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"SUPORTE PARA ESFERA DE 6 MM PARA UTILIZAÇÃO EM ENSAIOS DE 

DESGASTE E NA ANÁLISE EM MICROSCOPIA ÓPTICA E MICROSCOPIA 

ELETRÔNICA DE VARREDURA" 

[001]. O suporte objeto do presente Pedido de Patente 

foi projetado e construído para ser utilizado como fixação de uma 

esfera empregada em ensaios de desgaste utilizando um 

tribômetro linear recíproco. 

[002]. O presente suporte é constituído por uma haste, 

um suporte para a esfera de 6 mm e um alojamento que tem a 

• finalidade reter a esfera junto ao seu suporte . 

[003]. O presente Equipamento foi desenvolvido 

utilizando-se de conhecimentos específicos da área da 

engenharia, com vista a permitir a medição da superfície de 

desgaste da esfera através dos processos de microscopia óptica e 

também de microscopia eletrônica de varredura. Mediante a 

utilização do suporte os ensaios de desgaste são realizados no 

tribômetro linear e após o término do ensaio é necessária a 

medição da superfície de desgaste. Essa medição exige que a 

esfera seja posicionada perpendicularmente ao plano do ensaio 

nos equipamentos de microscopia. Sem a utilização do suporte 

esse procedimento é dificultado pois não há como transferir a 

esfera do tribômetro para os microscópios sem a perda do 

referencial de fixação. 

[004]. O conjunto completo do suporte, quando 

acoplado ao tribômetro para o ensaio tribológico, posiciona a 

esfera perpendicularmente à superfície de ensaio de desgaste 
mantendo-a nesta posição até a conclusão do ensaio. Para a 

utilização no tribômetro o conjunto do suporte tem o alojamento 

removido, a esfera de 6 mm é inserida no seu suporte e o 
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alojamento é rosqueado no suporte fixando a esfera no conjunto. 

O conjunto completo do suporte é então fixado ao tribômetro para 

a realização do ensaio de desgaste. 

[005]. Ao término do ensaio no tribômetro o conjunto 

completo do suporte é retirado do tribômetro e a sua haste 

desacoplada para que a esfera fixa no seu suporte pelo 

alojamento possa ser transferida para os equipamentos de 

microscopia óptica e eletrônica de varredura. 

[006]. A FIGURA 1 apresenta o conjunto do suporte, 

objeto desta reivindicação, o qual é constituído por uma haste de 

suporte que se acopla ao tribômetro, um suporte para a esfera de 

6 mm e o alojamento da esfera. Todos os componentes são 

fabricados em aço inoxidável AISl-304/416 ou outro material 

metálico ou não, que suporte os esforços sobre o conjunto. O 

equipamento é caracterizado pelo fato permitir a realização dos 

ensaios de desgaste e ao término do mesmo, remover haste desse 

conjunto e realizar os ensaios da microscopia com a esfera ainda 

montada no seu suporte e fixada pelo alojamento. 

[007]. Na FIGURA 1 é mostrada a haste 1 do conjunto 

do suporte que consiste em uma peça usinada em aço AISl-304 ou 

AIS1-3 l 6L sobre a qual é fixado suporte da esfera 2 mediante o 

parafuso 5 e seu alojamento 3 que contem a esfera 4. 

[008]. Na FIGURA 2 é mostrada a haste de fixação do 

conjunto no tribômetro. 

[009]. Na FIGURA 3 é mostrada, a peça 2 que consiste 

no suporte da esfera 4. 

[010]. Na FIGURA 4 mostrada, a peça 3 que consiste 

no alojamento da esfera 4. 



. . 
3/3 

[011]. Na FIGURA 5 é mostrado o conjunto completo 

desmontado, com os seus componentes em vista explodida. 
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REIVINDICAÇÕES 

  

1. SUPORTE PARA ESFERA DE 6 MM PARA UTILIZAÇÃO EM ENSAIOS DE 

DESGASTE E NA ANÁLISE EM MICROSCOPIA ÓPTICA E MICROSCOPIA 

ELETRÔNICA DE VARREDURA, caracterizado por ser um conjunto que 

posiciona a esfera perpendicularmente ao plano de  ensaio até o 

término do mesmo,  contendo uma haste (1) de suporte para 

fixação no tribômetro, suporte da esfera (2) que é fixado na haste 

(1) através do parafuso (5), um alojamento da esfera (3) que é 

rosqueado no suporte da esfera (2), e que contém a esfera (4)  

utilizada no ensaio, sendo esta, fixada ao suporte através do 

alojamento (3).  

 

2. SUPORTE PARA ESFERA DE 6 MM PARA UTILIZAÇÃO EM ENSAIOS DE 

DESGASTE E NA ANÁLISE EM MICROSCOPIA ÓPTICA E MICROSCOPIA 

ELETRÔNICA DE VARREDURA, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado por conter componentes fabricados em aço 

inoxidável AISI-304, AISI-416 ou outro material metálico ou não, que 

suporte os esforços atuantes sobre o conjunto. 
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Fig. 4 



• 

• 

Fig. 5 
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