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Resumo. Com o auxilio de urna máquina pendular original estudou-se o comportamento de um a~o 
de constru~ao medinica sujeito ao impacto de esferas de alumina a.. A máquina permite associar os 
impulsos normal e tangencial gerados no impacto com a deteriora~ao superficial. Os ensaios de 
impacto simples (S PI) sao úteis para o estudo dos mecanismos envolvidos na rem~ de material nos 
processos erosivos. Nos ensaios de choque normal o a~o normalizado nao apresenta, na gama da 
energía de impacto utilizada, sinais de ocorrencia de forma~ao de lábios, sendo as indenta~oes 

identicas ao caso dos ensaios de dureza. A pressao dinfunica média parece nao ser constante e é 
superior ao valor que se obtem nos ensaios quase-estáticos. Por outro lado, nos ensaios com 
escorregamento o processo de form~ao de lábios é facilitado, verificando-se a ejec~ao de urna 
pequena apara do material, frágil e oxidada, após urna determinada velocidade crítica. Constatou-se 
que as curvas referentes a evolu~o da dura~o de contacto e do coeficiente de atrito com a velocidade 
de escorregamento apresentam um máximo. Este valor máximo parece estar relacionado com a 
existencia de um angulo de ataque crítico, característico dos processos abrasivos e erosivos. 

Abstract. With the help of a pendulum machine, we studied the behaviour of a normalized steel 
when exposed to the impact of alumina a. balls. We could associate the normal and tangential 
impulses with surface deterioration. Experimental studies of single particle impact (SPI) are very 
useful for the knowledge of metal removal mechanisms in erosive processes. In normal impact 
experiments, we verified that, within the range of the impact energy used, there wasn 't Iip formation. 
The impact indentation was identical to the quasi-static one. The average dynamic pressure doesn't 
seem constant and is higher than the value obtained in quasi-static indentation. On the other hand, in 
the experiments with sliding friction, there was lip formation with ejection of a small, fragile, 
oxidized chip, after a certain critical sliding speed. The impact duration and the friction coefficient 
have a maximum value. This value seems to be related with the critical angle of attack, common in 
the abrasive and erosive ductile processes. 

1. INTRODU<;ÁO de tensoes residuais de compressao pode ser anulado 
pela diminui~o do estado final da superfície dos 
materiais. O conhecimento dos mecanismos de remo~o 
de material da superfície de componentes medinicos 
permite, por exemplo, o desenvolvimento de superfícies 
mais resistentes ao desgaste e a optimiza~ao de novas 
tecnologías de corte, como seja o corte por jacto de 
água contendo abrasivos. 

O impacto entre dois componentes pode aumentar, 
directa ou indirectamente, os danos causados em 
equipamentos devidos a fenómenos como fadiga, 
desgaste e fractura [ 1]. A resistencia superficial dos 
materiais a solicita~oes de impacto reveste-se de um 
interesse económico importante. A erosao por impacto 
de partículas sólidas, por exemplo, é urna das principais 
causas de falha em equipamentos industriais, como 
sejam os relacionados com turbomáquinas, transporte 
pneumático, "pipe-lines", estruturas "off-shore", etc. 
Por outro lado, os mesmos mecanismos de deteriora~o 
superficial ocorrem em tratamentos mecantcos 
superficiais, que tem por finalidade aumentar a 
resistencia de componentes medinicos a fadiga, como é 
o caso da grenalhagem. O efeito benéfico da introdu~ao 

