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Resumo: Este trabalho tem como objetivo o projeto e 

a construção de um equipamento para ensaio de 

desgaste erosivo e em sua segunda etapa a análise do 

comportamento de materiais poliméricos submetidos ao 

ensaio. 

1. Introdução 
A erosão é uma forma de desgaste provocada pelo 

contato de uma partícula sobre uma superfície sólida, 

provocando assim perda de material, a erosão pode 

ocasionar custos significativos se não for devidamente 

controlada. Em estudo realizado em 1997 no reino 

unido verificou que o impacto econômico causado por 

desgaste pode chegar a 10% do PIB de um país sendo a 

erosão responsável por 8%. 

A erosão é quantificada pela taxa de erosão: 
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                         (1) 

Onde: M é a massa perdida; 

           MP massa das partículas que atingiram o corpo; 

 

Através de estudos prévios foi possível observar 

parâmetros que influenciam diretamente no estudo da 

erosão sendo possível destacar os mais importantes 

sendo eles tamanho e forma da partícula, propriedades 

do material, ângulo, velocidade de impacto e fluxo de 

partículas. 

 

2. Metodologia 
Para a realização deste trabalho foi utilizada a 

norma ASTM G76-95[1] para dimensionamento do 

dosador de partículas, podendo este manter um fluxo 

constante de 2.5g/min. Para o controle de rotação do 

dosador foi utilizado um motor de passo. 

Inicialmente foram estudados três tipos de dosador: 

Dosador de copo; Dosador de fuso helicoidal; Dosador 

de válvula rotativo adaptado. 

O dosador de fuso helicoidal foi descartado devido 

o diâmetro da rosca ser inferior a 3mm. 

O dosador de válvula rotativo foi dimensionado e 

um protótipo usinado em acrílico foi submetido a um 

ensaio onde foi possível verificar seu desvio em relação 

a estimativa teórica. 

 

3. Resultados 
Constatou-se que para rotações baixas, até 3,5 rpm 

(25,9g/min), o dosador de engrenagem se comportou de 

forma satisfatória pois mesmo possuindo ainda um erro 

em relação ao teórico este erro é previsível e linear. 

Entretanto para valores acima de 3,5 rpm o erro 

passa a ser variável e a discrepância com o teórico 

acima de 30%, tornando impraticável sua utilização para 

um ensaio de desgaste erosivo, descartando-o do 

projeto.  

 
Figura 1 -  Ensaio dosador de partículas por engrenagem 

 

Com intuito de projetar um dosador confiável foi 

feito uma pesquisa em cima de maquinas de desgaste já 

existentes, constatou-se que as maquinas propostas por 

P.H. Shipway e I.M. Hutchings[2] utilizam um dosador 

próprio adaptado do dosador de copos. 

 Ao invés dos grãos serem depositados em 

copos eles serão depositados em um sulco contínuo feito 

em um disco. O diâmetro do disco foi fixado por 

questões dimensionais e o diâmetro do rasgo foi 

calculado para que o motor possua rotação acima de 0.5 

rpm, evitando as dificuldades encontradas no dosador de 

engrenagens no preenchimento do canal para pequenos 

fluxos de massa. O layout final do dosador pode ser 

visto na Figura 2. 

 
Figura 2 -  Layout do dosador completo 

 

4. Conclusões 
Os resultados mostram que o projeto do dosador de 

fuso helicoidal foi descartado devido ao diâmetro da 

rosca ser inferior a 3 mm o que resulta em um difícil 

acomodamento das partículas no passo da rosca. O 

dosador de engrenagens foi descartado devido sua 

precisão ser  comprometida em rotações mais elevadas, 

o dosador que melhor se adaptou a máquina foi o 

dosador de copos modificado que será o próximo a ser 

ensaiado. 
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