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Notas de Serviço
Sobre Esta Publicação
Esta publicação fornece um processo de análise de componentes
para ajudar a determinar por que peças falharam durante a
operação, o que observar quando você inspecionar componentes, e
como ajudar a prevenir que as falhas ocorram novamente.
Seção 1 é uma visão geral sobre análise de componentes e a
Seção 2 fornece guias de análise para serem usadas na abordagem
de uma investigação durante o processo de análise.
Seção 3 contém descrições dos tipos de falhas que afetam os

componentes principais, bem como a terminologia de análise de
componentes usada no campo para descrever as condições que
causaram a falha destes componentes.
Seção 4 contem informações sobre eixos de tração,

Como Obter Informações Adicionais
Sobre Manutenção, Serviço e Produtos.
Produtos.
Visite o site www.Meritor.com/brasil (Brasil) ou a Literatura on
Demand em www.Meritor.com (EUA) para obter informações
adicionais
Contate o tel. 0800-555530 (Brasil) para informações.

As informações contidas nesta publicação eram as informações vigentes na época
em que esta publicação foi liberada para impressão e estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio ou qualquer responsabilidade do fabricante. Meritor do Brasil - Sistemas
Automotivos Ltda, reserva-se o direito de revisar as informações apresentadas ou
descontinuar a produção de peças descritas, a qualquer momento.
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1 Introdução à Análise de Componentes
Visão Geral Sobre Análise de
Componentes
Esta publicação apresenta um processo de análise de componentes
para lhe ajudar a determinar por que os componentes falharam
durante a operação, o que observar quando você inspecionar
componentes, e como prevenir que a falha não ocorra novamente. A
Figura 1.1, Figura 1.2 e Figura 1.3 mostram exemplos de
componentes que falharam.
Na maioria das vezes, você pode encontrar as respostas que você
precisa através de uma inspeção visual do componente que falhou.
Às vezes, no entanto, esse processo pode exigir conhecimentos ou
equipamentos especializados.
Além disso, por um produto falhado pode ser difícil determinar a
causa da falha, pois a mesma falha pode variar na aparência de
veículo para veículo. Falhas em modelos do mesmo fabricante
também podem variar, portanto é importante usar a informação
apresentada aqui como um guia, não uma regra, quando você faz
inspeções para análise de componentes.

Figura 1.2

Figura 1.3

Tipos de Desgastes
Desgaste Normal
Componentes que são operados corretamente, inspecionados e com
manutenção nos intervalos recomendados, poderão ter algum desgaste
em condições normais de operação. Este é chamado desgaste
"normal".
Figura 1.1

Desgaste Prematuro
Os componentes podem desgastar-se prematuramente e falhar
quando um veículo é operado sob as seguintes condições

Manual Meritor TP-0445 (Revisão 06-13)

1 Introdução à Análise de Componentes
Principais Causas de Desgaste
Prematuro e Falha de Componentes.
O Veículo Não é Operado Corretamente, ou é Operado de Forma Abusiva.
Quando um condutor não opera um veículo corretamente, ou
trabalha de forma abusiva, os componentes podem falhar
imediatamente. Muitas vezes, no entanto, os componentes são
danificados e continuarão a trabalhar, mas falham em um momento
posterior - mesmo sob condições normais de trabalho.

O Veículo Não tem Manutenção Correta.
Se o veículo não for corretamente mantido de acordo com os
intervalos de manutenção recomendadas pela Meritor e se as
especificações de lubrificantes não forem seguidas o resultado será
desgaste prematuro e danos aos componentes. Por exemplo, o
lubrificante não é o especificado pela Meritor; o lubrificante foi
contaminado; ou há pouco ou nenhum lubrificante no sistema.
Por exemplo, lubrificante contaminado com água, sujeira ou
partículas de desgaste irão danificar as superfícies de contato dos
componentes, particularmente superfícies de rolamentos. Outras
áreas de preocupação são vedadores e respiros. Figura 1.6.

Por exemplo, quando um motorista acelera o motor e rapidamente
libera a embreagem ("estalando a embreagem"), ou permite que o
veículo patine a roda e atinja pavimento seco, isto provoca uma
carga ou força imediata, no sistema do cardam. A falha de um
componente pode ocorrer imediatamente, ou num momento
posterior. Figura 1.4 e Figura 1.5.

Figura 1.6
Figura 1.4

O Veículo é Operado Fora dos Limites
de Aplicação e Carga do Equipamento
Aprovados pela Meritor
Os componentes devem ser operados dentro dos limites de
aplicação definidos pela Meritor. Caso contrário, a Meritor tem de
aprovar os pedidos de veículos operados fora desses limites.
A Meritor tem quatro tipos de aplicações: Serviço de transporte em
linha, serviços gerais, serviço pesado e serviço restrito. As
descrições na tabela abaixo são típicas para cada um destes tipos
de serviço.

Figura 1.5
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Tabela A
Aplicação

Km por ano

Condições de Operação

Serviço de Transporte em Linha

Alta quilometragem / acima de 96000 km

O veículo opera em ruas e rodovias principais
bem conservadas de construção em concreto
ou asfalto com mais de 48 km entre partida e
parada.

Serviços Gerais

Menos de 96000 Km

O veículo opera principalmente em ruas e
estradas (menos de 10% fora de estrada) e
em média com duas saídas e paradas a cada
1650 m.

Serviço Pesado

Menos de 96000 Km

O veículo opera tanto em ruas e estradas
quanto fora de estrada (10% ou mais fora de
estrada), com saídas e paradas moderadas ou
frequentes com media acima de 10 paradas a
cada 1650 m.

Serviço Restrito

Baixa quilometragem

Normalmente, estes veículos não são
licenciados para o uso em estradas, estão
restritos a 24 km/h, e média de seis saídas e
paradas por a cada 1650 m.
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2 Uma Abordagem Investigativa
Orientações para uma Abordagem Investigativa
Quando você inspeciona visualmente componentes danificados, um
erro comum que você pode cometer é assumir que o primeiro componente danificado que você encontra é o provável responsável pela
falha. No entanto, é importante lembrar que, ao invés de ser a causa
da falha, o componente danificado, na verdade, pode ser o resultado
da falha.
A melhor maneira de proceder a uma inspeção de análise de falhas
é usar um método investigativo. Aqui estão as orientações de
análise que ajudarão você a fazer uma inspeção para análise de
falha.

Registre suas Observações
Antes de começar, esteja preparado para registrar todos os
resultados obtidos a partir de perguntas, observações e inspeções
feitas nas peças danificadas.

Faça Perguntas
Tente Falar com Pessoas que Possam Ajudar em Sua Investigação
Tente falar com o operador do veículo, o motorista que rebocou o
veículo, e o técnico de manutenção. Se ocorreu um acidente, tentar
falar com as pessoas que estejam a par das circunstâncias. Uma
pessoa que testemunhou a falha pode fornecer informações
importantes, mas é importante ouvir objetivamente a todos os
relatos.

Sobre as Peças Danificadas
Os componentes falharam ao longo do tempo ou instantaneamente?
Os componentes estavam sob tensão por sobrecarga cíclica?
Qual componente ou peça falhou em primeiro lugar? A falha da peça
foi resultado de uma falha do sistema veículo? Qual é a capacidade
de torque do componente que falhou?
O componente foi reparado recentemente? Você pode falar com o
técnico que reparou o componente?
Verifique as condições de tempo e estrada no momento da falha. O
veículo esta envolvido em um acidente? Se assim for, você pode ver
o relatório de acidente ou falar com testemunhas?

Sobre o Veículo
Determine se o veículo foi rebocado ou conduzido para a garagem para
reparo.
Qual a data de entrada em serviço do veículo e o tipo de aplicação?
Verifique aplicação do veículo e distância de trabalho. Verifique a
quilometragem do veículo.
Quais eram as condições de carregamento estático e dinâmico do
veículo? Há evidência de carga cíclica ou vibração torcional?
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Foi o veículo mantido corretamente? Verifique os registros de serviço
e manutenção do veículo, bem como os tipos e marcas de graxa e
óleo usados. Os lubrificantes são de especificação correta aprovada
pela Meritor?
Verifique o estado geral do veículo. Procure vazamentos de graxa e
óleo.
Procure por sinais de abuso e reparação recente. Verifique o
desgaste dos pneus. Sempre que possível, remova placas de
inspeção, portas de acesso e tampas superiores para encontrar
potenciais componentes danificados nessas áreas.
O veículo esta sujo de lama/barro? Observe se foi lavado
recentemente? Se assim for, o veículo pode ter sido operado numa
aplicação que não foi aprovado pelo Meritor.
O veículo esta equipado com eixo com suspensor, e este estava em
uso no momento da falha? O veículo tem múltiplos retarders?

Preparação Componentes para
Inspeção
Como Preparar Componentes Danificados para Inspeção
Não limpar os componentes antes de inspecioná-los. Os
componentes devem estar nas condições e posições em que
falharam. Se possível, os componentes devem permanecer com o
veículo; e se ao ar livre, protegidos da chuva, contaminantes, areia,
etc.

Procedimentos de Inspeção para Análise de Componentes
Inspeção dos Componentes Danificados
Recolher os componentes danificados. Isto inclui componentes Meritor,
assim como os de outros fabricantes. Montar componentes em sua
posição de trabalho original.
Se houver apenas um ponto de falha ou componente danificado, inicie a
inspeção por ele. Se houver mais de um ponto de falha ou componente
danificado, inspecionar cada componente individualmente.
Inspecione as áreas ao redor dos componentes falhados. Tente
determinar o tipo de falha. Foi na superfície ou fratura por fadiga? Carga
de choque? A falha foi causada por lubrificação insuficiente ou um
lubrificante incorreto? A falha foi causada por patinamento?
Cuidadosamente inspecione os componentes procurando por marcas
que possam dar pistas sobre por que o componente falhou. Verifique se
há sinais de abuso do veículo.
Quando você está inspecionando uma caixa de marchas que ainda está
montada ou diferencial, verifique a folga axial, a folga entre dentes, o
padrão de contato entre dentes, batimentos, etc.

3 Tipos de Falhas e Terminologia
Análise de Componentes
Esta seção fornece descrições dos tipos de falhas de componentes,
bem como a terminologia de análise de componentes que é usada
no campo para descrever as condições que causam falhas em
componentes.

A fadiga por flexão também causa mudança de posição de
engrenagens o que afeta os padrões de contato dos dentes. A figura
3.3 mostra carregamento concentrado na extremidade do dente ao
invés de ao longo de toda a superfície. A figura 3.4 mostra dois
padrões de contato nos dentes da engrenagem coroa, porque a
fadiga por flexão causou a mudança de posição da engrenagem.

Marcas de Praia
As Marcas de Praia resultam de uma fratura por fadiga e indicam as
posições de avanço da fratura. As Marcas de Praia aparecem como
anéis curvos irregulares que se irradiam a partir de uma ou mais
origens.
Elas são normalmente encontradas em fraturas causadas por
esforço periódico ou prolongado devido aplicação de carga.
As Marcas de Praia representam ciclos de fadiga que ocorreram
antes do componente falhar completamente. Visualmente, as
marcas de praia são muitas vezes comparadas ao efeito de
ondulação de uma pedra jogada na água calma.
Figura 3.1.

