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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO: INDENTADORES SEMI-ESFÉRICOS 

 

 

7.1. RESULTADOS GERAIS DE DESGASTE 

 

 A utilização de indentadores na forma semi-esférica em todos os ensaios executados e 

para os vários materiais metálicos resultou na predominância de desgaste por abrasão. Essa 

tendência era a mais esperada, já que está conforme o obtido normalmente em riscamentos na 

literatura (Capítulo 2). Entretanto, de todo o desenvolvimento apresentado até aqui, para os 

indentadores em forma de tronco de cone com pequenas cargas normais, é evidente que os 

mecanismos de desgaste atuantes naquelas condições também deveriam compor o 

comportamento de desgaste para indentadores semi-esféricos.  

Os mecanismos de desgaste por adesão, oxidação e deformação plástica acumulada com o 

uso de indentadores semi-esféricos não prevaleceram sobre o mecanismo de desgaste por 

abrasão, já que esses mecanismos tornam-se mais influentes quando não há uma penetração do 

indentador na superfície, ou seja, em contatos repetitivos. Isso pode ser exemplificado 

principalmente nas alterações das propriedades das superfícies em contato como a redução de 

resistência ao escoamento, maior reatividade química, condições térmicas para oxidação, etc.  

No caso dos indentadores semi-esféricos, o fator pressão concentrada em uma área muito 

reduzida é normalmente mais efetivo na geração de desgaste que os outros mecanismos. Isto foi 

comprovado pela observação de cavacos nas áreas próximas ao riscamento e pela medição de 

perfis dos riscos, onde se verificou a formação de sulcos, mas também a existências de elevações 

de material na suas laterais, ou seja, desgaste por abrasão com micro-mecanismos de corte e 

sulcamento (uma caracterização dessas foi apresentada anteriormente na Figura 5.1). 
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 A título de curiosidade, é mostrado na Figura 7.1 um exemplo de como o mecanismo de 

desgaste por abrasão nos ensaios de riscamento com indentadores semi-esféricos pode ser estável 

e levar a espessuras reduzidas de remoção. Foi encontrado no riscamento da liga de alumínio 

2011-T3 um cavaco de espessura micrométrica, mas que o processo lhe garantiu estabilidade 

suficiente para não se quebrar e gerar um cavaco helicoidal de 6 voltas.  

 

Figura 7.1 – Cavaco helicoidal encontrado no riscamento da liga de alumínio 2011-T3. 
Indentador de diamante SE-45 R50; W = 2,0  N; vt = 0,157 m/s; Ar ambiente, UR = 54%; 
Nc =  246 ciclos. 

 

 Na Figura 7.2 são mostradas fotos de superfícies obtidas no riscamento de alguns dos 

materiais metálicos ensaiados com indentadores semi-esféricos. Observa-se a existência de 

cavacos e elevações nas laterais dos riscos que auxiliam na confirmação de um desgaste com 

predominância de abrasão. Entretanto, pode-se verificar também a participação dos outros 

mecanismos de desgaste. Existem regiões oxidadas em quase todos essas superfícies que 

configuram mecanismo de desgaste por oxidação. Além disso, em ensaios do aço e da liga de 

alumínio, observam-se rampas (Detalhe A), como nos resultados do desgaste por deformação 

plástica acumulada ou formação de proa de um desgaste por abrasão. Nas Figuras 7.2.e-f) ainda 
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se observam arrancamentos de material, forma típica de desgaste por adesão e trincas que podem 

ser de fadiga. 

 

 

 
Figura 7.2 – Superfícies de riscamento com indentadores semi-esféricos (vt = 0,157 m/s);  
a) Aço 0,4 % C de baixa liga: diamante SE-45 R200; W  = 2,0 N; UR = 53%; Nc = 790 c.;  
b) Alumínio 2011-T3: diamante SE-45 R200; W = 0,2 N; UR = 52%; Nc = 998 ciclos.; 
c) Ferro fundido vermicular: diamante SE-45 R50; W = 0,5 N; UR = 62 %; Nc = 613 c.;  
d) Latão 360: rubi SE-30 R200; W = 0,2 N; UR = 53 %; Nc = 997 ciclos. 
e); f) Aço 0,4 % C de baixa liga: SE-45 R200; W = 2,0 N; UR = 47%; Nc = 660 ciclos. 

 a) Aço  0,4 % C de baixa liga  b) Liga de alumínio 2011-T3 

 c) Ferro fundido vermicular  d) Latão 360  

 Detalhe A 
 Detalhe A 

 Aço  0,4 % C de baixa liga 

 Adesão 

 e)   f) 

 Trincas 
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  O acompanhamento da Transição de desgaste para indentadores semi-esféricos pelas 

alterações na força de atrito também se mostrou possível. Conforme mencionado anteriormente 

no Capítulo 5.1, para esses casos, antes de haver uma remoção de material, ocorre uma 

deformação plástica inicial da superfície em materiais dúcteis (Figura 7.3). A identificação do 

inicio da Transição é mostrada no gráfico da Figura 7.4. 

  

Figura 7.3 – Superfícies de riscamento de cobre eletrolítico – deformação plástica inicial. 
Indentador semi-esférico de diamante SE-45 R200; W = 0.2 N; vt = 0,157 m/s; Ar ambiente-
UR = 55%. a) 33 ciclos; b) 103 ciclos. 
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Figura 7.4 – Evolução da força de atrito no cobre eletrolítico. Indentador semi-esférico de 
diamante SE-45 R200; W=0,2 N; vt = 0,157 m/s; Ar ambiente – UR = 55%. 

  Transição 

 Estágio I 

 a)  b) 


