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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma técnica de identificação de falhas em
mancais de rolamento até então praticamente inexistente no Brasil. Ela refere-se à
mudança da tradicional lubrificação base-tempo, baseada em recomendações de fabricante
e fórmulas retiradas de ábacos clássicos para a lubrificação base-condição. Mancais de
rolamento são peças obrigatórias em uma infinidade de equipamentos, em sua grande
parte, rotativos. A técnica mais difundida de identificação de falhas é a análise de vibração,
em seus mais diversos graus de tecnologia embarcada. No entanto, o que ocorre por
inúmeras vezes é a identificação da falha já em um estágio onde a falha não pode mais ser
reparada, e sim apenas ter seu desenvolvimento monitorado. Isto ocorre devido à
freqüência de coleta de dados ser baseada em cartas de severidade, e a falha pode se
propagar de uma forma acelerada entre as medições realizadas. A partir desta nova técnica
o que se busca é proporcionar à técnica de manutenção preventiva conhecida por
lubrificação, que por muitas vezes é tão menosprezada dentro das indústrias, a aquisição de
informações importantes a partir de coleta das vibrações ultrassônicas emitidas pelos
mancais. Desta forma se fornecem condições para que a lubrificação atue de modo a
auxiliar a técnica de análise de vibração, evitando lubrificações em demasia e prevenindo a
falta de lubrificante nos mancais, a partir de inspeção baseada em condição.
Palavras-chave: rolamentos, vibrações ultrassônicas, lubrificação.

XV

ABSTRACT

The aim of this work is to develop a root cause fail identification technique in
rolling bearings fairly known in Brazil. This technique refers to the changing from
traditional time-based lubrication, done upon manufacturers’ recommendation and
formulas taken from classic abacus to condition based lubrication. Rolling bearing are
mandatory parts in a large amount of equipments, especially in dynamics. The most known
technique for fail identification is vibration analysis, used with different technologies.
However several times the identification is made in a stage where the problem can no
longer be fixed only monitored. That situation happens because of data collection is made
based in severity charts, and fail can propagate in a fast mode between collections. With
this condition based technique, it follows to purpose to the other predictive maintenance
technique known as lubrication, which is so many cases is undervalued inside industries,
the acquisition of important information from bearing ultrasonic vibration data collection.
Since this important model apparatus are given to that lubrication acts in order to help
vibration analysis technique to avoid over greasing and preventing bearing lack of
lubrication, inspection based on condition.
Key words: rolling bearing, ultrasonic vibration, lubrication.
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1.0

INTRODUÇÃO

Todos os rolamentos geram sinais de energia, estando eles bem ou mal lubrificados.
Historicamente, a lubrificação é uma técnica de manutenção preventiva baseada em intervalos
definidos pelo fabricante ou pela experiência dos técnicos/engenheiros da unidade e baseada
em quantidade de lubrificante definida através de fórmulas genéricas.
Sabe-se que os equipamentos não são iguais, e que inúmeros motivos podem fazer
com que sua condição operacional se altere sem “aviso prévio”. Dentre estes motivos, pode-se
destacar mudança nas condições operacionais do equipamento, que podem gerar maiores
temperaturas e maiores cargas, contaminantes diversos, tais como água ou poeiras, além de
falhas de montagem ou defeitos intrínsecos à fabricação de um determinado lote de peças.
Desta forma, a análise prévia da condição se faz obrigatória, antes de uma eventual
lubrificação.
Há várias décadas a forma mais comumente utilizada para identificar desgaste em
mancais, entre outras aplicações, é a análise de vibração. Qualquer peça (no caso, um mancal
de rolamento) gera energia, que é lida e analisada, sendo desta forma possível predizer falhas.
No entanto, a análise de vibração acabou tornando-se, até pouco tempo atrás, a única
ferramenta preditiva realmente eficaz da manutenção. No final da década de 80, percebeu-se
que o lubrificante estava para a máquina assim como o sangue está para o coração humano, e
desta forma foi iniciado, timidamente, um trabalho de análise de lubrificantes, de forma a
auxiliar a análise de vibração no sentido de predizer as falhas. A partir daí, com a evolução
tecnológica, foi muito intenso o crescimento no número de softwares e hardwares de análise
de vibração, bem como foi possível cada vez mais se identificar problemas em freqüências
maiores, ou seja, cada vez num estágio mais incipiente de falha. Da mesma forma, com o
maior conhecimento dos especialistas a respeito dos modos de falha de mancais e
engrenagens, foram criadas e se difundiram inúmeras técnicas de análise dos modos de
desgaste, sendo que inclusive muitos dos fabricantes de softwares de análise os patentearam
com nomes similares às técnicas então desenvolvidas.
Em meados dos anos 90, com a contínua necessidade de aumento de campanha nos
equipamentos, aumento de competitividade cada vez mais intenso e necessidade de se ter a
1

melhor relação custo versus benefício dentro da manutenção, passou-se a perceber a
possibilidade de utilização de técnicas não invasivas já utilizadas por ensaios não destrutivos
também em outras especialidades. Dentre estas, estava a possibilidade de medição da energia
liberada por mancais de rolamento não só com o intuito de medição de vibrações. E foi aí
então que se associou a utilização da técnica de emissão acústica à manutenção preditiva de
equipamentos rotativos, a fim de se coletar dados de vibração em freqüências ultrassônicas.
Historicamente, a manutenção tem se deparado com um problema já bastante conhecido, que
diz respeito à lubrificação em excesso, que gera aquecimento demasiado em mancais,
rompimento de vedações e até queima de motores, e também da lubrificação deficiente, que
acaba por acelerar falhas nos equipamentos.
Assim, considerando todo este cenário, foi iniciado um trabalho que visava
monitorar a necessidade de relubrificação e identificar os mancais de rolamentos com
tendência à instauração de falha através da medição de vibrações ultrassônicas a partir da
técnica de emissão acústica. Os ganhos seriam, basicamente, os seguintes:
1.

Como o aumento da energia gerada seria identificado num estágio inicial,

haveria como sanar o problema antes mesmo de haver uma falha instalada. Este seria o grande
ganho com relação à análise de vibrações, pois muitos aparelhos de vibração não possuíam
acelerômetros capazes de coletar e analisar dados em freqüências ultrassônicas;
2.

A lubrificação não seria mais causa de falhas, devido ao excesso ou falta de

lubrificante;
3.

Haveria a economia de lubrificantes;

4.

Haveria a diminuição do custo de manutenção, em virtude do menor número de

falhas dos equipamentos;
5.

Haveria a possibilidade de escutar os sinais ultrassônicos medidos em tempo

real, ou seja, o problema poderia ser resolvido já no momento da lubrificação, e não como era
até então – a leitura de vibração era feita, os dados analisados, e então era emitida solicitação
para relubrificação. Até o final deste fluxo, normalmente alguns dias se passavam, e havia
grandes chances da condição lida não ser mais a condição real, dependendo da tendência de
evolução que se apresentava.
Desta forma, a análise de vibrações e a lubrificação de equipamentos tornariam-se,
enfim, parceiras firmes na predição de falhas.

2

2.0 MOTIVAÇÃO

2.1

A Manutenção como Pilar Estratégico dentro das Empresas
No âmbito das empresas de classe mundial, a manutenção tem fator estratégico. Isto,

pois a disponibilidade dos equipamentos por um tempo que tende ao infinito cada vez mais é
exigida. Desta forma, existe uma constante busca por melhorias que se concentra muitas vezes
em novas tecnologias. No entanto, a mudança nos modos de execução tradicionais da
manutenção é tão ou mais importante que a utilização de novas tecnologias. É muito
importante quebrar paradigmas dentro de uma estrutura (a manutenção) que muitas vezes
peca por ser demasiadamente pragmática. É preciso construir fatos e cenários novos.
Dentro deste contexto, e sendo um dos expoentes de todo o tradicionalismo apontado
anteriormente está a lubrificação, técnica conhecida há milhares de anos, utilizada desde que
se têm os primeiros registros da humanidade, sob as mais diversas formas. Ainda no início da
década de 1970 a NASA publicou um relatório técnico onde recomendava técnica a partir da
captação de dados em freqüências ultrassônicas para monitoramento de condição de mancais
de rolamento (NASA, 1972). Um ano após, foi criada a empresa UE Systems Inc, que
utilizava este princípio para atividades envolvendo detecção de vazamentos, inspeção elétrica
e análises mecânicas dentro da manutenção. Esta técnica já existente e que era amplamente
utilizada em outros segmentos tanto da manutenção como da medicina, para a inspeção e
detecção de falhas de rolamentos, mostrou-se capaz de detectar falhas muito incipientes,
inclusive antes da técnica de vibração e da medição de temperatura (PEG, 2010).
Devido às restrições tecnológicas enfrentadas nas décadas anteriores, a técnica passou
a se desenvolver de forma bastante intensa a partir de meados dos anos 90. Desde então, e
principalmente na última década esta técnica tem se difundido fortemente dentro da
manutenção, pois está aliada com os mais modernos conceitos de manutenção preditiva base
condição.
No entanto, no Brasil esta técnica ainda vem caminhando muito lentamente. São
poucas as empresas que se utilizam desta tecnologia, e mesmo as empresas de vanguarda
ainda não dão à lubrificação o valor que a mesma merece receber.
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Sabe-se que a lubrificação tem um custo baixo, quando se compara com os custos da
manutenção onde ela está inserida. Conforme PETROBRAS (2010), estes custos ficam em
torno de 5%. Estatisticamente, sabe-se que a lubrificação inadequada e a contaminação são
responsáveis por 50 a 70% de todas as perdas prematuras de rolamentos (Applied Industrial
Technologies, 2010; FAG, 2008). A partir do momento em que o desenvolvimento na pureza
dos materiais para rolamentos levou à redução dos perigos por defeitos iniciais de materiais,
iniciaram-se os perigos de defeitos na superfície devido à contaminação do lubrificante, que
acabou por se tornar uma das maiores causas de falhas de rolamentos (Maru et al., 2007).
Considera-se que no Brasil os custos da manutenção correspondam a mais de 4% do
faturamento bruto das empresas, conforme pode ser verificado na figura 2.1.1 (ABRAMAN,
2009).
Certamente as empresas perdem milhões de reais, anualmente, devido a problemas
relacionados às falhas em rolamentos causadas por deficiências associadas à lubrificação. É
importante ressaltar que não estão contabilizadas nesta rápida análise os lucros cessantes das
empresas, além de nenhuma outra variável que possa estar envolvida no contexto. Fala-se
apenas em gastos com reposição de material e mão-de-obra envolvida.

Figura 2.1.1

2.2

Custo anual da manutenção com base no PIB e custo total da manutenção /
faturamento bruto (fonte: Anuário da ABRAMAN, 2009).

Escolha do Projeto Experimental
A Braskem Unidade de Insumos Básicos localizada em Triunfo, Rio Grande do Sul, é

uma das 29 Unidades de Negócio da Braskem. Nesta Unidade trabalham cerca de 900
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trabalhadores diretos e 2000 indiretos. A Unidade participa com cerca de 35% (mais de um
milhão e duzentas mil toneladas/ano) da produção de petroquímicos básicos do Brasil.
Dentro desta Unidade, existem 1668 motores elétricos, dos quais 540 possuem
mancais lubrificados, e destes 504 são lubrificados a graxa.
A partir deste número final de motores elétricos lubrificados com graxa, foram
definidas duas premissas para a escolha do grupo de motores que faria parte do projeto
experimental de lubrificação por condição:
- os motores obrigatoriamente deveriam ser classificados como motores críticos, ou
seja, uma eventual parada espúria destes equipamentos acarretaria em altos custos de reparo,
perdas para a produção e riscos relacionados à segurança, saúde, meio ambiente e à segurança
de processo;
- o trabalho deveria ser feito em motores que são considerados Bad Actors, ou seja,
equipamentos que estão entre os que mais falham, dentro da sua categoria.
Desta forma, foram então escolhidos em um primeiro momento os motores elétricos
de uma das Torres de Resfriamento da Unidade, responsáveis pelo acionamento dos
ventiladores que têm a importante função da troca térmica da água utilizada para resfriamento
no processo industrial. Esta “bateria” de motores elétricos é composta de 12 motores. Estes
equipamentos são considerados bad actors, pois a graxa utilizada para a lubrificação dos
mancais de seus rolamentos não suporta o período recomendado pelo fabricante, e por isso
alterou-se o plano de lubrificação destes motores para que a relubrificação seja feita a cada 15
dias, com uma quantidade reduzida de lubrificante. No entanto, esta constante relubrificação
já gerou inúmeros problemas, dentre os quais alguns são ilustrados nas figuras 2.2.1 a 2.1.2.
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Figura 2.2.1

Motor elétrico que sofreu curto circuito entre fases na cabeceira das

bobinas devido ao bloqueio da respectiva cabeceira por excesso de graxa vinda dos mancais
(fonte: Braskem/Triunfo, 2010).

