômica, na estrutura, na dinâmica, na termodinâmica, no transporte e nos aspectos
reológicos de processos tribológicos. (BHUSHAN, 2005)
A natureza das interações entre duas superfícies trouxe informações mais
próximas e têm sido estudadas experimentalmente com equipamentos de força de
superfície. Isto levou a uma compreensão básica das forças normais entre as
superfícies, e a forma em que estas são modificadas pela presença de um líquido
fino ou uma película de polímero. As propriedades de atrito de tais sistemas têm sido
estudadas por mover a superfície lateralmente, e tais experimentos forneceram
informações sobre a escala molecular da operação de lubrificantes, tais como
líquidos ou películas finas de polímero. Experiências com microscópios atômicos de
força atômica e força de fricção demonstraram que a relação entre a superfície
rugosa e a fricção nem sempre é simples ou óbvia. (BHUSHAN, 2005)
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3.5 Nanopartículas

As

nanopartículas

têm

sido

extensivamente

exploradas

devido

às

propriedades únicas, dependentes de seu tamanho e forma, que permitem
aplicações nas mais diversas áreas como, por exemplo, no diagnóstico e no
tratamento do câncer. Permitem ainda a exploração e a produção de materiais já
existentes com propriedades inéditas que, junto aos avanços nos processos de
sínteses e caracterização, levam ao desenvolvimento de novos produtos, como
tecidos, cosméticos, produtos esportivos e vários outros. (DA RÓZ et al., 2015)
Historicamente, no século IV os romanos já utilizavam nanopartículas
metálicas (prata e ouro) para fabricação de vidros coloridos. O vaso de Lycurgus é
um exemplo clássico, com sua coloração alterada de acordo com a luz incidente,
variando do verde ao vermelho. Em meados do século XVIII surge a fotografia,
baseada na produção de nanopartículas de prata sensíveis a luz e, em, 1857
Michael Faraday sintetizou e realizou experimentos com uma suspensão coloidal de
ouro através da redução do sal [AuCl4]-, empregando fósforo como agente redutor.
Em 1951, Turkevitch et al. descreveram um estudo detalhado de sínteses, utilizando
Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET), sobre o preparo de nanopartículas de
ouro, empregando diferentes agentes redutores, elucidando os processos de
nucleação, crescimento e aglomeração das nanopartículas, assim como a síntese de
suspensões monodispersas e reprodutíveis. Richard Feynman, prêmio Nobel de
Física de 1965, previu o potencial tecnológico das nanoestruturas propondo
propriedades como a aplicação de circuitos eletrônicos em escala nanométrica para
computadores mais potentes, além da manipulação de sistemas biológicos.
Atualmente, existem inúmeros exemplos e aplicações mostrando que a visão de
Feynman estava à frente de sua época. (DA RÓZ et al., 2015)
Nanopartículas são definidas como materiais no intervalo de 1-100 nm em
pelo menos uma de suas dimensões e, por esta definição, nanotubos, fulerenos e
nanofios também são considerados nanopartículas. O termo cluster é amplamente
utilizado para definir agregados de partículas coloidais, algumas vezes referindo-se
às próprias nanopartículas. O termo é corretamente utilizado para descrever
agregados atômicos nos quais as propriedades ópticas não dependem do número
de átomos, ou seja, do tamanho do agregado. (DA RÓZ et al., 2015)
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Existem duas diferentes abordagens na síntese de nanopartículas, os
métodos top-down (de cima para baixo) e o bottom-up (de baixo para cima). Para
aplicações práticas são requisitos importantes, além da dimensão nanométrica,
características como distribuição uniforme de tamanho, morfologia, composição
química e estrutura cristalina idêntica. Juntamente com o avanço da síntese de
nanopartículas, surgiu a necessidade de técnicas de caracterização que pudessem
demonstrar as características físico-morfológicas dessas entidades nanométricas.
Atualmente, há uma gama de ferramentas para investigá-las como, por exemplo, as
microscopias eletrônicas, as técnicas de difração de raios X e as técnicas
espectroscópicas, entre outras. (DA RÓZ et al., 2015)
Quando as nanopartículas partem de precursores atômicos que se agregam
para formar um cluster e, subsequentemente, uma nanoestrutura, denomina-se
como um processo bottom-up. Se a partícula for obtida através do desgaste físico de
um volume maior, denomina-se um processo top-down. O desgaste mecânico e a
litografia são os métodos top-down mais conhecidos para produção de estruturas
nanométricas, sendo o primeiro comumente empregado na indústria para produção
em larga escala, enquanto o segundo é uma técnica mais sofisticada, visando à
fabricação de dispositivos eletrônicos e ópticos. No método bottom-up, o ponto de
partida são precursores atômicos ou iônicos que se unem para formar partículas
maiores. Os aspectos físico-químicos do processo de formação de nanopartículas
em solução, o processo de estabilização das nanopartículas em suspensões e, por
fim, a síntese de nanopartículas metálicas através de redução metálica e síntese de
nanopartículas de óxidos através do método sol-gel são os mais comuns. Para cada
aplicação, as condições de síntese devem ser bem controladas de forma que o
produto tenha características bem definidas, como possuir mesma dimensão
(distribuição uniforme de tamanho), forma e morfologia, ter composição e estrutura
cristalina semelhante entre as partículas, e não ser capaz de aglomerar-se. (DA RÓZ
et al., 2015)
Em todos os casos, a estabilidade química das nanopartículas é crucial para
evitar processos de degradação tal como oxidação parcial ou sinterização
indesejada das partículas. A falta de estabilidade suficiente de muitas preparações
de nanopartículas tem até certo ponto impedido o desenvolvimento de aplicações
dos nanomateriais. (CAPEK, 2006)
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O Quadro 2 apresenta os artigos encontrados sobre a influência de
nanopartículas em lubrificantes e uma breve descrição de cada um deles.
Quadro 2 - Apresentação dos resultados alcançados no levantamento
(continua)
Objetivos/
Autor(es)/Ano
Título
Resultados
Descrição
Todas
as
Examinar
as
nanopartículas
Experimental
propriedades
exibiram
boa
analysis
of tribológicas de
redução na fricção e
tribological
dois
óleos
WU, Y. Y.; TSUI,
no desgaste. Houve
properties of lubrificantes com
W. C.; LIU, T.C.;
depósito
das
lubricating oils nanopartículas
2007
nanopartículas nas
with
de CuO, TiO2 e
ranhuras e o efeito
nanoparticles
nanodiamante
de rolamento devido
additives
usadas
como
às
nanopartículas
aditivos
serem esféricas
Todas
as
suspensões
Apresentar
e
CuO, ZrO2 and
obtiveram
uma
discutir
o
ZnO
redução no desgaste
comportamento
BATTEZ, A.H. et nanoparticles
em relação ao óleo
das
al.; 2008
as
antiwear
básico. Tamanho e
nanopartículas
additive in oil
dureza devem ser
suspensas em
lubricants
levados em conta se
polialfaolefina
os aditivos forem
sólidos
Enhancement
of engine oil
O aditivo de titânio
wear
and Estudar
o
investigado
pode
friction control comportamento
GUEVREMONT,
melhorar
a
performance
do titânio em
J.M. et al.; 2008
performance
antithrough
substituição ao
fricção
e
antititanium
ZDDP
desgaste
additive
chemistry
Estudo
do
Comparando com o
comportamento
Tribological
óleo base, a adição
tribológico
de
behavior
of
das nanopartículas
um
óleo
CHOI, Y. et al.; copper
de cobre reduziu a
contendo
2009
nanoparticles
fricção preenchendo
nanopartículas
as additives in
as ranhuras e falhas
de
cobre
oil
na superfície de
suspensas e do
contato
óleo base

bibliográfico
Fonte(s)

CAPES

CAPES

CAPES

CAPES
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Quadro 2 - Apresentação dos resultados alcançados no levantamento
(continuação)
Objetivos/
Autor(es)/Ano
Título
Resultados
Descrição
A modificação da
superfície
é
Anti-wear and
Estudar
a essencial para a
friction
performance das aplicação em óleos
performance of
MA, S. et al.;
nanopartículas
lubrificantes. Houve
ZrO2
2010
de ZrO2 em uma melhora dos
nanoparticles
relação a fricção parâmetros
as
lubricant
e ao desgaste
estudados,
mas
additive
limitado
a
concentração
As partículas de
nanodiamantes
podem ser dispersas
Avaliar
as por
tratamento
propriedades
supersônico.
Elas
Tribological
reológicas das podem aumentar a
behavior
of dispersões
de viscosidade do óleo
nanodiamond- nanodiamantes
e
melhorar
o
CHOU, C. C.; dispersed
em
óleos comportamento
LEE, S. H.; 2010
lubricants on lubrificantes
e tribológico.
Um
carbon steels sua performance mecanismo de antiand aluminium tribológica
em desgaste não só
alloy
aço carbono e caracterizado
pela
em
liga
de viscosidade,
mas
alumínio
também
pela
melhora da dureza
das superfícies de
contato
A
adição
de
Cu
nanopartículas de Cu
nanoparticles
melhoraram
as
effects on the Estudar
os
propriedades
tribological
efeitos
das
tribológicas,
properties of nanopartículas
BAO-SEN, Z. et
diminuindo a fricção
hydrosilicate
de
Cu
no
al.; 2011
e o desgaste das
powders
as comportamento
peças. Porém, em
lubricant
tribológico
em
concentrações
additive
for pó de serpentina
maiores que 7,5 %
steel-steel
m/m os resultados
contacts
foram negativos

bibliográfico
Fonte(s)

CAPES

CAPES

CAPES
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Quadro 2 - Apresentação dos resultados alcançados no levantamento
(continuação)
Objetivos/
Autor(es)/Ano
Título
Resultados
Descrição
A
condutividade
A review on
térmica
dos
Avaliar
as
the
nanorefrigerantes
propriedades
performance of
são superiores aos
termofísicas das
nanoparticles
refrigerantes
nanopartículas
suspended
tradicionais. Houve
SAIDUR, R. et al.;
suspensas em
with
melhora
na
2011
refrigerantes e
refrigerants
transferência
de
em
óleos
and lubricating
calor. Porém, os
lubrificantes de
oil
in
resultados
sistemas
de
refrigeration
publicados em outros
refrigeração
systems
trabalhos
são
inconsistentes
O
MoS2
é
É necessário um
sintetizado em
banco de dados para
uma
solução
um
melhor
aquosa de ácido
entendimento
dos
Synthesis,
cítrico
e
ganhos ambientais
characterizatio molibdato
de
diretos e indiretos
n
and amônio.
Esta
que são transferidos
environmental síntese envolve
DEORSOLA, F.A.
para o produto final e
assessment of baixo custo em
et al.; 2012
no subsequente uso
nanosized
reagentes. Foi
final. Assim como em
MoS2 particles utilizada
a
outros processos de
for lubricants avaliação
do
fabricação nano, o
applications
ciclo de vida
impacto da energia
para quantificar
foi de 55 % e das
a energia usada
emissões do efeito
e os impactos
estufa foram de 63 %
ambientais
As amostras foram
sintetizadas
com
Synthesis
of
sucesso pelo método
monodisperse ZnAl2O4
são
térmico por solvente
d
ZnAl2O4 sintetizadas
e
e obteve-se uma
nanoparticles
modificadas
e
SONG, X. et al.;
dispersão
estável.
and
their suas
2012
Elas podem melhorar
tribology
propriedades
as propriedades de
properties as tribológicas são
anti-desgaste e antilubricant
avaliadas
fricção comparados
additives
com nanopartículas
de Al2O3 e ZnO

bibliográfico
Fonte(s)