É conhecido o comportamento antagónico que os 
materiais dúcteis e frágeis apresentam quando sujeitos a 
fenómenos erosivos. Os materiais com comportamento 
frágil resistem mais a erosao para baixos angulos de 
impacto (corte predominante), enquanto que os dúcteis 
resistem mais a erosao para grandes angulos de 
impacto (deforma~ao predominante) [2-3]. As solu~6es 
propostas para a resistencia ao desgaste erosivo e 
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abrasivo passam, na maior parte dos casos, pelo 
emprego de materiais duros utilizados sob urna forma 
maci«;:a, através da introdu«;:ao de partículas de segunda 
fase a base de crómio, tungsténio, etc, ou ainda sob a 
forma de revestimentos anti-desgaste. As ligas 
utilizadas sao geralmente constituídas por duas fases. 
Urna fase muito dura, destinada a resistir ao desgaste 
abrasivo. Outra dúctil que serve de Iigante entre os 
constituintes duros, de modo a aumentar a tenacidade 
da liga. Estas fases comportam-se de modo diferente 
quando sujeitas a ac«;:ao de partículas erosivas e 
abrasivas: arrancamento de aparas da fase dúctil e 
fissura~ao dos carbonetos frágeis. Se no caso dos 
materiais frágeis a nuclea~ao e propaga~ao de fissuras 
sao bastante importantes, no caso dos materiais dúcteis 
um dos principais mecanismos pelos quais o material é 
removido (forma«;:ao de lábios) ainda nao é bem 
conhecido [4-5]. Na presen~a de escorregamento, a 
tensao radial, de trac«;:ao ao longo do círculo de 
contacto, deixa de ser simétrica passando a ser de 
compressao na zona frontal da área de contacto e de 
traq:a.o na sua zona posterior [6]. Os valores máximos 
de compressao e traq;ao aumentam com o coeficiente 
de atrito. O aparecimento de tensoes de trac~ao é de 
grande importancia no comportamento dos materiais 
frágeis (fissura~ao radial e cónica); Griffith [7] mostrou 
que a carga crítica necessária para produzir urna fissura 
varia com o coeficiente de atrito e com o raio da esfera. 
Se se utiliza o conceito de tensao crítica de fissurar;:ao, 
verifica-se, por exemplo, que para 1.1 = 0.2 e v = 0.22, a 
carga crítica é cerca de 1/20 da carga crítica no caso 
estático. 

Sedriks et Mulhearn [8], ao simularem o processo de 
abrasao em materíais dúcteis, distinguiram dois 
mecanismos diferentes: lavragem (ploughing) e a 
forma~ao de apara (corte). Observaram que a passagem 
da ac~ao de um mecanismo a outro faz-se de um modo 
brusco, verificando a existencia de um angulo de ataque 
crítico (menor angulo da asperidade abrasiva que 
permite a forma~ao de urna apara). Huard et Fiset [9] 
estudaram a influencia da microestrutura de diversos 
materiais sobre o angulo de ataque crítico. Verificaram 
que os angulos de ataque críticos, sensivelmente iguais, 
manifestados pelos metais puros, parecem apoiar a 
linearidade da rela~ao existente entre a sua resistencia a 
abrasao e a sua dureza. Huard et Fiset [9] empregaram 
um a¡;:o de composí¡;:lí.o eutectóide, sujeito a diferentes 
tratamentos térmicos (diferentes microestruturas), de 
modo a obterem provetes com a mesma dureza mas 
com ductilidades diferentes e vice-versa. Verificaram 
urna diminui~ao do angulo de ataque crítico com o 
aumento da dureza dos a¡;:os, razao pela qual a curva 
que traduz a evolu~ao da resistencia a abrasao com a 
dureza, apresenta um patamar. Concluíram que a 
ductilidade, ao contrário do coeficiente de 
encruamento, parece nao ter qualquer papel sobre este 
fenómeno, urna vez suposto que o material deve atingir 

um estado de deforma~ao crítico (estric~ao dos Iábios 
laterais) antes de poder formar urna apara. Este estado é 
facilmente atingido por um a~o de alta resistencia e 
baixo coeficiente de encruamento. De referir que, 
embora com durezas idénticas, a estrutura bainítica 
apresenta urna resistencia ao desgaste superior a todas 
as outras microestruras do mesmo a¡;:o [9]. Cballen e 
Oxley [10] demonstraram que o angulo crítico aumenta 
com o aumento do encruamento. 