Figura 3.2

Figura 3.1

Fadiga por Flexão (Fratura por Fadiga)
Flexão é um tipo de fratura por fadiga que ocorre quando um eixo é
submetido a ambas as fadigas de torção e de flexão, ao mesmo
tempo.
A forma das marcas de praia geralmente aponta para a origem da
fratura, e representam ciclos de fratura por fadiga que ocorreram
antes do componente falhar completamente. A Figura 3.2 mostra
marcas de praia em um eixo, que indicam que o mesmo fraturou
como resultado de fadiga por flexão.
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A figura 3.5 mostra o que acontece quando os componentes estão
sob fadiga por flexão. Quando a carga é grande, a falha pode
ocorrer dentro de alguns ciclos de carga. À medida que a carga
torna-se menor, mais ciclos de carga são necessários antes que a
falha ocorra. Quando a carga se torna ainda menor, o componente
pode suportar ciclos de carga sem danos. Consulte também Fadiga
por Flexão Reversa nesta seção.

Figura 3.5
Figure 3.3

Sulcamento (Brinelling) (Fadiga de
Superfície)
Sulcamento (Brinelling) - é um tipo de fadiga de superfície que
causa sulcos profundos na superfície de contato de rolamentos de
roletes. Figura 3.6.
O Sulcamento (Brinelling) em juntas universais geralmente ocorre
quando as cargas aplicadas excedem a capacidade do veículo, a
qual também pode causar lascamento nas peças pela aplicação de
carga irregular.

Figure 3.4
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Figura 3.7

Figura 3.6
O Sulcamento (Brinelling) também pode ser causado por
sobrecargas nas articulações da junta universal ou por uma quebra
do filme lubrificante entre os roletes e o munhão. Para determinar se
a condição que você esta analisando é Sulcamento (Brinelling),
verifique o munhão com seus dedos. Você sente profundidade nos
sulcos? Se sentir, ocorreu Sulcamento (Brinelling).

“Falso Sulcamento” (False Brinelling), é também um tipo de
fadiga de superfície, pois faz com que os roletes de agulha façam o
polimento da superfície do munhão, ao contrário do Sulcamento,
onde os roletes causam sulcos profundos na superfície do munhão.
Para determinar se a condição é de falso sulcamento, verifique o
munhão com a ponta do dedo. Você sente sulcos profundos? Se não
sentir, a condição é de ‘‘Falso Sulcamento’’, o munhão não esta
danificado e a junta universal ainda é utilizável.

Amassamento por Partículas (Bruising)
(Fadiga de Superfície)

Desgaste com Padrão em Forma de
“V” (Chevron)
Um padrão Chevron contém marcas radiais em forma de V em uma
superfície de fratura frágil, geralmente em peças cujas larguras são
consideravelmente maiores do que a sua espessura. É também
chamado de padrão de espinha de peixe. Os pontos dos chevrons
identificam o caminho da fratura por apontar para a sua origem. Um
padrão Chevron é facilmente visível como resultado de falha
instantânea, mas você pode vê-los em algumas falhas por fadiga
também. Figura 3.8.

Figura 3.8

Amassamento por Partículas (Bruising) é um tipo de fadiga de
superfície que é semelhante ao sulcamento, pois causa uma
depressão em uma superfície metálica. Lascas de metal ou grandes
partículas de sujeira que circulam no lubrificante ficam presas entre
o cone, a capa e os rolos de rolamentos causando o amassamento
da superficie. Figura 3.7.
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Pé-de-Corvo (Crow”s Footing) (Fadiga
de Superfície)
Pé-de-Corvo é um tipo de fadiga de superfície que ocorre ao longo
do comprimento de dentes de engrenagens cônicas hipóides e
amboides. Pé de Corvo acontece quando o veículo opera com nível
de lubrificante insuficiente ou Lubrificante incorreto.
Esta situação permite o contato metal-metal, o que provoca dano
aos componentes em função do atrito. Figura 3.9 e figura 3.10.

Figura 3.11

"Lado Avante" e "Ré" dos dentes de
Engrenagem Coroa.

Figura 3.9

O lado "drive", ou lado da frente, dos dentes da engrenagem coroa
é o local onde se verifica o padrão de contato dos dentes, porque é
o lado dos dentes que traciona o veículo na estrada sob carga
(torque).
O lado "coast", ou lado de trás, dos dentes da engrenagem coroa,
somente tem contato com pinhão quando o veiculo esta
desacelerando; por exemplo, quando descendo um aclive ou
manobrando a ré.

Estampagem Química (Etching)
(Fadiga de Superfície)
Estampagem Química ou Corrosão é um tipo de fadiga de superfície
que corrói o metal e deixa uma mancha opaca sobre a superfície
das peças, devido ao lubrificante estar contaminado com água. A
água pode penetrar no diferencial através dos respiros, ou um
vedador danificado ou desgastado, ou como condensação em clima
úmido.

Figura 3.10

Padrão de Desgaste Cristalino
Quando, uma carga de impacto súbita e grave ocorre, o padrão de
desgaste que se forma sobre a superfície da peça, se assemelha a
facetas cristalinas. Figura 3.11.
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Água em lubrificantes danifica capas e cones de rolamentos, e faz
com que as engrenagens hipóides (coroa e pinhão) se desgastem
prematuramente. A figura 3.12 mostra corrosão nas extremidades
dos roletes de um rolamento piloto. A figura 3.13 mostra danos por
estampagem química nos rolos do rolamento, superfícies sem
contato de trabalho e as janelas da gaiola.

Aditivos Extrema Pressão (EP)
Os eixos Meritor requerem lubrificantes que contenham aditivos de
extrema pressão (EP) de especificação GL-5, que protegem as
peças que trabalham com nível muito alto de carga ajudando a
prevenir fadigas de superfície, riscos de atrito e escoriações.

Trinca de Flanco (Flank Cracking)
(Fadiga de Superfície)
Trinca de Flanco é um tipo de fadiga de superfície que é semelhante
ao lascamento ou descamação, porque faz com que o metal quebre
em lascas ou fragmentos. Quando a trinca de flanco ocorre,
inicialmente irão se formar fissuras ao longo do comprimento do
dente da engrenagem. Uma vez que a trinca de flanco acontece, o
dente começa a desagregar-se, e a falha ocorre rapidamente. Figura
3.14.

Figura 3.12

Figura 3.14

Fratura por Fadiga
Ao tipos de fraturas por fadiga incluem flexão, flexão reversa, fadiga
torcional e fadiga de raiz.

Figura 3.13

Uma fratura por fadiga pode ser causada por sobrecargas cíclicas de
torque no componente, vibração torcional, e flexão e torção. A
fratura começa em um ou mais pontos, o quais podem ser
identificados pelas marcas de junção e marcas de praia posteriores
que se desenvolvem no componente.
Figura 3.15.
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Figura 3.15
3.15

Figura 3.16

Em um conjunto de eixo, uma fratura por fadiga é um tipo de falha
comum. Uma fratura típica começa quando um ciclo de carga
grande é aplicado, e a falha irá ocorrer depois de apenas algumas
aplicações de ciclos de carga. Reduzindo-se a carga de torque a
falha iminente será adiada, no entanto, repetidos ciclos de carga
irão gradualmente enfraquecer o componente, e ele irá falhar.

Coloração Acetinada

Alguns tipos comuns de fadiga em conjuntos de eixo são: fadiga de
Superfície (contato), que afeta rolamentos e dentes de engrenagens;
fadiga torcional, que afeta eixos e semieixos; fadiga a flexão, que
afeta dentes de engrenagens e semieixos; e fadiga de raiz, que afeta
dentes de engrenagens.

Desgaste por Atrito (Fretting) (Fadiga
de Superfície)
Desgaste por atrito é um tipo de fadiga de superfície que é
semelhante ao Sulcamento (Brinelling).
Desgaste por atrito, é causado por vibrações torcionais, e forma
sedimentos sobre a engrenagem no ponto de vibração ou perto dele.
A cor do sedimento depende da qualidade do óleo lubrificante e do
tipo de óxido de ferro que é formado durante a vibração torcional. O
"Sedimento vermelho" ou "cacau" é abrasivo e aumenta o desgaste
dos componentes.
Inspecione a parte de trás dos dentes da engrenagem no diferencial
trativo do eixo anterior. Se você encontrar uma linha de contato na
parte de trás dos dentes da engrenagem no diferencial trativo do
eixo anterior, ocorreu o desgaste por atrito (Fretting). Figura 3.16.

Coloração acetinada é uma condição normal de desgaste em dentes
de engrenagens de dentes retos que não afetam o desempenho ou
a vida da engrenagem. Diferenças nas tolerâncias de fabricação dos
dentes de engrenagens causam diferenças nos perfis dos dentes.
Durante a operação, os dentes das engrenagens vão se ajustando a
um perfil comum entre eles e o desgaste com coloração acetinada
ocorre.
Coloração acetinada é uma cor branca acinzentada ou amarelada
normalmente encontrada no centro dos dentes na posição de
contato do engrenamento das engrenagens. Erosão leve nos dentes
da engrenagem também pode acompanhar a coloração acetinada.
Como o equipamento continua a funcionar, o atrito de deslizamento
eventualmente remove a coloração acetinada.

Coloração Acetinada Deslocada
Coloração acetinada deslocada tem as mesmas características que
a coloração acetinada, mas aparece num lado da face da
engrenagem. Coloração acetinada deslocada é causada por uma
diferença na face de contato de dentes da engrenagem de um lado
para o outro, ou a partir de uma ligeira mudança no carregamento
do par engrenado. Como o equipamento continua a funcionar, o
atrito de deslizamento eventualmente remove a coloração acetinada
deslocada.

Danos de Escoriação (Galling) (Fadiga
de Superfície)
Dano por Escoriação é um tipo de fadiga de superfície que ocorre
quando duas superfícies metálicas não lubrificadas friccionam uma
contra a outra. Dano por Escoriação também é chamado de
"transferência de metal." Figura 3.17.
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Redução e Multiplicação de Torque
Relação de transmissão é a relação entre o número de voltas dadas
por uma engrenagem de acionamento para completar uma volta de
uma roda dentada acionada. Se uma engrenagem de acionamento
menor tem que girar três vezes para a roda dentada acionada maior
girar uma vez, a relação de transmissão é de 3: 1.
Com uma redução de 3:1 e um torque do motor de 1600 libra-pé,
as engrenagens multiplicarão o torque para 4800 libra-pé (3:1) para
girar o sistema O quanto o torque é multiplicado sempre depende da
relação entre o tamanho entre a engrenagem motora e a
engrenagem movida.

Fratura por Impacto
Veja Carga de Choque nesta seção.

