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ANEXO C 

 

C.1. Desgaste dos indentadores de rubi 

  

A utilização de cargas de até 1,0 N nos ensaios de riscamento e a longa utilização de 

alguns indentadores levaram ao desgaste. A observação foi verificada durante os ensaios por 

inesperadas alterações nos valores de força de atrito e comprovada posteriormente por 

microscopia. 

 

a) Rubi TC-60 D280  

 

A menor resistência ao desgaste de indentadores foi a do rubi com ângulo de ataque de 

60º e diâmetro da extremidade de 280 µm. Com apenas 3 ensaios de riscamento, os topos já se 

encontravam completamente comprometidos, não sendo mais utilizados (Figura 5.22). 

As características de grande angulosidade prejudicam a resistência à variação dos esforços 

e as altas temperaturas em regiões muito pequenas da ferramenta, que acabam sofrendo uma série 

de lascamentos em toda a periferia do topo plano. No sentido do riscamento (de cima para baixo 

na figura) aparecem marcas lineares provavelmente do desgaste abrasivo provocado pelas 

próprias partículas desprendidas da periferia do indentador. Na parte de inferior do indentador, 

observa-se o destacamento de uma placa de material por fratura frágil, talvez devido às tensões 

do retorno elástico da ferramenta pela passagem de material do disco. 

As grandes instabilidades verificadas nos poucos ensaios de variação de carga que foram 

executados com esse indentador (Figura 5.8), são frutos desses desgastes e falta de rigidez. A 
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vida reduzida, mesmo com carregamentos tão baixos, inviabiliza utilizações em ensaios de 

riscamento com esse tipo de geometria. 

 

 

 
Figura C.1 – Desgaste de indentador de rubi TC-60 D280 (tronco de cone, ângulo de ataque 

αααα = 60º, diâmetro da extremidade 280 µµµµm). 
 

 

b) Rubi TC-25 D250 

 

 As marcas de desgaste nesse rubi foram muito inferiores aos demais, possibilitando a sua 

utilização nos ensaios em outros materiais (Fase II). Na Figura C.2 são mostradas as superfícies 

dos topos planos onde se pode induzir sobre as causas que levam ao desgaste da periferia da 

superfície. Nas maiores ampliações existem manchas e onde foi destacada uma placa de material. 
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Pode estar ocorrendo o comportamento de desgaste descrito por König (1991) para partículas 

abrasivas em rebolos, onde mecanismos de oxidação e difusão reduzem a sua dureza e ocorre a 

sua posterior remoção por um mecanismo abrasivo.  

 

 

Figura C.2 – Desgaste de indentador de rubi TP-25 D250 (tronco de cone, ângulo de ataque 

αααα = 25º, diâmetro da extremidade 250 µµµµm). 

 

 

c) Rubi TC-45 D370 

 

Na visualização de microscopia (Figura C.3), esse indentador parece apresentar os 

mesmos estados de desgaste que o anterior. Entretanto, dependendo do ensaio, apresentavam 

altas dispersões de resultados da força de atrito em ensaios similares e assim, não foi mais 

utilizado para a fase experimental II. A justificativa para isso pode ser de problemas de 



 163 

fabricação e fixação, já que se observam deste o início dos experimentos, dois planos em sua 

superfície da extremidade plana.  

 

 

Figura C.3 – Desgaste de indentador de rubi TC-45 D370 (tronco de cone, ângulo de ataque 

αααα = 60º, diâmetro da extremidade 370 µµµµm) – Após fase experimental I. 

 

 

d) Diamante SE-45 R50 

 

 Esse indentador não foi tão utilizado quantos os de rubi com ângulos de ataque de 25º e 

de 45º. Foram percebidos pequenos desgastes apenas quando se utilizaram ampliações de 1000 

vezes (Figura C.4). 

 

 

Figura C.4 – Desgaste de indentador de diamante SE-45 R50 (semi-esférico, ângulo de 

ataque αααα = 45º, raio de ponta rεεεε = 50 µµµµm) – Após fase experimental I. 
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 O indentador de diamante SE-45 R50 foi usado no riscamento de outros materiais 

metálicos (Fase II), mas também não apresentou sinal significativo de desgaste. 

 Os últimos ensaios realizados na Fase II foram em revestimentos extra-duros, onde já se 

esperava que o desgaste do indentador seria significativo. Por isso a utilização do indentador de 

diamante e com o menor raio de ponta (rε = 50 µm). Na Figura C.5 é mostrado o estado de 

desgaste do indentador após um teste qualitativo de riscamento em nitreto de titânio (TiN) e 

porções de material aderido do revestimento. 

 
Figura C.5 – Indentador de diamante SE-45 R50 após riscamento de revestimento TiN. 

 Desgaste 

  Adesão de TiN 