Figura 2.2.2 Detalhe de motor elétrico que sofreu curto circuito entre fases na
cabeceira das bobinas devido ao bloqueio da respectiva cabeceira por excesso de graxa vinda
dos mancais (fonte: Braskem/Triunfo, 2010).
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3.0 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1

Estágios da Vida de um Equipamento
A vida de uma máquina segue a clássica curva da banheira mostrada na figura 3.1.1.

Nela percebe-se uma fase de falhas inicial, chamada de “mortalidade infantil”, que tem como
causa principalmente projetos defeituosos, instalações mal feitas, problemas de fabricação ou
dos componentes instalados. Já a segunda macro-fase é uma região de certa estabilidade, onde
as falhas ocorrem de forma aleatória, devido principalmente à forma de utilização dos
equipamentos. A última fase é a região de desgaste por uso, causada pelo fim da vida útil dos
componentes, principalmente.

Figura 3.1.1

3.2

Curva da banheira, onde a representação da escala do tempo (eixo das
abscissas) é logarítmica (fonte: LEVIN, M.A.; KALAL, T. T., 2003).

As Estratégias de Manutenção Dentro das Empresas
As estratégias de manutenção são definidas a partir de vários critérios associados, que

normalmente levam em conta fatores, tais como impacto da falha do equipamento em
segurança do processo, no meio ambiente, lucros cessantes pela perda de produção, custos de
manutenção (mão de obra acrescida de material).
A partir da entrada destas variáveis, é possível compreender com maior clareza a real
importância de um determinado equipamento no processo, e então definir sua criticidade
(crítico, essencial ou de uso geral, por exemplo).
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Com esta informação em mãos, então, serão associadas as políticas de engenharia,
sobressalentes, planejamento, entre outras, e também a filosofia de manutenção mais
adequada, conforme brevemente citadas a seguir.
Nas indústrias em geral são amplamente encontrados três tipos de programas de
manutenção:
•

manutenção após a quebra (corretiva): é corretamente aplicada caso a parada

do equipamento não impacte fortemente em nenhum dos itens anteriormente citados. A
utilização desta filosofia de manutenção resulta em uma equipe de manutenção que trabalha
sem planejamento e sobrecarregada;
•

manutenção preventiva ou base-tempo: consiste em prever a intervenção em

um equipamento em intervalos fixos, tal como a cada 3000 horas de operação ou uma vez ao
ano. Desta forma, permite-se uma alocação da mão de obra de forma mais adequada e
organizada.
Os intervalos de manutenção são geralmente determinados estatisticamente através de
experiências passadas. Embora este método reduza a chance de quebras inesperadas, ele pode
se tornar inviável economicamente.
•

manutenção base condição: as manutenções gerais em intervalos fixos são

substituídas por medições em intervalos fixos que permitem a observação das mudanças nas
condições regulares de operação de uma máquina. Por isso o aumento das condições de falha
pode ser detectado e sua evolução observada de perto.
Devido a este conceito é que se conhece a manutenção base condição por manutenção
preditiva. Neste método, os custos de manutenção são grandemente reduzidos devido às
menores falhas catastróficas, melhor utilização de sobressalentes e eliminação de
manutenções preventivas desnecessárias.
A manutenção base condição é o tipo de manutenção que propicia a maior
assertividade do investimento feito em manutenção. Isto porque neste modo de trabalho, a
execução de uma tarefa é feita apenas quando o monitoramento da condição da máquina
fornece subsídios para tal, inclusive indicando o tipo de problema a ser enfrentado, além de
prevenir maiores conseqüências. Segundo Almeida (2007), a manutenção preditiva é uma
filosofia ou atitude que usa a condição operacional real do equipamento e sistemas da planta
industrial para otimizar a operação total da planta industrial.
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Segundo métodos tradicionais de manutenção, trabalha-se com manutenção base
tempo, sendo que este tempo é por sua vez estimado em análises estatísticas do histórico de
uma gama extermamente heterogênea de equipamentos. Por outro lado, a manutenção base
condição fornece consistentes subsídios para execução de uma intervenção, sempre
considerando que os equipamentos podem ser de um mesmo modelo, no entanto mesmo
assim cada um tem um comportamento individual.
As intervenções para manutenção nos equipamentos em empresas de classe mundial
são vistas como uma oportunidade para se aumentar a confiabilidade de projeto (Lima e
Souza, 2003).
A figura 3.2.1 ilustra as filosofias de manutenção utilizadas pelas empresas. Como se
pode perceber, a partir de cada filosofia utilizada é que se define o plano de manutenção a ser
implementado pela empresa.

Figura 3.2.1

Filosofias de manutenção (fonte: GIRDHAR, P., 2004).
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3.3

Técnicas de Monitoramento da Condição de Máquinas
Inúmeros métodos podem ser usados para monitorar a condição de uma máquina.

Métodos sensitivos (visuais e auditivos, em sua maioria) ainda são bastante utilizados, porém
como não permitem diagnóstico efetivo acabam sendo complementados por técnicas mais
acuradas.
Dentre estes numerosos métodos, pode-se citar o monitoramento de vibração, emissão
acústica, análise de óleo, análise de partículas, monitoramento de espessuras, termografia,
monitoramento de performance, corrente e voltagem (GIRDHAR, P., 2004).
Ainda conforme Girdhar (2004), mesmo com os métodos citados e os vários outros
existentes, ainda existem casos onde os programas de manutenção preditiva não são capazes
de evitar uma falha, como por exemplo, quando a falha é originária de mão-de-obra pouco
qualificada, mau planejamento das atividades ou utilização de técnica inadequada para uma
determinada aplicação.
No método de monitoramento das variáveis operacionais, também conhecido como
monitoramento do desempenho ou monitoramento do ciclo de vida, a performance de uma
máquina é observada com relação ao seu ciclo pretendido. Qualquer desvio com relação ao
desempenho pretendido significa uma má função da máquina.

3.4

Tribologia
O termo Tribologia, originado da palavra grega tribein, que significa atritar, é

denominado A ciência do atrito. Assim, a definição adotada para tribologia é a ciência e

tecnologia de superfícies atuantes em movimento relativo e todos os fenômenos daí
decorrentes.
Segundo Belmiro e Carreteiro (1998), a palavra tribology foi recomendada para uso
pelos editores do “Supplement of the Oxford English Dictionary” após um estudo feito na
década de 1960, na Grã-Bretanha, devido ao aumento acentuado no número de falhas
mecânicas atribuídas a problemas de desgaste. Após inúmeros grupos de estudo formados, em
1966 foi divulgado o relatório final, sob a chefia do Dr. H. P. Jost. Este informava que a
indústria britânica poderia economizar £515 milhões/ano (cerca de R$ 1,370 bilhão)
utilizando os conhecimentos existentes até então para cortar o desperdício e os danos
causados pela prática de lubrificação inadequada, desgaste acelerado e atrito muito elevado.
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Stachowiak e Batchelor (2005) nos relatam estudo realizado indicando que a
normalização da temperatura de três milhões de engrenamentos com potência média de
7,5kW cada que trabalham acima da temperatura de projeto (nos EUA) através da substituição
do lubrificante atual por um que permita o aumento de 5% na eficiência mecânica, haveria
uma redução de US$ 0,6 bilhão ao ano.
É muito grande a importância que a superfície tem dentro de um sistema tribológico,
pois mesmo numa situação de regime hidrodinâmico o contato das asperidades das superfícies
deslizantes é inevitável, o que faz com que a vida de um equipamento fique comprometida se
as propriedades funcionais das peças não forem atendidas.
Segundo Mesquita (1992) apenas com uma completa descrição das especificações
técnicas poderá se prever se as exigências feitas estão preenchidas, de modo que elas venham
a exercer bem sua função e desempenhar melhor sua finalidade. Portanto, a partir do
conhecimento da função da superfície torna-se necessário conhecer quais parâmetros de
rugosidade são mais adequados para a sua especificação e controle.

3.4.1 Fricção e Lubrificação de Rolamentos
Ludema (1996) afirma que o torque de fricção imposto por um rolamento suportando
um eixo é muito baixo: expressado como um coeficiente de fricção, tem um valor típico de
0,0015 para um rolamento radial de esferas com uma carreira e pode ser tão baixo como 0,001
para um rolamento cilíndrico de rolos, com rolos pequenos. Um rolamento é, portanto, um
componente de máquina muito eficiente. Um rolamento axial, apenas operando com
lubrificação hidrodinâmica próxima ao valor mínimo na curva Stribeck (vide figura 3.4.1.3)
pode oferecer um coeficiente de fricção tão baixo; o rolamento radial, no entanto, mantém sua
baixa fricção mesmo em condições limites, enquanto que um rolamento axial vai exibir um
torque de partida muito maior.
O arraste por fricção em um rolamento se origina a partir de muitos motivos. O mais
importante, em um rolamento lubrificado, é a energia dissipada no fino filme de lubrificante
entre os elementos girantes lubrificados com óleo e a pista. Em rotações moderadas em um
rolamento de rolos cilíndricos lubrificados com óleo, cerca de 60% do total de energia perdida
é dissipada nestes filmes EHL. Quase toda a energia restante é contabilizada para o
deslizamento da gaiola contra os outros componentes do rolamento. Apenas uma fração muito
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pequena (da ordem de 1%) da energia é perdida na histerese associada com o ciclo elástico de
deformação das esferas ou rolos e a pista (LUDEMA, K. 1996).

Lubrificação Hidrodinâmica
A principal característica deste modo de lubrificação é que as superfícies rígidas estão
separadas por um filme de fluido consideravelmente mais espesso que as dimensões das
irregularidades das superfícies. Neste modo de lubrificação assume-se que o fluido
lubrificante “molha” adequadamente as superfícies de deslizamento (Freitas, 2006).
Stachowiak e Batchelor (2005) informam que o coeficiente de atrito na lubrificação
hidrodinâmica situa-se entre 0,001 e 0,03, dependendo da viscosidade, das superfícies de
contato, da velocidade relativa, da área das superfícies, da espessura do filme fluido, da forma
geométrica das superfícies e da carga exercida sobre o filme fluido.
Para que haja uma lubrificação hidrodinâmica é necessária a ausência de qualquer
interação das asperidades das superfícies e para tanto, a espessura do filme precisa ser pelo
menos de duas a cinco vezes maior que a rugosidade das superfícies. É importante notar que
espessuras de filme muito elevadas normalmente não geram muita capacidade de carga e, em
aplicações práticas, estas espessuras raramente ultrapassam cem vezes o valor da rugosidade
das superfícies. A lubrificação hidrodinâmica acontece sempre que o fator espessura do filme
/ rugosidade λ é maior ou igual a 5.
Campos (2004) cita que a lubrificação hidrodinâmica ocorre quando o contato for
entre duas superfícies com contato conformal, ou seja, quando há contato entre uma superfície
convexa com outra côncava, conforme é ilustrado na figura 3.4.1.1. Estas superfícies devem
ser geometricamente tão semelhantes, de forma que serão separadas por somente um pequeno
espaço, preenchido pelo lubrificante sobre uma área relativamente grande.
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Figura 3.4.1.1 Exemplo de superfícies conformal (fonte: CAMPOS, A. J. V, 2004)
Lubrificação Limite, Limítrofe ou de Fronteira
Este modo de lubrificação é normalmente encontrado em dobradiças de portas e
muitos elementos de deslizamento em tornos mecânicos e outros equipamentos do gênero.
Nestes casos a viscosidade do fluido lubrificante tem pouca influência no desempenho das
superfícies em contato com lubrificação limite, e o comportamento delas segue mais ou
menos as bem conhecidas leis de atrito seco ou atrito de Coulomb. Para lubrificação marginal,
se tem o fator espessura do filme / rugosidade λ menor ou igual a 1, ou seja, há pontos onde
se tem quebra do filme lubrificante.
Segundo Stachowiak e Batchelor (2005), o valor do coeficiente de atrito na
lubrificação limite é de 10 a 100 vezes maior que na hidrodinâmica, elevando-se a ordem de
grandeza de 0,03 até 0,1.
Este modo de lubrificação é encontrado durante a fase transitória na partida de um
eixo. É o momento onde a lubrificação ainda não é perfeita, pois a rotação desenvolvida não é
suficiente para criar totalmente o filme de óleo. No entanto, já existe uma fina película de
lubrificante. Ainda há um atrito elevado entre as peças, e, por conseqüência, há desgaste
acentuado, por isso esta fase é considerada crítica e deve ter a menor duração possível em um
equipamento.