Ciclo de Carga
Um ciclo de carga é a quantidade de torque fornecido pelo motor
para os componentes do trem de força durante um período de
tempo.
Figura 3.17
Um tipo semelhante de dano por escoriação é chamado de
"abrasão". Abrasão provoca um desgaste prematuro em rolamentos
e eventualmente a falha. A figura 3.18 mostra superfícies planas
sobre os rolos e riscos de atrito sobre o resto do conjunto, que
indicam o dano por abrasão.

Peso Bruto Nominal por Eixo (GAWR)
Peso Bruto Nominal por Eixo (GVWR) é a capacidade máxima
admissível de peso transportada por eixo.

Figura 3.18
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Peso Bruto Veículo Nominal (GVWR)
O Peso Bruto Nominal do Veículo (GVWR) é o peso máximo nominal
permitido de um veículo, que inclui o peso do veículo, combustível,
líquidos e carga completa. Figura 3.19.

Figura 3.20

Reduções de Eixos Tandem Descasadas
Figura 3.19

Peso Bruto do Veículo (GVW)
O Peso Bruto do Veículo (GVW) é o peso total do veículo,
combustível, líquidos e carga completa.

Peso Bruto Combinado Nominal
(GCWR)
O Peso Bruto Combinado Nominal (GVWR) é a carga máxima
admissível de um veículo. GVW que inclui o peso total do veículo,
combustível, motorista, reboque e carga útil. Figura 3.19. O GCWR
de um veículo normalmente será maior do que a seu GVWR, porque
o peso bruto do veículo é determinado pelas capacidades dos seus
eixos e um reboque tem seus próprios eixos.

Peso Bruto Combinado (GCW)
O peso bruto combinado (GCW) é o peso total de um veículo mais
combustível, motorista, reboque e carga útil. Figura 3.19.

Pneus Descasados (Eixo Trativo)
Pneus descasados podem causar desgaste excessivo de
componentes do diferencial. A Meritor recomenda uso de pneus
com mesmo tamanho dentro de 3,175 mm no raio de rolamento e
19,05 mm na circunferência de rolamento. Além disso, a
circunferência dos pneus dos dois eixos de tração devem ser
combinadas uns com os outros, tanto quanto possível. Figura 3.20.
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Para funcionar corretamente, os eixos anterior e posterior do
conjunto Tandem devem operar com relações de transmissão dentro
de mais ou menos um por cento de diferença entre um e outro. Um
par de eixos em tandem incompatíveis podem causar um
superaquecimento no diferencial, os aditivos lubrificantes podem
exaurir-se e os componentes do eixo podem desgastar-se
prematuramente.

Desgaste Normal
Componentes que são operados corretamente, inspecionados e com
manutenção nos intervalos recomendados, poderão eventualmente
desgastar-se sob condições normais de operação. Este desgaste é
chamado de "normal".
Consulte também o Desgaste Prematuro nesta seção.

Coloração Acetinada Deslocada
Consulte Coloração Acetinada nesta seção

Ponto de Origem
Um ponto de origem é o local onde se inicia uma fratura. Um
componente fraturado pode ter um único ponto de origem ou
múltiplos pontos de origem.

Erosão ou Esburacamento (Pitting)
(Fadiga de Superfície)
Erosão é um tipo de fadiga de superfície que forma, buracos ou
cavidades, em superfícies metálicas. Inicialmente, os buracos
podem ser do tamanho de uma cabeça de alfinete, ou ainda menor.
Se não for contido, vai progredir até fragmentos da superfície de
metal soltarem-se do componente ("fragmentação") e entrar no
sistema de lubrificação do eixo.

3 Tipos de Falhas e Terminologia
Sobrecarga cíclica e contaminação do lubrificante podem danificar
capas e rolos de rolamento e engrenagens coroa e pinhão. Erosão
localizada nos dentes do pinhão às vezes pode indicar que outro
componente do eixo está operando fora de posição. Figura 3.21.

Desgaste Prematuro
Componentes que são operados sob as seguintes condições irão
desgastar-se prematuramente. Por exemplo, o desgaste prematuro
ocorre quando os componentes não estão suficientemente
lubrificados ou o lubrificante é de especificação incorreta. Outra
causa de desgaste prematuro será quando o veículo for operado fora
dos limites de carga ou aplicação do equipamento, ou quando o
veículo é operado de forma incorreta ou abusiva. Veja também
desgaste normal nesta seção.

Marcas de Catraca
Quando mais de uma fratura por fadiga ocorre, as marcas de praia
juntam-se e criam um "cume" áspero e elevado entre as origens
das fraturas. Este cume é chamado de "marca de catraca". Nesta
figura, você pode ver a marca de catraca entre a primeira fratura,
(Origem 1), e a segunda fratura (Origem 2). Figura 3.23.
Figura 3.21
Erosão leve ou moderada é uma condição normal de desgaste nos
dentes de engrenagens de dentes retos de transmissões que não
afetam o desempenho ou a vida da engrenagem. Como o
equipamento continua a funcionar, o atrito de deslizamento,
eventualmente, remove erosão. No entanto, erosão pesada ou
profunda requer a substituição do conjunto de engrenagens.
Figura 3.22.

Figura 3.23

Fadiga Flexão Reversa (Fratura por
Fadiga)

Figura 3.22

Flexão reversa é um tipo de fadiga que rompe um componente em
duas direções, a 180 graus. As marcas de Praia ocorrem em cada
lado da área de fratura e movem-se na direção do centro do
componente.
Figura 3.24.
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Figura 3.24

Fadiga de Raiz (Fratura por Fadiga)
Fadiga de raiz é um tipo de fratura por fadiga que faz com que
marcas de praia para se originem na base de um dente de
engrenagem ou perto dela. Estas marcas começam em um dente
que está trincado ou danificado por uma carga de choque
instantâneo ou sobrecargas repetidas de torque, o que provoca
fissuras localizadas na raiz do dente da engrenagem. Com o
aumento da quilometragem, as fissuras iniciais expandem-se, e os
dentes da engrenagem se enfraquecem progressivamente e,
finalmente, quebram. A Figura 3.25 mostra uma fratura de raiz por
fadiga menos comum que ocorreu quando uma carga de choque foi
forte o suficiente para quebrar o dente, mas não para romper o
dente inteiro.

Figura 3.25

Arranhamento, Riscos de Atrito
(Scoring)
Os riscos de atrito são sulcos ou arranhões profundos na superfície
de um tambor de freio causada pelo contato metal-metal pelo
desgaste de pastilhas de freio ou patins, ou detritos presos entre o
material de atrito e da superfície de atrito.

Dano por Abrasão (Escoriação)
Veja Escoriações nesta seção.

Carga de Choque (Fratura por
Impacto)
Carga de choque, também chamada de "fratura de impacto", é uma
força súbita e poderosa aplicada contra um componente. A carga de
choque pode destruir ou danificar um componente imediatamente.
Muitas vezes, no entanto, um componente danificado pela carga de
choque continuará a funcionar, mas vai desgastar-se prematuramente ou irá falhar logo após a ocorrência da carga choque inicial.
Carga de choque torcional resulta quando um movimento de torção
é rapidamente aplicado; por exemplo, quando uma quantidade
excessiva de torque é transmitido ao semieixo.

Algumas causas de Carga de Choque
• O operador manobra à ré para engatar carreta com força
excessiva. O veículo derrapa em pavimento seco. O operador errou o
deslocamento
• O operador acelera o motor e rapidamente libera a embreagem
("estala a embreagem"), o que provoca uma força imediata, ou
carga, no sistema de cardam.
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• O operador bloqueia o IAD quando as rodas estão derrapando, o
que pode danificar o anel de travamento e o entalhado do planetário
posterior e outros componentes do diferencial.
A Figura 3.26 mostra um pinhão danificado por carga de choque. A
fratura tem uma aparência áspera e cristalina e esta rompida em um
ângulo de 45 graus.

A figura 3.28 e figura 3.29 mostram um semieixo danificado por
carga de choque que teve fratura perpendicular ao seu eixo, e que
apresenta uma superfície áspera e cristalina na sua face. Este tipo
de falha é também chamada de ‘‘cisalhamento por torção’’. Se a
fratura está em um ângulo de 45 graus em relação à linha central, o
dano é chamado de falha por "tensão de torção".

Figura 3.26
A figura 3.27 mostra engrenagem coroa danificada por carga de
choque. Normalmente o primeiro dente rompe próximo ao talão, o
segundo dente rompe completamente e o terceiro dente rompe
próximo a ponta. A figura mostra como dois dentes foram
desfigurados pelo pinhão devido ao atrito deste com a área onde o
dente rompeu.
Figura 3.28

Figura 3.29
Figura 3.27
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Lascamento ou Descamação
(Spalling) (Fadiga de Superfície)
Quando a superfície metálica de um componente quebra em lascas
ou fragmentos, como resultado da fadiga, a condição é chamada
"lascamento ou descamação". Descamação é um tipo de fadiga de
superfície e é evidente nos estágios avançados da erosão, que é o
princípio da fadiga de superfície. Em munhões de juntas universais,
a descamação geralmente afeta munhões opostos entre si. A
descamação também danifica dentes de engrenagens de
transmissões. Começando em pequenas áreas como erosão, a
descamação pode progredir rapidamente.
Algumas causas da descamação são: a tensão prolongada a partir
de aplicações de carga excessiva; os componentes operam sem
lubrificante ou com um lubrificante que não atende a especificação
correta. A descamação também pode ocorrer quando os
componentes são operados além da quilometragem máxima de vida.
Figura 3.30 e Figura 3.31.

Figura 3.31

Patinação
Patinação, também chamada de "diferenciação excessiva",
normalmente ocorre quando um eixo em tandem perde tração, e o
diferencial entre eixos (IAD) está na posição destravada.
Durante patinação, os satélites giram em uma alta velocidade, o que
faz com que não sejam suficientemente lubrificados. O calor criado
pelo atrito entre os satélites e as pernas da cruzeta pode danificar o
eixo
Outras causas de patinação, ou diferenciação excessiva, são os
pneus descasados e reduções do eixo em tandem também
descasadas.

Concentradores de Tensão
Figura 3.30
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Uma concentração de tensão é uma condição causada por fadiga
que deforma o metal na superfície de um componente. Por exemplo,
a soldagem em um eixo gera calor intenso que altera as
características do metal ao redor da solda, e após uma soldagem
incorreta a fadiga poderá ocorrer. Na Figura 3.32, você pode ver que
a fadiga criou uma concentração de tensão, o que fez com que o
eixo falhasse.
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Figura 3.34
Figura 3.32

Fadiga de Superfície (Contato)
Fadiga de Superfície (Contato) é uma ampla classificação para um
número de diferentes tipos de danos que podem ocorrer na
superfície de carga de um componente. Tipos de fadiga de
superfície incluem erosão, descamação, trinca de flanco,
escoriações, pé de corvo, riscos de atrito, estampagem química,
amassamento por partículas, corrosão por atrito e sulcamento.