V ários modelos tem sido propostos nas últimas décadas 
no estudo do desgaste erosivo, devido ao efeito dos 
parametros envolvidos (influencia da velocidade de 
deforma~ao, leí elasto-plástica, ambiente e 
temperatura). Um dos primeiros modelos sobre erosao, 
da autoría de Finnie [2], baseava-se na teoría de corte 
por arranque de apara e permitía prever com realismo a 
taxa de erosao para baixos angulos de impacto, 
falbando contudo na previsao para elevados angulos. o 
modelo introduzido por Bitter [3], com base em 
<..Titérios energéticos, permite a previsao do desgaste 
com base nos valores das energías específicas de corte e 
de deforma¡;:lí.o, respectivamente, mas toma-o 
dependente dos ensaios de erosao. Estes modelos nao 
permitiam prever o efeito da velocidade (locvn), ondeo 
expoente n varia normalmente entre 2 e 3, podendo 
atingir valores de cerca de 6.5 [11]. Um modelo 
simples que permite prever com mais realismo a 
velocidade de impacto e a forma das partículas, além do 
angulo de impacto, foi introduzido por Hashish [11]. 
Kragelsky et al. [11] e Hutcbings [4] introduziram o 
modelo de fadiga e Sundararajan e Shewmon [12] um 
modelo que designaram por modelo localizado onde 
um novo parametro, que designaram por deforma¡;:lí.o 
crítica, é introduzido com o intuito de explicar a 
forma~ao de lábios no material bem como o processo da 
sua remo¡;:ao. 

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Neste trabalho estudou-se o comportamento de um a~o 
de constru¡;:ao mecanica (a¡;:o AFNOR 25CD4 -
normalizado), quando sujeito ao impacto de esferas de 
alumina a. Este a~o de baixa liga, no estado 
normalizado, apresenta um comportamento 
predominantemente dúctil, quando suJeito a 
deformar;:ao sob condi¡;:oes normais de temperatura, 
velocidade de deforma¡;:ao e estado de tensao, como o 
demonstram os ensaios de trac¡;:ao realizados. A tabela 
1 resume as propriedades mecanicas obtidas nos 
ensaios de trac¡;:ao. Como corpo opositor, devido a sua 
elevada dureza, utilizaram-se projécteis esféricos 
sinterizados de alumina a (2200HV). O diametro 
médio dos projécteis utilizados foi de 11 mm ± 0,5 mm. 
As superfícies das pistas foram rectificadas após 
maquinagem. Os ensaios foram realizados a 
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temperatura ambiente, sem lubrificacyao. Para cada 
ensaio os projécteis eram trocados e as pistas 
desengorduradas com tetracloroetileno e éter. 

A máquina de ensaios de choque é constituída por um 
martelo pendular, equipado com urn transdutor 
piezoeléctrico, que permite a medi~ao dos esfor~os 

gerados durante o impacto. Urna pré-tensao de 2500 N 
é aplicada de modo a obter-se urna boa linearidade 
(<1%). Nestas condi~6es, é possível medir esfor~os de 
compressao (trac~ao) até 5000 N e de corte até 2500 N. 
O projéctil é lan~ado contra pistas cilíndricas, podendo 
variar-se a velocidade de impacto entre O m/s e 1,25 
m/s e a velocidade tangencial entre O m/s e 30 m/s. Os 
sinais emitidos pelo transdutor sao visualizados, após 
amplifica~ao, nurn osciloscópio de memória, obtendo-se 
a evolucyao dos esfor~os desenvolvidos durante o 
choque. Os esfor~os sao registados em fun~ao do 
tempo. As velocidades do pendulo, antes e depois do 
impacto, sao registadas por meio de urn sistema 
fotoelectrónico. Para a estabiliza~ao da velocidade de 
rota~ao do veio, é utilizado urn volante de inércia. O 
equilíbrio dinfunico do veio é efectuado para urna 
frequencia rotacional de 650 rot/min. Os provetes 
cilíndricos fiXados na extremidade do veio, podem ter 
difunetros entre 80 mm e 120 mm (foram utilizadas 
pistas com cerca de 0 100 mm). Para mais pormenores 
ver referencias [13-14]. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÁO 