Lubrificação Elasto-Hidrodinâmica (EHL)
Devido ao aumento pontual da viscosidade do lubrificante, por sua vez aumentada
devido às elevadas pressões de contato, há a formação de filme de fluidos efetivos. Os filmes
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hidrodinâmicos freqüentemente permanecem na região originalmente descrita como
lubrificação limite. Este efeito ocorre como conseqüência da deformação elástica local dos
materiais do mancal. Torna-se claro que a lubrificação elasto-hidrodinâmica desempenha um
importante papel no comportamento dos mancais ordinários convencionais que trabalham
com cargas elevadas. É muito importante lembrar que a lubrificação elasto-hidrodinâmica é
uma forma de lubrificação com filme de fluido. Para a lubrificação EHL, se tem o fator
espessura do filme / rugosidade λ entre 1 e 3, ou seja, algum contato entre as asperezas irá
ocorrer, e obviamente o desgaste será maior que nas condições onde existe a presença de um
filme fluido pleno de lubrificante.
Campos (2004) cita que a EHL ocorre quando o contato entre duas superfícies não for
conformal, conforme ilustrado na figura 3.4.1.2, ou seja, envolver nominalmente uma linha ou
ponto de contato. Dessa forma, a tensão de contato será geralmente muito maior que a
encontrada nas condições de lubrificação hidrodinâmica. Como exemplos onde se envolve
contatos concentrados de pequena área, são citados o contato entre dentes de engrenagem,
entre esfera e pista de um rolamento, entre a cabeça femoral da prótese de quadril e o
acetábulo.

Figura 3.4.1.2 Exemplo de superfícies não conformal (fonte: CAMPOS, A. J. V, 2004)
Lubrificação Mista
É um modo de lubrificação que se constitui da atuação dos mecanismos de
lubrificação limite e hidrodinâmico ao mesmo tempo, o que é aplicável a um percentual dos
mancais em serviço. Certas situações ocorrem, onde interações superficiais e lubrificação
limite contribuem para o atrito total do mancal e suas características de desgaste são
superpostas às das regiões de lubrificação hidrodinâmica.
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É hoje reconhecida a dificuldade em eliminar os efeitos da lubrificação hidrodinâmica
em experimentos com lubrificação limite.
Em regimes de lubrificação mista é necessários considerar tanto as propriedades
físicas do fluido lubrificante como as interações químicas entre o fluido lubrificante, aditivos
e as superfícies de deslizamento.
A curva de Stribeck é mostrada na figura 3.4.1.3. Ela relaciona o atrito no eixo e no
mancal com a rotação, viscosidade e pressão exercida pelo mancal sobre o filme lubrificante.
Com base na figura 3.4.1.3 e nos parágrafos anteriores, pode-se concluir que existe
uma zona de lubrificação ideal, que fica situada na zona de lubrificação hidrodinâmica,
próxima ao ponto de inflexão da curva, pois neste ponto há um baixo coeficiente de atrito. Na
zona de transição (onde a lubrificação é quase hidrodinâmica) o valor do coeficiente de atrito
é mínimo, porém é preciso ter cuidado para não se deslocar para a parte esquerda da curva.

Figura 3.4.1.3 Curva de Stribeck - regimes de lubrificação (fonte: STACHOWIAK, G. W;
BATCHELOR, A.W, 2005).

3.4.2 Lubrificação por Graxa
O mecanismo de lubrificação por graxa é um tópico que não apresenta muita
bibliografia a seu respeito, embora as inúmeras aplicações e a enorme importância prática que
representam.
Segundo Stachowiak e Batchelor (2005), o mecanismo de lubrificação por graxa deve
ser hidrodinâmico, elasto-hidrodinâmico ou limite, dependendo das condições de operação. A
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estrutura da graxa é tipo gel ou semi sólida. Sabe-se também que a graxa na verdade age
como um reservatório tipo esponja para o óleo.
Experimentos foram realizados onde várias cores fluorescentes foram adicionadas à
base espessante e ao óleo de uma determinada graxa. A separação da graxa não foi observada
quando foi usada como lubrificação em um rolamento. Depois de algumas horas de operação,
uma mesma quantia de óleo e de espessante foi encontrada na superfície de interesse.
Desta forma, concluiu-se que o gotejamento do óleo a partir da graxa não era o
principal mecanismo de lubrificação. Na verdade, mostrou-se que o espessante, assim como o
óleo, toma parte no processo e que a graxa como um todo é um lubrificante efetivo.
Na prática, aplicam-se grandes volumes de graxa enquanto que apenas um pequeno
volume será responsável pela lubrificação. Isto porque o excedente funciona como uma
proteção contra a migração de umidade e impurezas para o rolamento, além de servir como
um reservatório de onde a graxa alimenta as peças girantes durante a operação.
O método da lubrificação por graxa, que é confirmado por inúmeros procedimentos de
teste prático, é o seguinte: à medida que a espessura do filme de graxa diminui, há uma
tendência de aumento da temperatura pela maior fricção gerada. Como a temperatura da graxa
da periferia do contato aumenta, a graxa expande e amacia e mais graxa lubrifica as
superfícies de interação.
As graxas são geralmente utilizadas nas máquinas sob o regime de lubrificação elastohidrodinâmica (EHL), como por exemplo, em rolamentos e em alguns engrenamentos.
Stachowiak e Batchelor (2005) revelam experimentos que mostram situações onde a
espessura do filme de graxa medido sob condições de EHL é maior inicialmente comparado
apenas com seu óleo base agindo sozinho. Ao longo do tempo, no entanto, a espessura do
filme de graxa diminui para cerca de 0,6 a espessura do óleo base.
A explicação mais embasada a respeito da diminuição da espessura do filme de graxa
sugere que esta, como lubrificante semi-sólido que é, uma vez expelida da região de contato
terá maiores dificuldades para retornar à mesma região.
A graxa possui algumas vantagens sobre óleo como lubrificante, incluindo instalação
mais simples e menos dispendiosa, melhor aderência e proteção superior contra umidade e
contaminantes.
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3.5

Rolamentos
Segundo SKF (1997), apenas uma fração dos rolamentos falha. Esta falha pode

ocorrer por várias razões, dentre as quais se cita cargas mais altas do que as previstas,
vedações ineficientes, ajustes inadequados, etc. Cada um destes fatores provoca um tipo
específico de falha.
De todos os rolamentos que falham, um terço “morre” de fadiga natural, um terço por
falha de lubrificação e o resto por contaminação que penetra no rolamento e/ou manuseio
inadequado (montagem inadequada).
As causas de falhas dos rolamentos variam muito em função dos diferentes segmentos
industriais. Por exemplo, no segmento de papel e celulose, a principal causa de falha de
rolamentos é lubrificação e contaminação do lubrificante.
Dentre a parcela de rolamentos que falha, as principais causas são fadiga do material,
lubrificação, contaminação e montagem/manuseio inadequado.
Se um rolamento foi corretamente selecionado quanto à velocidade relativa, à carga
dinâmica, à lubrificação, à viscosidade cinemática e se a filtragem da lubrificação for
adequada, então a vida de serviço deveria atingir a L10ah vida de fadiga. Se o monitoramento
de tendências indica o começo de desgaste do rolamento, o usuário pode adotar alguma ação,
tais como melhorar a lubrificação para reduzir o atrito entre as superfícies girantes, melhorar a
filtragem para minimizar a introdução de partículas contaminantes. Caso haja indicações de
desbalanceamento, desalinhamento, ou eixo empenado, adotar a ação corretiva assim que for
conveniente.
A identificação antecipada de condições problemáticas tais como lubrificação
inadequada ou desalinhamento permite ao analista, aplicar medidas proativas corretivas para
prolongar vida em serviço do rolamento. O início da deterioração freqüentemente acontece
muito cedo, à medida que as pistas começam a se desgastar, desenvolvendo microcavidades
na zona de carga. As microcavidades, neste ponto incipiente, não reduzem, necessariamente,
vida operacional, mas é freqüentemente uma boa indicação de que a progressão para o estágio
1 (que será visto a seguir) é iminente.

3.5.1 Estágios de Falha dos Rolamentos
É muito importante se ter o conhecimento a respeito da forma que os rolamentos se
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desgastam, pois o papel de um analista, no momento da identificação de uma falha passa
essencialmente pela percepção de como os estágios de falha se propagam, e quais as causas
dos modos de falha mais usuais.
Desta forma, a seguir são descritos os quatro “macro” estágios durante o processo de
falha de rolamento, segundo Berry (1997).
Um rolamento que esteja no PRIMEIRO ESTÁGIO ainda é um “bom” rolamento.
Porém, depois que uma parcela significativa da vida do rolamento tenha passado, as
microcavidades resultam na degeneração do rolamento até o ponto onde cavidades muito
pequenas se desenvolvem nas pistas. Estes pequenos defeitos nem sempre sofrem impactos
com força suficiente para gerar sinais de vibração mensurável no domínio de velocidade.
Um rolamento no ESTÁGIO DOIS já se encontra com algum dano, como pode ser
observado em seus harmônicos. Não há nenhuma razão para se trocar um rolamento neste
ponto. De fato, foram retirados rolamentos nesta fase e o único dano aparente são diminutas
descamações nas pistas. Porém, à medida que os harmônicos aumentam em amplitude, tornase prudente aumentar a freqüência de coleta de dados. A degradação do rolamento é
normalmente linear por um período de tempo e pode ser acompanhada em um gráfico de
tendência, mas com o encurtamento da vida em serviço, tal degradação torna-se não linear.
Na FASE TRÊS o rolamento está chegando ao estado terminal. Os espectros de FFT
mostram a freqüência fundamental de defeito e os harmônicos começarão freqüentemente a
indicar bandas laterais do rolamento na velocidade de rotação do eixo.
ESTÁGIO QUATRO. Neste momento a vida de serviço é extremamente curta e
requer ação corretiva imediata. Tal estágio é caracterizado freqüentemente no domínio
espectral da velocidade ou aceleração como amplitudes “monte de feno” (ruído de banda
larga) na região de defeito do rolamento. Nos espectros de envelope de aceleração irão
aparecer componentes de freqüência de defeito com altas amplitudes, como também bandas
laterais de velocidade 1x, 2x (indicando folgas) sobre a freqüência de passagem de esfera na
pista externa e no caso extremo, aparecerão freqüentemente componentes de defeitos de
gaiola.

3.5.2

Modos de Falha de Rolamentos
As análises da causa das falhas de rolamentos podem ser bastante facilitadas
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utilizando-se guias desenvolvidos pelas próprias empresas fabricantes. Nestes guias
encontram-se figuras que ilustram a falha ocorrida, bem como as prováveis causas e as formas
de evitar os danos.
Os guias são originadas em longos estudos desenvolvidos e estão apresentados
normalmente em um Guia de Diagnóstico Rápido de Ocorrências em Rolamentos (NSK,
2001; SKF, 2005).

3.6

Vibrações

3.6.1 Conceitos e Aplicações
Segundo Rao (1996), qualquer movimento que se repita após um intervalo de tempo é
chamado de vibração ou oscilação. Uma vibração pode ser definida como uma oscilação
periódica ao redor de um ponto em equilíbrio. Em termos de manutenção preditiva, a ênfase é
dada às vibrações mecânicas, as quais aparecem em estruturas metálicas e materiais
construtivos, empregados em engenharia.
O barulho e as vibrações nada mais são que expressões de um mesmo fenômeno. É
perfeitamente possível a existência de vibrações que não são ouvidas ou percebidas, bastando
que estejam fora de tais faixas.

3.6.2 A Medição de Vibração
A medição de vibrações, como comentado anteriormente, é uma forma muito efetiva
de se monitorar a condição de máquinas e identificar falhas já existentes em estado inicial.
Esta efetividade é devida ao fato de ser possível analisar os dados de vibração retirados da
máquina, de inúmeras formas. É possível se fazer leituras de velocidade ou de aceleração, e
verificar seu espectro ao longo de baixas até altas freqüências.
Na prática, a medição de vibração se torna necessária devido principalmente a três
motivos, tais como a demanda crescente de maior produtividade e projetos econômicos levam
a maiores velocidades de operação das máquinas e uso eficiente dos materiais através de
estruturas mais leves. Estas tendências geram a ocorrência de ressonâncias de forma mais
freqüente durante a operação das máquinas e reduzem a confiabilidade do sistema. Assim a
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medição periódica se torna essencial para assegurar margens de segurança apropriadas
(manutenção preventiva). Também se deve considerar que as características teóricas de
vibração computacionais de uma máquina ou estrutura podem ser diferentes dos valores atuais
devido a considerações feitas na análise. Outra variável importante é a medição de
freqüências de vibração e as forças desenvolvidas que são necessárias no projeto e operação
de sistemas ativos de vibração e a medição da entrada e as características resultantes de
vibração na saída de um sistema ajudam a identificar o sistema em termos de sua massa,
rigidez e oscilações.
Um esquema de medição de vibração é composto por alguns quesitos básicos. O
movimento (ou força dinâmica) de um corpo vibrando é convertido em sinal elétrico através
de um transdutor de vibração ou pickup. Em geral, um transdutor é um dispositivo que
transforma alterações baseadas em unidades mecânicas (tais como deslocamento, velocidade,
aceleração ou força) em alterações baseadas em unidades elétricas (tais como voltagem ou
corrente). Considerando-se que um sinal de saída (voltagem ou corrente) de um transdutor é
muito pequeno para ser gravado diretamente, um instrumento de conversão de sinal é
utilizado para amplificar o sinal para o valor requerido. A saída do instrumento de conversão
de sinal pode ser mostrada em uma tela para inspeção visual ou gravada em um computador
para uso posterior. Os dados podem então ser analisados para determinar as características de
vibração desejadas para a máquina ou estrutura.
Dependendo dos valores medidos, o instrumento de medição de vibração é chamado
de vibrômetro, medidor de velocidade, acelerômetro, medidor de fase, ou medidor de
freqüência.
Diversos tipos de transdutores são conhecidos e podem ser utilizados:
- de resistência variável: movimento mecânico produz uma alteração na resistência
elétrica (de um reostato, strain gage ou semicondutor), que, por sua vez, causa uma alteração
na voltagem ou corrente de saída.
- piezoelétricos: materiais naturais e fabricados (materiais piezoelétricos), tais como
quartzo, turmalina, sulfato de lítio e sal Rochelle geram carga elétrica quando sujeitos a uma
deformação ou tensão mecânica. A carga elétrica desaparece quando a carga mecânica é
removida.
- eletrodinâmicos: um condutor elétrico, em forma de bobina, move-se em um campo
magnético, então uma dada voltagem é gerada no condutor. Considerando-se que a voltagem
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de saída de um transdutor eletromagnético é proporcional à velocidade relativa da bobina,
estes são freqüentemente utilizados em “pickups de velocidade”, que podem ser divididos nas
seguintes categorias:
- vibrômetro: um vibrômetro ou sismômetro é um instrumento que mede o
deslocamento de um corpo em vibração.
- acelerômetro: é um instrumento que mede a aceleração de um corpo em vibração.
Acelerômetros são amplamente utilizados para medição de vibração e também para gravar
terremotos. A partir da aceleração, a velocidade e os deslocamentos são obtidos por
integração.
- distorção de fase: todos os instrumentos de medição de vibração exibem defasagem.
O tempo da defasagem é dado pelo ângulo de fase dividido pela freqüência. Quando se
medem inúmeros componentes harmônicos é importante considerar a defasagem, pois se pode
não ter um resultado correto devido às diferentes harmônicas poderem ser amplificadas por
diferentes valores e seus eixos de fase também podem ser diferentes. A distorção na forma da
onda do sinal gravado é chamada de distorção de fase.

