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Resumo: Este trabalho tem como objetivo o projeto e 

a construção de uma máquina que simule o desgaste 

erosivo e tenha a capacidade de variar os principais 

parâmetros que influenciam no fenômeno. 

1. Introdução 
Abrasão e erosão são formas de desgaste provocadas 

pelo contato de partículas com uma superfície sólida. A 

erosão é causada pelo impacto de partículas, fluido, ou 

uma mistura deles sobre uma superfície sólida 

provocando perda de material. A taxa de erosão é 

comumente calculada pela Equação 1:  

                               
  

  
                  (1) 

em que:  ΔM é a massa de retirada do corpo de prova; 

MP é a massa de partículas que atingiram o corpo de 

prova. 

 Através de estudos prévios realizados por 

Hutchings[1][2], foi constatado que os principais 

parâmetros que influenciam no desgaste erosivo são: 

Tamanho e forma das partículas; propriedades do 

material; fluxo de partículas; ângulo e velocidade de 

impacto. O estudo apresentado refere-se ao bocal injetor 

que influencia principalmente na velocidade e fluxo de 

abrasivo. 

2. Metodologia 
Para realização do projeto serão considerados os 

principais parâmetros que influenciam no desgaste 

erosivo tendo como base a norma ASTM G76-95[3]. O 

bocal é baseado em um tubo de venturi de transporte 

pneumático adaptado, sua otimização será feita de 

modelos computacionais.  

3. Resultados 
O desenho do bocal apresentado na Figura 1, foi 

analisado pelo métodos dos elementos finitos a fim de 

garantir a pressão negativa na câmara de mistura, 

garantindo pressão suficiente para sucção das partículas 

para velocidade estabelecida pela norma de 30 m/s.  

 
Figura 1 – Bocal injetor 

Foi utilizada uma malha de hexaédrica de elementos 

não estruturados com camada inflation de 1mm. Foi 

verificada a convergência de malha em cinco pontos 

diferentes do escoamento e tido como convergida a 

malha com erro menor de 5% (Velocidade e pressão). O 

fluido de escoamento utilizado foi ar a 25 °C, 

desconsideradas trocas térmicas e como condições de 

entrada o volume de massa para obtenção de velocidade 

30 m/s na saída do bocal(Figura 2). Modelo K-episilon. 

 

Figura 2 – Distribuição de pressão e trajetória das 

partículas. 

 

Um protótipo foi usinado em madeira MDF para 

verificação das demais faixas de pressão e velocidade 

comprovando a sucção das partículas. Seu interior foi 

acabado a fim de deixar a rugosidade do tubo mais 

próxima do aço, tendo obtido pressão máxima de -200 

mmHg(Figura 3) para pressões de entrada 6 bar. 

 

 Figura 3 – Protótipo e pressão máxima ensaiada 

4. Conclusões 
O bocal projetado se comportou de forma próxima 

ao simulado comprovando sua funcionalidade. A 

pressão negativa se demonstrou suficiente para a sucção 

das partículas em todas as faixas de pressão de entrada. 

O estudo apresentado neste documento faz parte de uma 

das etapas do projeto geral, havendo em paralelo outro 

trabalho apresentando o dimensionamento dos demais 

componentes. 
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