Procedeu-se a dois tipos de ensaios de choque: com e 
sem escorregamento. Nos ensaios de choque normal a 
primeira observa~ao prende-se com a dureza dinfunica 
do material. O gráfico adimensionalizado da figura 1 
mostra a evolucyao da pressao dinfunica com o raio da 
indenta~ao resultante. Na gama de angulos de 
lan~ento utilizada, o regime de defonna~ao é do tipo 
elasto-plástico [1,16]. O valor da pressao dinfunica 
média é superior ao valor obtido com base no critério 
da pressao média constante, normalmente utilizado na 
previsao da resistencia dos metais a indenta~ao, isto é, 
Pd = HMd = Ccrc, onde C é urna constante que toma 
valores entre 2.8 e 3, no caso dos indentadores 
esféricos, e <Jc a tensao de cedencia do material [15]. 
No gráfico comparam-se os resultados experimentais 
com os que se obteriam como modelo de Johnson [16] 
para os ensaios quase-estáticos. De referir que esta 
compara~ao é pertinente devido as conclus6es do 

trabalho de Hunter [17] que demonstrou i)Ue, na gama 
das baixa8 velocidades de impacto, a influencia da 
propaga~ao de ondas de tensao pode ser desprezada e o 
problema pode ser tratado como se de urn problema 
quase-estático se tratasse. O afastamento entre as duas 
curvas do gráfico da figura 1 poderá ser devido ao 
aumento do encruamento do material como 
consequencia da velocidade de deforma~ao nos ensaios 
de impacto (10"3-4). 
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De facto, os resultados experimentais parecem validar 
urna lei do tipo de Meyer [14]. Contudo, o coeficiente 
de encruamento é superior ao valor obtido nos ensaios 
quase-estáticos (0.16 e 0.22, respectivamente). Por esta 
razao Kleis e Kangur [15] referem que o critério da 
dureza do material nao dá resultados satisfatórios 
quando utilizado na previsao dos volumes das 
indenta~6es nas solicita~6es de impacto, introduzindo 
um critério energético, baseado na energía específica de 
craterizacyao que estes autores consideram ser constante 
numa gama alargada de velocidades de impacto (5 a 
250 m/s). O gráfico da figura 2 mostra a evolucyao do 
esfor~o normal máximo com o raio de contacto. No 
gráfico comparam-se igualmente os resultados 
experimentais com os obtidos utilizando a teoría de 
Tabor [18]. Este modelo despreza o efeito da 
recupera~ao elástica do material. 

O choque compreende duas fases: urna fase de carga ou 
de compressao e urna fase de descarga ou 

a e a opn T b 1 1 Pr 'edad ó . d es mecamcas monot meas oaco R 5 (A TME AFNO 2 CD4* S 64 6) 

Tensao de Resistencia a Tensao de Extensao no Extensao de Coeficiente 
Cedencia crc Traq:ao crR Rotura cru[MPa] ponto de carga Rotura Ef [%] de 
(0,2%) [MPa] [MPa] máximac.R encruamento 

[%] 

410 ± 30 660 ± 15 520 ± 15 11± 0,5 19,6 ± 0,2 0.16±0.1 

(*) Nonnaliza~ao: 860-900 °C. Composi~ao química aproximada: 0,25% C, 0,25% Si, 0,65% 
Mn, 1,05% Cr, 0,20%Mo. Dureza: 205 HB. 
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descompressao. O gráfico da figura 3 mostra a evolu~ao 
de cada urna das fases do choque normal com a 
velocidade de impacto. Verifica-se que a dura~o da 
fase de descarga é pouco influenciada pela energía de 
impacto. Por outro lado, a dura~o da fase de carga 
diminui com o aumento da velocidade de impacto, 
parecendo tender assintoticarnente para o valor 
calculado através da teoría de Tabor [18]. Os valores 
calculados tiveram em aten~ao a energía que é 
absorvida na deforma~ao plástica do material durante o 
impacto [1,19]. 
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Fig. 3. Tempo de contacto em fun~ao da 
velocidade de impacto 

As análises realizadas por microscopia óptica e por 
perfilometria nao puseram em evidencia a existencia de 
forma~ao de lábios em tomo das crateras. Embora 
alguns metais puros, como o cobre, exibam este 
comportamento numa larga gama de velocidades, para 
outros, como é o caso dos a~os inoxidáveis AISI 301 e 

304, este fenómeno só ocorre a partir de urna 
determinada velocidade de impacto crítica (150-200 
m/s) [5]. A elevada densidade de desloca~oes em tomo 
das crateras deverá ser identica nos ensaios de impacto 
e quase-estáticos, como foi verificado por Ives e Ruff 
[20]. 