3.6.3 Análise de Sinal
Na análise de sinal, se determina a resposta de um sistema sob uma excitação
conhecida e se a apresenta em uma forma conveniente. Geralmente, o tempo de resposta de
um sistema não dará muitas informações adicionais. No entanto, a freqüência de resposta
mostrará uma ou mais freqüências discretas, no entorno das quais a energia está concentrada.
Desde que as características dinâmicas dos componentes individuais do sistema sejam
conhecidas, pode-se relacionar os componentes das freqüências distintas (da freqüência de
resposta) para os componentes específicos.
Por exemplo, o histórico do tempo de aceleração de uma máquina que é sujeita à
vibração excessiva deve aparecer conforme mostrado na figura 3.6.3.1a. Esta figura não pode
ser usada para identificar a causa da vibração. Se o histórico do tempo de aceleração é
transformado para o domínio da freqüência, o espectro de freqüência resultante deve aparecer
conforme figura 3.6.3.1b, onde a energia está concentrada em torno de 25Hz. Esta freqüência
pode ser facilmente relatada, por exemplo, para a velocidade de rotação de um motor. O
espectro de aceleração mostra uma forte evidência de que o motor está causando a alta
vibração. Assim, se o motor está causando a alta vibração, substitui-lo ou reduzir sua
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velocidade de operação devem impedir a ressonância e a partir daí o problema das vibrações
excessivas.

Figura 3.6.3.1. Aceleração em função do tempo (a) e da freqüência (b) (fonte: RAO, B. K. N,
1996).

3.6.4 Analisadores de espectro
Um espectro ou analisador de freqüência é um dispositivo que analisa um sinal no
domínio da freqüência através da separação da energia do sinal em várias bandas de
freqüência. A separação da energia do sinal em bandas de freqüência é tomada através de um
conjunto de filtros. Os analisadores são geralmente classificados de acordo com o tipo de
filtro utilizado. Por exemplo, se um filtro de um oitavo de banda é utilizado, o analisador de
espectro é chamado de analisador de um oitavo de banda.
Na década de 90, analisadores digitais se tornaram muito populares para análise de
sinal em tempo real. Em uma análise de freqüência em tempo real, o sinal é continuamente
analisado através de todas as bandas de freqüência. Assim o processo de cálculo não leva
mais tempo do que para coletar os dados dos sinais.

Filtro de passagem de banda
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Um filtro de passagem de banda é um circuito que permite a passagem das
componentes de freqüência de um sinal através da banda de freqüência e rejeita todas as
outras componentes da freqüência do sinal. Para um bom filtro de passagem de banda, as
ondas dentro da banda serão mínimas e as inclinações dos contornos do filtro serão íngremes,
para manter a atual passagem de banda fechada para o valor ideal ( B = f u − f l ), onde:

f l =freqüência inferior de corte;
f u =freqüência superior de corte;
Para um filtro prático, as freqüências f l e f u nas quais a resposta é 3db menor que a
média da resposta da passagem de banda são chamadas de freqüências de corte.
Existem dois tipos de filtros de passagem de banda usados em análise de sinal,
chamados de filtro percentual de comprimento de onda constante e filtro de comprimento de
onda constante. Para um filtro percentual de comprimento de onda constante, a razão do
comprimento de onda à freqüência central ( f u - f l )/ f c é uma constante. Filtros de banda de
um oitavo, meio oitavo, um terço de oitavo são exemplos de filtros percentuais de
comprimento de onda constante. Para um filtro de comprimento de onda constante, o
comprimento de onda ( f u - f l ) é independente da freqüência central ( f c ).

Analisadores de Percentual de Comprimento de banda constante e comprimento de onda
constante
A diferença básica entre analisadores de percentual de comprimento de banda
constante e comprimento de onda constante fica nos detalhes fornecidos pelos vários
comprimentos de onda. Os filtros de oitava banda, aqueles cuja freqüência superior de corte é
duas vezes a freqüência inferior de corte, fornecem uma análise menos detalhada (muito
grosseira) para vibração e ruído encontrados nas máquinas. O filtro de um oitavo de banda
fornece o dobro de informações, mas requer o dobro de tempo para obter os dados. Um
analisador de espectro com um conjunto de filtros de oitava e um terço de oitava pode ser
usado para análise de ruído (sinal). Cada filtro é sintonizado em um centro de freqüência
diferente, para cobrir todo o alcance de freqüências de interesse.
Um analisador de comprimento de banda constante é usado para obter uma análise
mais detalhada, quando comparado a um analisador percentual de comprimento de banda
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constante, especialmente em alcance do sinal em alta freqüência. O filtro de comprimento de
banda constante, quando usado com uma freqüência de centro variado constantemente, é
chamado onda ou analisador heteródino. Analisadores heteródinos são disponibilizados com
filtros constantes de comprimentos de onda variando entre um e muitas centenas de Hertz.
Segundo UE Systems INC., (2004), o método heteródino funciona de uma forma
similar a um rádio AM. Enquanto nós não podemos ouvir ondas de rádio, este método nos
ajuda a identificar facilmente diferentes vozes e instrumentos musicais quando nós escutamos
o rádio. De forma análoga este processo heteródino provê uma precisa tradução do ultrassom
produzido ao operar um equipamento e permite aos usuários diferenciar o som de um
componente do outro.

3.6.5 Detecção de Falhas em Rolamentos Pela Análise de Vibração
Ao longo das últimas décadas, inúmeros trabalhos trataram das técnicas que
envolvem formas de detecção de falhas de rolamentos.
A forma de detecção de falhas em rolamentos pode ser através de medição de
temperatura, pressão acústica, análise de desgaste e medidas de vibração, sendo que os
métodos que envolvem as medidas de vibração são os mais utilizados e se subdividem em
técnicas no domínio do tempo, da freqüência, ou dos utilizando-se os dois métodos
simultaneamente.

Técnicas de Análise no Domínio do Tempo
Estas técnicas são as mais simples para análise de vibração. São contempladas
basicamente pela média absoluta, nível global RMS e fator de crista.
Os métodos mais simples de detecção de falhas no domínio do tempo, segundo
Tandon (1999) são o nível RMS (root mean square) e o fator de crista, porém ambos têm
sucesso limitado na detecção de falhas em rolamentos.
Segundo Mitchell (1993), o fator de crista é mais eficiente que o nível RMS para
detecção de falhas incipientes, visto que à medida que a falha propaga-se pela superfície da
pista o valor de pico permanece praticamente inalterado, enquanto que o RMS cresce. Desta
forma, haverá uma diminuição do fator de crista, e o autor propõe o uso do fator K (produto
entre RMS e valor de pico).
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Os valores de zero-a-zero e pico-a-pico são as diferenças entre o maior valor da onda e
zero, e entre o menor valor da onda em um determinado intervalo de tempo. Apesar de não
apresentarem relação com a história do fenômeno, representam um bom indicativo da resposta
do equipamento a choques mecânicos, folgas e tensões dinâmicas geradas pela vibração.
A média absoluta contempla em sua formulação dados históricos de vibração em um
determinado intervalo de tempo ∆t , conforme equação 3.6.5.1.
Valor Médio =

1
∆t

∫

∆t

0

f ( t ) dt

(3.6.5.1),

Onde
f (t )

= grandeza de vibração que se deseja mensurar;

∆t = intervalo de tempo que contenha os dados históricos de interesse da vibração;

O nível RMS é uma forma bastante utilizada pra detecção de falhas em rolamentos,
conforme mencionado anteriormente. Segundo Menna (2007), o valor RMS está diretamente
relacionado com o nível de energia da vibração, ou seja, com o potencial de dano associado
ao movimento vibratório. É importante salientar que o valor RMS também possui
características históricas da vibração, e é expresso na equação 3.6.5.2, por:
RMS =

1
∆t

∫

∆t

0

f

2

(t )dt

(3.6.5.2),

onde:
f (t ) = grandeza de vibração que se deseja mensurar;
∆t = intervalo de tempo que contenha os dados históricos de interesse da vibração;

Na figura 3.6.5.1 pode-se verificar a relação existente entre média ( X med ), pico, valor
RMS ( X rms ) e a amplitude de um sinal senoidal.
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Figura 3.6.5.1 Relação entre técnicas de análise no domínio do tempo. (fonte: BEZERRA, R.
A., 2004).
Técnicas de Análise no Domínio da Freqüência
Na figura 3.6.5.2a, estão representados o valor de X pico e o valor do X rms para
diferentes condições do rolamento. A figura 3.6.5.2b apresenta a variação do Fcr para as
mesmas condições.
Observa-se que, enquanto o defeito é incipiente, o X pico e o Fcr conseguem indicar de
forma clara o surgimento de uma falha na pista ou esfera do rolamento. Por outro lado,
à medida que o defeito se espalha pela superfície do rolamento o nível de ruído
aumenta, elevando o valor do X rms mais rápido que o valor de pico. Logo, o Fcr sofre
uma diminuição em seu valor. O que demonstra que o Fcr não é um bom indicador de
falhas em um estágio de falha severa (Nepomuceno, 1999; Mitchell, 1993).

Figura 3.6.5.2

Relação entre técnicas de análise no domínio da freqüência. (fonte:
BEZERRA, R. A., 2004).
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Segundo Bezerra (2004), os métodos de análise no domínio do tempo são apenas
qualitativos, ou seja, permitem identificar o surgimento de falhas, mas não identificar onde a
falha ocorreu. Por este motivo, para se identificar onde ocorreu a falha, utilizam-se métodos
no domínio da freqüência ou no domínio tempo-freqüência.
Conforme Menna (2007), tipicamente a análise do conteúdo de freqüências é
realizada através de uma função matemática desenvolvida pelo físico e matemático Jean
Baptiste Fourier (1768-1830). A transformada de Fourier aplicada a um sinal x(t ) que se
desenvolve no tempo faz sua transposição para o domínio da freqüência X (ω ) . Tal
transformação possibilita a identificação das diversas componentes de freqüência de um sinal,
como informações precisas quanto aos valores individuais de amplitude e de possíveis
defasagens entre elas.
A transformada de Fourier para sinais contínuos que se desenvolvem desde − ∞ até
+ ∞ na forma complexa, é descrita na equação 3.6.5.3, conforme segue:
+∞

X (ω ) =

∫ x (t ) e

− iω x

dt

−∞

(3.6.5.3),
onde:

i = −1
X (ω ) = transformada de Fourier de x(t ) .

