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Resumo: O objetivo deste projeto é apresentar 

os resultados do comportamento ao desgaste 

abrasivo em diferentes filmes finos através de 

ensaios “ball-cratering”, conduzidos com uma 

esfera rotativa de aço AISI 52100 junto com uma 

lama abrasiva. Em função das condições de 

ensaio, foi reportada a ocorrência de desgaste 

abrasivo por riscamento ou rolamento. 

1. Introdução 
O desgaste pode ser definido como sendo “o 

dano em uma superfície sólida, envolvendo perda 
progressiva de massa, devido ao movimento 
relativo entre a superfície e o contato com outro 
material ou materiais” [1]. 

Os modos de desgaste abrasivo são 
classificados da seguinte forma: “desgaste 
abrasivo por riscamento” (“grooving abrasion”) 
e “desgaste abrasivo por rolamento” (“rolling 
abrasion”) [2]. 

 

Figura 1: Fundamentação do 

(a) desgaste abrasivo por riscamento e [3]; (b) desgaste 

abrasivo por rolamento [3]. 
 

2. Metodologia 
Neste projeto, foi utilizada a configuração 

esfera livre para a realização dos ensaios. 

 
Figura 2. Equipamento de ensaio de desgaste micro-abrasivo 

por esfera rotativa livre utilizado nos ensaios. 
 

A força normal aplicada sobre o corpo de 
prova nos ensaios foi de 0,5 N. O diâmetro da 
esfera rotativa é de D = 25,4 mm e a rotação foi 
fixada em n = 70 rpm, ocasionando uma 
velocidade tangencial periférica de v = 0,09 m/s. 

As lamas abrasivas utilizadas nos ensaios 
possuiam duas concentrações de carbeto de 
silício (em volume), sendo uma com 5% e outra 
50%, junto a glicerina. 

3. Resultados e discussão 
Para os filmes finos analisados, foi possível 

observar que o aumento da concentração de 
partículas abrasivas (SiC) gerou desgaste por 
rolamento. 

No desgaste por rolamento as partículas 
abrasivas estão livres para rolar, enquanto que, 
no desgaste por riscamento as partículas possuem 
menor mobilidade devido a distribuição da força 
normal aplicada que é superior em cada partícula 
abrasiva. 

Então nota-se que os valores do coeficiente 
de atrito e o volume de desgaste foram 
inversamente proporcionais. 
 
Tabela 1: coeficiente de atrito e volume de desgaste baseado 

no desgaste abrasivo. 

 
4. Conclusão 

Foi possível realizar o projeto de acordo com 

o objetivo esperado. Os resultados demonstraram 

que a quantidade de partículas abrasivas 

interferem no comportamento do coeficiente de 

atrito e no volume de desgaste. 
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