CAPES

CAPES

CAPES
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Quadro 2 - Apresentação dos resultados alcançados no levantamento
(continuação)
Objetivos/
Autor(es)/Ano
Título
Resultados
Descrição
Uma
dispersão
homogênea estável é
essencial para a
Investigar
a
Effect
of
pesquisa científica e
viscosidade
VAKILIsingle-walled
a aplicação. Houve
cinemática dos
NEZHAAD,
G.; carbon
um
aumento
da
fluidos contendo
DORANY,
A.; nanotube on
viscosidade
nanotubos
de
2012
the viscosity of
cinemática com a
carbono
de
lubricants
redução
da
parede simples
temperatura
e
aumento
da
concentração
São estudadas A formação de um
as propriedades filme
de
cobre
Tribological
de fricção e melhora
as
properties and desgaste
das propriedades
de
ASRUL, M. et al.; lubricant
nanopartículas
lubrificação,
2013
mechanism of de CuO com a reduzindo a fricção.
nanoparticle in superfície
A alta concentração
engine oil
modificada
de
nanopartículas
dispersas
em interfere no filme
parafina líquida
formado
Houve
uma
estabilidade
Avaliar
os
considerável
das
Evaluation of possíveis efeitos
suspensões depois
hexagonal
de lubrificação
de 30 dias. Houve
boron nitride das dispersões
CHO, D. et al.;
uma redução das
nano-sheets
aquosas
de
2013
forças de fricção e de
as a lubricant nanofolhas
de
desgaste em longo
additive
in nitreto de boro
prazo devido ao filme
water
hexagonal
(hformado
na
BN)
superfície
de
deslizamento
Preparation
Estudar algumas
and
thermal
propriedades
Os
resultados
properties of
para avaliar o mostraram
que
oil-based
efeito
dos houve uma melhora
ETTEFAGHI, E. nanofluid from
nanotubos
de nos
parâmetros,
et al.; 2013
multi-walled
carbono
de porém
a
carbon
paredes
concentração foi um
nanotubes and
múltiplas
em fator limitante
engine oil as
óleo de motor
nano-lubricant

bibliográfico
Fonte(s)

CAPES

CAPES

CAPES

CAPES
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Quadro 2 - Apresentação dos resultados alcançados no levantamento
(continuação)
Objetivos/
Autor(es)/Ano
Título
Resultados
Descrição
Determinar
o
efeito
de
As
nanopartículas
Tribological
diferentes
reduziram
properties of misturas
de
significativamente o
PADGURSKAS,
lubricant
nanopartículas
coeficiente de fricção
J. et al.; 2013
additives
of metálicas e seus
e o desgaste e elas
Fe, Cu and Co componentes
precipitaram
na
nanoparticles
adicionados em
superfície de contato
óleo
mineral
para lubrificação
Tribological
Investigar
as O coeficiente de
and
propriedades
fricção e o desgaste
tribochemical
tribológicas
e tiveram
uma
XIANG, L. et al.; properties of triboquímicas
melhora. Durante o
2013
magnetite
dos nanoflocos processo de fricção o
nanoflakes as de Fe3O4 como Fe3O4
adere
na
additives in oil aditivo sólido de superfície formando
lubricant
lubrificantes
um filme triboquímico
Preparation of
Os dois derivados
triazine
tiveram uma efetiva
derivatives and
melhora
nas
Avaliação
das
evaluation of
propriedades
propriedades
their
tribológicas,
YANG, G. et al.;
tribológicas de
tribological
particularmente
o
2013
dois derivados
properties as
derivado
contendo
de
triazina
lubricant
éster de borato. Eles
sintetizados
additives
in
formaram um filme
poly-alpha
protetor, reduzindo o
olefin
desgaste das peças
Houve sucesso no
desenvolvimento das
nanoplaquetas
e
observou-se
uma
α-Zirconium
Estudar
as
redução
na
phosphate
vantagens das
viscosidade e na
HE, X. et al.; 2014 nanoplatelets
nanopartículas
fricção.
As
as
lubricant em
2D
em
nanoestruturas em
additives
reduzir a fricção
2D como aditivos de
lubrificantes são a
nova solução em
lubrificação
Os modificadores de
Lubricant
Investigar
as
viscosidade, os antiadditives
for possibilidades
desgastes
e
os
JOHANSSON,
improved
de melhora dos
aditivos de extrema
J.E.;
DEVLIN, pitting
componentes de
pressão
podem
M.T.; PRAKASH, performance
rolagem
dos
influenciar
B.; 2014
through
a sítios
ativos
significativamente
reduction
of usando aditivos
nos sítios e reduzir o
thin-film friction com filmes finos
filme fino na fricção

bibliográfico
Fonte(s)

CAPES

CAPES

CAPES

CAPES

CAPES
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Quadro 2 - Apresentação dos resultados alcançados no levantamento
(continuação)
Objetivos/
Autor(es)/Ano
Título
Resultados
Descrição
Preparation of
lanthanum
Preparar
as
trifluoride
A modificação da
nanopartículas
nanoparticles
superfície reduz o
de LaF3 cobrindo
surfacetamanho da partícula
a superfície com
capped
by
e
previne
a
tributil
fosfato
tributyl
aglomeração.
Ela
(TBP-LaF3) pela
LI, Z. et al.; 2014
phosphate and
melhora a fricção e a
rota
de
evaluation of
habilidade de antimodificação de
their
desgaste do óleo
superfície.
tribological
devido a deposição
Avaliação
das
properties as
das nanopartículas
propriedades
lubricant
na superfície
tribológicas
additive
in
liquid paraffin
Discutir a relação
entre a estrutura
Mostrar
os
A review of
molecular
e
a
problemas
e
recent
performance
propor algumas
developments
tribológica,
sugestões para
TANG, Z.; LI, S.; of
friction
desenvolver
direcionamentos
2014
modifiers
for
alternativas
aos
futuros
para
liquid
aditivos
poluentes
pesquisa
dos
lubricants
em
relação
a
modificadores
(2007-present)
proteção ambiental,
de fricção
desenvolver aditivos
multifuncionais
Tribological
performance of
Os hidróxidos de
Mg/Al/Ce
Avaliação
das dupla camada foram
layered double sintetizações e sintetizados
com
hydroxides
das
sucesso
por
LI, S. et al.; 2015
nanoparticles
propriedades
coprecipitação.
As
and
tribológicas dos nanopartículas dos
intercalated
hidróxidos
de hidróxidos melhoram
products
as camada dupla
a
fricção
e
o
lubricant
desgaste
additives
Ambos
possuem
Tribological
Foram
excelentes
behaviors and
estudados
os propriedades
wear
comportamentos tribológicas, mas o
mechanisms of
tribológicos dos pó ultrafino possui
ultrafine
NAN, F. et al.;
pós naturais e melhores reduções
magnesium
2015
dos
pós de
fricção
e
aluminum
ultrafinos
propriedades
antisilicate
modificados
desgaste. Houve a
powders
as
como aditivos de formação de um
lubricant
lubrificantes
filme que melhora as
additives
propriedades

bibliográfico
Fonte(s)