Quando a carga, da fadiga de superfície (contato), é grande a falha
pode ocorrer em apenas alguns ciclos de carga, como mostrado
pela linha de vida na Figura 3.35. À medida que a carga torna-se
menor, o número de ciclos necessário para o componente falhar
aumenta. No entanto, ciclos de carga ainda menores,
eventualmente, irão resultar em uma falha de fadiga de superfície.
As características de fadiga de rolamentos sujeitos a cargas de
superfície também seguem a linha de vida.

Fadiga de superfície é geralmente causada por uma sobrecarga
cíclica em rolamentos ou dentes de engrenagens, e lubrificante
contaminado pode acelerar a fadiga de superfície. Figura 3.33 e
Figura 3.34.

Figura 3.35

Figura
Figura 3.33
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Torque

Marcas de Constatação (Evidencia)

Torque é uma força de rotação ou torção que pode ou não produzir
o movimento. Por exemplo, a potência do motor aplica torque ao
sistema de cardam; o sistema de cardam envia o torque para os
eixos de tração; o veículo se move.

Marcas de Constatação são provas de fadiga (marcas de praia,
marcas de ranhura, por exemplo), usinagem abusiva, marcas de
queima, corrosão, danos por desgaste, etc.

A diferença entre torque e potência: torque pode ou não produzir um
movimento. No entanto, o movimento é sempre necessário para
produzir potência. O Torque é geralmente medido em lib.-ft.

Fadiga por Torção (Fratura por Fadiga)
Ao contrário da fadiga por flexão, a fadiga torcional faz com que a
torção excessiva, enfraqueça os componentes. Normalmente, você
verá marcas de praia e marcas de ranhuras no ponto de origem da
fratura. No entanto, se a fadiga de torção ocorre em um eixo
estriado, você verá que a fratura começa na base de cada estria. A
Figura 3.36 mostra um semieixo danificado por fadiga torcional.
Como as estrias continuaram a enfraquecer, o metal formou um
padrão radial em forma de estrela, eventualmente, quebrando o eixo
no centro.

Figura 3.36

Vibração Torcional
Vibração torcional é uma ação de torção e distorção (alivio) em um
eixo e que é causada pela aplicação de potência do motor (torque)
ou faseamento incorreto do cardam ou ângulos de trabalho
incorretos. Vibração torcione pode causar danos por desgaste
prematuro de todos os componentes do trem de força.
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Visão Geral de Análise de Peças

Use óculos de proteção ocular para evitar lesões
graves nos olhos, quando você inspecionar
componentes de veículos pesados.
Esta seção fornece um processo de análise dos componentes para
ajudar a você a determinar por que os componentes do eixo de
tração falharam durante a operação, o que observar quando você
inspecionar os componentes, e como ajudar a prevenir que as falhas
ocorram novamente.
Na maioria das vezes, você pode encontrar as respostas que você
precisa pela inspeção visual do componente que falhou. Às vezes,
no entanto, este processo pode exigir conhecimento ou equipamento
especializado.
Por que um produto falha pode ser difícil de determinar, e uma falha
pode variar na aparência de veículo para veículo. Falhas em modelos
do mesmo fabricante também podem variar, por isso é importante
usar as informações apresentadas aqui como um guia e não como
regra quando você proceder a uma inspeção para análise de falha.

Causas Comuns de Falhas em Componentes de Eixos Trativos.
Causa
O veículo é operado fora dos limites de aplicação
aprovados pela Meritor ou capacidades.
O veículo foi modificado em relação à configuração
original sem aprovação da Meritor.
O condutor opera o veículo incorretamente ou
abusivamente
O condutor manobra a ré para engatar um reboque com
força excessiva.
O veículo patinando a roda atinge pavimento seco.
O condutor erra o deslocamento.
O condutor acelera o motor e rapidamente e libera a
embreagem.
O condutor bloqueia o diferencial entre eixos do tandem
quando as rodas estão patinando.
O condutor embala excessivamente o veículo (esticar o
motor).
O veículo trabalha com pneus descasados, reduções
dos eixos em tandem descasadas ou ambas.

Dano ou Desgaste que pode ocorrer
Fratura por fadiga; Escoriações; Descamação; Carga de choque; Superaquecimento do
lubrificante.
Fratura por fadiga; Escoriações; Descamação; Carga de choque; Superaquecimento do
lubrificante.
Fratura por fadiga; Carga de choque; Patinação; Superaquecimento do lubrificante.
Fratura por fadiga; Carga de choque.
Fratura por fadiga; Carga de choque.
Fratura por fadiga; Carga de choque.
Fratura por fadiga; Carga de choque.
Carga de choque.
Fratura por fadiga; Carga de choque.
Patinação; Escoriações; Superaquecimento do lubrificante.

O componente tem lubrificação insuficiente ou o
lubrificante que esta sendo usado é incorreto.

Fratura por fadiga; Escoriações (pé de Corvo); Erosão; Superaquecimento do
lubrificante.

O lubrificante está contaminado.

Erosão; Estampagem Química; Descamação; Superaquecimento do lubrificante.
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O Veículo é Operado Fora de
Aplicação ou Vocação
Eixos operados sob condições que excedem a sua capacidade de
projeto podem desgastar-se prematuramente. A fadiga, que pode
resultar de ciclos de carga que excedam Peso Bruto Nominal Veículo
(GVWR) ou Peso Bruto Combinado Nominal (GCWR), podem levar o
eixo a falhar.
Figura 4.1.

Figura 4.2

Fadiga no Eixo

Figura 4.1

Três tipos de fadiga são comuns aos componentes do eixo: Fadiga
de Superfície (contato), o que afeta rolamentos e dentes de
engrenagens; fadiga torcional, o que afeta os eixos; e fadiga a
flexão, que afeta os dentes da engrenagem e eixos.
O tipo de dano que ocorre aos componentes depende do tipo de
fadiga gerada. Rolamentos e dentes de engrenagens são
danificados por fadiga de superfície (contato) e é diferente dos
danos causados ao semieixos pela fadiga de flexão.

Capacidade de Carga (GAWR)

Fadiga de Superfície (Contato)

Operar um veículo com um peso que exceda o Peso Bruto Nominal
do Eixo (GAWR) irá danificar os componentes, porque o diferencial
foi selecionado para uma aplicação específica. Por exemplo, se um
veículo é operado sobre uma superfície de estrada não aprovada
para a aplicação, a resistência ao rolamento aumenta, e mais torque
é necessário para mover o veículo. Ao longo de um período de
tempo, a sobrecarga de torque ocorre e os componentes sofrem
danos. Figura 4.2.
A sobrecarga operacional é uma das principais causas de danos em
carcaça de eixo, que ocorre quando o veículo estiver carregado
acima do seu GAWR. Quando o Peso Bruto do Eixo (GAW) aumenta,
a vida da carcaça do eixo diminui.

Quando a carga, da fadiga de superfície (de contato), é grande a
falha pode ocorrer em apenas alguns ciclos de carga, como
mostrado pela linha de vida na Figura 4.3. À medida que a carga
torna-se menor, o número de ciclos necessários para destruir as
peças aumenta.
No entanto, ciclos de carga pequenos poderão eventualmente
resultar em uma falha de fadiga de superfície. As características de
fadiga de rolamentos sujeitos a cargas de superfície também
seguem a linha de vida. Figura 4.3.
A figura 4.4 mostra o que acontece quando os componentes estão
sob flexão ou fadiga torcional. Quando a carga é grande, a falha
pode ocorrer dentro de alguns ciclos de carga. Quando a carga
torna-se menor, o componente pode suportar ciclos de carga sem
danos.
As engrenagens são submetidas a ambas, cargas de flexão e cargas
de superfície. Fadiga de superfície afeta engrenagens levemente
carregadas. Quando a carga aumenta, o dano é causado por fadiga
flexão.
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Figura 4.3

Figura 4.5

Fadiga por Flexão (Fratura por Fadiga)
Flexão é um tipo de fratura por fadiga que ocorre quando um eixo é
submetido a ambas as fadigas de torção e de flexão, ao mesmo
tempo.

Figura 4.4

Fadiga Torcional (Fratura por Fadiga)
Ao contrário da fadiga por flexão, a fadiga torcional faz com que a
torção excessiva, enfraqueça os componentes. Normalmente, você
verá marcas de praia e marcas de ranhuras no ponto de origem da
fratura. No entanto, se a fadiga de torção ocorre em um eixo estriado, você verá que a fratura começa na base de cada estria. A
Figura 4.5 mostra um semieixo danificado por fadiga torcional.
Como as estrias continuaram a enfraquecer, o metal formou um
padrão radial em forma de estrela, eventualmente, quebrando o eixo
no centro.

As marcas de praia se formam e geralmente apontam para a origem
da fratura, e representam ciclos de fratura de fadiga que ocorreram
antes do componente falhar completamente. A Figura 4.6 mostra
marcas de praia em um eixo, que indicam que o mesmo fraturou
como resultado de fadiga por flexão.
A fadiga por flexão também causa mudança de posição de
engrenagens o que afeta os padrões de contato dos dentes. A
Figura 4.7 mostra carregamento concentrado na extremidade do
dente ao invés de ao longo de toda a superfície. Figura 4.8 mostra
dois padrões de contato nos dentes da engrenagem coroa, porque a
fadiga por flexão causou a mudança de posição da engrenagem.
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Figura 4.6
Figura 4.8
Figura 4.9 mostra o que acontece quando os componentes estão
sob fadiga por flexão. Quando a carga é grande, a falha pode
ocorrer dentro de alguns ciclos de carga. À medida que a carga
torna-se menor, o numero de ciclos necessários para danificar o
componente aumenta. Quando a carga se torna ainda menor, o
componente pode suportar ciclos de carga sem danos.

Figura 4.9
Figura 4.7
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Patinação
Patinação, (também chamado de "diferenciação excessiva"),
normalmente ocorre quando um eixo em tandem perde tração, e o
diferencial entre eixos (IAD) está na posição desbloqueado.
Se o condutor tentar bloquear o diferencial entre eixos IAD, quando
as rodas estão patinando, danos graves ao anel de travamento, ao
estriado do planetário posterior e outros componentes do diferencial
irão ocorrer.
Durante patinação, os satélites giram a uma velocidade 2 vezes
maior que o eixo cardam, o que faz com que os satélites não
recebam lubrificação suficiente. O calor criado pelo atrito entre os
satélites e as pernas da cruzeta pode danificar o eixo. Figura 4.10 e
Figura 4.11.
O diferencial entre eixos (IAD) é mais suscetível a danos por
patinação que o diferencial principal, o qual opera em velocidades
mais baixas e submerso em óleo.

Outras causas de patinação incluem perda de tração ao fazer a
manobra à ré para engatar um reboque, na maioria das vezes em
pavimento molhado e escorregadio, ou em superfícies não
pavimentadas; partindo sobre uma superfície escorregadia;
operando em uma superfície escorregadia, especialmente em
aclives; e pneus descasados em eixos tandem.

Exemplos de Danos Típicos por
Patinação
Falha da Cruzeta e Satélites
Figura 4.12, Figura 4.13, Figura 4.14, Figura 4.15 e Figura 4.16
mostram como patinação causou a falha da cruzeta e satélites. O
dano progride de um desgaste normal para desgaste prematuro
moderado e então para desgaste pesado e finalmente a falha da
cruzeta.