A Técnica do Envelope
A técnica mais eficaz para identificação de falhas em rolamentos é conhecida como
“técnica do envelope”. Esta será descrita a seguir, para seu perfeito entendimento.
Segundo Trigo (2009), a detecção do envelope, também referida como “demodulação de
amplitude”, é uma técnica de processamento de sinal que potencializa a habilidade de um
analista para determinar a condição de equipamentos rotativos, pois intensifica os
componentes repetitivos de um sinal dinâmico para produzir uma advertência antecipada da
deterioração da condição mecânica. Nas fases iniciais de deterioração do rolamento, as
componentes das freqüências dos defeitos são muito pequenas e normalmente não são
discerníveis no espectro de amplitude normal de sinal do transdutor. É durante estas fases
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iniciais de desgastes do rolamento que os métodos de envelopamento são úteis para amplificar
os sinais de resposta de impactos repetitivos de pequenos defeitos.
Segundo SKF (1995), a freqüência de vibração causada por defeitos na pista ou
gaiolas de rolamentos depende da freqüência em que o defeito golpeia as outras partes. Os
elementos girantes golpeiam os defeitos e os impulsos repetitivos dependem do número de
esferas ou rolos, da geometria e da localização do defeito. Por exemplo, se há uma lasca ou
falha na pista externa, cada esfera ou rolo a golpeará cada vez que passar pela falha causando
um sinal de vibração. Este sinal pode ser identificado, freqüentemente, como algum múltiplo
da freqüência de rotação do eixo. O múltiplo é calculado conhecendo-se a geometria do
rolamento e o número de cilindros ou esferas. Se a faixa dinâmica do coletor de dados for
suficientemente alta, então os sinais podem ser vistos como múltiplos de várias ordens da
freqüência fundamental. Se a faixa dinâmica for baixa, então os harmônicos dos sinais estão
submersos em ruídos, muitas vezes chamados de "sujeira". Até mesmo com uma faixa
dinâmica alta, os harmônicos ainda desaparecem dentro de uma faixa estreita, e não poderão
ser vistos.
A chave para detectar defeitos de rolamentos está em capturar as baixas amplitudes
dos harmônicos dos defeitos do rolamento sem incluir os sinais de altas amplitudes
decorrentes dos sinais da vibração rotacional. Isto porque um sinal de defeito no domínio de
tempo é muito estreito e resulta em um componente de energia disperso sobre uma larga faixa
de freqüência. Por conseguinte, as amplitudes dos harmônicos da freqüência de defeito são
quase encobertas pelos ruídos.
A técnica do envelope é composta de um conjunto de procedimentos aplicados ao
sinal, conforme segue e conforme também ilustrado na figura 3.6.5.3:
•

Aplicação da Transformada de Fourier (FFT) ao sinal, visando localizar uma faixa

de freqüências onde houve elevação, em relação às medidas anteriores de picos de freqüência,
que terá ocorrido devido à excitação de freqüências naturais características do rolamento ou
estrutura, devido à falha no rolamento;
•

Aplicar filtro passa-banda ao sinal, visando eliminar baixas freqüências de alta

amplitude, pois estas em geral estão relacionadas ao desalinhamento e ao desabalanceamento;
•

Aplicação da Transformada de Hilbert, visando obter envelope do sinal do defeito

(sinal de baixa freqüência);
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•

Aplicação da FFT ao envelope, visando obter as freqüências dos defeitos.

Figura 3.6.5.3 Seqüência de procedimentos adotados na técnica de Envelope. (fonte:
BEZERRA, R. A., 2004).

3.7

Som e Ultrassom

3.7.1 Princípio do Ultrassom
O som nada mais é do que uma vibração mecânica que se propaga elasticamente pelo
ar, a uma velocidade média de 344 metros por segundo a temperatura de 20 graus (Hallyday
et al., 1994). Ondas ultrassônicas são ondas de som que atravessam o alcance de escuta

humano (maiores que 20kHz). Para serem detectadas, é necessária a utilização de
equipamentos com a capacidade de receber freqüências ultrassônicas e convertê-las em
correspondentes sons audíveis.

3.7.2 Som e Ultrassom no Ambiente Industrial
Quando se utiliza um equipamento que coleta dados ultrassônicos como ferramenta de
manutenção preditiva em planta industrial, se descobre que os ruídos de fundo (lixadeira,
máquina de solda, etc.), têm freqüência muito inferior aos sinais que são efetivamente
detectados. Neste meio o equipamento pode rejeitar um alto nível de ruídos de fundo focando
na faixa de freqüência desejada de sons. Um típico ambiente industrial pode conter níveis de
ruído de fundo em excesso. De 100 dB de ruído numa faixa audível que se está ouvindo,
somente 15 dB de ruído estão em torno de 40 kHz.
Ondas de sons de baixa freqüência (audíveis) tendem a percorrer grandes distâncias,
refletindo em paredes, equipamentos, etc., antes de atenuar completamente. Essas reflexões se
adicionam aos ruídos de fundo numa faixa audível. Pelo contrário, ondas ultrassônicas
normalmente são atenuadas completamente (principalmente por transmissão, interferência e
dispersão do feixe) antes de terem uma oportunidade para refletir. Devido ao baixo nível de
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fundo de ruídos ultrassônicos (devido a sua rápida atenuação) em ambientes industriais é
possível aumentar a amplitude de pequenos sinais produzidos por vazamentos e rolamentos na
faixa ultrassônica para apresentar informações úteis.
A figura 3.7.2.1 ilustra o que pode ser um ambiente industrial, em termos de faixa e
tipo de ruído presentes:

Figura 3.7.2.1. A maior parte do ruído de fundo em um ambiente industrial fica
dentro da freqüência audível (fonte: ROSA, S. L., 2007).
O efeito que impede ou "limita" a propagação das ondas é conhecido como
amortecimento. As moléculas (átomos) de um material estão presas umas as outras
elasticamente. A vibração do ar é um processo de expansão e compressão (variação de
pressão) que se propaga numa direção (percurso), com intensidade decrescente. Assim uma
pressão inicial na fonte de transmissão é "abrandada" com o percurso. A atenuação é o
decréscimo da intensidade (energia sonora) com a distância. De forma geral podemos afirmar
que o amortecimento é proporcional ao quadrado da freqüência do sinal.

3.7.3 Utilizações do Ultrassom Dentro da Manutenção Industrial
A ferramenta de análise a partir de ondas ultrassônicas é utilizada dentro da
manutenção em dezenas de segmentos, que podem ser divididos em grandes grupos, tais
como inspeção elétrica, vazamentos diversos, detecção de descontinuidades, teste de
purgadores e inspeção e medição do sinal de mancais.
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Inspeção e Medição do Sinal de Mancais de Rolamento
As falhas de rolamentos, como comentado anteriormente, iniciam-se em altas
freqüências, acima do limite audível. Desta forma, com a medição da energia gerada pelo
rolamento na região ultrassônica é possível solucionar problemas (principalmente os
relacionados com lubrificação) de forma bastante antecipada, comparando-se com as outras
técnicas preditivas até então utilizadas. James e Ly (1995) afirmaram que investigações
prévias já vinham demonstrando que métodos de emissão acústica têm a capacidade de
detecção mais antecipada que a alcançada através dos dados de vibração. Os níveis do sinal
ultrassônico sobem à medida que o lubrificante na área da pista de rolamento diminui
(Johnson, 2010), devido ao aumento da fricção entre as superfícies com movimento relativo.
A conversão de sinal ultrassônico para audível pelo aparelho, aliado à utilização de fones de
ouvido para uma melhor audição dos sons gerados em meio a um ambiente industrial ruidoso
permitem ao inspetor identificar se um mancal está mais ou menos ruidoso que outro.
Esta técnica é utilizada principalmente em mancais de motores lubrificados a graxa. A
partir dela, pode-se identificar rolamentos com pouca ou sem lubrificação e com desgaste
avançado. Também se consegue impedir a lubrificação em excesso, que é causadora de muitas
falhas nos equipamentos lubrificados a graxa, pois gera superaquecimento, além de
vazamentos externos e internos ao equipamento. Abaixo são ilustradas duas situações. Na
figura 3.7.3.1, tem-se uma falha gerada por falta de lubrificante em mancal de rolamento. Já
na figura 3.7.3.2 é mostrado um rolamento com falha gerada por contaminação do
lubrificante.

Figura 3.7.3.1 Rolamento com falha
Braskem/Triunfo, 2007).

causada
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por

falta

de

lubrificação

(fonte:

Figura 3.7.3.2 Rolamento com falha devido à contaminação do lubrificante com água (fonte:
Braskem/Triunfo, 2008).
3.7.4 Vantagens do Método de Predição de Falhas por Emissão Acústica
A técnica preditiva baseada em emissão acústica apresenta várias vantagens e ótima
funcionalidade, quando comparada a outras técnicas. Cita-se como destaque as seguintes
vantanges:
•

Os usuários podem escutar em tempo real os sons do equipamento que está em

funcionamento;
•

O ultrassom é um sinal localizado, que ajuda o operador a identificar a fonte do

•

Indicação de condições de falha bastante incipientes;

•

Existem equipamentos onde os exemplos de sons heteródinos podem ser

som;

gravados para posterior análise em um computador;
•

Os exemplos de som podem ser escutados em tempo real quando analisados no

•

Haverá detecção de falta e prevenção de excesso de lubrificação.

•

A técnica é extremamente efetiva para programas de lubrificação baseada em

PC;

condição.
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•

A técnica é muito efeitva para monitoramento de rolamentos em todas as

rotações.
•

O aparelho pode ser utilizado em ambientes ruidosos, juntamente com o fone

de ouvido;

3.7.5 Coletor de Dados Ultrassônicos
Segundo Murphy e Rienstra (2009), o sensor ultrassônico de contato é um dispositivo
piezoelétrico similar em muitas formas a um acelerômetro. A diferença é a freqüência de
resposta requerida.
Um acelerômetro é tipicamente projetado para prover uma resposta em freqüência
ampla e linear quando conectado a uma máquina. Um acelerômetro de linha deve ter uma
medição linear em intervalo até 10 ou 15kHz, +/- 3dB. Um detector ultrassônico normalmente
trabalha em apenas uma estreita faixa de freqüência – tipicamente entre 36 e 40kHz, e por isso
o sensor ultrassônico de contato é otimizado para apenas esta freqüência.
O princípio de funcionamento baseia-se na técnica de emissão acústica, visto que o
sensor atua somente como receptor de dados, e não como emissor e receptor ao mesmo
tempo, o que caracterizaria a técnica de análise por ultrassom. Além deste fator, a faixa de
freqüências típica utilizada no ensaio industrial de ultrassom inicia em 500kHz, o que
caracterizaria para esta análise a faixa de freqüência típica de emissão acústica. De qualquer
forma, como os dados coletados estão dentro da faixa ultrassônica, definiu-se por caracterizálos como vibrações ultrassônicas.
Conforme comentado anteriormente, para fazer o som inaudível tornar-se audível,
utiliza-se a técnica heteródina. No caso do coletor utilizado, a banda padrão de freqüência
central é 38,4kHz, com largura de 2kHz. Isto permite que sempre haja uma freqüência de
2kHz (38,4kHz – 36,4kHz) como som audível a ser ouvido pelo inspetor, auxiliando na
interpretação dos valores.
Sabe-se que as falhas em rolamentos ocorrem inicialmente em freqüências
ultrassônicas, para então poderem ser identificadas cada vez em freqüências menores, o que é
um indicativo da passagem por entre os estágios de falha dos rolamentos, conforme citado na
seção 3.5.6 A seguir é caracterizado, na figura 3.7.5.1 um espectro indicando uma falha em
alta freqüência, que acaba não sendo identificada por acelerômetros convencionais.
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Figura 3.7.5.1 Rolamento em falha com pico de freqüência acima de 20kHz (Fonte: EXXON
MOBIL, 2002).
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4.0 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1

Metodologia da Coleta de Dados

A metodologia utilizada durante o processo experimental está descrita de forma resumida na
figura 4.1.1.

Figura 4.1.1

Metodologia de coleta de dados e análise de resultados apresentada de forma
simplificada.

A metodologia apresentada na figura 4.1.1 refere-se ao estudo de caso até sua fase de
análise final e posteriores recomendações. As coletas de dados realizadas por ambos os
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coletores (ultrassom e vibração) nas primeiras cinco das quatorze leituras realizadas. Desta
forma, se tinha como objetivo aumentar a qualidade das informações referentes ao histórico
dos equipamentos, visto que a técnica preditiva de vibrações é utilizada há cerca de vinte anos
na empresa. Com base em ambas as leituras e após análise dos espectros de vibrações,
definia-se por realizar ou não a lubrificação de um determinado mancal, sendo que em caso de
relubrificação, novas leituras eram realizadas. A partir de um certo momento (quinta leitura)
foi consolidada a base de dados e a tendência de cada mancal, considerando-se os valores de
vibração ultrassônica e então a leitura de vibração passou a ter a função de complemento,
apenas, em caso de dúvidas. Em caso de haver a possibilidade de análise mais aprofundada de
algum dos mancais a partir de uma eventual manutenção (análise microscópica, por exemplo),
esta seria então realizada. Conclusões, discussões e recomendações posteriores seriam
realizadas para fundamentar o estudo de caso.
4.2

Caracterização dos Aparelhos para Realização das Medições
Para se realizar as medições utilizou-se um aparelho coletor de dados de vibração

ultrassônica, similar ao aparelho mostrado nas figuras 4.2.1 e 4.2.2.

Figura 4.2.1

Ilustração
do
aparelho
SDT
http://www.sdthearmore.com/products/sdt170).
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170MD

(fonte:

Figura 4.2.2

Ilustração dos acessórios aplicáveis para o monitoramento de condição dos
mancais de rolamento.