CAPES

CAPES

CAPES

CAPES
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Quadro 2 - Apresentação dos resultados alcançados no levantamento
(conclusão)
Objetivos/
Autor(es)/Ano
Título
Resultados
Descrição
Avaliar três tipos
de
aminas
intercaladas com Houve uma visível
Aminenanofolhas
de redução
no
intercalated αfosfato de α- coeficiente de fricção
XIAO, H. et al.; zirconium
zircônio
com e na viscosidade.
2015
phosphates as
diferentes
Quanto menor o
lubricant
espaços
e espaçamento melhor
additives
examinar como a redução da fricção
aditivos
de
lubrificantes
Os
resultados
obtidos
tiveram
Estudar
o excelentes
Lubrication
comportamento
propriedades
de
performance of
tribológico
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Todos os artigos utilizam nanopartículas como aditivo para mehorar alguma
propriedade. Wu e colaboradores (2007), Battez e colaboradores (2008),
Guevremont e colaboradores (2008), Chou e Lee (2010), Ma e colaboradores
(2010), Padgurskas e colaboradores (2013), Xiang e colaboradores (2013), tiveram
uma melhora nas propriedades de coeficiente de atrito e de desgaste em algum tipo
de óleo lubrificante com diferentes nanopartículas, utilizando uma matriz parecida
com o trabalho. Já He e colaboradores (2014) tiveram uma redução na viscosidade,
onde essa diminuição ocorre no início do ensaio com uma taxa de cisalhamento
constante e depois a viscosidade estabiliza, e isso é atribuído a um processo
competitivo de destruição e reconstrução das longas cadeias de moléculas e
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eventualmente alcança um equilíbrio cinético. Cho e colaboradores (2013) utilizaram
nitreto de boro hexagonal, mas em água, e conseguiram obter uma redução no atrito
e no desgaste. Tan e colaboradores (2016) estudaram a função da nanopartícula
como antioxidante, assim como feito no teste de oxidação.
Pequenas partículas com tamanho na ordem de 0,5 µ ou maior tem sido
usadas tanto como lubrificantes sólidos como aditivos para lubrificantes por muitos
anos. Entretanto, essas partículas tem a tendência de se depositar durante o uso por
causa do seu tamanho relativamente grande e das suas propriedades tribológicas
serem ruins na presença de umidade e oxigênio, limitando as suas aplicações
práticas. Mas muitos estudos têm sido realizados adicionando nanopartículas com
tamanho na faixa de 2-120 nm e que reduziram o atrito e o desgaste. Os
mecanismos que propiciam essa melhora estão relacionados ao efeito de rolagem, à
formação de um filme protetor, ao efeito de preencher falhas e ao efeito de
polimento. (TANG; LI, 2014)
Saidur e colaboradores (2011) estudaram a viscosidade do óleo ao
adicionarem nanopartículas de fulereno. Nas temperaturas entre 40 ºC e 80 ºC o
aumento da viscosidade foi de 1 %, mas a 20 ºC o aumento foi de 7 %. A
viscosidade da suspensão aumenta de acordo com o aumento da concentração das
partículas.
Bao-Sen e colaboradores (2011) estudaram o efeito da adição de
nanopartículas de cobre. Houve uma redução do atrito e do desgaste ao adicionar
até 7,5 % de massa, mas quando esse valor foi superior, o efeito que ocorreu foi
inverso.
Choi e colaboradores (2009) estudaram o efeito de nanopartículas de cobre
no comportamento tribológico do óleo com as nanopartículas e do óleo básico. Os
resultados experimentais mostraram que houve uma redução do coeficiente de atrito
comparado com o óleo básico. Isso ocorreu devido à deposição do cobre nas falhas
da superfície de fricção e, ao mesmo tempo, houve a formação de um filme sobre as
nanopartículas.
Ma e colaboradores (2010) avaliaram as nanopartículas de óxido de zircônio
como aditivo de lubrificante. Eles obtiveram uma concentração ideal de 0,5 %.
Foram realizados testes para encontrar resultados quantitativos de desgaste e
fricção. No teste de quatro esferas o coeficiente de atrito reduziu 5,36 % e houve
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uma redução de 3,98 % no diâmetro da falha por desgaste. No teste de anel de
impulsão o desgaste por perda de massa foi de 0,0163 g e o coeficiente de fricção
diminuiu 27,34 %.
Vakili-Nezhaad e Dorany (2012) estudaram o efeito dos nanotubos de
carbono de parede simples na viscosidade dos óleos lubrificantes. Eles obtiveram
um resultado máximo no índice de viscosidade de 32,94 % para uma concentração
ideal de 0,2 %. Um dos desafios encontrados foi que uma dispersão com
homogeneidade estável é crucial tanto para a pesquisa científica como para a
aplicação prática. A agregação de partículas e a formação de estruturas extensas
ligadas a nanopartícula podem ser responsáveis por grande parte da discordância
entre resultado experimental e modelos teóricos.
Ettefaghi e colaboradores (2013) estudaram as propriedades térmicas dos
nanotubos de carbono de múltiplas paredes adicionadas ao lubrificante. A
condutividade térmica aumentou em 22,7 % em uma concentração de 0,5 %.
Condutividade térmica e viscosidade estão diretamente relacionadas com a
concentração. Em uma concentração de 0,2 % o ponto de fulgor aumentou 13 % e o
ponto de fluidez aumentou 7,4 %, mas ao aumentar a concentração para 0,5 % os
dois parâmetros reduziram. Portanto, deve ser considerado que o aumento da
concentração dos nanotubos pode causar aglomeração e precipitação, reduzindo as
propriedades de lubrificação do óleo.
Cho e colaboradores (2013) estudaram as nanopartículas de nitreto de boro
em água e obtiveram uma redução do coeficiente de atrito e do desgaste.
Podemos verificar que existe uma crescente produção de artigos
relacionados a nanotecnologia com o passar dos anos, demonstrando como ela tem
se tornado importante para o desenvolvimento científico.
Os artigos de Choi e colaboradores (2009), Ma e colaboradores (2010), BaoSen e colaboradores (2011), Saidur e colaboradores (2011), Vakili-Nezhaad e
Dorany (2012), Padgurskas e colaboradores (2013) foram relevantes nesse trabalho,
pois compararam as propriedades físico-químicas dos óleos aditivados com
nanopartículas dependendo da concentração. Os resultados que eles obtiveram
poderá nos ajudar em como verificar a estabilidade das misturas, qual a
concentração próxima do ideal e quais problemas foram enfrentados ao trabalhar
com nanopartículas, como a precipitação das mesmas.
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Como novidade, apresentamos novas nanopartículas que poderão ser
aditivadas nos óleos lubrificantes e quais foram as suas performances, estudando a
estabilidade das misturas e suas propriedades físico-químicas.
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4 METODOLOGIA

4.1 Materiais

Em busca de um óleo lubrificante básico com características similares a um
óleo lubrificante automotivo comercial 20W50 mais utilizado no mercado, foram
misturados 6640g do Óleo Mistura 1 e 2460g do Óleo Mistura 2 para elaboração de
uma única amostra, identificada sob o registro LCL 105/14 e suas propriedades se
encontram no Quadro 3. Posteriormente, foram retiradas alíquotas desta amostra
para

a

elaboração

das

amostras

aditivadas

com

as

nanopartículas.

As

nanopartículas foram cedidas pelo Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia
de Partículas – LPP/IPT, onde foi realizada uma parceria dentro de um Projeto de
Capacitação Nanolubrificantes do IPT. As amostras do óleo lubrificante aditivado
com nanopartículas foram preparadas no LPP pela bolsista Sheila Sousa Gomes no
artigo “Nanolubrificantes: caracterização de óleo lubrificante modificado com
nanografite” na revista do IPT (OLIVEIRA et al., 2016). As proporções utilizadas para
formular as amostras com as concentrações de nanopartículas se encontram na
Tabela 1.
As nanopartículas utilizadas foram:


Argila (Cloisite 30B)
Umidade (% m/m): 3,12
Tamanho típico da partícula seca – (d50) (µm): < 10
Densidade empacotada (g/L): 365
Densidade (g/cm3): 1,98
Distância interplanar basal do plano (001) (nm):1,85



Nitreto de boro hexagonal (BN – Nanopowder-PlasmaChem)
Umidade (% m/m): 0,52
Tamanho das partículas (nm): 100-1000
Tamanho médio das partículas (nm): 500±100
Pureza (%): >98,5
Superfície específica (m²/g): 23±3
Teor de hidrogênio (%): >55
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Misturas controladas (%): O<1; C<0,1; B2O3<0,1


Grafite (Nanographite powder – PlasmaChem)
Umidade (% m/m): 0,054
Produzido por desintegração química do grafite
Raio médio de partícula (nm): 400-450

Quadro 3 – Propriedades dos óleos básicos utilizados na mistura
Propriedades
Óleo Mistura 1
Densidade @ 20/4 °C

Óleo Mistura 2

0,9023

0,8440-0,8650

326

192

Viscosidade cinemática (cSt) 40 °C

502,1

-

Viscosidade cinemática (cSt) 100 °C

32,46

25,15-27,42

Cinzas (%)

0,004

-

Índice de acidez total (mg KOH/g)

0,02

-

Ponto de fulgor (°C)

Fonte: www.br.com.br / www.oxiteno.com

Tabela 1 – Proporções utilizadas para a formulação das amostras
Nanopartícula
Concentração (%)
Massa (g)

Massa do óleo (g)

0,1

0,0498

49,95

1,0

0,5008

49,51

1,5

0,7526

49,23

2,0

1,0045

49,10

0,1

0,0510

49,96

1,0

0,5023

49,52

1,5

0,7519

49,23

2,0

1,0076

49,07

0,1

0,0511

49,96

Nitreto de boro

1,0

0,5014

49,52

hexagonal

1,5

0,7521

49,22

2,0

1,0036

49,07

Grafite

Argila

Fonte: Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas
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4.2

Caracterização

físico-química

de

óleos

lubrificantes

modificados

com

nanopartículas

4.2.1 Viscosidade cinemática

Esse ensaio foi realizado de acordo com a norma ASTM D445-2012. Este
método consiste em medir o tempo de escoamento de um líquido em um capilar
previamente verificado sob a ação da gravidade, em uma temperatura específica. Os
ensaios foram conduzidos em um viscosímetro cinemático automático da marca
Herzog, modelo HVU482 (Fotografia 1) nas temperaturas de 40 °C e 100 °C
utilizando capilares Ubbelohde verificados com Materiais de Referência Certificados
(MRC) da marca IPT. Foram utilizados 20 mL de amostra para cada determinação.

Fotografia 8 - Viscosímetro cinemático Herzog

Fonte: Próprio autor

4.2.2 Índice de viscosidade

Esse ensaio prescreve o cálculo do índice de viscosidade, obtido por meio
da viscosidade cinemática a 40 °C e 100 C, de acordo com a norma ASTM D22702010. O cálculo foi realizado pela seguinte fórmula:
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𝐼𝑉 =

[(𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔𝑁) − 1]
+ 100
0,00715

𝑁=

(𝑙𝑜𝑔𝐻 − 𝑙𝑜𝑔𝑈)
𝑙𝑜𝑔𝑌

U = Viscosidade cinemática em mm²/s a 40 °C
Y = Viscosidade cinemática em mm²/s a 100 °C
H = Viscosidade cinemática a 40 °C de um óleo de índice de viscosidade 100 com a
mesma viscosidade a 100 °C como o óleo cujo índice de viscosidade deve ser
calculado. Os valores utilizados se encontram na Tabela 2.
Tabela 2 – Parâmetros para o cálculo de índice de viscosidade
Viscosidade 100°C – mm²/s

H

17,1

181,7

17,2

183,3

17,3

184,9

17,4

186,5

17,8

192,9

Fonte: ASTM D2270/10 (2016)

4.2.3 Demulsibilidade

Este ensaio foi realizado de acordo com a norma ASTM D1401/2012. Este
método consiste, basicamente, no tempo em que óleos derivados de petróleo ou
fluidos sintéticos levam para se separar da água. São misturados em um agitador
40 mL de água e 40 mL de amostra em uma proveta de 100 mL durante 5 minutos e
depois colocados em um banho com a temperatura de 82 °C ± 1 °C. O ensaio foi
realizado em banho de aquecimento (Fotografia 2) da marca PrecisionScientificCo,
modelo 74481, com controlador de temperatura marca Incoterm Brasil, número de
série 25C4.
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Fotografia 9 - Conjunto para o ensaio de demulsibilidade

Fonte: Próprio autor

4.2.4 Teor de água pelo método de Karl Fischer Coulométrico

Este ensaio foi realizado de acordo com a norma ASTM D 6304-2007. Este
método consiste na injeção da amostra no vaso de titulação, no qual é gerado iodo
no anodo pela reação com a solução de Karl Fisher. Quando toda a água for
titulada, o excesso de iodo é detectado pelo ponto final eletrométrico, finalizando a
titulação. Baseada na reação estequiométrica, 1 mol de iodo reage com 1 mol de
água, então a quantidade de água é proporcional a corrente total integrada, segundo
a lei de Faraday. Os ensaios foram conduzidos no equipamento Coulométrico Karl
Fischer da marca Metrohm, modelo 831 (Fotografia 3).
Foram utilizados 60 mL de xileno e 40 mL de solução catódica no vaso de
titulação.