Figura 4.10

Figura 4.12

Figura 4.11
Em eixos sem bomba de óleo, é a força centrífuga que desloca o
óleo entre a cruzeta e os satélites e este retira o calor criado pelo
atrito entre estes componentes. Às vezes os satélites se tornam tão
quentes, que acontece uma solda entre as superfícies de contato do
conjunto cruzeta/satélites.
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Figura 4.13

Figura 4.15

Figura 4.16

Assento da Engrenagem Helicoidal
A fricção da patinação pode causar escoriações no assento da
engrenagem helicoidal e planetário traseiro. Figura 4.17. Se a
patinação danificar o planetário traseiro, faça esta inspeção.
Figura 4.14
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Figura 4.17

Planetário Traseiro do Diferencial Entre Eixos
IAD
A figura 4.18 mostra um planetário traseiro do diferencial entre
eixos que foi danificado por patinação. Se o rolamento do planetário
traseiro falhar, você encontrará sinais de superaquecimento na parte
externa do diferencial.
A patinação também causou a soldagem do planetário traseiro ao
eixo de entrada, e o rolamento esta riscado por atrito. Esse dano
resultou de uma patinação das rodas do eixo posterior enquanto o
eixo anterior permanecia parado, o que impediu que as engrenagens
lubrificassem o planetário traseiro. Procure por danos localizados
causados pelo calor e lubrificante queimado. Figura 4.19.

Figura 4.19

Cominação de Tamanho de Pneus
Dimensões de pneus incompatíveis podem causar fatiamento. A
Meritor recomenda combinar pneus com diâmetros iguais com
tolerância de 3,175 mm no raio ou com tolerância de 19,05 mm na
circunferência de rolamento. Além disso, a circunferência dos pneus
dos dois eixos de tração devem ser combinadas uns com os outros,
tanto quanto possível. Figura 4.20.

Figura 4.20
Figura 4.18
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Combinação de Reduções nos Eixos
Tandem
Para funcionar corretamente o eixo anterior e o eixo posterior devem
operar com reduções iguais com tolerância de um por cento. A não
combinação da redução do par de eixos tandem pode levar os
diferenciais ao sobreaquecimento, ao desgaste do par coroa e
pinhão, a soltar fragmentos de metal que são coletados no bujão
magnético de drenagem, aditivos do lubrificante exaurirem-se e o
eixo ao desgaste prematuramente. Reduções não combinadas em
eixos tandem podem causar desgaste excessivo de componentes do
diferencial.

Vibração Torcional
Vibração torcional é uma ação de torção e distorção (alivio) em um
eixo e que é causada por aplicações intermitentes de potência do
motor ou torque. Contudo, uma vibração torcional grave pode causar
danos de desgaste prematuro nos componentes do trem de força, e
ângulos de cardam incorretos ou cardans fora-de-fase podem
aumentar esta vibração torcional em um trem de força.

Carga de Choque

Figura 4.21

Carga de choque é uma força súbita e poderosa aplicada contra um
componente. A carga de choque pode destruir ou danificar um
componente imediatamente. Muitas vezes, no entanto, um
componente é danificado por carga de choque e continuará a
funcionar, mas vai desgastar-se prematuramente ou falhar logo
após a carga choque ter ocorrido. A carga de choque causa a
quebra do componente e separação dos edaços um do outro.
Observe uma superfície áspera e cristalina nas faces dos pedaços
separados. A Figura 4.21 mostra um semieixo danificado pela carga
de choque.

Figura 4.22 mostra um pinhão danificado por carga de choque. A
fratura tem uma aparência áspera e cristalina e está rompido em um
ângulo de 45 graus.

Carga de choque causa quebra de componentes e separação um do
outro. Procure uma superfície áspera e cristalina nos componentes
separados. Carga de choque torcional resulta quando um
movimento de torção é rapidamente aplicado; por exemplo, quando
uma quantidade excessiva de torque é aplicada a um semieixo.

A figura 4.24 e figura 4.25 mostram um semieixo danificado por
carga de choque que fraturou perpendicularmente ao seu eixo, o
que criou uma superfície áspera e cristalina. Este tipo de falha é
também chamada de"cisalhamento por torção". Se a fratura está
em um ângulo de 45 graus em relação à linha central, o dano é
chamado de falha por "Tensão de torção".

A figura 4.23 mostra um conjunto de engrenagens hipoidais
danificado por carga de choque. Tipicamente, o primeiro dente
rompe no talão, o segundo dente rompe completamente, e o terceiro
dente rompe na ponta. A figura mostra como dois dos dentes foram
danificados pelo pinhão devido ao atrito contra a região onde os
dentes romperam.

Figura 4.22
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Figura 4.25
Figura 4.23

Modificações Não Aprovadas no
Veículo ou Trem de Força.
Modificações não aprovadas na configuração original de um veículo
- por exemplo, potência, torque, vocação, suspensão, relações da
transmissão, redução do eixo, retardadores e tamanho do pneu podem resultar em desgaste prematuro e danos aos componentes,
bem como condições de operação inseguras.

O Veiculo Não é Mantido de Acordo
com as Recomendações de
Manutenção Meritor
Se o veículo não for corretamente mantido de acordo com
recomendações Meritor de intervalos de manutenção e
especificações de lubrificantes o resultado será desgaste prematuro
e danos aos componentes. Por exemplo, o lubrificante não é o
especificado pela Meritor, o lubrificante esta contaminado, ou não
há lubrificante suficiente no sistema.

O Lubrificante é Incorreto

Figura 4.24

Um lubrificante que não atenda as especificações Meritor causará
desgaste prematuro nos componentes. Eixos Meritor requerem
lubrificantes que atendam a especificação GL5 com aditivos de
extrema pressão (EP), os quais protegem componentes sob alta
carga de fadiga de superfície, riscos por atrito, escoriações e
soldagem de partes móveis.
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Utilizando-se um lubrificante sem aditivos EP os dentes da coroa
terão um desgaste profundo gerando um canto vivo nos dentes. Se
detectado precocemente você verá um padrão pé de corvo formado
sobre os dentes da coroa.
Além disso, aditivos EP irão esgotar-se quando um diferencial
superaquece. Por exemplo, o aditivo EP no lubrificante do eixo de
tração começa a esgotar-se quando a temperatura do diferencial
fica constantemente acima 121°C. Quanto mais elevada for a
temperatura, mais rápido o aditivo se esgota. Pé de corvo, é
resultado de superaquecimento do lubrificante, faz com que linhas e
sulcos apareçam longitudinalmente nos dentes de engrenagens.
A figura 4.28, figura 4.29, figura 4.30 e figura 4.31 mostram
componentes de eixos danificados por lubrificantes queimados e
dentes fundidos.

Figura 4.27

Figura 4.26
4.26

Figura 4.28
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Figura 4.31

Lubrificante Contaminado
Figura 4.29

Figura 4.30

Lubrificante contaminado com água, sujeira ou partículas de
desgaste irá danificar as superfícies de contato dos componentes,
especialmente superfícies de rolamentos. Figura 4.32 e figura 4.33.
Outras áreas de preocupação são os vedadores e respiros.

Figura 4.32
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Figura 4.35
Figura 4.33

Nível de Lubrificante Baixo
Se um veículo não tem lubrificante suficiente, o dano pode ocorrer
rapidamente. A fricção das peças gera calor e faz com que as
temperaturas aumentem consideravelmente. Se um veículo for
operado sem nenhum lubrificante no sistema, você vai encontrar os
dentes da engrenagem danificados, bem como uma cor azulada nos
componentes, resultante das altas temperaturas operacionais devido
ao atrito. Figura 4.34.
Níveis baixos de lubrificante pode ser o resultado de vazamento nos
vedadores, que podem ser causados pelo entupimento do respiro do
eixo. Figura 4.35.

Partículas Metálicas nos Bujões
Magnéticos de Nível / Drenagem
Durante os procedimentos de manutenção é normal encontrar-se
partículas finas de metal que aderiram ao bujão magnético de
enchimento / drenagem. Estas partículas são geradas sob condições
normais de funcionamento, e os ímãs atraem as partículas para
evitar que elas passem através das engrenagens ou rolamentos.
No entanto, as partículas de metal maiores que aderiram aos bujões
de enchimento / drenagem, tais como dentes de engrenagens,
fragmentos de rolamentos, fragmentos de arruela, não são uma
condição normal.
É importante ser capaz de identificar as diferenças entre as
partículas metálicas finas e de grande tamanho para determinar o
que ocorreu e quais as reparações podem ser necessários para
evitar danos nos componentes.

Remoção e Inspeção dos Bujões de
Nível / Drenagem.
Retire o bujão magnético de enchimento / drenagem. Inspecionar as
partículas de metal que aderiram ao bujão. Use a Guia de Análise
nesta publicação para determinar se as partículas de metal que você
encontra são muito finas (uma condição normal) ou maiores (uma
condição que não é normal).

Guias de Análise
Partículas de Metal Finas

Figura 4.34
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As partículas finas de metal presas ao bujão magnético na figura
4.36 são normais. Os componentes internos podem lançar
partículas de desgaste de metal finos em uma taxa constante,
especialmente durante o período de amaciamento. Além dos bujões
magnéticos, eixos Meritor também estão equipados com quatro a
seis imãs para capturar detritos gerados durante intervalos de
manutenção estendidos utilizados hoje em dia

4 Eixo Trativo

Figura 4.36

Figura 4.38

Fragmentos Arruela de Encosto

Fragmentos de Rolamento e de Dentes de
Engrenagem

Figura 4.37 mostra fragmentos da arruela de encosto do planetário
do diferencial principal. A perda de um fragmento da arruela de
encosto não é prejudicial para o funcionamento do eixo e não requer
a desmontagem, inspeção e substituição da arruela.
Se você está preocupado com fragmentos adicionais ou danos aos
componentes, realizar uma análise da amostra de óleo. Se o teor de
ferro da amostra está acima de 1000 partes por milhão (ppm),
inspecionar e reparar diferencial, se necessário.

Figura 4.39 e Figura 4.40 mostra fragmentos de rolamento e de
dentes de engrenagem. Ambos indicam um problema significativo
que pode resultar em danos aos componentes. Remover
imediatamente o diferencial, inspecioná-lo, e fazer reparos
necessários.

Figura 4.39
Figura 4.37
4.37

Fragmentos de Metal
Figura 4.38 mostra fragmentos de metal que são remanescentes do
processo de usinagem de carcaça. Os fragmentos de metal aderem
aos magnetos e não são prejudiciais para o funcionamento do eixo.
Não é necessário realizar mais inspeções ou retirar o diferencial
para limpeza.

Figura 4.40
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Verificação da Condição do Óleo

Cobre (Exemplo não Mostrado)

A maioria dos óleos para eixo ou são de cor marrom dourado ou
vermelho escuro. Se o óleo parece "castanho leitoso" ou tem uma
cor "cobre", o óleo esta contaminado.
As amostras na Figura 4.41 mostram como o lubrificante pode
aparecer durante a inspeção. Consulte Condições do óleo, para
obter orientações.

