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Resumo: Este projeto estudou o comportamento de 

um alumineto de ferro, intermetálico, Fe-30Al-6Cr 

(at.%), quanto ao comportamento tribológico (desgaste 

micro-abrasivo). Monitorando os parâmetros: força 

normal e tangencial, fluido e pasta abrasiva, calculou-se 

as variáveis: volume de desgaste (V) e coeficiente de 

atrito (µ). Resultados: a liga intermetálica apresentou 

RPD, o coeficiente de atrito está relacionado ao tipo de 

pasta abrasiva e com o aumento da distância de 

deslizamento a alterações no “tipo de desgaste”. 

 

1. Introdução 
Atrito, lubrificação e desgaste, o estudo desses três 

itens define a palavra tribologia. Indústrias mais 

enxutas, próteses humanas que “irritam” menos, meios 

de transporte sobre trilhos e o setor aeronáutico são 

alguns exemplos de áreas onde está ciência se aplica. 

Em paralelo estuda-se novos materiais (poliméricos, 

metálicos, cerâmicos, “blends” etc) para atender essa 

necessidade e consequentemente novas tecnologias 

surgem. 

Os aluminatos, como o nome já indica, apresentam 

alta concentração de alumínio (Al), característica que o 

torna capaz de formar uma camada contínua e ardente 

de alumina (Al2O3) sobre a superfície exposta a 

atmosferas contendo oxigênio. Este oxido “protege” o 

material contra a corrosão inclusive a altas temperaturas 

de oxidação. Os aluminetos possuem densidades 

relativamente baixas e considerável estabilidade 

termodinâmica, característica que os assemelham aos 

aços inoxidáveis. Sua estrutura cristalina ordenada 

propicia alto ponto de fusão e consideráveis 

propriedades mecânicas e metalúrgicas. 

Uma característica de destaque observada nos 

aluminetos de ferro é o fenômeno denominado Flow 

Stress Anomaly (FSA), onde a resistência ao 

escoamento do material permanece constante ou chega a 

aumentar a temperaturas em torno de 500ºC. 

Enfim, este projeto visa estudar o comportamento do 

desgaste micro-abrasivo do intermetálico citado, para 

tanto segue o modelo esquemático, vide Figura 1, de 

como a esfera “induz” atrito sobre o corpo de prova a 

partir do contato com a partícula abrasiva. 

Figura 1 – Representação do ensaio micro-abrasivo 

(sistema tribológico a três corpos). 

A Figura 2 representa o diâmetro (b) e o volume de 

desgaste (V), dois dos principais parâmetros de estudo 

dos testes abrasivos. O diâmetro da cratera de desgaste é 

geralmente medido usando microscopia óptica, e o 

volume de desgaste pode ser determinado em função da 

variável “b”, como mostra a Equação 1, onde R é o raio 

da esfera. 
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Figura 2 – (a): Diâmetro de cratera “b” [11]; (b): 

volume de desgaste “V” [12]. 

 

Neste tipo de teste dois modos de desgaste abrasivo 

são geralmente observados na superfície da cratera de 

desgaste: "abrasão de ranhura" e "abrasão de 

rolamento". Estes serão apresentados no item 3. 

 

2. Equipamento, materiais e métodos 
2.1. Equipamento de teste de desgaste micro-abrasivo 

por esfera rotativa livre 

Este equipamento funciona da seguinte forma; Um 

eixo, suportado entre dois mancais de rolamentos, com 

um rebaixo em seu centro onde uma esfera de aço é 

livremente suportada, gira pelo fato de que uma das suas 

extremidades estar acoplada a um motor elétrico que 

quando acionado rotaciona o eixo e promove o 

movimento da esfera sobre o copo de prova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Equipamento de ensaio de desgaste micro 

abrasivo por esfera rotativa livre 

 

Duas células de carga são responsáveis por analisar 

a força tangencial e normal que a esfera de aço exerce 

sobre o corpo de prova. 
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Coeficiente de atrito médio com 

os respectivos desvios-padrão 

N2+C2+Te1

N2+C2+Te2

Condição 5

Condição 6

Condição 7

Condição 8

N1+C1+Te1

N1+C1+Te2

N1+C2+Te1

N1+C2+Te2

N2+C1+Te1

N2+C1+Te2

Condição do experimento Combinações

Condição 1

Condição 2

Condição 3

Condição 4

2.2 Materiais  

Tabela I – Materiais. 

 

 

2.3 Métodos 

Tabela 2 – Métodos. 

Condição de ensaio 1 2 3

Força normal  "N 1" [N] 0,25 0,25 0,25

Força normal  "N2"  [N] 0,5 0,5 0,5

Concentração da pasta 

abrasiva "C1" 

(em volume)

Concentração da pasta 

abrasiva  "C2" 

(em volume)

Temperatura  "Te1" [°C]

Temperatura  "Te2" [°C]

Distância de deslizamento  

"S"  [m]
1 2 4

Rotação (esfera)  "n"  [rpm] ≈ 75 ≈ 75 ≈ 75

Velocidade tangencial (esfera) 

"v"  [m/s]
≈ 0,1 ≈ 0,1 ≈ 0,1

Tempo de ensaio  "t" [s] 10 20 40

Quantidade de repetições 3 3 3

25 %  

 (com 75% de glicerina, líquida)

50%   

 (com 50% de glicerina, líquida)

29 (ambiente)

250

 
 

Tabela 3 – Condições dos ensaios 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para a análise do coeficiente (µ) de atrito utilizou-se 

das células de carga para monitorar os valores da força 

normal (N) e da força tangencial (T) e logo em seguida 

se aplicou a Equação 2.  

 

N

T
         (2) 

 

O estudo do Volume de desgaste (V) fora feito 

através da medição do volume de cratera pela Equação 

1.  

 

3. Resultados   

 

 

 

 

Figura 4 – (a) abrasão por ranhura; (b) abrasão por 

rolamento. 

 

 

Figura 5 – Coeficiente de atrito [µ] 
 

 

 

Figura 6 – Volume de desgaste - V[mm
3
] 

 

Em todos os experimentos realizados o tipo de desgaste 

obtido fora o micro-abrasivo por “rolamento”, salvo na 

condição “N2 + C1 + Te1” onde se obteve desgaste 

misto. O gráfico plotado em barras da Figura 5 indica a 

média aritmética dos oito coeficientes de atrito (µ) e 

seus respectivos desvios padrão. 

 

4. Conclusões 
Quanto maior a concentração de abrasivo (Si) na pasta 

maior será o atrito. Temperatura elevadas “amolecem” a 

superfície, tornando a força de atrito menor e gerando 

menores crateras. Quanto maior a força normal maior o 

atrito. Com o maior tempo de deslizamento o tipo de 

desgaste passou de "abrasão de ranhura" para "abrasão 

de rolamento". 
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Material Dureza - [GPa]

Corpo de prova Fe30Al6Cr 7.1

Esfera AISI52100 aço 8.4

Partícula abrasiva SiC 18.75