Fotografia
10
Coulométrico

Fonte: Próprio autor

–

Karl

Fischer
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4.2.5 Oxidação

O método Rancimat é um ensaio que envolve a oxidação acelerada da
amostra, submetida à elevada temperatura e exposta a um fluxo de ar contínuo, com
o objetivo de determinar a estabilidade de oxidação de uma amostra, sendo esse
resultado expressado em horas. Este método é aplicado a ésteres metílicos de
ácidos graxos e óleos vegetais em geral. Segundo as normas (BS EN 14112-2003e
DIN EN 15751-2009).
Entretanto, este método não é indicado para lubrificantes minerais. Por tal
razão foram estabelecidos parâmetros para realizar somente a oxidação das
amostras no Rancimat, marca Metrohm, modelo 743 (Fotografia 4). Os parâmetros
definidos para a execução dos ensaios estão na Tabela 3. Foram utilizados 7,5 g de
amostra para cada determinação.
Fotografia 11 - Equipamento Rancimat

Fonte: Próprio autor

Tabela 3 - Parâmetros utilizados para realização do ensaio de oxidação
Temperatura

170 °C

Tempo

24 horas

Fluxo de ar

10 L/h

Fonte: Próprio autor

4.2.6 Espectro no infravermelho (IR)

Ao analisar o índice de carbonila (C=O), pode-se determinar os níveis de
oxidação. No IR, a banda que representa a C=O de várias funções abrange os
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comprimentos de onda de 1700 cm-1 a 1750 cm-1. Com o valor de absorbância do
maior pico que compreende esse comprimento é possível visualizar o quanto a
amostra oxidou. Este ensaio foi realizado segundo as normas ASTM D7418-12 e
E2412-10 no espectrofotômetro FTIR marca Varian, modelo 660 – IR (Fotografia 5).

Fotografia 12 - Espectrofotômetro de Infravermelho Médio (FTIR)

Fonte: Próprio autor

4.2.7 Determinação da cor ASTM

A determinação da cor dos produtos de petróleo é usada no controle de
produção, sendo uma característica importante de qualidade, pois a cor é observada
pelo usuário do produto. Uma variação fora da faixa estabelecida pode indicar
possível contaminação por outro produto. No entanto, a cor não é sempre um guia
confiável

de

qualidade

e

não

deve

ser

usada

indiscriminadamente

em

especificações de produtos.
Para a determinação da cor por este método é utilizada uma fonte de luz
padrão. Uma amostra do produto é colocada em um recipiente de ensaio e
comparada com padrões coloridos que possuem cor na faixa de 0,5 a 8,0. Quando a
amostra for mais escura do que a cor 8, registra-se como D8. Este ensaio foi
realizado segundo a norma ASTM D1500 no colorímetro manual ASTM da marca
Fisher Scientific Co (Fotografia 6).
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Fotografia 13 – Colorímetro ASTM

Fonte: Próprio autor

4.2.8 Determinação da corrosão pelo método da lâmina de cobre

Este procedimento se aplica a gasolina de aviação, combustível para turbina
de aviação, gasolina automotiva, gasolina natural, querosene, óleo diesel, óleo
lubrificante, óleo combustível destilado, solvente para limpeza (Stoddard) ou outros
hidrocarbonetos cuja pressão de vapor seja menor do que 124 kPa a 37,8 °C. Este
método descreve a determinação da corrosividade ao cobre e foi realizado segundo
as normas ASTM D130. Nesse método utiliza-se um banho de corrosão da marca
Stanhope Seta capaz de manter a temperatura constante em (40, 50 e 100) °C ± 1
°C com suporte para manter os tubos submersos cerca de 100 mm. Além do banho
também é utilizado lâminas de cobre do tipo eletrolítico (pureza > 99,9 %) com
acabamento a frio, de alta têmpera, medindo 75 mm ± 5 mm de comprimento x
12,5 mm ± 2 mm de largura x 1,5 a 3,2 mm de espessura. Essa lâmina é colocada
dentro do tubo de ensaio que contém 30 mL de amostra e o tubo é colocado no
banho a 100 ºC durante 3 horas. Depois é feita a análise das lâminas comparando
com uma tabela padrão da ASTM, onde a escala se encontra na Fotografia 7.
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Fotografia 14 – Padrão ASTM para corrosão

Fonte: Próprio autor

4.2.9 Determinação da massa específica

Este método representa a relação entre a massa de uma determinada
substância e o volume ocupado por ela. Esta metodologia se aplica a destilados de
petróleo, óleos viscosos, etanol e suas misturas, biodiesel e materiais líquidos com
pressão de vapor abaixo de 100 kPa e viscosidade inferior a 15000 mm²/s. Este
ensaio foi realizado segundo a norma ASTM D4052. Uma quantidade de amostra é
injetada e é verificado se há alguma bolha no capilar. O equipamento trabalhou a 25
°C.

4.2.10 Determinação do enxofre total por IR

A combinação da elevada temperatura do forno com a vazão de oxigênio
puro resulta na combustão de uma amostra de massa conhecida. Todo o material
contido na amostra passa por um processo de oxirredução e o enxofre contido é
liberado na forma de SO2. A célula de infravermelho mede o SO2 e o converte em %
enxofre, utilizando a curva de analítica e a massa da amostra. Este procedimento é
aplicado para amostras de carvão, coque, derivados do petróleo, lubrificantes (que
contenham aditivos) e aditivos concentrados, na faixa de 5 mg/kg a 26 % (segundo
manual do equipamento).
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Este ensaio foi realizado segundo a norma ASTM D4239 e ASTM D1552 no
Analisador de Enxofre por Infravermelho LECO S-144DR acoplado ao computador
com software S-144 DR. A temperatura do forno foi de 1371 °C e a vazão de
oxigênio foi de 2,5 L/min.

4.2.11 Determinação do número de acidez (TAN)

Este procedimento descreve a determinação dos constituintes ácidos em
produtos de petróleo, óleos lubrificantes, biodiesel e misturas de biodiesel. Este
ensaio foi realizado segundo a norma ASTM D664, seguindo o método A, que
consiste em analisar produtos de petróleo e óleos lubrificantes, solúveis ou
parcialmente solúveis em mistura de 500 mL de tolueno, 495 mL de isopropanol e 5
mL de água. Ela é analisada titulando KOH até que seu pH seja neutro, através de
um eletrodo de LiCl. É aplicável à determinação de ácidos cujas constantes de
dissociação em água sejam maiores do que 10-9. Ácidos extremamente fracos, com
constantes de dissociação inferiores a 10-9, não causam interferência. Já os sais
com constantes de hidrólise superiores a 10-9 reagem. Faixa de aplicação: 0,1 mg/g
KOH a 150 mg/kg KOH. Também chamado de TAN é a medida da quantidade da
substância ácida presente no óleo. É usada como guia no controle de qualidade de
formulações de óleos lubrificantes e também como uma medida da degradação do
lubrificante em serviço.

4.2.12 Determinação do resíduo de carbono

Este procedimento descreve a determinação quantitativa do resíduo de
carbono obtido após evaporação e pirólise de óleos e dos 10 % residuais da
destilação de produtos de petróleo. É utilizado para fornecer uma indicação da
tendência relativa à formação de coque em produtos de petróleo. Este ensaio foi
realizado conforme a norma ASTM D 524 no equipamento Ramsbotton Test da
marca Petrotest. Uma massa de amostra foi colocada em um bulbo e foi levada a um
forno a 550 °C durante 20 minutos para a queima.
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4.2.13 Determinação do número de basicidade total (TBN)

Produtos de petróleo novos e usados podem conter constituintes básicos
que estão presentes como aditivos ou produtos de degradação formados durante a
utilização. A quantidade destes materiais pode ser determinada por titulação com
ácidos.
O número de basicidade é a medida da quantidade de substâncias básicas
no óleo, sempre sob condições do teste. É utilizado como um guia no controle de
qualidade da formulação do óleo lubrificante e, algumas vezes, podem ser usados
como uma medida da degradação do lubrificante em serviço. Este ensaio foi
realizado segundo a norma ASTM D4739 no titulador automático Metrohm. O
solvente em que foi dissolvida a amostra consiste em 1 L de isopropanol, 1 L de
clorofórmio, 1 L de tolueno e 30 mL de água. Depois foi titulada usando HCl com um
eletrodo combinado de LiCl.

4.2.14 Determinação do teor de cinzas sulfatadas

Este método é aplicado para óleos lubrificantes novos, contendo aditivos e
aditivos concentrados empregados na formulação de óleos lubrificantes. Estes
aditivos geralmente contêm um ou mais dos seguintes metais: bário, cálcio,
magnésio, zinco, potássio, sódio e estanho. Os elementos enxofre, fósforo e cloro
também podem estar presentes na forma combinada com outros elementos. A
aplicação deste método para teor de cinzas sulfatadas inferiores a 0,02 % em massa
é restrita a óleos contendo aditivos que formam pouca cinza. O limite inferior deste
método é de 0,005 % em massa. Não é adequado para análise de óleos lubrificantes
contendo chumbo, óleos usados e óleos lubrificantes não aditivados. Este ensaio foi
realizado conforme a norma ASTM D 874. A amostra foi pesada e colocada no bico
de Bunsen até começar a desprender fumaça. Foi colocado fogo até a amostra não
desprender mais fumaça. Depois foi colocada em mufla a 775 °C.
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4.2.15 Determinação do ponto de fulgor

Este procedimento é aplicado para produtos de petróleo com ponto de fulgor
na faixa de 79 °C a 400 ºC, exceto em óleos combustíveis ou em produtos que
contenham teor superior a 1 % de silicone. Este ensaio é usado principalmente para
regulamentos de segurança e transporte. Pode indicar a possível presença de
materiais altamente voláteis e inflamáveis em um material relativamente não-volátil e
não-inflamável.
O ponto de fulgor mede a tendência da amostra de formar uma mistura
explosiva com o ar, sob condições controladas de laboratório. É a menor
temperatura corrigida para uma pressão barométrica de 101,3 kPa (760 mmHg), na
qual um líquido libera vapor ou gás em quantidade suficiente para formar uma
mistura inflamável com o ar atmosférico. Este ensaio foi realizado conforme a norma
ASTM D 92 no Cleveland ISL CFP92 (Fotografia 8). 75 mL da amostra foi submetida
a aquecimento e uma chama passou a cada 2°C até o ponto de fulgor ser detectado.
Fotografia 15 – Ponto de fulgor Cleveland

Fonte: Próprio autor
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4.2.16 Lubricidade

Esse ensaio determina as características de lubricidade de um determinado
combustível ou óleo lubrificante. Foi realizado conforme a ASTM D6079 no
equipamento HFRR – PCS.
2 mL de amostra foram colocadas no recipiente de teste. Um braço vibrador
que segura uma esfera de aço não rotativa e uma carga de 200 g foram colocadas
em contato com um disco de teste totalmente submergido na amostra. Quando a
temperatura foi estabilizada em 60 °C, a esfera vibrou contra o disco com 1 mm de
deslocamento a uma frequência de 75 Hz por 75 minutos. No final do teste, o braço
foi removido e limpo com heptano. A imagem do diâmetro de desgaste foi analisada
em um microscópio e os dois eixos foram medidos por um micrômetro e calculado
utilizando a seguinte fórmula:

𝑊𝑆𝐷 =

𝑥+𝑦
2

WSD = Diâmetro do desgaste
x e y = eixos medidos em µm

4.2.17 UMT

Estas análises foram realizadas em uma parceria com a Mahle dentro do
Projeto de Capacitação do IPT e o equipamento encontra-se alocado na fábrica em
Jundiaí. Esse equipamento analisa a performance dos testes de atrito e desgaste
sobre um movimento recíproco (Imagem 1). São geradas curvas de Stribeck para
avaliar se houve uma formação significante de um tribofilme durante o teste. Para
estimar o desgaste nas peças foi realizado um perfil de sobreposição. Na Tabela 4
estão os parâmetros utilizados. Todas essas informações constam no relatório da
Mahle – Project 8203-03713 – No.RMST16/1130-41 – Part#.: R_0857/16_X.
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Imagem 1 – E quipamento tribômetro UMT

Fonte: Mahle

Tabela 4 – Parâmetros utilizados no ensaio de UMT
Teste de atrito

Teste de desgaste

Carga

50 N

360 N

Velocidade

25 rpm até 900 rpm

900 rpm

Lubrificante

SAE 20W50

SAE 20W50

Temperatura

130 °C

130 °C

Anel

Aço Nitreto (GNS)

Aço Nitreto (GNS)

Liner

Ferro Fundido Cinza

Ferro Fundido Cinza

Duração

25 s por regime

4h

Deslocamento

10 mm

10 mm

Fonte: Mahle
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5 RESULTADOS

5.1 Resultados da caracterização físico-química dos óleos contendo nanopartículas

Para compararmos alguns resultados, utilizamos como referência alguns
óleos comerciais que estão no mercado e eles serão denominados como Óleo
Comercial seguido de um número.

5.1.1 Viscosidade cinemática e índice de viscosidade

Do ponto de vista da engenharia a viscosidade do óleo geralmente é
escolhida para proporcionar o melhor desempenho na temperatura desejada e o
índice de viscosidade é um parâmetro que descreve com precisão as características
viscosidade-temperatura do óleo. Portanto, o conhecimento desses parâmetros de
um lubrificante é muito importante no projeto e na predição do comportamento de
um sistema mecânico lubrificado. (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2014)
Inicialmente foram ensaiadas as amostras de óleo lubrificante básico (LCL
105/14) e do óleo lubrificante comercial 20W50 para comparação entre as
propriedades. De acordo com os resultados obtidos, o óleo básico apresentou um
valor de índice de viscosidade menor que o índice de viscosidade do óleo comercial
20W50 (Tabela 5). Essa diferença era esperada, visto que o óleo comercial 20W50
apresenta em sua composição um pacote de aditivos que influencia na viscosidade
do óleo.
Todas as amostras dos óleos incorporadas com nanopartículas foram
caracterizadas e os resultados estão apresentados na Tabela 6.
As amostras foram caracterizadas a 40 °C e a 100 °C, entretanto, não foi
possível determinar a viscosidade a 100 °C das amostras de óleos incorporadas
com as nanopartículas (grafite, argila e nitreto de boro), na concentração acima de
1,5 % (m/m). Durante as análises, as nanopartículas decantaram e aglomeraram no
tubo capilar do equipamento, tornando impossível a determinação do valor.
No caso das amostras de concentração igual a 3,0% (m/m), os resultados
ficaram acima do limite de repetibilidade (diferença de 0,20 a 40 ºC e 0,018 a 100
ºC) de uma amostra para outra.
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Tabela 5 - Comparação entre óleo lubrificante preparado e óleo comercial
Viscosidade a 40 °C Viscosidade a 100 °C
Índice de
Amostra
(mm²/s)
(mm²/s)
Viscosidade
105/14

186,87

17,21

98

Óleo Comercial 1

160,29

18,74

132

Óleo Comercial 2

158,9

17,7

125

Fonte: Próprio autor

Tabela 6 - Resultados da viscosidade e índice de viscosidade
Concentração
Viscosidade a 40 Viscosidade a 100
Amostra
(% m/m)
°C
°C

Índice de
Viscosidade

0,1

187,86

17,15

97

1,0

193,86

17,34

96

1,5

187,50

17,21

98

2,0

189,49

-

-

3,0

210,17

-

-

0,1

186,67

17,14

98

1,0

186,56

17,76

104

1,5

192,47

17,41

97

2,0

194,76

-

-

3,0

210,71

-

-

0,1

187,69

17,13

97

Nanopartículas

1,0

190,95

17,80

101*

de nitreto de

1,5

194,76

17,77

99

boro

2,0

197,97

-

-

3,0

246,19

-

-

Nanopartículas
de argila

Nanopartículas
de grafite

*A amostra na temperatura de 100 °C ultrapassou os limites de repetibilidade em todas as repetições
efetuadas. O resultado expresso corresponde à viscosidade que possui o valor mais próximo do limite,
excedendo ainda sim em 0,004.

Fonte: Próprio autor

De acordo com o aumento das concentrações das nanopartículas foi
possível verificar o aumento da viscosidade do óleo lubrificante. Os resultados
obtidos foram plotados em gráficos (Gráficos 1, 2 e 3).
O Gráfico 4 apresenta todos os valores obtidos de viscosidade relativa a
40 °C. É possível verificar que quanto maior a concentração de nanopartículas,
maior a viscosidade do óleo lubrificante. Dentre as nanopartículas, o óleo
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incorporado com nanopartículas de nitreto de boro apresentou o maior valor de
viscosidade.
Os valores obtidos quanto ao índice de viscosidade ficaram próximos, não
tendo diferenças significativas de uma nanopartícula para outra.
Vakili-Nezhaad e Dorany (2012) também tiveram dificuldades com uma
dispersão homogênea estável e concluíram que ocorre um aumento da viscosidade
com um aumento da concentração de nanopartículas.
Os resultados comparados com os óleos comerciais estão próximos,
sugerindo uma possível utilização, uma vez que não há uma legislação da ANP para
a qualidade dos lubrificantes. A diferença encontrada em relação ao óleo comercial
pode ser associada a presença de aditivos modificadores de viscosidade, e esses
resultados também demonstraram que, se possível, devemos trabalhar com baixas
concentrações de nanopartículas.
Gráfico 1 - Viscosidade do óleo lubrificante com nanopartículas de argila a 40 °C

Nanopartícula de argila a 40 °C
215
210,1738

Viscosidade

210
205
200
195

193,8648

190

187,8595

187,4999

185
0

0,5

1

1,5

189,493

2

Concentração (%/massa)
Fonte: Próprio autor
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Gráfico 2 - Viscosidade do óleo lubrificante com nanopartículas de grafite a 40 °C

Nanopartícula de grafite a 40 °C
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Viscosidade
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192,4679
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186,66808

186,5598

185
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3

3,5

Concentração (%/massa)
Fonte: Próprio autor

Gráfico 3 - Viscosidade do óleo lubrificante com nanopartículas de nitreto de boro a 40 °C

Nanopartícula de nitreto de boro a
40°C
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Fonte: Próprio autor
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Gráfico 4 - Comparativo da viscosidade a 40 °C entre as amostras
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Fonte: Próprio autor

5.1.2 Demulsibilidade

Demulsibilidade é a propriedade de um óleo se separar rapidamente da água.
Este teste é importante quando em um sistema hidráulico possa haver contato da
água com o óleo lubrificante. Uma rápida separação é uma propriedade desejada e
preponderante para a aplicação de um determinado produto, como no caso dos
óleos para turbina. (LUIZ, A. R.; 2014)
A amostra do óleo básico LCL 105/14 apresentou instabilidade, não sendo
possível apresentar um resultado satisfatório. Aparentemente houve formação de
três fases: água, emulsão e óleo. A fase oleosa estava muita emulsiva, a fase
aquosa apresentou aparência limpa e a fase emulsiva cremosa e continha óleo,
onde ocorreu uma fase clara e outra mais escura.
Devido aos resultados insatisfatórios da amostra, o ensaio foi repetido
confirmando o resultado. Na tentativa de investigar o problema, foi decidido realizar
o ensaio de demulsibilidade nas amostras antes da mistura dos dois óleos e
determinar o teor de água desses óleos.
O Óleo Mistura 1 (Fotografia 9 – A e B) não se misturou completamente após
a agitação. Por 25 minutos a amostra apresentou o mesmo comportamento: houve a
separação de 15,5 mL de água que apresentou bolhas de emulsão que é a fase
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inferior e 64,5 mL de emulsão cremosa com um fio de óleo, cuja parte inferior
mostrou-se rendilhada e amarelada.
Fotografia 16 – Óleo Mistura 1 após a agitação (A) e ao término do ensaio (B)

A

B

Fonte: Próprio autor

Por outro lado, o Óleo Mistura 2 (Fotografia 10 – A e B) mostrou-se com uma
alta capacidade de separação da água, separando-se instantaneamente, mesmo
após a agitação. Assim, o resultado apresentado foi de 40mL de óleo de aparência
limpa e 40mL de H2O também de aparência limpa.
Fotografia 17 – Óleo Mistura 2 após a agitação (A) e ao término do ensaio (B)

A

Fonte: Próprio autor

B
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O fato de um dos óleos não ter a alta capacidade de separação da água foi
analisado, pois a presença de água pode levar ao rápido desgaste das peças.