A cor de cobre indica que a arruela de encosto da engrenagem
helicoidal motora pode ter se desintegrado. Tenha cuidado quando
você avaliar o óleo, com uma cor de cobre que pode ser confundida
com a cor normal de alguns óleos. Faça uma análise do lubrificante
para determinar a quantidade de cobre no lubrificante antes de
realizar uma inspeção física.
• Se o nível do cobre estiver acima de 600 ppm: Retire o conjunto
do eixo de entrada e inspecione a arruela de encosto da
engrenagem helicoidal.
• Se o nível de cobre é de 600 ppm ou abaixo: Você pode
continuar a usar o óleo.

Figura 4.41

Condições do Óleo.
Amostra 1: Vermelho
Amostra 2: Marrom Dourado
Ambas as amostras vermelha ou castanho douradas mostram a
aparência típica de novos óleos GL5 EP que atendem a
especificação SAE J2360. Eles geralmente são marrom dourado,
mas também pode ser de cor vermelha. Figura 4,41.

Exemplo 3: Preto
Esta amostra preta é óleo usado com o tempo e quilometragem
significativa. A cor mudar do vermelho ou castanho dourado para
preto é o resultado de um processo químico normal quando ocorre
degradação do pacote de aditivos do óleo. A cor preta não indica
necessariamente que a vida útil do óleo foi esgotada. Realizar uma
análise de lubrificação para verificar se o óleo ainda pode ser usado
no diferencial. Figura 4,41.

Exemplo 4: Castanho leitoso
Este exemplo castanho "leitoso" indica que o óleo esta contaminado
com umidade significativa acima do permissível pela especificação
de > 0,3%. Substituir o óleo imediatamente. Também tentar
determinar como a umidade entrou no conjunto e considerar a
extensão dos respiros em aplicações onde isso ocorre. Figura 4,41.

Manual Meritor TP-0445 (Revisado 06-13)

Tabela B: Analise de Óleo Usado (ppm = partes por
milhão)
Ferro (Fe)
Se o nível for 1000-1500 ppm, refaça a
amostragem do óleo. Se refazendo a
amostragem indicar que o nível de ferro
está acima de 1000 ppm, drenar e
substituir o óleo.
Se o nível estiver acima de 1500 ppm,
drenar e substituir o óleo.
Silício (Si)
Se o nível for maior que 100 ppm, drene e
substitua o óleo.
Agua (H2O)
Se o nível é maior que 0,3%, drene e
substitua o óleo
Se o nível for inferior a 900 ppm, é
possível que o óleo não seja óleo de
engrenagem GL-5. Contate o fabricante do
lubrificante ou Engenharia de Materiais
Fosforo (P)
Meritor para determinar o nível de fósforo
esperado de uma nova amostra de óleo.
Somente óleos para engrenagens tipo GL5 são aprovados para uso em diferenciais
Meritor.
Tolueno Insolúvel Se o nível é maior que 0.100 wt% drene e
substitua o óleo.

Componentes com Superaquecimento
Durante a Operação
Porque pode ocorrer Superaquecimento
• Lubrificante é adicionado acima da linha de nível do conjunto
(excesso) durante os procedimentos de manutenção.
• A potência do motor ou nível de torque do motor foram
aumentados em relação à especificação original do veículo.
• Há restrição no fluxo de ar pelo conjunto do eixo, o que diminui
a ventilação através do sistema.

4 Eixo Trativo

• O veículo esta operando com ângulos de cardam incorretos ou
pneus de diâmetros diferentes.
• O veículo esta operando com um nível de lubrificante baixo ou
com lubrificante incorreto.

Processo de Análise de Peças
Esta seção fornece um processo de análise de peças para ajuda-lo a
determinar por que os componentes de eixo trativo falharam durante
a operação, o que observar quando você inspecionar as peças, e
como ajudar a evitar que a falha ocorra novamente. Falhas que
causaram o dano primário estão identificadas pelo ‘‘O
O Que
Observar’’.
Observar

Anel de Ajuste do Rolamento
Causa da Falha
Fadiga de raiz danificou o pinhão

O Que Observar
Dano Primário: Fadiga de Raiz fez com que dentes do pinhão
quebrassem e encavalassem nos dentes da coroa. Figura 4.42.
O anel de ajuste do lado do flange da caixa dos satélites foi
empurrado para fora na área da capa do mancal e dobrou o contra
pino de travamento do anel de ajuste do rolamento. Figura 4.43.

Figura 4.43

Prevenção
Operar o veículo dentro da aplicação aprovada e dos limites de peso

Figura 4.42
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Anel de Ajuste dos Rolamentos
Causa da Falha
Carga de choque danificou a engrenagem coroa

O Que Observar
Dano Primário: uma carga de choque fraturou três dentes
adjacentes, levando-os a penetrar entre os dentes das engrenagens.
Figura 4.44.
O anel de ajuste foi empurrado para fora da capa do mancal da
caixa do diferencial e dobrou a cupilha em 90 graus. Figura 4.45.
Você pode ver marcas no anel de ajuste onde o mesmo ficou preso
entre a capa do mancal do rolamento da caixa dos satélites e a
caixa do diferencial. Figura 4.46.

Prevenção
Operar o veículo dentro de seus limites de aplicação e peso
aprovados. Ensinar os motoristas a operar corretamente o veículo.

Figure 4.46

Pinhão Trativo
Causa da Falha
Lubrificante utilizado não atende às especificações da Meritor. Como
resultado, houve contato metal-metal das engrenagens do pinhão e
coroa.

O Que Observar
Figura 4.44

Dano Primário: Topo dos dentes da coroa estão desgastados como
fio de faca, e as superfícies endurecidas dos dentes não engrenam
com o pinhão. Muito provavelmente, o lubrificante utilizado não
atende especificação GL-5 ou altas temperaturas durante a
operação degradou aditivos extrema pressão (EP). Figura 4.47 e
Figura 4.48.
Há Indicações de que a quantidade de lubrificante esta correta
porém o lubrificante é incorreto: o conjunto de engrenagens esta
bastante limpo, com pouca evidência de calor, você não vê qualquer
lubrificante queimado, e o lubrificante contém partículas de metal.

Prevenção
Seguir as práticas recomendadas de manutenção e procedimentos
de serviço da Meritor.

Figura 4.45

Manual Meritor TP-0445 (Revisado 06-13)

4 Eixo Trativo
Prevenção
Operar o veículo dentro de seus limites de aplicação e peso
aprovados. Ensinar os motoristas a operar corretamente o veículo.

Figura 4.47

Figura 4.49

Figura 4.48

Pinhão Trativo
Causa da Falha
Fadiga de raiz danificou a engrenagem pinhão

O Que Observar
Dano Primário: O pinhão teve alguns dentes fraturados e
quebrados, e você vê marcas profundas de praia a partir de raiz dos
dentes. Os dentes do pinhão foram sobrecarregados
moderadamente ao longo de um período de tempo, até que uma
carga final causou-lhes a quebra final do corpo do pinhão. Figura
4.49 e Figura 4.50.

Figura 4.50

Dentes da coroa estão danificados. Figura 4.49.
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Anel de Travamento do Bloqueio do
Diferencial Principal Controlado pelo
Operador
Causa da Falha
O operador bloqueou o DCDL quando as rodas estavam patinando, o
que provoca carga de choque e danos ao anel de travamento e as
estrias de acoplamento com o semieixo.

O Que Observar
Dano Primário:
Primário Estrias do semieixo estão torcidas e distorcidas.
Figura 4.51.
O anel de travamento do DCDL está quebrado. Figura 4.52.

Prevenção
Ensinar aos motoristas a operar corretamente o veículo.
Figura 4.52

Anel de Travamento do Bloqueio do
Diferencial Principal Controlado pelo
Operador
Causa da Falha
O operador bloqueou o DCDL quando as rodas estão patinando, o
qual causou carga de choque.

O Que Observar
Dano Primário: O anel de travamento do DCDL esta quebrado em
vários pedaços. Figura 4.53.
A perna do garfo de mudança está quebrada, e uma superfície
áspera, cristalina é formada na fratura. Figura 4.54.

Prevenção
Ensinar aos motoristas a operar corretamente um veículo.
Figura 4.51
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Rolamento Diferencial Principal-Lado
Flangeado
Causa da Falha
Ocorreu sobrecarga cíclica. Práticas de manutenção recomendadas
não foram seguidas.

O Que Observar
Dano Primário: Você encontra lascamento ou descamação
(spalling) nos rolos dos rolamentos do diferencial principal e no cone
do rolamento no lado externo dos rolos. Figura 4.55.
Você encontra lascamento ou descamação severa nos dentes do
pinhão. Figura 4,56.

Prevenção
Operar o veículo dentro de seus limites de aplicação e peso
aprovados. Seguir as práticas recomendadas de manutenção e
procedimentos de serviço da Meritor.

Figura 4.53

Figura 4.55

Figura 4.54
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Figura 4.56

Figura 4.57

Carcaças dos Eixo
Causa da Falha
Os eixos foram carregados acima dos limites especificados para a
aplicação.

O Que Observar
Dano Primário:
Primário As carcaças de eixo estão fraturadas na posição de
10 horas do pedestal da capa do mancal do diferencial. Figura 4.57.
Fraturas originadas na nervura interior, que se propaga através da
solda do bojo e na tampa da carcaça do eixo. Figura 4,58.

Prevenção
Operar o veículo dentro da aplicação aprovada e dos limites de peso

Figura 4.58

Par Coroa e Pinhão
Causa da Falha
O veículo trabalhou com lubrificante insuficiente, ou com aditivos EP
esgotados.
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O Que Observar
Dano Primário: Você encontra pé-de-corvo, tanto no pinhão quanto
na coroa, o que indica um nível baixo de lubrificante ou lubrificante
com aditivos de extrema pressão (EP) degradados. O lubrificante
está preto e tem um odor queimado. Figura 4.59 e Figura 4.60.
Você encontra um grande acúmulo de lubrificante queimado fora
das superfícies de trabalho.

Prevenção
Seguir as práticas recomendadas de manutenção e procedimentos
de serviço da Meritor.

Figura 4.60

Par Coroa e Pinhão – Diferencial MX120HR
Causa da Falha
Ocorreu sobrecarga cíclica nos lados marcha à frente e marcha à ré
devido á má aplicação / uso indevido do veículo ou o uso excessivo /
uso incorreto da capacidade de operação em 4x4 ou 6x6.

