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6.4. DESGASTE DE FERROS FUNDIDOS  

 

Os ferros fundidos cinzentos e vermiculares, quando riscados com indentadores em forma 

de tronco de cone, foram os únicos materiais metálicos que não possibilitaram a identificação da 

Transição de desgaste pelo acompanhamento das alterações da força de atrito de todos os metais 

ensaiados.  

Na Figura 6.29 é mostrada a evolução da força de atrito com o número de ciclos em 

ensaios de riscamento do ferro fundido cinzento. Apesar do aumento das forças já ocorrer nos 

primeiros ciclos, não há correspondência com o desprendimento de material na análise das 

superfícies de riscamento e portanto, não configura o início da Transição de desgaste como 

verificado nos outros materiais analisados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.29 – Evolução da força de atrito no riscamento do ferro fundido cinzento. 

Indentador de rubi TC-25 D250; Ar ambiente UR = 60%; W = 4,0 N; vt = 0,157 m/s. 
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 A correlação de aumento da força de atrito com o início da remoção de material nesses 

casos não é confiável. A observação das micrografias das superfícies de riscamento nos ensaios 

segmentados (Figura 6.30) mostra que não há uma penetração efetiva do indentador na superfície, 

mesmo para um grande número de ciclos (595 ciclos na Figura 6.30). Os sulcos do polimento de 

preparação ainda são visíveis. Verifica-se algumas regiões enegrecidas, provavelmente oriundas 

de oxidação localizada e na periferia da trilha de riscamento encontram-se de fragmentos de 

material. Esses fragmentos aparecem na superfície já nos primeiro ciclos de riscamento. Entende-

se que se tratam em sua maioria de grafita expulsa de seus veios pelo efeito de compressão do 

indentador na superfície. Como a grafita exerce um efeito lubrificante, os atritos normalmente são 

reduzidos (menores de 0,2). Nas passagens seguintes do indentador sobre a trilha ocorre uma 

deformação da perlita sobre os veios onde se localizava a grafita (256 ciclos na Figura 6.30).  

 Ensaios nos ferros fundidos com cargas maiores das que estavam sendo utilizadas no 

riscamento de outros  materiais não alteraram substancialmente o comportamento descrito. 

Chegou-se a aplicar cargas normais de até 8 N (ou seja, duas vezes as maiores utilizadas no aço 

0,4 % de baixa liga) e mesmo assim não há penetração efetiva do indentador na superfície dos 

ferros fundidos. 

O aumento verificado na força de atrito já nos primeiros ciclos de riscamento não pôde ser 

explicado. Esse aumento poderia ser creditado a resistência imposta ao indentador pela 

movimentação de material como no riscamento dos outros materiais testados, ou seja, no caso 

dos ferros fundidos, o desprendimento da grafita. Algumas razões descartam essa possibilidade 

de explicação. A grafita é um lubrificante sólido e tende a reduzir as forças de atrito, não 

aumentá-las. Além disso, as elevações da força de atrito verificadas foram muito grandes para 

serem creditadas aos poucos fragmentos encontrados na periferia da trilha de desgaste nos 

primeiros ciclos de riscamento. A quantidade desses fragmentos, inclusive, aumenta com o 
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decorrer do número de ciclos (Figura 6.30), enquanto que a força de atrito se eleva no início do 

riscamento e depois tende a uma estabilidade com o decorrer do número de ciclos (Figura 6.29). 

 

       

       

       
Figura 6.30 - Superfícies de riscamento de ensaios segmentados no ferro fundido cinzento. 

Indentador de rubi TC-25 D250, Ar ambiente, UR = 60%; W = 4,0 N; vt = 0,157 m/s. 
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lubrificante sobre a interface, reduzindo o atrito e evitando que as temperaturas atinjam as 

temperaturas flash de oxidação. O material das bordas dos veios onde se encontrava a grafita 

pode então ser deformado sobre esses espaços. Essa deformação pode ser plástica, causando 

extrusão das bordas e recobrimentos dos veios (conforme pode ser observado na superfície de 

riscamento da Figura 6.31), mas também elásticas. O indentador ao deformar as superfícies da 

borda dos veios, seja em uma deformação elástica ou plástica, encontra resistência contrária ao 

seu movimento que acabam por elevar as forças de atrito nos ensaios. Após a passagem do 

indentador, parte do material das bordas retorna elasticamente e pode repetir a ação na próxima 

volta ou ciclo. Esse comportamento explica os pequenos danos encontrados na superfície de 

desgaste e a dificuldade de penetração do indentador, mesmo em cargas elevadas, durante o 

riscamento. 

 

Figura 6.31 - Superfícies de riscamento de ferro fundido vermicular - Recobrimento dos 

veios de grafita.  Indentador de rubi TC-25 D250, Ar ambiente, UR = 61-62%; W = 0,5 N; 

vt = 0,157 m/s. 
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A explicação dos comportamentos de desgaste sugerida apresenta correspondência com os 

obtidos na literatura (CUEVA GALÁRRAGA, 2002; BERNARDES, 2005). Entretanto, novas 

pesquisas no riscamento de ferros fundidos com indentadores em forma de tronco de cone são 

necessárias para comprovar essas expectativas e elucidar os mecanismos de desgaste envolvidos. 

 

 