5.1.3 Teor de água por Karl Fischer coulométrico

Devido aos resultados insatisfatórios da demulsibilidade da amostra de óleo
básico, esse ensaio foi realizado também para o Óleo Mistura 1 e o Óleo Mistura 2
para verificar o teor de água presente nos dois óleos que compõem a amostra do
óleo básico. Também foram ensaiadas outras amostras comerciais para comparação
de resultados. Os resultados estão apresentados na Tabela 7.
De acordo com os resultados apresentados, o óleo básico possui o menor
valor de teor de água. Sendo assim, o resultado insatisfatório da demulsibilidade não
foi devido à presença excessiva de água.
Não foi encontrada uma resolução que determina o limite de teor de água no
óleo lubrificante. Porém, comparando com os valores obtidos das marcas
comerciais, a amostra LCL 105/14 apresenta o melhor resultado, visto que a água
pode deslocar o óleo em superfícies de contato, reduzindo a lubrificação e
catalisando a degradação do óleo.
As amostras contendo nanopartículas de argila possuem teor de água mais
elevado em comparação as demais nanopartículas. Isso ocorre devido a estrutura
química da argila apresentar maior afinidade com a água (Tabela 8).
Tabela 7 - Resultados do teor de água por Karl Fisher Coulométrico
Amostra
Teor de agua (mg/kg)
Média (mg/kg)
Óleo Mistura 1

Óleo Mistura 2

105/14

Óleo Comercial 1

73,5
73,0
39,1
40,8
61,9
60,2
1416,2
1049,1

73,25

39,95

61,05

1232,95

1812,5
Óleo Comercial 2
Fonte: Próprio autor

1872,1

1819,7
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Tabela 8 – Resultados do teor de água para os óleos aditivados com nanopartículas
Teor de água
Teor de água
Amostra
Média
(mg/kg)
teórico (mg/kg)
Nanopartículas de

648,4

argila 0,1 % (m/m)

641,6

Nanopartículas de

340,9

argila 1,0 % (m/m)

368,3

Nanopartículas de

1420,0

argila 1,5 % (m/m)

1365,5

Nanopartículas de

1024,7

argila 2,0 % (m/m)

1045,5

Nanopartículas de

384,9

grafite 0,1 % (m/m)

432,0

Nanopartículas de

78,1

grafite 1,0 % (m/m)

101,1

Nanopartículas de

154,9

grafite 1,5 % (m/m)

292,2

Nanopartículas de

984,1

nitreto 0,1 % (m/m)

977,8

Nanopartículas de

779,4

nitreto 1,0 % (m/m)

760,1

Nanopartículas de

284,7

nitreto 1,5 % (m/m)

300,9

Nanopartículas de

226,4

nitreto 2,0 % (m/m)

245,7

645,0

92,8

354,6

373,7

1392,8

529,5

1035,1

687,6

408,5

61,5

89,6

65,8

223,6

68,3

980,9

66,3

769,8

112,6

292,8

138,4

236,1

164,0

Fonte: Próprio autor

5.1.4 Oxidação

Estabilidade à oxidação é a resistência de um lubrificante em quebrar ou
rearranjar as moléculas em elevadas temperaturas com ar comum. Óleos
lubrificantes podem oxidar quando expostos ao ar, particularmente em elevadas
temperaturas, e isso tem uma forte influência na vida do óleo. A oxidação pode ser
controlada por aditivos que atacam os óxidos formados nos estágios iniciais da
oxidação ou quebrar os mecanismos de reação em cadeia por eliminação de

65
radicais livres. (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2014)
As amostras submetidas à oxidação foram analisadas no espectrofotômetro
de infravermelho médio – FTIR MID, sendo um ensaio meramente qualitativo.
O valor de absorbância do maior pico compreende o comprimento de onda
correspondente à faixa da carbonila (1665 cm-1 a 1765 cm-1). Sendo assim, foi
possível visualizar o quanto a amostra oxidou.
Apenas as amostras de nanopartículas na concentração de 3,0 % não
passaram por este ensaio, devido ao alto grau de precipitação das amostras.
O Gráfico 5 apresenta as diferenças entre os picos das amostras das
nanopartículas com concentração de 0,1 % (m/m). Pode-se observar que nesta
concentração, a amostra com nanopartículas de nitreto de boro foi a que obteve
menor índice de oxidação. Já as amostras com nanopartículas de argila,
apresentaram o maior índice de oxidação. O óleo básico (LCL 105/14) oxidado e a
amostra com nanopartículas de grafite apresentaram o nível de oxidação
semelhante, tanto que os seus picos se sobrepõem.
Gráfico 5 - Amostras oxidadas com concentração de nanopartículas de 0,1 % (m/m)
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Fonte: Próprio autor

O Gráfico 6 mostra as diferenças entre os picos das amostras na
concentração de 1,0 % (m/m). Do mesmo modo que na concentração anterior, a
amostra com nanopartículas de nitreto de boro apresentou menor absorbância, logo,
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menor oxidação e a amostra com nanopartículas de argila novamente teve maior
oxidação.
Gráfico 6 - Amostras oxidadas com concentração de nanopartículas de 1,0 % (m/m)
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Fonte: Próprio autor

O Gráfico 7 mostra as diferenças entre os picos das amostras de
concentração 1,5 % (m/m). Nesta concentração, diferente dos resultados anteriores,
as amostras com nanopartículas de grafite e nitreto de boro obtiveram oxidações
menores quando comparadas com o óleo base e semelhantes entre si, o que leva a
sobreposição dos dois espectros.
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Gráfico 7 - Amostras oxidadas com concentração de nanopartículas de 1,5% (m/m)
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Fonte: Próprio autor

O Gráfico 8 apresenta as diferenças entre os picos das amostras de
concentração de 2,0 % (m/m). Aqui é possível observar novamente, que a amostra
com nanopartículas de nitreto de boro apresentou os menores valores para
oxidação, enquanto a amostra com nanopartículas de grafite apresentou o maior
valor, acima do óleo base oxidado.
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Gráfico 8 - Amostras oxidadas com concentração de nanopartículas de 2,0% (m/m)

Concentração 2,0 % (m/m)
0,1
0,09
0,08

Absorbância

0,07
0,06

105/14

0,05

105/14 Oxidada

0,04

Nanopartícula de argila

0,03

Nanopartícula de nitreto de boro

0,02

Nanopartícula de grafite

0,01
0
1665

1685

1705

1725

1745

1765

Número de onda
Fonte: Próprio autor

As amostras com nanopartículas de nitreto de boro, em todas as
concentrações, apresentaram menores índices de oxidação do que as demais
amostras. Quando as amostras com nanopartículas de nitreto de boro a 1,5 % (m/m)
e a 2,0 % (m/m) foram oxidadas, apresentaram um aspecto amarronzado leitoso
como é possível verificar na Imagem 2-A. A amostra com nanopartículas de nitreto
de boro a 0,1 % (m/m) e a 1,0 % (m/m), as amostras com nanopartículas de argila e
as amostras com nanopartículas de grafite, apresentaram aspecto marrom escuro
como na Imagem 2-B.
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Imagem 2 - Aspecto das amostras com nanopartículas de nitreto de boro (A) e
exemplificação do aspecto das demais amostras (B)

Fonte: Próprio autor

Para efeito de comparação entre as nanopartículas, foram comparadas as
áreas dos picos da carbonila das amostras, conforme o exemplo na Imagem 3, e os
resultados encontram-se na Tabela 9.
Imagem 3 – Exemplo da área do pico da carbonila

Fonte: Agilent Resolutions Pro
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Tabela 9 – Área dos picos das amostras
Nanopartículas de

Nanopartículas de

Nanopartículas de

argila

nitreto de boro

grafite

0,1 % (m/m)

6,4

3,6

4,5

1,0 % (m/m)

5,5

1,1

4,7

1,5 % (m/m)

5,1

1,2

1,3

2,0 % (m/m)

6,7

1,3

5,8

Óleo Base

4,3

Fonte: Próprio autor

Podemos ver pelas áreas dos picos como a amostra com nanopartículas de
nitreto de boro tem uma redução e se mantêm com o aumento da temperatura; já a
com nanopartículas de grafite tem uma redução, mas depois tem um acréscimo e a
amostra com nanopartículas de argila sempre se mantêm acima do óleo base.
A presença das nanopartículas como aditivo mostrou uma inibição da
oxidação no óleo base, com exceção da nanopartícula de argila e da nanopartícula
de grafite a 2,0 % (m/m). Este pode ser um indicativo de que as nanopartículas
adicionadas melhoram as propriedades dos óleos.
Atualmente, existe um aditivo comercial que é formado por uma mistura de
nanopartículas de grafite e diamante que afirma reduzir o ciclo de troca do óleo e a
formação de compostos que oxidam o óleo, sendo uma boa referência para o nosso
estudo.

5.1.5 Determinação da cor ASTM

A colorimetria (medida da cor) vem se tornando um fator cada vez mais
importante nos laboratórios científicos e nas indústrias. No setor petroquímico, a cor
é empregada na avaliação da característica dos produtos, principalmente no controle
de produção, sendo uma característica importante de qualidade. Alterações na cor
podem ser um indicativo de problemas no processo produtivo tais como
contaminação ou degradação. (GOMES et al., 2012)
Este ensaio foi realizado em todas as amostras de óleo lubrificante contendo
nanopartículas de argila, de nitreto de boro, de grafite e a amostra do óleo básico.
As amostras com nanopartículas de argila e a de óleo básico apresentaram
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coloração iguais ao padrão, visualmente vermelha. As amostras com nanopartículas
de grafite e com nanopartículas de nitreto de boro apresentaram coloração preta e
cinza, respectivamente. Os resultados podem ser observados na Tabela 10.
Vale lembrar que, para óleos lubrificantes automotivos, a cor não tem
significado prático, salvo para os fabricantes controlarem a uniformidade de uma
batelada de produtos durante o processo de produção. A cor de um lubrificante pode
ser facilmente alterada com a adição de aditivos e de corantes, características que
podem ser observadas nas amostras com nanopartículas de nitreto de boro e
nanopartículas de grafite. Porém, para efeitos comerciais, a cor pode ser um
parâmetro importante para diferenciar dos outros produtos existentes, seja para o
lado negativo ou positivo.
Tabela 10 - Resultados da cor ASTM
Amostra

Cor ASTM

Cor visual

105/14-B

4,0

Vermelho

Óleo Comercial 1

4,5

Vermelho

na 0,1 % (m/m)

5,0

Vermelho

na 1,0 % (m/m)

5,0

Vermelho

na 1,5 % (m/m)

5,0

Vermelho

na 2,0 % (m/m)

5,5

Vermelho

ng 0,1 % (m/m)

D8

Preto

ng 1,0 % (m/m)

D8

Preto

ng 1,5 % (m/m)

D8

Preto

ng 2,0 % (m/m)

D8

Preto

nn 0,1 %(m/m)

D8

Vermelho

nn 1,0 % (m/m)

D8

Cinza

nn 1,5 % (m/m)

D8

Cinza

nn 2,0 % (m/m)

D8

Cinza

Fonte: Próprio autor

5.1.6 Determinação da corrosão pelo método de lâmina de cobre

A corrosão é entendida como a deterioração de um material, geralmente
metálico, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente aliada ou não a
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esforços mecânicos. A deterioração causada pela interação físico-química entre o
material e o seu meio operacional provoca alterações prejudiciais indesejáveis,
sofridas pelo material, tais como desgaste, variações químicas ou modificações
estruturais, tornando-o inadequado para o uso. (GENTIL, 2007)
Este ensaio foi realizado nas amostras de óleo lubrificante contendo
nanopartículas e na amostra do óleo básico. Os resultados podem ser observados
na Tabela 11. Alguns óleos têm incorporados em sua formulação certos aditivos
contendo cloro, enxofre ou sais inorgânicos que, sob condições específicas de
serviço, podem contribuir, no caso dos óleos lubrificantes, para a corrosão em partes
dos equipamentos. O cobre e suas ligas são os metais mais sujeitos ao ataque
corrosivo.
A maioria das amostras apresentaram resultados 1b, entretanto, não há
mudanças significativas dos padrões 1a para 1b. Comparando com os óleos
comerciais, que são entre 1a e 1b, os resultados foram bem próximos e esses
valores correspondem aos menores valores da escala e, assim, tem baixo poder de
corroer o sistema.
Tabela 11 - Resultados do ensaio de corrosão
Amostra