O Que Observar
Figura 4.59

Dano Primário: Dentes da engrenagem pinhão e da coroa estão
trincados ou quebrados na raiz com danos originando no lado de
marcha á ré da engrenagem. Danos secundários, tais como dentes
da engrenagem quebrados soltos estão presentes. Figura 4,61.
Além disso, a prova de carga pesada no lado da marcha á ré da
peça, pode ser visto nas seguintes condições.
O parafuso de encosto, se equipado, estará excessivamente
desgastado, trincado ou quebrado. Figura 4.62. A face posterior da
engrenagem coroa mostra desgaste excessivo devido contato do
parafuso de encosto. Figura 4.63. Fretting é encontrado entre os
furos dos parafusos de fixação das meias caixas dos satélites.
Figura 4.64.
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4 Eixo Trativo
Prevenção
Operar o veículo dentro da aplicação aprovada e dos limites de peso
de acordo com a publicação técnica TP-9441, Guia de Aplicação de
Eixos Meritor. Além disso, consultar o Boletim Técnico Meritor TP0938, Guia de Operação para Serviços Severos para Eixo Dianteiro
Trativo Direcional de Serviço Medio.

Figura 4.64

Rolamento Piloto do Pinhão –
Diferencial MX-120
Causa da Falha
Figura 4.61

Ocorreu sobrecarga cíclica marcha a frente ou marcha a ré devido a
má aplicação / uso indevido do veículo ou o uso excessivo /
incorreto da capacidade de operação em 4x4 ou 6x6.

O Que Observar
Dano Primário: O rolamento piloto esta danificado ou quebrado em
pedaços. Os rolos do rolamento estão deformados ou desalojados
da pista. Figura 4.65. Um exame mais detalhado revela escamação
presente nas superfícies de rolamento. A caixa dos satélites também
mostra dano secundário devido contato com peças soltas. Figura
4.66.
Além disso, a evidencia de carga pesada no lado da marcha á ré da
peça, pode ser visto nas seguintes condições.

Figura 4.62

O parafuso de encosto, se equipado, estará excessivamente
desgastado, trincado ou quebrado. Figura 4.67. A face posterior da
engrenagem coroa mostra desgaste excessivo devido contato do
parafuso de encosto. Figura 4.68. Corrosão por atrito é encontrado
entre os furos dos parafusos de fixação das meias caixas dos
satélites. Figura 4.69.. Dano secundário na engrenagem, como
dentes quebrados estão presentes devido a pedaços soltos que
entram entre as engrenagens. Figura 4.70.

Prevenção
Operar o veículo dentro da aplicação aprovada e dos limites de peso
de acordo com a Publicação Técnica TP-9441, Guia de Aplicação de
Eixos Meritor. Além disso, consultar o Boletim Técnico Meritor TP0938, Guia de Operação para Serviços Severos para Eixo Dianteiro
Trativo Direcional de Serviço Medio.
Figura 4.63
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Figura 4.65

Figura 4.68

Figura 4.66

Figura 4.69

Figura 4.67

Figura 4.70
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Rolamento Interno do Pinhão
Causa da Falha
O veículo foi operado com lubrificante insuficiente ou com aditivos
EP esgotados.

O Que Observar
Dano Primário: A pista (cone) do rolamento interno do pinhão e
rolos estão destruídos. O lubrificante insuficiente ou um nível baixo
de lubrificante permitiu o atrito e acúmulo de calor, que esgotou
aditivos EP. Figura 4.71 e Figura 4.72.
O lubrificante encontrado na engrenagem coroa esta preto com um
odor de queimado. Figura 4.71 e Figura 4.72.
Você encontra pé-de-corvo em ambas engrenagens hipóides
(pinhão e coroa), e o pinhão esta severamente deformado. Figura
4.71 e Figura 4.72.

Prevenção
Seguir as práticas recomendadas de manutenção e procedimentos
de serviço da Meritor.
Figura 4.72

Rolamento Interno do Pinhão
Causa da Falha
O veículo foi operado com lubrificante insuficiente

O Que Observar
Dano Primário: A capa e o cone do rolamento interno do pinhão
estão soldados por atrito. Você encontra pé-de-corvo severo no
conjunto coroa e pinhão. Figura 4,73.
O lubrificante nas superfícies de todos os componentes internos esta
negro com um odor queimado.
A haste do pinhão entrou em contato com a tampa do pinhão
criando um furo nesta. Figura 4.74.

Prevenção
Seguir as práticas recomendadas de manutenção e procedimentos
de serviço da Meritor.
Figure 4.71
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Diferencial Entre Eixos (IAD)
Causa da Falha
Patinação danificou o IAD.

O Que Observar
Dano Primário: Na Figura 4.75, você encontra escoriações na
primeira cruzeta do IAD. Na segunda, você encontra dano por
patinação excessiva possivelmente causada por pneus de diâmetros
diferentes ou reduções diferentes.
Dano Primário: Na figura 4.76, a terceira cruzeta do IAD mostra
uma perna da cruzeta curvada, e uma engrenagem satélite soldada
a outra perna da cruzeta. A quarta cruzeta do IAD mostra pernas
quebradas próximo ao corpo da cruzeta.

Prevenção
Ensinar aos motoristas a operar corretamente o veículo. Verificar se
os pneus estão com diâmetros diferentes ou se as reduções são
diferentes

Figura 4.73

Figura 4.74

Figura 4.75
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Figura 4.76

Diferencial Entre Eixos (IAD)

Figura 4.77

Causa da Falha
Patinação danificou o IAD.

O Que Observar
Dano Primário: Os satélites estão excessivamente soltos nas
pernas da cruzeta. Estes satélites causaram o desgaste na caixa do
IAD. Figura 4.77.
Fadiga fraturou as arruelas dos satélites. Figura 4.78. Partículas
abrasivas devido à patinação levou uma arruela dos satélites a se
tornar muito fina.
A lubrificante esta contaminado com metal ou com outras partículas
abrasivas.
A fadiga fez as arruelas de encosto falharem. Figura 4.79.

Prevenção
Ensinar aos motoristas a operar corretamente o veículo. Verificar se
os pneus estão com diâmetros diferentes ou se as reduções são
diferentes
Figura 4.78
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Figura 4.80
Figura 4.79

Diferencial Entre Eixos (IAD)
Causa da Falha
Patinação e, possivelmente carga de choque, danificaram o IAD.

O Que Observar
Dano Primário: Você encontra escoriações nas pernas de cruzeta.
Figura 4.80.
Um satélite está faltando no conjunto do IAD. A parte interna das
paredes do IAD apresentam arrancamento de material e roçamento.
Não há separação das caixas. Figura 4.81.

Prevenção
Ensinar aos motoristas a operar corretamente o veículo. Verificar se
os pneus estão com diâmetros diferentes ou se as reduções são
diferentes.
Figura 4.81
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Diferencial Entre Eixos (IAD)
Causa da Falha
Patinação danificou a cruzeta do IAD

O Que Observar
Dano Primário: Você encontra arranhamentos graves nas pernas de
cruzeta, bem como o desgaste excessivo em três pernas sem
travamento do satélite. Desgaste severo danificou uma das pernas
de cruzeta. Figura 4.82.
Dano Primário: Você encontra escoriação, lascamentos e desgaste
excessivo nos satélites. O satélite gira, mas não sai para fora de sua
perna na cruzeta. Figura 4.83.

Prevenção
Ensinar aos motoristas a operar corretamente o veículo. Verificar se
os pneus estão com diâmetros diferentes ou se as reduções entre
eixos são diferentes

Figura 4.83

Diferencial Entre Eixos (IAD)
Causa da Falha
Patinação danificou a cruzeta do IAD

O Que Observar
Dano Primário: Você encontra escoriações severas nas pernas da
cruzeta. Duas pernas de cruzeta soldaram dentro dos satélites e
quebraram do corpo da mesma. Figura 4.84.
As quatro pernas da cruzeta foram cortadas na área do cubo
estriado. As metades da caixa do diferencial entre eixos se
separaram e estão quebradas. Figura 4.84.

Prevenção
Figura 4.82
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Ensinar aos motoristas a operar corretamente o veículo. Verificar se
os pneus estão com diâmetros diferentes ou se as reduções são
diferentes

4 Eixo Trativo

Figura 4.84

Diferencial Principal

Figura 4.85

Causa da Falha
Patinação danificou a cruzeta do diferencial principal.

O Que Observar
Dano Primário: Várias engrenagens travaram nas pernas da cruzeta
do diferencial principal. Figura 4.85.
Dano Primário: Três pernas quebraram do corpo da cruzeta. Duas
engrenagens travaram nas pernas e as levaram a quebrar. Figura
4.85.
Dano Primário:
Primário Uma arruela de encosto esta quebrada e solta no
interior da caixa diferencial principal. Figura 4.85. Três arruelas
mostram desgaste abrasivo excessivo. Figura 4.86.

Prevenção
Ensinar aos motoristas a operar corretamente o veículo. Verificar se
os pneus estão com diâmetros diferentes ou se as reduções entre
eixos são diferentes

Figura 4.86
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Caixa dos Satélites do Diferencial
Principal - Lado Flangeado
Causa da Falha
Lubrificante contaminado, ou ocorrência de sobrecarga cíclica.

O Que Observar
Dano Primário:
Primário Os rolos do rolamento do diferencial principail lado
flange estão com erosão (pitting) e Descamação (spalling) Figura
4.87.
Dano Primário: A gaiola do rolamento e os rolos estão ausentes da
caixa metade com flange do diferencial principal. Figura 4.88.
Dano Primário: O cone interno do rolamento da caixa dos satélites
do diferencial principal metade com flange está com raspagem
(scuffing) e com escoriações (galling). Figura 4.88.

Prevenção
Seguir as práticas recomendadas de manutenção e procedimentos
de serviço da Meritor. Operar o veículo dentro da aplicação aprovada
e dos limites de peso

Figura 4.88

Porca do Pinhão
Causa da Falha
Perda de pré-carga do rolamento do pinhão causou mudança no
padrão de contato das engrenagens.

O Que Observar
Dano Primário: A rosca na extremidade do pinhão trativo mostra
que a porca do pinhão pode ter perdido sua pré-carga especificada
ou não foi corretamente apertada durante os procedimentos de
montagem. Em seguida, ela movimentou-se lentamente para fora, o
que permitiu ao pinhão sair do alinhamento. Figura 4.89.
Dano Primário: O pinhão mostra estriado com desgaste a partir da
soltura do garfo.
Dano Primário: O padrão de contato dos dentes do pinhão indica
que o conjunto estava operando fora de posição.
Você encontra dois padrões diferentes de contato nos dentes do
pinhão.
A pista do rolamento piloto esta no eixo e excessivamente gasta. Os
rolos estão ausentes.
Figura 4.87

Você encontra descamação localizada na parte interna dos rolos de
rolamento e um padrão de contato do pinhão mudado, o que indica
que a conjunto estava operando fora de posição.
Você encontra leve escoriação nas superfícies de contato do
rolamento.
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Prevenção
Seguir as práticas recomendadas de manutenção e procedimentos
de serviço da Meritor para apertar corretamente a porca do pinhão
conforme especificação

Figura 4.90
Figura 4.89

Caixa dos Satélites Diferencial
Principal - Lado Sem Flange
Causa da Falha
O bloqueio do diferencial principal controlado pelo motorista (DCDL)
foi usado incorretamente.

