
Avaliação de Desempenho Tribológico de Materiais Híbridos 

PMMA/POSS

1Andressa Rocha Bystronski (BIC-UCS), 2Marcela Ramos Vieira, 1Otávio Bianchi, 1Márcio R. F. Soares (orientador)
arbystronski@ucs.br, mrfsoares@ucs.br 

¹UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (CAXIAS DO SUL/RS), grupo de compósitos e polímeros avançados
²ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO SANTA CATARINA (CAXIAS DO SUL/RS)

XXIV Encontro de Jovens Pesquisadores

VI Mostra Acadêmica de Inovação e Tecnologia

Introdução

Metodologia

Resultados e discussão

Próximos passos

Agradecimentos

Diversos estudos relatam com sucesso a incorporação de

Poliedros Oligoméricos Silsesquioxanos (POSS) em poli(metil-

metacrilato) (PMMA) a fim de melhorar suas propriedades mecânicas,

resistência a chama, aumento da temperatura de uso e resistência a

degradação térmica, além do crescente interesse em estudar

propriedades de desempenho tribológicas de sistemas híbridos frente

ao atrito e desgaste.

Neste contexto, a avaliação das propriedades de atrito e

desgaste pela incorporação de nanopartículas de POSS em PMMA é

alvo de estudo.

Os materiais híbridos foram preparados utilizando dois diferentes

inorgânicos, metacril isobutil-POSS (MI-POSS) e metacril fenil-POSS

(MF-POSS) nas proporções de 1, 3 e 5%. As amostras foram

produzidas pelo método de polimerização em massa (bulk) e após

preparadas em placas de 6x6 cm para uso em tribômetro na geometria

esfera sobre disco, ensaiadas em diferentes condições de carga normal

e velocidade relativa.

Análises preliminares de atrito indicaram que para as

concentrações de 1 e 3%, tanto para o MI-POSS quanto para MF-

POSS em PMMA, não apresentaram alterações observadas no

coeficiente de atrito mantendo-se constante em torno de 0,35 e 0,40,

valores estes típicos para o PMMA puro encontrados na literatura

nestas condições de ensaio. Já para a concentração de 5% de MI e

MF-POSS foi observado um coeficiente de atrito em torno de 0,53 para

as velocidades de 0,03 e 008 m/s, e mantendo-se próximo a 0,40 para

a velocidade de 0,13 m/s, como pode ser observado nas curvas de

atrito abaixo. Este aumento do coeficiente de atrito para as menores

velocidade pode estar associado ao mecanismo de desgaste devido a

presença de partículas de POSS, enquanto que o coeficiente de atrito

obtido para a maior velocidade pode estar associado a formação de um

filme de transferência. Observa-se também que o coeficiente de atrito é

constante e independe da carga normal aplicada (1 e 2N).
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Nas sequência dos trabalhos será avaliado a trilha de

desgaste a fim de determinar o mecanismo de desgaste

predominante, além da taxa de desgaste do material e a

microestrutura.
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