Padrão ASTM

105/14- B

1a

na 0,1 % (m/m)

1a

na 1,0 % (m/m)

1b

na 1,5 %(m/m)

1b

na 2,0 % (m/m)

1b

ng 0,1 % (m/m)

1b

ng 1,0 % (m/m)

1a

nn 0,1 % (m/m)

1b

nn 1,0 % (m/m)

1b

nn 1,5 % (m/m)

1b

nn 2,0 % (m/m)

1a

Fonte: Próprio autor
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5.1.7 Determinação da massa específica

A densidade do lubrificante é importante no cálculo da engenharia e, às
vezes, oferece um caminho simples para identificar os lubrificantes. A densidade ou
a massa específica é frequentemente usada para caracterizar o óleo cru. A
densidade do óleo, entretanto, é frequentemente confundida com a massa
específica. A massa específica é definida como a proporção da massa de um
determinado volume de óleo em uma temperatura para a massa de um volume igual
de água pura na mesma temperatura. Densidade, por outro lado, é a massa por
unidade de volume do óleo. (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2014)
De acordo com os resultados obtidos (Tabela 12), o aumento da
concentração das amostras elevou os valores da massa específica, como era
esperado, demonstrado no Gráfico 9.
Tabela 12 - Resultados do ensaio da massa específica
Amostra

Densidade (g/mL)

105/14 B

0,8904

na 0,1 % (m/m)

0,8907

na 1,0 % (m/m)

0,8952

na 1,5 % (m/m)

0,8963

na 2,0 % (m/m)

0,9018

ng 0,1 % (m/m)

0,8905

ng 1,0 % (m/m)

0,8916

ng 1,5 % (m/m)

0,8948

ng 2,0 % (m/m)

0,8972

nn 0,1 % (m/m)

0,8908

nn 1,0 % (m/m)

0,8956

nn 1,5 % (m/m)

0,8981

nn 2,0 % (m/m)

0,8998

Fonte: Próprio autor
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Gráfico 9 – Resultados de massa específica

Massa específica
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0,892
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0,89
0,888
0
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1

1,5

2

2,5

Concentração (%)
Fonte: Próprio autor

5.1.8 Determinação do enxofre total por IR

O enxofre contido no lubrificante pode ser um problema, por exemplo,
quando em contato com o oxigênio, pois forma óxidos de enxofre que, em contato
com a água (proveniente de contaminação) em altas temperaturas e sob
determinada pressão, reage com SO3 dando origem ao H2SO4, composto altamente
corrosivo. Além disso, os compostos sulfurados aumentam a polaridade dos óleos
contribuindo

para

estabilização

das

emulsões,

sendo

responsáveis

pela

corrosividade dos produtos e pela contaminação de catalisadores e ainda conferem
cor e cheiro nos produtos finais.
Todas as amostras apresentaram teor de enxofre próximo de 0,8 %,
conferindo aos óleos uma característica mais ácida (Tabela 13). Quando
comparados com os óleos comerciais, as amostras se encontram bem próximas,
porém, como alguns aditivos são compostos por enxofre, o enxofre contido no óleo
básico pode prejudicar o desempenho do lubrificante.
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Tabela 13 - Resultados do teor de enxofre por IR
Amostra
Enxofre

Média

0,77348
105/14-B

0,79503

0,78854 ± 0,044

0,79711
Óleo comercial 1

0,8222

0,8222

Óleo comercial 2

0,7327

0,7327

na 0,1% (m/m)

na 1,0 % (m/m)

na 1,5 % (m/m)

na 2,0 % (m/m)

ng 0,1 %(m/m)

ng 1,0 % (m/m)

ng 1,5 % (m/m)

ng 2,0 % (m/m)

nn 0,1 % (m/m)

nn 1,0 % (m/m)

nn 1,5 % (m/m)

nn 2,0 % (m/m)
Fonte: Próprio autor

0,76631
0,79295
0,77204
0,77715
0,76468
0,74693
0,77945
0,78881
0,79364
0,80011
0,80557
0,82286
0,80695
0,79224
0,78624
0,78810
0,78795
0,79470
0,80269
0,79093
0,78880
0,73872
0,77559
0,77507

0,77963 ± 0,043

0,77459 ± 0,043

0,75580 ± 0,043

0,78413 ± 0,044

0,79687± 0,044

0,81421 ± 0,044

0,79960 ± 0,044

0,78717 ± 0,044

0,79133 ± 0,044

0,79681 ± 0,044

0,76376 ± 0,043

0,77533 ± 0,043
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5.1.9 Determinação do número de acidez total (TAN)

O número de acidez total representa a massa em mg KOH/g necessária
para neutralizar um grama de óleo: é a medida de todas as substâncias contidas no
óleo que reagem com hidróxido de potássio. Os constituintes mais comuns de tais
produtos ácidos são ácidos orgânicos, sabões de metais, produtos de oxidação e
outros compostos, como aditivos. (MALPICA, 2007)
A determinação do TAN interfere na vida útil do óleo lubrificante. Todavia,
não foram encontrados na literatura valores que indicam o número de acidez ideal
para o óleo não usado. Pode-se concluir então que quanto menor for o TAN, menos
ácido o óleo se encontra. Os resultados das amostras podem ser verificados na
Tabela 14.
Tabela 14 - Resultados do ensaio de TAN
TAN (mg KOH/g)
Amostra

Média

1

2

(mg KOH/g)

105/14

0,049

0,047

0,05

na 0,1% (m/m)

0,047

0,044

0,045

na 1,0% (m/m)

0,063

0,063

0,063

na 1,5% (m/m)

0,029

0,025

0,027

na 2,0% (m/m)

0,106

0,086

0,096

nn 0,1% (m/m)

0,058

0,057

0,057

nn 1,0% (m/m)

0,049

0,061

0,056

nn 1,5% (m/m)

0,089

0,088

0,088

nn 2,0% (m/m)

0,091

0,090

0,091

ng 0,1% (m/m)

0,016

0,023

0,019

Fonte: Próprio autor

Esta é uma técnica que analisa todas as contribuições ácidas que podem
formar os produtos da oxidação. Podemos verificar que a adição das nanopartículas
mantem o TAN em valores baixos.
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5.1.10 Determinação do resíduo de carbono

Alguns fatores como a dosagem de combustível pelo sistema de injeção, as
condições mecânicas do motor, os contaminantes do óleo, entre outros, podem
influenciar muito mais na formação de resíduos de carbono do que o valor
determinado em teste de laboratório. Entretanto, com essa análise podemos verificar
o quanto de resíduo o óleo pode formar. Os resultados destas análises podem ser
observados na Tabela 15. Observa-se que conforme aumenta a concentração, a %
de massa do resíduo também aumenta, porém, uma porcentagem desse resíduo é
composta pelas nanopartículas que não queimam nessa temperatura. Isso também
é um dos indicativos que, se possível, devemos trabalhar com baixas concentrações
de nanopartículas.
Tabela 15 - Resultados do resíduo de carbono
Amostra

% massa

105/14 - B

0,65 ± 0,06

na 0,1% (m/m)

0,45 ± 0,05

na 1,0% (m/m)

0,90 ± 0,08

na 1,5% (m/m)

1,08 ± 0,09

na 2,0% (m/m)

1,11 ± 0,09

ng 0,1% (m/m)

0,44 ± 0,05

ng 1,0% (m/m)

0,45 ± 0,05

nn 0,1% (m/m)

0,46 ± 0,05

nn 1,0% (m/m)

1,18 ± 0,09

nn 1,5% (m/m)

1,76 ± 0,14

nn 2,0% (m/m)

2,39 ± 0,18

Fonte: Próprio autor
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5.1.11 Determinação do número de basicidade total (TBN)

O TBN é uma característica importante do óleo, pois representa a capacidade
que o óleo possui de neutralizar as substâncias ácidas presentes que se formam
durante a combustão ou oxidação do óleo, tais como ácidos derivados do enxofre e
nitrogênio. Além disso, está comprovado que o valor do TBN pode influir diretamente
no comportamento do motor. Altos valores de TBN podem levar a um menor
desgaste dos anéis de segmento e das camisas de cilindro, além de menores
depósitos de verniz nas partes críticas do motor. (STACHOWIAK; BATCHELOR,
2014)
Não se pode generalizar acerca dos limites para os quais os valores de TBN
de um óleo em serviço podem atingir, para decidir com segurança se ele deve
permanecer em uso. A título de orientação, pode-se definir que para óleos
lubrificantes usados em motores a gasolina e álcool, deve-se considerar um valor
mínimo para o TBN de 2,5 mg KOH/g. Para óleos lubrificantes usados em motores a
diesel, o valor mínimo considerado para o TBN é 4,0 mg KOH/g. Deve-se lembrar
ainda que, quando o TBN de um óleo lubrificante se aproxima de zero, a sua reserva
alcalina esgotou-se e que, a partir deste momento, a sua tendência é tornar-se
ácido. Os resultados podem ser observados na Tabela 16. Se comparado com a
literatura e com os óleos comerciais, que são em torno de 7, estão bem abaixo do
ideal. É necessário que seja adicionado algum produto que aumente essa reserva
alcalina.
Tabela 16 - Resultados do ensaio de TBN (continua)
Amostra

mg KOH/g

105/14

0,22

na 0,1 % (m/m)

0,24

na 1,0 % (m/m)

0,25

na1,5 % (m/m)

0,25

na 2,0 % (m/m)

0,29

ng 0,1 % (m/m)

0,21
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Tabela 16 - Resultados do ensaio de TBN (conclusão)
Amostra

mg KOH/g

nn 0,1 % (m/m)

0,22

nn 1,0 % (m/m)

0,21

nn 1,5 % (m/m)

0,23

nn 2,0 % (m/m)

0,22

Fonte: Próprio autor

5.1.12 Determinação do teor de cinzas sulfatadas

O ensaio de cinzas sulfatadas determina a quantidade de materiais
incombustíveis contidos no óleo. No controle de fabricação de óleos com aditivos
metálicos, esse ensaio é usado para verificação do teor desses aditivos na
formulação. Foram analisadas as amostras contendo nanopartículas de argila e
nanopartículas de nitreto de boro na concentração de 1,5 % (m/m). Os resultados
encontram-se na Tabela 17. A Imagem 4-A mostra as cinzas da amostra com
nanopartículas de argila e a Imagem 4-B da amostra com nanopartículas de nitreto
de boro. Comparando com os óleos comerciais, os valores não se encontram muito
longe, podendo dizer que as cinzas são basicamente dos aditivos.
Tabela 17 - Resultados do ensaio de teor de cinzas sulfatadas
Amostra