O Que Observar
Dano Primário: As estrias da caixa dos satélites do diferencial
principal estão completamente desgastadas. Figura 4.90 e Figura
4.91.

Prevenção
Ensinar aos motoristas a operar corretamente o veículo.

Figura 4.91
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Faces de Contato das Caixas Satélites
do Diferencial Principal
Causa da Falha
Ocorreu sobrecarga cíclica.

O Que Observar
Dano Primário: Os parafusos de fixação das caixas satélites estão
quebrados por fadiga de flexão, o que foi causado por um
movimento para frente e para traz no cardam relacionado com a
caregamento pesado e aplicações em superfície áspera. Figura
4.92.
Você encontra escoriação entre os furos para os parafusos da
junção das caixas de satélite do diferencial principal. Amassamentos
nas metades da caixa dos satélites do diferencial principal e furos
para os parafusos estão muitas vezes deformados ou amassados
pelo desgaste no diâmetro interno. Ver Figura 4.93.

Prevenção
Operar o veículo dentro da aplicação aprovada.
Figura 4.93

Filtro Tela Sistema Bombeamento de
Óleo
Causa da Falha
O lubrificante foi contaminado, ou o veículo não foi suficientemente
lubrificado.

O Que Observar
Filtro Tela 1 está em condições normais. Figura 4,94.
Filtro Tela 2 esta gravemente contaminado com lubrificante
queimado e ainda algum material de junta de silicone, sujeira e
partículas. Quando o filtro tela foi removido do conjunto do
diferencial, o lubrificante estava preto e com consistência de borra,
o que pode afetar a bomba de óleo. Figura 4,94.
Filtro Tela 3 contem lascas de metal e partículas. Figura 4.95.

Prevenção
Seguir as práticas recomendadas de manutenção e procedimentos
de serviço da Meritor
Figura 4.92
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Também é importante notar que quando você aplica material de
vedação de silicone, o cordão não deve exceder 3 mm, ou você
pode bloquear as passagens de lubrificação e danificar
componentes.

4 Eixo Trativo
Planetário Traseiro do Diferencial
Entre Eixos
Causa da Falha
Vibração torcional danificou o planetário traseiro

O Que Observar
Dano Primário: Você encontra desgaste excessivo dos dentes do
planetário traseiro. Figura 4,96.
Os dentes do satélite do diferencial entre eixos estão
excessivamente desgastados. Figura 4,97.

Prevenção

Inspecione o sistema cardam. Verifique se os ângulos de trabalho e
o faseamento estão corretos. Verifique se a altura de suspensão a ar
está correta.

Figura 4.94

Figura 4.96

Figura 4.95
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Figura 4.97

Figura 4.98

Coroa
Causa da Falha
Ocorreu sobrecarga cíclica, ou o veículo foi
operado sob condições severas.
O Que Observar
Dano Primário: A engrenagem coroa fraturada em vários pedaços,
o que indica condições operacionais severas e sobrecarga do
veículo. Há também evidências de que o retarder sobrecarregou o
lado da marcha a ré dos dentes da coroa durante frenagem em
declive. Figura 4.98.
Você encontra distintos padrões de contato alterados nos dentes no
pinhão.
Todos os dentes da coroa mostram fratura por fadiga que se
originam no lado marcha a ré nas raízes dos dentes. Figura 4.99.

Prevenção
Operar o veículo dentro de seus limites de aplicação e peso
aprovados.
Figura 4.99
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Coroa
Causa da Falha
Ocorreu fadiga de raiz ou sobrecarga cíclica.

O Que Observar
Dano Primário: A engrenagem coroa fraturada em vários pedaços,
o que indica condições operacionais severas e sobrecarga. Há
evidências de que um retarder, utilizado na frenagem em declive,
sobrecarregou o lado de marcha a ré dos dentes da coroa. Isto é
confirmado pelo contato pesado do parafuso de encosto na coroa.
Figura 4.100 e Figura 4.101.

Figura 4.101

Dano Primário: Você encontra descamação pesada nos
componentes dos rolamentos da caixa dos satélites. Figura 4.102.
A flange da metade da caixa dos satélites flangeada esta separada.
Figura 4.103.
Os parafusos de fixação da coroa à caixa dos satélites soltaram.
Esta condição não está relacionada com a falha de engrenagem,
porque a fratura não se originou no furo do parafuso, mas na raiz
dos dentes.
Você encontra contato pesado do parafuso de encosto na parte
traseira da engrenagem coroa.

Prevenção
Operar o veículo dentro de seus limites de aplicação e peso
aprovados.

Figura 4.102

Figura 4.100
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Figura 4.103

Figura 4.104

Planetários

Estriado Entre o Semi-eixo e o
Planetário

Causa da Falha
Muito provavelmente, ocorreu carga de choque quando a roda do
veículo derrapando, atingiu pavimento seco.

O Que Observar
Dano Primário: Um dente rompeu se no planetário do diferencial
principal. Vários outros dentes estão trincados.
Dano Primário: O dente do planetário próximo ao dente quebrado
esta trincado na base. Figura 4.104.
Dano Primário: Ambos os dentes com fratura apresentam uma
superfície áspera e cristalina. Figura 4.104.
Relatado ruído no diferencial.

Prevenção
Ensinar aos motoristas a operar corretamente o veículo

Causa da Falha
O encaixe deslizante que é necessário no acoplamento estriado
entre o semieixo e o planetário permite um pequeno desalinhamento
angular dos dois componentes antes do contato pesado ocorrer nas
extremidades estriadas.
Condições de sobrecarga causam desalinhamento angular na
interface estriada do semieixo com planetário. À medida que a carga
sobre a carcaça do eixo continua a aumentar, o desalinhamento
angular torna-se mais grave, ocorre deflexão do eixo, e o aumento
da pressão de contato no estriado do planetário o que resulta em
desgaste rápido.

O Que Observar
Dano Primário: Desgaste prematuro na interface do semieixo com o
planetário causado por contato excepcionalmente pesado nas
extremidades estriadas. Figura 4.105.

Prevenção
Operar o veículo dentro de seus limites de aplicação e peso
aprovados. Siga as práticas de manutenção recomendadas.
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Arruelas de Encosto
Causa da Falha
Patinação danificou as arruelas de encosto.

O Que Observar
Dano Primário: Uma perna da cruzeta rompeu-se e esta preso na
satélite. Figura 4.107.
Dano Primário: Você encontra desgaste excessivo e escoriações
(galling) em todas as quatro pernas da cruzeta. Figura 4.107.
As arruelas de encosto estão desgastadas. Figura 4.108.
Figura 4.105

Arruela de Encosto do Planetário

Prevenção
Ensinar aos motoristas a operar corretamente o veículo

Causa da Falha
Patinação danificou a arruela de encosto do planetário.

O Que Observar
Dano Primário: A arruela de encosto esta presa no planetário.
Figura 4.106. Você encontra lubrificante queimado e áreas com
escoriações sobre a arruela de encosto.

Prevenção
Ensinar aos motoristas a operar corretamente o veículo
Figura 4.107

Figura 4.106
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Procedimento de Teste de Vedador de
Óleo
1. Limpe e seque completamente toda a área ao redor vedador,
especialmente na parte superior.
2. Dirija o veículo por 15-20 minutos em velocidade de estrada.
3. Verifique se há umidade ou umedecimento no ou em torno do
vedador. Também verifique se há gotejamento de óleo do vedador.
Se você notar qualquer uma dessas condições, substitua o vedador.

Exemplo 1: O Vedador não está
Vazando
Causa da Falha
Não há

O Que Observar
A área em torno do vedador está seca. Não há nenhuma evidência
de graxa aparente ou um caminho de vazamento. Figura 4.109 e
Figura 4.110

Prevenção
Figura 4.108

Vedadores de Óleo

Seguir as práticas recomendadas de manutenção e procedimentos
de serviço da Meritor.

Se você notar umidade, área molhada ou pingamento de óleo no
vedador do eixo ou em torno dele, é importante identificar se o
vedador está vazando, ou se ele só parece estar vazando.

Como Reconhecer um Vazamento em um
Vedador
Inspecione o vedador e a área circundante, para identificar umidade.
Se o vedador e a área parecerem muito molhados ou visivelmente
com gotejamento de óleo, ou se detectar o gotejamento de óleo do
fundo do vedador de saída, substitua o vedador.
Inspecione do garfo para identificar presença de umidade. Verificar
se há um trajeto de fuga de óleo que vai em direção ao lábio traseiro
do vedador. Se notar umidade à volta do cubo do garfo ou um trajeto
de fuga em direção à parte de trás do lábio de vedação, substitua o
vedador.

Como Reconhecer um Vedador Que Parece
estar com Vazamento
Vedadores vêm pré-lubrificados com graxa que funde a
temperaturas baixas em condições normais de operação. Graxa
derretida pode umedecer ou molhar a área do lábio da vedação de
óleo. Quando isso acontece, você não vai encontrar um caminho de
fuga de lubrificante. Se você notar um vedador úmido e não
encontrar um caminho de vazamento, não substitua o vedador.
Um vedador também pode apresentar umidade devido aos
lubrificantes aplicados nos parafusos de fixação do garfo ou vedador
durante a montagem. Quando isso acontece, você não vai encontrar
um caminho de fuga de lubrificante do vedador. Se você notar um
vedador úmido e não encontrar um caminho de vazamento, não
substitua o vedador.
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Figura 4.109

4 Eixo Trativo

Figura 4.110

Figura 4.111

Exemplo 2: O Vedador Parece estar
com Vazamento

Exemplo 3: O Vedador está Vazando

Causa da Falha

Muito provavelmente, sujeira ou contaminantes entraram no
vedador, ou a vida útil do vedador terminou.

Uma falha é possível. Inspecione o vedador. Se uma falha ocorreu,
determine a sua causa.

O Que Observar
Os vedadores são pré-lubrificados com graxa que funde a
temperaturas baixas durante condições normais de operação. Na
Figura 4.111, você vê a graxa derretida na área do eixo de saída do
conjunto do eixo anterior.
Verifique o nível do lubrificante. Se estiver baixo, substitua o
vedador. Se não, monitorar o vedador para verificar se haverá
vazamentos.

Causa da Falha

O Que Observar
Inspecione o vedador de óleo e a área circundante, por umidade de
óleo. Se o vedador e área próxima apresentarem-se muito molhados
ou visivelmente com escorrimento de óleo, ou se detectar
vazamento de óleo a partir do fundo do retentor de saída, o vedador
requer substituição.
Inspecione o garfo para verificar presença de umidade. Se notar
umidade à volta do cubo do garfo ou um trajeto de vazamento,
substitua o vedador. Figura 4.112, Figura 4.113 e Figura 4.114.

Prevenção

Prevenção

Seguir as práticas recomendadas de manutenção e procedimentos
de serviço da Meritor.

Seguir as práticas recomendadas de manutenção e procedimentos
de serviço da Meritor.
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Figura 4.112

Figura 4.113

Manual Meritor TP-0445 (Revisado 06-13)

Figura 4.114
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