Na figura 4.2.2, assim estão dispostos os acessórios do coletor de dados, da esquerda
para a direita:
1. transdutor de contato de banda larga;
2. derivação para rosqueamento do acelerômetro e acoplamento da bomba de graxa;
3. acelerômetro;
4. transdutor com base magnética;
5. cabo de extensão;
6. aparelho para coletas;
7. fones de ouvido
Para realizar a leitura em freqüência ultrassônica, o aparelho faz uso de um cristal
piezoelétrico interno ao sensor. O cristal é fabricado com espessura calculada para ressonar na
freqüência de 40kHz. Conforme o tipo de sensor que for adaptado na sua extremidade, existe
uma respectiva tolerância superior e inferior à freqüência padrão cita acima. A partir da
captação das ondas ultrassônicas há alteração no formato do cristal, que altera suas
propriedades elétricas e gera um sinal de tensão proporcional.
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Na tabela 4.2.1 estão colocadas as especificações técnicas do sensor ultrassônico
utilizado para as medições deste trabalho:
Tabela 4.2.1 Especificações do aparelho utilizado para as coletas de dados:
Item

Dados

Largura de banda

2 kHz em -6dB

Freqüência
Temperatura

40kHz +/- 3kHz
-20 a 80ºC

A apresentação dos dados coletados não se dá através do sinal de tensão gerado pelo
sensor ultrassônico, e sim em decibel ( dBµV ). É uma medida adimensional da razão entre
duas tensões ( µV ) e é obtida a partir da equação 4.2.1 (Murphy e Rienstra, 2009). A
definição do dB é obtida com o uso do logaritmo, o que torna possível substituir multiplicação
e divisão por soma e subtração. Na tabela 4.2.2 encontra-se uma breve conversão entre a
medida dBµV e a tensão µV .
 X 

X dB = 20 log10 
 X0 

(4.2.1),

onde:
X dB = Medida da Razão entre X e X 0 ;
X = Valor da tensão medida;
X 0 = Valor da tensão de referência (1 µV ).
Tabela 4.2.2 Conversão de valores, de dBµV para µV (fonte: adaptado do site SDT Hear
More, 2010).
40 dBµV
100 µV

20 dBµV
10 µV

6 dBµV
2 µV

0 dBµV
1 µV

-6 dBµV
0,5 µV

-20 dBµV
0,1 µV

-40 dBµV
0,01 µV

Para se interpretar os dados da tabela 4.2.2, deve-se verificar que o valor de 6 dBµV ,
por exemplo, equivale à duplicação do valor de tensão µV , pois esta altera-se de 1 para
2 µV . Este mesmo conceito deve ser aplicado para todos os valores apresentados. Da mesma
forma, um aumento de 40 dBµV equivale a um aumento de 100 vezes na tensão gerada.
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4.2.1 Coletor de Dados de Vibração Sônica
Conforme descrito na figura 4.1.1, o procedimento de coleta de dados foi realizado
com duas ferramentas de manutenção preditiva de forma paralela. Isto ocorreu, pois na
empresa onde foi realizado o estudo de caso a análise de vibração sônica é a técnica de
manutenção preditiva mais utilizada para monitoramento de máquinas rotativas.
Uma equipe de sete pessoas, entre coletadores e analistas de dados, é encarregada de
monitorar mais de 1000 equipamentos rotativos, dos mais diversos tipos, com mais de 12000
pontos coletados a cada mês. Além disso, esta técnica é utilizada há mais de duas décadas na
empresa, de forma que todos os equipamentos têm um vasto histórico a respeito de seu
comportamento. Assim sendo, a técnica de vibração sônica foi utilizada para embasar os
dados da técnica de vibrações ultrassônicas.
O software, coletores e acessórios utilizados no processo de análise de vibração são
fabricados pela empresa Bruel & Kjaer. O software chama-se Compass, versão 6000, os
coletores são do modelo 2526E e os acelerômetros modelo 4391. A tabela 4.2.1.1 ilustra as
características técnicas do acelerômetro utilizado, enquanto que as figuras 4.2.1.1 e 4.2.1.2
nos mostram ilustração do coletor e do acelerômetro utilizados.

Tabela 4.2.1.1 Especificações do aparelho utilizado para as coletas de dados de
vibração sônica:
Características

Dados

Material da carcaça

Titânio ASTM Grau 2

Elemento sensistivo
Faixa de temperatura
Peso
Freqüência máxima limite (+10%)

Cristal Piezoelétrico, tipo PZ 23
-60 a 180ºC
16 gramas
10kHz
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Figura 4.2.1.1 Coletor

de

dados

de

vibração

sônica

utilizado

(Fonte:

sônica

(Fonte:

http://www.bksv.com/).

Figura 4.2.1.2 Acelerômetro utilizado
http://www.bksv.com/).

nas

coletas

de

vibração

Outro fator importante, especialmente para as análises e comparações às quais este
trabalho se propõe, é com relação à curva de sensibilidade do acelerômetro. Conforme
comentado na seção 3.7.5, os acelerômetros são confiáveis, em sua grande maioria, até a
freqüência máxima de 15kHz. Conforme a figura 4.2.1.3, pode-se verificar que o
acelerômetro utilizado tem limite de freqüência de 10kHz, +10%.
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Figura 4.2.1.3 Curva de sensibilidade para o modelo de acelerômetro utilizado, indicando
precisão até aproximadamente 10kHz, conforme ilustrado na curva da direita
(Fonte: http://www.bksv.com/).

4.3

Definição do modo de coleta de dados
Para se coletar os dados de energia ultrassônica dos mancais de rolamento, era

inicialmente necessário montar uma base de dados, a fim de se garantir quais valores de
leitura correspondiam a uma condição normal dos motores e quais correspondiam a uma
condição de alarme, onde era necessária a relubrificação.
Por isso, todas as leituras ulotrassônicas no período inicial de testes, correspondente
a sete meses, foram acompanhadas da leitura de vibração sônica da máquina. Na figura 4.3.1
os pontos de medição de vibração ultrassônica são caracterizados, bem como as máquinas
onde a coleta foi realizada.
Foi utilizado o sensor com base magnética para as coletas, pois devido à sua maior
área de contato se tem uma melhor propagação ultrassônica.

Figura 4.3.1

Momento da coleta de dados em um dos motores, com a utilização do sensor
de acoplamento magnético.
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5.0 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após os sete meses da primeira fase do Projeto Experimental, foram feitas 14
leituras em cada um dos 12 motores, totalizando 168 leituras, sendo que para cada valor de
dBµV encontrado se tem também a aceleração medida com o coletor de dados de vibração

sônica.

5.1

Gráficos de Acompanhamento de Tendência
A seguir serão detalhados os gráficos de acompanhamentos de três dos doze motores

monitorados, sendo que estes foram os equipamentos onde há maior margem para discussão,
pois foram realizadas intervenções de manutenção nos mesmos ou os mesmos apresentaram
medições com resultados bastante alterados. Os gráficos de acompanhamento foram criados
para a formação da base de dados dos valores de ultrassom coletados para os mancais de
rolamento dos motores monitorados.
Os gráficos referentes ao acompanhamento dos outros nove motores estão disponíveis
no anexo I.

5.1.1 Motor 01B
O motor 01B apresentou, ao longo do período de acompanhamento, 05 momentos de
relubrificação. É importante notar que a relubrificação não ocorreu entre intervalos bem
definidos, ou seja, as relubrificações foram executadas após as leituras L5, L9, L10, L11 e
L13. A figura 5.1.1.1 mostra as tendências de vibração ultrassônica nos mancais deste motor,
ao longo dos meses de acompanhamento. No item 5.3 é apresentado o espectro da aceleração
dos mancais deste motor e também o seu valor global de vibração após a lubrificação
executada na leitura L10, que ilustra claramente a complementação entre as duas técnicas
preditivas.
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Figura 5.1.1.1 Histórico de leituras das vibrações ultrassônicas para o motor 01B.

5.1.2 Motor 01C
Este motor não apresentou, ao longo dos sete meses de acompanhamento, nenhum
momento onde houvesse a necessidade de relubrificação, conforme ilustrado na tendência
mostrada na figura 5.1.2.1. Este comportamento foi considerado bastante peculiar, visto a
freqüência anterior de relubrificação a cada 15 dias, considerando-se a preventiva base-tempo.

Figura 5.1.2.1 Histórico de leituras das vibrações ultrassônicas para o motor 01C.
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5.1.3 Motor 01G
O motor 01G vinha apresentando, inclusive antes do início do monitoramento
ultrassônico, valores de vibração sônica bastante anormais para uma máquina deste porte.
Como se pode verificar na figura 5.1.3.2, que ilustra o valor global de vibração sônica
(aceleração) dos mancais, havia grande oscilação nos valores apresentados. A partir do início
do monitoramento da energia ultrassônica, observou-se que os valores coletados para esta
máquina eram os maiores dentre todas as máquinas monitoradas. Além disso, havia uma
necessidade freqüente de relubrificação e a tendência sempre era de aumento de valores,
considerando a última necessidade de relubrificar os mancais.
Devido às alterações de vibração sônica e ultrassônica encontradas nos mancais do
motor foi aberta então solicitação para remoção e abertura do motor na Oficina. O que se
identificou neste motor está detalhado na seção 5.1.3.1. Nesta são mostrados os danos
encontrados nos rolamentos após a desmontagem e corte para análise microscópica e também
o excesso de graxa na parte interna do motor e os danos ocasionados por ela.

Figura 5.1.3.1 Histórico de leituras das vibrações ultrassônicas para o motor 01G.
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Figura 5.1.3.2 Ilustração das oscilações do valor global de aceleração (RMS) medida no
motor 01G ao longo do ano de 2010, até sua retirada para manutenção, no mês de setembro do
mesmo ano.
Abertura do Motor 01G
Quando da abertura do motor elétrico, foi observada uma quantidade de graxa bastante
acima do aceitável nos mancais, conforme figuras 5.1.3.3 e 5.1.3.4.

Figura 5.1.3.3 Rolamento de motor elétrico lado oposto ao acoplamento com graxa em
demasia, causadora de superaquecimento.
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Figura 5.1.3.4 Rolamento de motor elétrico lado acoplado com graxa em demasia, causadora
de superaquecimento.
Análise dos Rolamentos Removidos do Motor 01G
Os rolamentos do motor 01G foram cortados para análise microscópica. Uma análise
aprofundada dos rolamentos indicou centenas de micro e macro-arrancamentos já existentes
principalmente na pista do rolamento do lado acoplado, ou seja, do lado do equipamento
acionado pelo motor, conforme pode ser visto nas figuras 5.1.3.5 a 5.1.3.9. Antes da remoção
do equipamento para manutenção já havia a suspeita de uma falha já instalada, visto que
oscilações de geração de energia (vistas em aceleração, velocidade e ultrassom) não se
mantinham em valores normais por um longo tempo após a lubrificação, e sim logo voltavam
aos altos patamares.
Além disso, observava-se nitidamente que a graxa atuava como um “amortecedor”
desta energia, pois impedia a geração da fricção entre esferas e pista, sendo que algum tempo
depois a película de lubrificante diminuía e então os valores voltavam a subir. Percebe-se
também a diferença de energia medida após a entrada em operação do novo motor, conforme
ilustrado na figura 5.1.3.2.
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Figura 5.1.3.5 Pista externa do rolamento rígido de esferas lado acoplado 6322, com
indicação de desgaste no seu centro.

Figura 5.1.3.6 Pista interna do rolamento rígido de esferas lado acoplado 6322, com indicação
de desgaste no seu centro.
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Figura 5.1.3.7 Detalhe dos arrancamentos de material na pista interna do rolamento rígido de
esferas 6322, do lado acoplado do motor. Aumento de 10X.

Figura 5.1.3.8 Detalhe dos arrancamentos de material na pista interna do rolamento rígido de
esferas 6322, do lado acoplado do motor. Aumento de 40X.
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Figura 5.1.3.9 Detalhe de uma das esferas do rolamento rígido de esferas 6322, com nítidos
sinais de travamentos.
Este caso particular evidencia também a eficiência do monitoramento pelas duas
técnicas preditivas utilizadas neste trabalho, pois ambas identificaram a falha e
acompanharam-na ao longo dos meses subseqüentes de operação, proporcionando uma parada
segura da máquina.
Crê-se que, caso o monitoramento ultrassônico tivesse sido iniciado alguns meses
antes, esta máquina possivelmente teria sua falha evitada, visto que seria possível a
identificação de anormalidades na faixa de 40kHz e alguma ação teria sido tomada ainda
antes da falha estar consolidada.

5.2

Assertividade das Lubrificações
A assertividade da lubrificação base tempo, até então o método utilizado nestes

motores, é muito baixa, ou seja, a lubrificação base tempo não considera se o equipamento
recebeu manutenção poucos meses atrás, enquanto outro equipamento ao lado recebeu
manutenção há vários anos, ou então se um deles está submetido a uma condição muito mais
severa de operação, por exemplo.
A tabela 5.2.1 evidencia os equipamentos acompanhados, as datas das medições, e a
necessidade ou não de relubrificação.
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Tabela 5.2.1

Assertividade da lubrificação base condição versus lubrificação base tempo.