% massa Cinzas sulfatadas

Óleo Comercial 1

0,90

Óleo Comercial 2

1,00

105/14

<0,02

na 1,5 % (m/m)

0,99

nn 1,5 % (m/m)

1,31

Fonte: Próprio autor
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Imagem 4 - Imagens das cinzas: nanopartículas de argila (A) e nanopartículas de
nitreto de boro (B)

A

B

Fonte: Próprio autor

5.1.13 Determinação do ponto de fulgor

No caso de óleos usados, o aumento do ponto de fulgor significa perda das
partes leves por evaporação, enquanto que sua redução indica que houve
contaminação por combustível ou outro produto de menor ponto de fulgor. Além
disso, a faixa de temperatura na qual o lubrificante pode ser usado é de extrema
importância, já que em altas temperaturas ele pode degradar.
Foram analisadas as amostras contendo nanopartículas de argila e
nanopartículas de nitreto de boro na concentração de 1,5 % (m/m). Os resultados
encontram-se na Tabela 18.
De acordo com Ettefaghi e colaboradores (2013), quanto maior o ponto de
fulgor, a possibilidade de uma funcionalidade do óleo nessa temperatura pode surgir.
Eles encontraram que em uma concentração de 0,2 % nanotubos de carbono em
óleo lubrificante o ponto de fulgor aumenta 13 %, mas quando aumenta a
concentração para 0,5 % o ponto de fulgor diminui.
Comparando os resultados encontrados com o óleo comercial podemos
observar que os resultados das amostras testadas estão próximos, sugerindo que as
nanopartículas não alteram essa propriedade.
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Tabela 17 - Resultados do ponto de fulgor
Amostra

Ponto de fulgor (°C)

Óleo Comercial 1

235

Óleo Comercial 2

236

105/14 -B

247

na 1,5% (m/m)

239

nn 1,5% (m/m)

235

Fonte: Próprio autor

5.1.14 Lubricidade

Nesse ensaio podemos analisar se houve alguma melhora na performance
do lubrificante em relação ao desgaste e nele foi acrescentada uma mistura de
nanopartículas de grafite e de nitreto de boro, pois essas nanopartículas, em isolado,
reproduziram resultados interessantes e quisemos ver o comportamento das
mesmas juntas. O WSD significa Diâmetro da Ranhura do Desgaste e podemos ver
nas Imagens 5, 6 e 7. Quando medimos esse diâmetro no microscópio com um
micrômetro é que conseguimos ver uma diferença entre elas. Na Tabela 19
podemos encontrar os resultados. Houve uma melhora de até 17 % utilizando a
mistura de nanopartículas de grafite e nitreto de boro a 0,1 % (m/m) em relação ao
óleo base. Mesmo quando testadas isoladamente na concentração de 1,5 % (m/m)
elas obtêm uma diminuição do desgaste. Por ter uma estrutura lamelar, elas
deslizam entre si e diminuem o desgaste das peças.
Imagem 5 – Desgaste das amostras 105/14 (A) e com nanopartículas de argila 1,5 % (B)

Fonte: Laboratório de Árvores, Madeiras e Móveis – IPT
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Imagem 6 – Desgaste das amostras com nanopartículas de grafite 1,5 % (A) e com
nanopartículas de nitreto de boro 1,5 % (B)

Fonte: Laboratório de Árvores, Madeiras e Móveis - IPT

Imagem 7 – Desgaste das amostras com nanopartículas de grafite 0,05 % + nanopartículas
de nitreto de boro 0,05 % (A) e com nanopartículas de grafite 0,5 % + nanopartículas de
nitreto de boro 0,5 % (B)

Fonte: Laboratório de Árvores, Madeiras e Móveis - IPT

Tabela 19 – Resultados da lubricidade
Amostra

WSD (µm)

105/14

179 ± 50

na 1,5 % (m/m)

241 ± 50

nn 1,5 % (m/m)

152 ± 50

ng 1,5 % (m/m)

178 ± 50

ng 0,05 % (m/m) + nn 0,05 % (m/m)

149 ± 50

ng 0,5 % (m/m) + nn 0,5 % (m/m)

158 ± 50

Fonte: Próprio autor
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5.1.15 UMT

Nesta etapa foi eliminada a amostra com nanopartículas de argila por ela
não ser eficiente nos testes que foram realizados. Foram misturadas as
nanopartículas de nitreto de boro e de grafite para analisar o comportamento.
Para escolher as melhores amostras para testes mais aprofundados, foi feito
um teste preliminar com uma determinação com 4 amostras e os resultados obtidos
foram demonstrados nos Gráficos 10 e 11. A Tabela 20 mostra a nomenclatura que
foi utilizada pela Mahle e suas respectivas concentrações.
Tabela 20 – Nomenclatura utilizada na Mahle e suas concentrações
Nomenclatura
Concentrações
NGO 1,5 % (m/m)

Nanopartícula de grafite 1,5 %

NNO 1,5 % (m/m)

Nanopartícula de nitreto de boro 1,5 %

NGNO 0,1 % (m/m)

Nanopartícula grafite 0,05 % (m/m) + nitreto de
boro 0,05 % (m/m)

NGNO 1,0 % (m/m)

Nanopartícula de grafite 0,5 % (m/m) + nitreto
de boro 0,5 % (m/m)

Fonte: Próprio autor

Gráfico 10 – Coeficiente de atrito a 130 °C – Antes do teste de desgaste

Fonte: Mahle
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Gráfico 11 – Coeficiente de atrito a 130 °C – Depois do teste de desgaste

Fonte: Mahle

Foram selecionadas as amostras NGO 1,5 % (m/m) e NGNO 1,0 % (m/m)
para realizar o teste completo, que são 4 determinações. Os resultados são
apresentados nos Gráficos 12 e 13.
Gráfico 12 – Coeficiente de atrito completo – Antes do teste de desgaste

Fonte: Mahle
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Gráfico 13 – Coeficiente de atrito completo – Depois do teste de desgaste

Fonte: Mahle

Nos testes de coeficiente de atrito a amostra da mistura de nanopartículas
de nitreto de boro e de grafite a 1,0 % (m/m) se mostrou eficiente e diminuiu em até
20% quando comparado com o óleo base. Uma das possíveis causas dessa
redução se deve a estrutura lamelar das nanopartículas, que escorregam entre si,
ajudando no coeficiente de atrito, assim como aconteceu no teste de lubricidade.
No Gráfico 14 é mostrado o teste de desgaste.
Gráfico 14 – Teste de desgaste anel e liner por 4 h (900 rpm – 360 N – 130 °C)

Fonte: Mahle
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Podemos observar que as nanopartículas aumentaram o desgaste em
relação ao óleo base. Uma possibilidade é que as nanopartículas criaram um
ambiente abrasivo nas superfícies em contato.
Battez e colaboradores (2008) concluíram que nanopartículas de ZnO e ZrO2
em uma concentração de 0,5 % tiveram melhora no coeficiente de atrito e desgaste.
Porém, o CuO não teve o mesmo desempenho. Tamanho e dureza devem ser
levados em consideração quando os aditivos são sólidos.
Xiang e colaboradores (2013) analisaram nanoflocos de Fe3O4 em
concentração de 1,5 % e tiveram uma redução no coeficiente de atrito e no desgaste
de 18,06 % e 11,20 %, respectivamente.
Cho e colaboradores (2013) também trabalharam com nanopartículas de
nitreto de boro hexagonal, mas em água, e conseguiram uma redução do coeficiente
de atrito e do desgaste, mas em concentrações de 0,01 % e 0,05 %. Essa redução
do desgaste pode ser atribuída a baixa concentração das nanopartículas.
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6 CONCLUSÃO

Em relação às propriedades físico-químicas das amostras, a propriedade
mais relevante em um óleo lubrificante é a viscosidade e após as caracterizações foi
possível concluir que o óleo lubrificante aditivado com nanopartículas de argila
apresentou um comportamento atípico, indicando uma possível concentração ideal.
Uma segunda conclusão a ser considerada no ensaio de viscosidade é o
nível de precipitação. Mesmo em baixas concentrações, como as de 0,1 % (m/m), a
decantação das nanopartículas foi alta; acima de 2,0 % (m/m) foi praticamente
impossível realizar o ensaio de viscosidade devido à agregação das nanopartículas
nas paredes do capilar. Quanto a esse ensaio, a melhor concentração, considerando
essa variável foi a de 1,5 % (m/m), onde a decantação não foi tão intensa quanto as
acima de 2,0 % (m/m) e a viscosidade foi relativamente alta. Para as nanopartículas
de argila é melhor considerar a concentração de 1,0 % (m/m), pois a viscosidade foi
maior que a de 1,5 % (m/m).
A determinação do teor de água nos óleos lubrificantes também é uma
característica importante. Comparando o óleo básico não aditivado com os óleos
comerciais, vemos claramente que o óleo utilizado (LCL 105/14) tem uma
quantidade de água menor que os comerciais avaliados. Os óleos aditivados com as
nanopartículas também apresentaram teor de água menor, mesmo a nanopartícula
de argila, que naturalmente retém mais água que as demais obteve teor menor que
os óleos comerciais avaliados.
Em relação ao ensaio de estabilidade à oxidação, vimos que as amostras
contendo nanopartículas de nitreto de boro tiveram um desempenho superior às
demais nanopartículas, um fator que deve ser levado em consideração para os
estudos posteriores.
Já no ensaio de TBN que foi encontrado um valor abaixo do desejado, é
necessário avaliar com maior profundidade e descobrir as soluções para se alcançar
o resultado esperado.
Os ensaios de lubricidade e de coeficiente de atrito tiveram resultados bem
satisfatórios, indicando que as nanopartículas de grafite e de nitreto de boro podem
ser utilizadas para melhorar esses parâmetros.
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Dentre os nanoaditivos avaliados, a nanopartícula de nitreto de boro obteve
bons resultados se comparado com os demais e, em termos de inovação
tecnológica, há poucos trabalhos a respeito no momento. A nanopartícula de argila,
por sua vez, obteve alto teor de água, que pode implicar na rápida degradação do
óleo lubrificante. Em relação à nanopartícula de grafite, alguns ensaios não foram
realizados devido à falta de matéria-prima para a preparação das amostras, mas nos
ensaios de viscosidade e estabilidade à oxidação apresentaram resultados
intermediários entre a nanopartícula de argila e a nanopartícula de nitreto de boro.
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8 TRABALHOS FUTUROS

Para estudos futuros é aconselhável trabalhar com concentrações baixas de
nanopartículas para conseguir resultados satisfatórios. É necessário um estudo
aprofundado da parte tribológica, envolvendo desgaste e fenômenos de superfície,
como formação de filme, deposição e um estudo considerando os melhores
resultados das nanopartículas obtidas nessa dissertação em um óleo com aditivos
para saber a eficácia das mesmas nessas condições de trabalho.
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