Nos ensaios de choque com escorregamento verifica-se 
o imediato aparecimento de lábios frontais e laterais. 
Aumentando a velocidade tangencial desde zero, 
verifica-se inicialmente a presen~a de micro 
escorregamento nas crateras. Para baixas velocidades 
tangenciais sao visfveis ao microscópio óptico duas 
zonas distintas no interior das crateras. Urna zona 
interior rugosa e um anel exterior brilhante. Kragelsky 
et al. [6] referem que esta zona corresponde ao que 
designaram por deslocamento preliminar, sendo um 
fenómeno caracterfstico do atrito de escorregamento 
(atrito estático). Nesta zona comprovou-se 
experimentalmente que a razao entre os impulsos 
aumenta com o aumento da velocidade tangencial. O 
aumento da velocidade de escorregamento provoca urna 
acumula~ao crescente de material nas zonas frontais 
das crateras [21]. O fundo das crateras apresenta duas 
zonas distintas. Urna zona inicial estriada e urna zona 
final estremamente rugosa. É vísivel o aparecimento de 
bandas de corte (ASB [5-19]) na zona frontal exterior a 
cratera. Após urna velocidade de escorregamento crítica 
verifica-se a ejec~ao abrupta de urna pequena apara do 
material fortemente oxidada. Constatou-se que o 
esfor~o tangencial aumenta até este ponto, onde sofre 
urna forte inflexao. A razao entre os impulsos, assim 
como a dura~o de contacto, atingem um valor máximo 
nesta zona, decrescendo repentinamente quando se 
eleva a velocidade de escorregamento. Segundo 
Kragelsky et al. [6] o angulo de atrito no choque pode 
ser defmido pela seguinte equa~o: 

t 

fTdt 
~ = arctgJt = arctgf--

JNdt 
o 

(1) 

onde T e N sao, respectivamente, a for~a tangencial e 
normal durante o impacto e t o tempo de impacto. O 
valor aproximado de ~ deve ser estimado através de um 
ensaio preliminar, urna vez que dele depende o bom 
desempenho da máquina de choque, de modo a 
diminuir ao máximo a influencia de vibra~oes parasitas 
[13-14]. 

Os gráficos da figura 4 e 5 mostram a evolu~o da 
dura~o de contacto e do coeficiente de atrito com a 
velocidade de escorregamento, para dois angulos de 
lan~ento (10° e 200), correspondendo a energías 
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cinéticas, no momento do impacto, de 0.18 J e 0.71 J, 
respectivamente. 

2.3 ...------------------.... 
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Fig. 4. Dura~;ao de contacto em tün~;ao da 
velocidade de escorregamento 

Como se pode observar na figura 4, o tempo total de 
contacto aumenta rapidamente com a velocidade de 
escorregamento, atingindo um valor 1..:rítico quando é 
ejectada urna apara do material, a partir do qual se 
verifica a sua diminui~;ao assintótica para valores 
identicos aos obtidos no caso do choque normal. A 
velocidade de escorregamento crítica, para a qual existe 
ejec~;ao da apara do material, parece aumentar com a 
velocidade de impacto. As velocidades críticas obtidas 
foram cerca de 2 m/s e 2.6 mis, para as energías de 
impacto de 0.18 J e 0.71 J, respectivamente. A 
principal contribui~;ao para esta variar;ao do tempo de 
contacto provem da durar;ao de fase de descarga. 
Constata-se pela análise dos impulsos que, quando 
intervem o escorregamento, a dura~;ao da fase de 
descarga aumenta consideravelmente. A durar;ao de 
contacto aumenta bruscamente. Com o aumento da 
velocidade de escorregamento ambas as fases 
aumentam, sendo o aumento mais pronunciado na fase 
de descarga. A partir da velocidade crítica, após a 
ejecr;ao de apara, verifica-se urna contínua diminuir;ao 
da fase de descarga com o aumento da velocidade de 
escorregamento. A apara adere fracamente ao projéctil. 
Para elevadas velocidades (> 12 m/s) a apara adere 
fortemente ao projéctil fragmentando-se quando se 
pretende remove-la. A variar;ao da fase de descarga 
pode ser explicada pelo aparecimento de forl(as 
adesivas na interface de contacto [14]. 