Equipamento

Leituras executadas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

01A
01B
01C
01D
01E
01F
01G
01H
01J
03A
03B
03C
Houve necessidade de lubrificação?
..... Sim
..... Não
..... Equipamento parado
Considerando-se o período de lubrificação base condição, foram feitas 31
relubrificações. Se tivéssemos mantido a lubrificação base tempo, com relubrificação a cada
15 dias, seriam feitas 168 relubrificações (14 lubrificações em cada um dos 12 motores
monitorados). Além disso, pode-se perceber que durante os sete meses não foi necessário
lubrificar quatro dos motores, ou seja, para estes motores seriam bombeadas 168 gramas
(visto as 12 gramas que constavam no plano de lubrificação, com freqüência quinzenal)
desnecessariamente, e que contribuiriam fortemente para os problemas relacionados à
lubrificação excessiva.
Assim sendo, das 168 lubrificações que seriam feitas no plano baseado em tempo,
apenas 31 coincidiriam com a lubrificação executada a partir do monitoramento de condição,
o que corresponde a uma assertividade de aproximadamente 20% no plano de lubrificação
base tempo, o que é um resultado muito baixo, principalmente considerando-se uma empresa
com manutenção de classe mundial, como é o caso da Braskem.
Com base nas análises realizadas considerando-se a assertividade, observa-se
claramente a possibilidade de aumento na agregação de valor dos lubrificadores responsáveis
pelas atividades do dia-a-dia. Isto, pois os mesmos terão a possibilidade de exercer outras
tarefas, tais como rotas de inspeção sensitiva de equipamentos, aumento no número de
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equipamentos lubrificados e monitorados por cada um dos lubrificadores, entre outras. Dentro
das atividades de lubrificação, estima-se que cerca de 30% do tempo utilizado nelas seja
devido a lubrificações de motores com uso de graxa.
O valor aproximado da mão de obra utilizada para lubrificação dos equipamentos é de
R$ 20,00/hora. A partir dos 30% considerados anteriormente, considera-se que
R$6,00/homem-hora são pagos para lubrificação dos motores. Considerando-se o percentual
de assertividade encontrado, estima-se que para o experimento realizado apenas R$ 1,68 do
valor H/h pago à empresa prestadora de serviços de lubrificação é utilizado de forma correta.
Os outros R$ 4,32 são serviços desnecessários (lubrificações em excesso ou em atraso),
apenas considerando uma hora para um homem. Analisando-se esta questão no universo de
um mês de 220 horas trabalhadas, R$ 950,40 são investidos para a realização de atividades de
lubrificação que acabarão por impactar negativamente na confiabilidade dos equipamentos, ou
seja, estarão introduzindo problemas no sistema.

5.3

Comparação das Leituras de Vibração Sônica e Ultrassônica
Conforme comentado anteriormente, foi considerado o apoio da técnica de análise de

vibração sônica, já utilizada há muitos anos na empresa, para auxiliar a embasar a coleta de
dados de ultrassom. Esta comparação demonstra claramente a eficiência da lubrificação
quando há alteração de sinais de energia em alta freqüência. As figuras 5.3.1 e 5.3.2 ilustram
um exemplo típico da comparação “antes e depois” dos valores de vibração medidos em
aceleração (pico-a-pico) para o motor 01B, antes e após a relubrificação L10, demonstrando a
eficácia citada.

51

PERCEBE-SE QUE O
“CARPETE” ESTÁ ACIMA DO
VALOR HISTÓRICO NORMAL
DE OPERAÇÃO, EM VERDE, AO
LONGO DE TODA A FAIXA DE
FREQÜÊNCIAS MEDIDA.

Figura 5.3.1. Ilustração do “carpete” de aceleração de vibração sônica do motor 01B com
valores acima do normal, porém sem picos de alta amplitude ao longo da faixa
de freqüência medida, representando um indicativo clássico de falta de
lubrificação. A leitura foi tomada instantes antes à lubrificação de 01/outubro.

PERCEBE-SE QUE O “CARPETE”
ESTÁ DENTRO DO VALOR
HISTÓRICO NORMAL DE
OPERAÇÃO, EM VERDE, AO
LONGO DE QUASE TODA A
FAIXA DE FREQÜÊNCIAS
MEDIDA.

Figura 5.3.2

Ilustração do “carpete” de aceleração de vibração sônica do motor 01B com
valores dentro do normal ao longo da faixa de freqüência medida. A leitura foi
tomada instantes após a lubrificação de 01/outubro.
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Vale ressaltar que no momento da leitura L10 do motor 01B ele apresentava 25 dBµV
para o rolamento do lado acoplado e 22 dBµV para o rolamento lado oposto ao acoplamento.
Após a lubrificação, visto que os valores encontravam-se na zona de perigo (ver figura
5.1.1.1) os valores de energia ultrassônica baixaram para 14 e 13 dBµV , respectivamente.
A figura 5.3.3 ilustra a alteração do valor global de vibração sônica do motor 01B,
também no instante da leitura de ultrassom L10. Neste instante, o valor global foi reduzido de
1,399g para 0,647g.

ANTES DA LUBRIFICAÇÃO,
ACELERAÇÃO EM 1,399g
(RMS)

∆g (RMS)= 0,752

APÓS A LUBRIFICAÇÃO,
ACELERAÇÃO EM 0,647g
(RMS)

Figura 5.3.3

Ilustração do valor global de aceleração de vibração sônica do motor 01B. Está
assinalado o momento da relubrificação L10, onde o valor da aceleração
apresentou queda de 1,399g para 0,647g.

A seguir são ilustradas, nas figuras 5.3.4 e 5.3.5, outros dois exemplos comparativos
antes e depois da lubrificação L1 para o motor 01G. Antes da lubrificação os valores de
energia ultrassônica para os mancais acoplado e lado oposto eram 37 e 34 dBµV ,
respectivamente. Após as relubrificações os mesmo baixaram para 30 e 28 dBµV .
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ANTES DA LEITURA
L1, HAVIA UM PICO
DE 3,254 g EM 5,8 kHz

Figura 5.3.4

Ilustração do espectro de aceleração do motor 01G antes da lubrificação L1.
Atentar para o elevado valor de energia do rolamento (3,254g) na freqüência de
5,8kHz.

APÓS A LUBRIFICAÇÃO,
O VALOR DE
ACELERAÇÃO PARA A
MESMA FREQÜÊNCIA
CAIU PARA 0,178mg

Figura 5.3.5

Ilustração do espectro de aceleração do motor 01G antes da lubrificação L1.
Atentar para a diferença de aceleração antes e após a lubrificação.

54

Um ponto importante que vem à discussão a partir desta análise comparativa diz
respeito até que momento o montante de pontos coletados para análise de vibração sônica
pode ser substituído por coleta de dados ultrassônicos, visto que mensalmente são coletados
dados de milhares de pontos para monitoramento de vibração. A tabela 5.3.1 detalha a forma
de trabalho para coleta de dados de vibração.

Tabela 5.3.1 Quantificação dos pontos medidos em motores elétricos para posterior
análise de vibração sônica.
Mês
01
02
03
04

Número de motores com
leitura realizada
380
488
403
452

Número de pontos
medidos
1520
1952
1614
1808

Média

431

1723

Dentro destes motores monitorados existem vários motores que não têm plano de
lubrificação associado, justamente por serem de baixa potência. Vale lembrar que para
motores até 30CV fica sob decisão do comprador a necessidade ou não da existência de pinos
graxeiros. Desta forma, em geral rolamentos de motores dentro desta faixa de potência
contam apenas com a lubrificação feita na fábrica. Considerando este filtro, chega-se então ao
número de motores e pontos mostrados na tabela 5.3.2.

Tabela 5.3.2 Quantificação dos pontos medidos em motores elétricos para posterior
análise de vibração sônica, considerando motores a partir de 30CV de potência.
Mês
01
02
03
04

Número de motores com
leitura realizada
160
205
169
190

Número de pontos
medidos
638
820
678
759

Média

181

724
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As coletas são realizadas com o recurso de quatro funcionários (coletadores de
dados), ou seja, nos quatro meses onde houve acompanhamento das coletas em média cada
um dos funcionários coleta dados de 181 pontos em 45 motores lubrificados.
Existem algumas variações de acordo com a forma construtiva e porte do motor,
porém como média, se executa a medição de dois pontos para cada um dos mancais, conforme
indicação na figura 5.3.6.

Figura 5.3.6. Esquema de medição usualmente utilizado para coleta de vibração sônica (fonte:
Braskem/Triunfo, 2011).

Além destas informações, se tem como dados adicionais que a coleta dos quatro
pontos de vibração sônica em um motor leva aproximadamente quatro minutos para ser
realizada. Por outro lado, a coleta de dados de ultrassom deve ser realizada apenas em um
ponto em cada mancal, conforme a indicação da figura 5.3.7, e também leva cerca de dois
minutos para ser realizada.
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Figura 5.3.7. Esquema de medição usualmente utilizado para coleta de vibração ultrassônica
(fonte: Braskem/Triunfo, 2011).

Considerando-se estas diferenças, conclui-se que para cada motor monitorado por
vibração sônica será possível monitorar dois motores por ultrassom. Além disso, admite-se
que o valor Homem/hora dos coletadores de vibração é de R$ 20,00/h e que utilizem 40% do
seu horário de trabalho para medição de mancais lubrificados a graxa. Desta forma, estima-se
que, desconsiderando-se deslocamentos internos pela empresa e outras perdas de
produtividade, cada ponto para monitoramento por vibração sônica em motores lubrificados a
graxa medido custe R$9,72. Considerando o método proposto, haverá uma redução de 50%
no custo para os motores monitorados por ultrassom, que poderá ser utilizado deslocando-se a
mão-de-obra para medição de outros equipamentos, visando agregar valor com outro tipo de
inspeção que venha a ser realizada.
Outra questão interessante é que, após todas as coletas realizadas, os dados em
situação de alarme e perigo são então interpretados pelos analistas de vibração. Dentro dos
meses onde houve o acompanhamento das medições de vibração, identificou-se que entre 15 e
20% dos dados coletados gera alguma análise mais detalhada, por estarem com valores em
alarme ou perigo. A partir daí esta análise pode gerar a abertura de uma Recomendação de
Intervenção no equipamento, solicitando sua parada.
Sob esta ótica, é bastante questionável o grande montante de coleta de dados para
apenas este percentual de análises posteriores. A técnica baseada na emissão acústica poderia
auxiliar também nesta questão, considerando que haveria inicialmente a coleta ultrassônica, e
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caso o valor lido estiver fora da tendência histórica então seria solicitada a medição de
vibração sônica para análise do espectro. Desta forma, cada um dos três analistas de vibração,
orçados individualmente em R$50,00/hora, poderia ter mais condições de analisar
profundamente os casos onde há anormalidades, pois seria colocado mais foco nestas análises,
visto o filtro inicial feito pelo ultrassom.

5.4

Redução de Custos com o Aumento da Confiabilidade dos Equipamentos
A fim de se identificar a importância da confiabilidade em uma indústria

petroquímica, é fundamental citar os valores envolvidos na parada de um dos equipamentos
monitorados. Os motores da torre de resfriamento acionam os ventiladores responsáveis pela
troca térmica da água de resfriamento de uma parte da planta industrial, que por sua vez é
utilizada em centenas de aplicações diferentes na unidade, visando resfriamento e até
aquecimento nos mais variados processos petroquímicos.
O projeto de uma torre de resfriamento é feito sem considerar conjunto rotativo
reserva, visto que haverá naturalmente ao menos um equipamento reserva ao longo de pelo
menos seis meses do ano, em virtude da menor temperatura ambiente. Conseqüentemente, a
parada de um dos conjuntos motor versus redutor de velocidade versus ventilador
monitorados, em um período do ano onde haja necessidade de operação de todos os
equipamentos está estimada em cerca de R$ 170.000,00 por dia. Este valor é baseado em
média da carga de gás seco produzido pela unidade operacional, multiplicado pela margem de
venda do produto, considerando o valor histórico médio que se deixa de produzir pela redução
de carga imposta pela parada da máquina (slow down técnico).
Com base nestas informações, existe uma motivação ainda maior para se encontrar
alternativas eficazes que visem o aumento da confiabilidade dos equipamentos.
Outro fator importante e bastante peculiar nas indústrias de óleo e gás, como a
petroquímica, é o fato de que para a grande maioria dos equipamentos rotativos (mais de 95%
deles) existe um conjunto reserva. Isto porque o custo de uma eventual parada da Planta é da
ordem de milhões de dólares e é mais interessante manter um equipamento reserva na Área
Operacional, de prontidão para uma eventual necessidade. De qualquer forma, existem ganhos
importantes mesmo nesta condição, tais como a menor exposição dos integrantes na área
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operacional, visto a menor necessidade de idas aos equipamentos (vide item a respeito da
assertividade).
Além disso, com o aumento na confiabilidade dos equipamentos, serão reduzidos
também os custos da mão-de-obra envolvida nas atividades, tanto da manutenção
propriamente dita quanto da liberação do equipamento para a manutenção.
Outro aspecto importante é a diferença de custos entre uma manutenção para simples
substituição de rolamentos e manutenção onde há uma perda maior e conseqüente
envolvimento de outras especialidades. A remoção do motor 01G, por exemplo, ocorrida
durante este trabalho e comentada na seção 5.1.3, gerou um custo de aproximadamente R$
30.000,00, considerando material e mão-de-obra, pois envolveu, além da substituição dos
rolamentos, a limpeza, rebobinagem e novo invernizamento do motor, além de outros
serviços, que resultaram num período de dez dias sem o equipamento à disposição na área
operacional. Uma simples remoção deste motor para substituição de rolamentos geraria um
custo aproximado de R$ 4.500,00, entre material e mão-de-obra, sendo que o serviço pode ser
realizado em três dias.

