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A distinção entre desgaste abrasivo e desgaste por deslizamento 
que empregamos é um tanto artificial e, certamente, não respeitada pela 
natureza. 
 

 

I. M. Hutchings – Tribology (1992) – p. 77. 
 



RESUMO 
 

Neste trabalho estudaram-se os mecanismos de desgaste predominantes no riscamento circular 

em materiais metálicos quando de uma transição do tipo de desgaste por deslizamento para o 

desgaste por abrasão. A técnica utilizada foi a esclerometria circular. Para fazer a função de 

elementos abrasivos, utilizou-se indentadores de rubi e diamante com geometrias semi-esféricas e 

em troncos de cone (essas para simular partículas abrasivas desgastadas). O principal material de 

contra-corpo analisado foi o aço 0,4 % C de baixa liga, com dureza de 48 HRc (temperado e 

revenido). Foram investigados também os comportamentos de desgaste do cobre eletrolítico, 

latão 360 (ASTM B-16), ligas de alumínio 2011-T3, 6061-T8, 6262-T8 e ferro fundido cinzento e 

vermicular. Os carregamentos normais utilizados foram reduzidos e dependentes da geometria 

dos indentadores utilizados, de forma a se iniciar o ensaio sempre em uma condição de 

deslizamento. As mudanças nos comportamentos de desgaste foram acompanhadas por alterações 

nas curvas de força de atrito em relação ao número de voltas do disco (ciclos). Identificaram-se 

três estágios bem distintos do comportamento de desgaste: Estágio I ou Desgaste ¨Zero¨, 

Transição e Estágio II ou Desgaste em Regime Permanente. Apenas a partir da Transição é que 

ocorrem desprendimentos sensíveis de material na forma de partículas de desgaste. No Estágio II, 

podem ocorrer todos os principais mecanismos de desgaste, ou seja, abrasão, oxidação, adesão, 

fadiga e um tipo específico, designado por desgaste por deformação plástica acumulada. A 

predominância de um em relação aos demais mecanismos de desgaste depende principalmente 

dos seguintes fatores de influência: material de ensaio, geometria do indentador, carga normal 

aplicada e meio interfacial. 

 

Palavras-chave: riscamento, transição, desgaste, deslizamento, abrasivo, adesão, oxidação. 



ABSTRACT 

 

This work aimed at studying the wear mechanisms that prevail during circular scratch testing in 

metallic materials.  The focus has been to understand the transition region between the sliding 

wear to the abrasive wear.  To that, the main approach has been to apply the circular sclerometric 

technique.  To perform the function of abrasion (simulating the behavior of abrasive elements), 

indenters (made of ruby and diamond), with semi-spherical and sectioned cone tips were 

developed.  This last type of tip aims at simulating worn abrasive particles. The low-alloy 0,4 %C 

steel, with 48 HRc (quenched and tempered) was the main material examined.  Additionally, it 

has also been observed the wear behavior of the following materials: i/ electrolytic cooper; ii/ 

brass alloy 360 (ASTM B-16); iii/ aluminium alloys 2011-T3, 6061-T8, 6262-T8; iv/ grey cast 

iron; and v/ vermicular cast iron.  The normal loads were adjusted, considering the geometry of 

the indenter, thus the specimen test would always start obeying a sliding condition.  The changes 

in the wear behavior in a scratch testing were followed through the variations in the curves of 

friction force curves versus the number of turns in the disc (cycles).  Three well defined wear 

behavior stages were identified: i/ Stage I or Zero Wear; ii/ Transition; and iii/ Stage II or Wear 

in Steady State.  It was only from the transition stage that perceptible material detachments 

occurred in the form of wear debris. During Stage II all the foreseeable wear mechanisms (i.e. 

abrasion, oxidation, adhesion, fatigue and a specific type, named by cumulative plastic 

deformation) can take place.  The predominance of one wear mechanism despite the others 

depends on: i/ testing materials; ii/ indenter’s geometry; iii/ normal load applied; iv/ interfacial 

films conditions. 

 

Keywords: scratch testing; transition; wear; sliding; abrasive; adhesion; oxidation. 
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LISTA DE SÍMBOLOS 

 

Letras Maiúsculas 

A1; A2; A3 [µm2]  Áreas do perfil do sulco 
A+; A- 
 
Avk  [µm]  Comprimento da superfície de desgaste da partícula abrasiva 

Dp   -  Grau de penetração ou Parâmetro Dp 

Fa   [N]  Força de atrito  
 
FNs   [N]  Força normal na partícula abrasiva (N); 

Ft    [N]  Força tangencial na partícula (N); 

Fts    [N]  Força tangencial na partícula abrasiva (N); 

H  [MPa]  Dureza do material  

Hcu   [mm]  Profundidade de corte  

Hcu eff    [mm]  Profundidade de corte efetiva 

Ha  [MPa]  Dureza da partícula abrasiva 

Hs  [MPa]  Dureza da superfície desgastada 

Ho  [MPa]  Dureza da superfície do material antes do riscamento 

K   -  Coeficiente de desgaste 

K1  -  Início da transição de desgaste de Khruschov 

K2  -  Final da transição de desgaste de Khruschov 

Nc     -  Número de voltas do disco = ciclo 

R  [mm]  Raio de riscamento 

Q  [mm3]  Volume removido de material 

Τµ   [µm]  Espessura mínima de corte 



W  [N]  Carga normal 

  

Letras Minúsculas 

a  [µm]  Raio de contato 

d  [m]  Distância linear de riscamento 

dγ p   [mm]  Deformações plásticas decorrentes de tensões de cisalhamento 

dε p  [mm]  Deformações plásticas decorrentes de tensões diretas 

f    -  Resistência ao cisalhamento da interface abrasivo-superfície 

h  [µm]  Profundidade de penetração 

hcu  [mm]  Espessura de usinagem 

n  [rpm]  Velocidade rotacional de riscamento 

pm   [MPa]  Pressão média (Hertz)  

pmáx  [MPa]  Pressão máxima (Hertz) 

r  [mm]  Raio da trilha de riscamento no disco 

rε  [µm; mm] Raio de ponta do indentador 

ve   [m/s]  Velocidade de entrada da partícula abrasiva na superfície 

vt  [m/s]  Velocidade tangencial de riscamento 

α  [º]  Ângulo de ataque de uma partícula abrasiva 

α*   [º]  Ângulo de incidência ou folga de uma ferramenta 

β   [º]  Ângulo de cunha de uma ferramenta 

γ  [º]  Ângulo de saída de uma ferramenta 

ε   [º]  Ângulo do cone do indentador (ou ângulo de ponta) 

η   [º]  Ângulo de entrada da partícula na superfície 



µ  -  Coeficiente de atrito 

σ; σzz   [MPa]  Tensão compressiva 

τ; τzx;;  [MPa]  Tensão de cisalhamento alternante  

ρs  [µm]  Raio de arredondamento médio da aresta da partícula abrasiva 

 

 
 
 

 

 