Como se pode observar pela figura 5 o coeficiente de 
atrito tem urna variar;ao semelhante ao tempo de 
contacto. Os valores do coeficiente de atrito 
apresentados correspondem aos valores máximos dos 
esforr;os nonnais e tangenciais. 
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Fig. 5. Coeficiente de atrito rnédio ern funr;ao da 
velocidade de escorregamento 
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Pode-se definir o angulo de incidencia ou angulo de 
impacto como o angulo entre o vector da velocidade 
relativa do projéctil corn o plano tangente ao ponto de 
contacto. A velocidade de escorregamento crítica 
ser relacionada corn um angulo de ataque crítico. A 
existencia de urn angulo crítico deve estar associada a 
mudan~a dos mecanimos de rernor;ao de material 
envolvidos (ploughing/corte) [8-10]. Os resultados 
obtidos sobre a durar;ao de contacto e coeficiente de 
atrito, indicam que existe urna ligeíra variayao do valor 
do angulo crítico corn a velocidade de impacto, isto é, o 
angulo crítico aumenta ligeiramente a medida que 
aumenta a velocidade de impacto. Esta variar;ao pode 
estar relacionada corn a influencia da velocidade de 
deformar;ao no encruamento do material [9-10]. 

Nos emaios de choque corn escorregamento o sinal 
referente ao esforr;o tangencial é rnais perturbado que o 
do esforr;o normal. Nos ensaios realizados, este sinal 
apresenta oscilar;oes ern tomo de urn valor rnédio (1.6-2 
kHz), na zona do escorregamento generalizado > 5 
rn/s). Esta frequencia, cuja origern parece nao provir da 
máquina de ensaios, está relacionada corn zonas 
diferenciadas observadas no fundo das crateras. É de 
referir que este fenómeno é referido no trabalho de 
Sedriks e Mulhearn [7] sobre sirnulayao de fenómenos 
abrasivos. O fenómeno parece-nos relacionável com o 
processo de formar;ao de apara, urna vez que as 
frequéncias associadas as zonas de cornpressao e corte 
observáveis nas aparas sao da rnesrna ordem de 
grandeza variando, contudo, com a velocidade de corte. 
Pela análise micrográfica do fundo das crateras, é 
possível verificar a presenr;a de microcorte na direcc;:ao 
longitudinal das indentar;oes. As estrías podern ser 
devidas a abrasao provocada pela rugosidade da 
superfície da alumina ou, no caso de velocidades de 
escorregamento mais elevadas, ao microcorte por 
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partículas abrasivas que se formam no inicio do 
impacto. 

4. CONCLUSÓES 

a) No choque normal elasto-plástico a pressao 
dinamica é superior a que se obteria num ensaio 
convencional de dureza. A descrepancia poderá 
residir no efeito da velocidade de deforma~ao no 
encruamento do material. Na gama de energía de 
impacto utilizada nao se observou o efeito de 
extrusao de material, o que pressupoe a existencia 
de urna velocidade de impacto crítica para o a~,;o 

estudado. A fase de carga do choque é sempre 
inferior a fase de descarga e a diferen~,;a aumenta 
coro o aumento da velocidade de impacto. 

b) No choque coro escorregamento a forma~ao de 
lábios no material é facilitada. Existe um ángulo 
crítico de incidencia, para o qua! o tempo de 
contacto e o coeficiente de atrito atingem um 
máximo, obervando-se a ejec~ao de urna pequena 
apara frágil do material. A existencia de um angulo 
de ataque <..Títico é urna característica dos processos 
abrasivos e erosivos em materiais coro 
comportamento dúctil. 

e) O ángulo de incidencia crítico aumenta 
Iigeiramente coro o aumento da velocidade de 
impacto. Esta varia~,;ao parece estar relacionada coro 
o efeito dos parametros de impacto no encruamento 
do material das pistas. 

d) O dcslocamento priliminar, bem como a 
temperatura local, deverao ser responsáveis pela 
varia~,;ao do coeficiente de atrito observado. A 
oxida~,;ao verificada nas aparas indicia temperaturas 
locais elevada<>. A evolu\(3.o do coeficiente de atrito 
pode ser explicado através de urna competi\(3.o entre 
o efeito do aumento de fenómenos adesivos e a 
diminui\(3.o das propriedades mecamcas das 
películas superficiais devido ao aumento da 
temperatura. 
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