5.5

Criação de Cultura Inter-Dependente de Confiabilidade
Devido principalmente ao tamanho da empresa, e aos vários integrantes que podem,

por uma ou outra motivação lubrificar os mancais dos motores incluídos neste projeto, e por
conseqüência provocar uma perda de confiabilidade na base de dados criada, decidiu-se por
criar etiquetas que ficarão instaladas nos equipamentos de forma definitiva, conforme
ilustrado nas figuras 5.5.1 e 5.5.2 e fixá-las nos motores elétricos, informando a respeito do
trabalho feito.

59

Figura 5.5.1

Etiqueta fixada nos motores monitorados, visando evitar lubrificação sem
acompanhamento da medição com o coletor de ultrassom.

Figura 5.5.2

Detalhe da etiqueta fixada nos motores monitorados.

5.6

Sumário das Discussões de Resultados

Com base em toda a metodologia criada para a análise, e dos resultados apresentados
na seção 5 e suas sub-seções, se tem agora material para analisá-los sob várias óticas.
As técnicas de análise preditiva existentes e amplamente utilizadas no dia-a-dia das
empresas de vanguarda (análise de vibrações, termografia, análise de amostras de lubrificante,
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etc) acabam muitas vezes por se tornarem menos efetivas justamente por não serem utilizadas
conjuntamente. O que ocorre então é “sub-utilização” destas ferramentas justamente pelo fato
de que os especialistas nas técnicas citadas muitas vezes são pessoas diferentes, e que acabam
por não conversarem entre si, visando mesclar as técnicas em prol de um resultado mais
aprofundado, objetivo e confiável.
O que se observa é que a técnica estudada neste trabalho, que trata da utilização de
uma ferramenta que coleta dados em freqüência ultrassônica de uma forma bastante simples,
também está sujeita à combinação de técnicas para o atingimento da sua capacidade plena.
Na verdade o fator humano tem influência muito grande dentro da manutenção. Além
do ponto de vista colocado nos parágrafos anteriores, pôde observar-se que a técnica ensaiada
neste trabalho está bastante sujeita às coletas realizadas. A nova ferramenta e suas
particularidades, aliada a um público que não estava acostumado às coletas de dados (os
lubrificadores) gerou uma necessidade de “correção de rota” ao longo dos meses de trabalho.
Foi constatada a necessidade de um aprimoramento técnico para realização das leituras, bem
como a disponibilização da informação aos executantes a respeito dos valores normais, de
alarme e de perigo.
Esta última questão apresentada reflete uma carência da técnica estudada. Ela não
conta com cartas de severidade, como as existentes para análise de vibração sônica, por
exemplo. O que existe atualmente são algumas bases de níveis de tendência, conforme
apresentado durante o trabalho, visto a escala logarítmica dos decibéis, onde um pequeno
aumento na tensão lida pelo aparelho pode refletir um aumento bastante grande no nível da
pressão sonora exercida. Desta forma, a partir desta carência, fica então ainda mais evidente a
necessidade do acompanhamento, por parte de alguma outra ferramenta com parâmetros mais
sólidos, para auxiliar no embasamento da base de dados que deve ser criada, que no caso do
trabalho em questão foi a técnica de análise de vibração sônica.
Visando difundir a técnica da coleta de dados ultrassônicos, cria-se então uma
demanda bastante pertinente que diz respeito à elaboração de cartas de severidade baseadas
em metodologia científica, indicando com precisão os pontos de atenção por parte do
analisador de dados. Lembra-se que a base existente atualmente é ditada pelos fabricantes,
com ênfase em sua própria experiência, muitas vezes não correspondente a todas as situações
que podem ser enfrentadas quando da operação em um processo industrial.
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Este trabalho foi executado dentro de uma empresa que é referência em termos de
boas práticas de manutenção, no entanto vale lembrar que a técnica analisada é pertinente a
todas as empresas, visto que ela pode ser utilizada inicialmente “acoplada” a uma técnica de
manutenção preditiva já existente para que então possa ter seu ciclo individual.
Após a criação de uma base de dados consistente, a análise pela técnica de emissão
acústica pode então tornar-se a ferramenta preditiva padrão, de forma que qualquer
anormalidade nos valores coletados que não puder ser levada novamente ao seu “valor base”
após a lubrificação remeterá então a uma solicitação de coleta de dados de vibração, a fim de
identificar, via espectro de freqüências, a provável causa desta maior emissão de energia por
parte do mancal. Além disso, também poderá inclusive ser solicitada uma análise
termográfica do mancal, a fim de verificar algum ponto de tensão ou concentração de
temperatura acima do esperado.
Enfim, a conclusão que se tem sob esta ótica de análise é que o uso da ferramenta
flexibiliza as possibilidades de utilização de técnicas preditivas. A partir do pressuposto de
que a aquisição da ferramenta apresenta custos relativamente acessíveis, principalmente se
comparada às outras técnicas aplicáveis, abre-se então a possibilidade para que empresas de
porte menor tenham sua própria forma de analisar dados preditivamente, desconsiderando
assim a compra de serviços análise de terceiros.
Um ponto que sem dúvida teria catalisado o desenvolvimento das análises feitas é o
software relacionado a esta ferramenta. Sabe-se que um bom software para carregamento de
rotas de coleta de dados e posterior descarregamento, aliado a uma forte capacidade de
disponibilizar ferramentas de análise espectrais (sinais de freqüência no domínio do tempo) é
fundamental para identificação da causa básica das anormalidades encontradas. Neste caso, o
que se observa é um software bastante limitado, que não disponibiliza estas alternativas,
fazendo com que o coletor e analista dos dados fique restrito aos valores globais identificados
na freqüência aproximada de 40kHz. Ressente-se de ferramentas de identificação de
harmônicas, de diferentes formas de interpretação de resultados (por exemplo análise de
velocidade, aceleração, órbita, valor global, entre tantas outras, no que diz respeito à análise
de vibração), que têm papel fundamental de complementação de informações, em uma
eventual análise de anormalidade encontrada.
A coleta de dados é feita de forma bastante simples. Entende-se que com uma base de
dados consistente e locais que concentrem a informação a respeito dos valores de ruído
ultrassônico característicos dos equipamentos (como por exemplo a identificação fixada nos
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motores, conforme mostrado nas figuras 5.5.1 e 5.5.2) é bastante provável que se tenha
sucesso na disseminação da informação a respeito das coletas de dados.
As empresas cada vez mais trabalham com os conceitos de manutenção autônoma,
onde o operador do equipamento deve considerar-se e ser considerado “Dono da Área”. Desta
forma, ele poderia ser responsabilizado pela coleta dos dados para posterior análise pelo
especialista. Este, por sua vez, poderia já receber do coletador a indicação da ação a ser
considerada, baseada nos históricos do equipamento. Com seu conhecimento, o especialista
então solicitaria uma complementação da leitura feita, ou então acataria a sugestão do
coletador de dados.
Os dados ultrassônicos coletados nada mais são do que valores globais em freqüência
muito mais alta do que os dados de vibração sônica, por exemplo. Sabe-se que na análise de
vibração sônica as falhas muito incipientes de mancais de rolamentos são melhor identificadas
através da técnica do envelope, obtida na análise espectral. No entanto, observou-se
claramente que os valores ultrassônicos obtidos necessitam de “lapidação” posterior. Mesmo
assim, devido ao fato de terem sido coletados em freqüência muito alta, os mesmos têm uma
importância muito grande na identificação de falhas, inclusive antecipando anormalidades que
a análise espectral através da técnica de envelope para freqüências de até 15kHz ainda não
havia identificado.
O modelo proposto pela sistemática apresentada neste trabalho identificou muitas
virtudes nesta nova ferramenta preditiva, dentre as quais a facilidade de uso, seu custo de
aquisição e sua facilidade de incorporação a outra técnica preditiva já utilizada. Acredita-se
que com o desenvolvimento da técnica também serão criadas e desenvolvidas as cartas de
severidade, bem como um software mais robusto para sua análise dos dados coletados. A
estas características soma-se a maior acessibilidade promovida pela ferramenta, que pode ser
utilizada por médias e inclusive pequenas empresas.
Vale ressaltar que para todas as situações a detecção de sinais de energia provenientes
das máquinas ainda antes destes representarem qualquer defeito é um grande ganho para a
manutenção. Como resultado se tem um representativo aumento na confiabilidade dos itens
causadores de cerca de dois terços das falhas de mancais de rolamentos, que são os seus
próprios lubrificantes utilizados de forma ou em quantidade inadequada.
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6.0 CONCLUSÕES

A utilização da técnica da lubrificação acompanhada de medição ultrassônica de
vibrações combinada à técnica de análise de vibrações sônicas apresentou excelentes
resultados.
Percebe-se nitidamente que os dados obtidos pelo princípio da emissão acústica
complementam a medição de vibrações sônicas, atuando no monitoramento da quantidade de
lubrificante e necessidade ou não de relubrificação, detectando aumento de ruído devido ao
aumento da fricção ocasionada pelo desgaste. Desta forma, a técnica acaba por se antecipar às
medições de vibração sônica, pois antes que haja desgaste gerador de vibração sônica acima
do limite normal, a fricção detectada pela medição em alta freqüência já estará acima do
limiar médio.
Desta forma, torna-se possível coletar dados em freqüência em torno de 40kHz, que
representa cerca de três vezes mais que a capacidade do acelerômetro utilizado para coletas de
vibração. Com a utilização desta técnica preditiva certamente a confiabilidade dos
equipamentos aumentará, impactando diretamente em maiores tempos médios entre falha
(MTBF) e menores custos associados às manutenções.
Percebeu-se claramente que cada equipamento tem sua característica, o que faz da
manutenção base-condição uma necessidade iminente. Os problemas de lubrificação
insuficiente, que agora são detectáveis, estatisticamente representam mais de 50% das falhas
de rolamentos. Além disso, a metodologia proposta mostrou que as alterações percebidas
ocorrem ainda antes da existência de uma falha, permitindo a adequação da condição em
tempo hábil para que a falha não se instale no equipamento.
As mais de 1500 horas/homem utilizadas atualmente por mês na planta industrial para
coleta e análise de dados de vibração (equipe de manutenção preditiva) poderão ser
diminuídas e/ou relocadas, com a inclusão da técnica de emissão acústica associada.
No modelo de lubrificação proposto verificou-se aumento substancial da assertividade
nas tarefas realizadas, dos atuais 20% para 100%, ou seja, só realiza-se a tarefa quando for
necessário executá-la. Conseqüentemente, haverá menos mão de obra para uma mesma tarefa.
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Também haverá menor exposição ocupacional na área operacional, que representa atualmente
um dos maiores desafios para áreas operacionais de alto potencial de risco.
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8.0 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Visando o aprimoramento da técnica e análises a respeito da viabilidade de sua
utilização em outros modelos experimentais, sugere-se:
•

coleta e análise de ultrassom para equipamentos que operam em baixa rotação,

tais como eixos de saída de redutores de velocidade e equipamentos acionados por estes,
sendo todos lubrificados a graxa;
•

coleta e análise de ultrassom em equipamentos montados na posição vertical, a

fim de verificar a eficiência das leituras, visto que os esforços e a ação da gravidade exercem
impacto sobre os mancais e respectivos lubrificantes;
•

elaboração de cartas de severidade para as diversas classes de equipamento,

assim como existe para a técnica de análise de vibrações.
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9.0 ANEXOS

ANEXO 1 – Figuras da tendência de ultrassom dos motores que fizeram parte deste
experimento, porém não foram citados anteriormente.

Figura 9.1 Histórico de leituras das vibrações ultrassônicas para o motor 01A.

Figura 9.2 Histórico de leituras das vibrações ultrassônicas para o motor 01D.
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Figura 9.3 Histórico de leituras das vibrações ultrassônicas para o motor 01E.

Figura 9.4 Histórico de leituras das vibrações ultrassônicas para o motor 01F.
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Figura 9.5 Histórico de leituras das vibrações ultrassônicas para o motor 01H.

Figura 9.6 Histórico de leituras das vibrações ultrassônicas para o motor 01J.
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Figura 9.7 Histórico de leituras das vibrações ultrassônicas para o motor 03A.

Figura 9.8 Histórico de leituras das vibrações ultrassônicas para o motor 03B.
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Figura 9.9 Histórico de leituras das vibrações ultrassônicas para o motor 03C.
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