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Introdução: O desgaste de componentes de máquinas, equipamentos e estruturas é um
consistente problema industrial. Visto isso, a importância econômica e a necessidade
de se ter uma pesquisa sistemática do desgaste, com a evolução das práticas que
alinham o conhecimento teórico com o prático, vem sendo reconhecidos nas últimas
décadas. O desgaste abrasivo é um dos principais mecanismos de dano presente nas
indústrias de mineração e concreto, definido pela perda de massa de um material
devido ao movimento relativo deste com outra superfície, decorrente da interação
física entre elas com presença de asperidades, partículas e/ou protuberâncias duras. 
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi projetar um equipamento para ensaios
tribológicos de desgaste no Centro de Pesquisas da Aperam e desenvolver uma
metodologia de pesquisa aplicável, que a partir de uma Betoneira Portátil totalmente
adaptada possibilite avaliar o comportamento de resistência ao desgaste de diversos
aços inoxidáveis. Metodologia: Foram especificadas todas as variáveis e parâmetros
necessários para desenvolvimento do equipamento e do novo ensaio, com a adaptação
mecânica, elétrica e automatização do equipamento inicial. Para se atender aos fins de
pesquisa, um novo motor foi implementado, garantindo uma maior autonomia de
funcionamento e potência disponível. Um inversor de frequência foi especificado para
se assegurar o controle preciso de rotação e tempo de giro do balão da betoneira.
Sensores de tempo e contagem de ciclos também foram implementados para monitorar
os parâmetros de duração dos testes. Resultados: O equipamento desenvolvido irá
possibilitar a avaliação do comportamento de resistência ao desgaste para diversos
aços. O ensaio utiliza como abrasivos brita e areia, elementos presentes no processo
industrial de empresas de vários setores, e submete amostras de aço a um processo de
abrasão severa. Como parte do desenvolvimento do equipamento, dispositivos para
fixação dos corpos de prova na estrutura interna da betoneira foram projetados em aço
martensítico AISI 420, de modo que obtivessem propriedades mecânicas
suficientemente altas (dureza em torno de 50 HRC) para resistir ao meio abrasivo a
qual serão expostos juntamente com as amostras. Um sistema de fixação mecânica
para o correto posicionamento das amostras também foi desenvolvido, de modo que
todos os corpos de prova sejam submetidos às mesmas condições e intensidades de
dano durante o ensaio. Foi determinado ainda que, a dosagem dos abrasivos utilizados
no ensaio (areia e brita) será de forma que durante a rotação da betoneira, todas as
amostras sejam varridas na mesma intensidade e frequência pela ação dos abrasivos.
Esta dosagem foi em média 25 kg Conclusão: Foi possível desenvolver um
equipamento para realizar ensaios de desgaste no Centro de Pesquisa da Aperam. A
caracterização posterior em laboratório dos corpos de prova testados mostraram boas
condições de simulação para o processo de desgaste abrasivo proposto, com
reprodutibilidade e confiabilidade por parte do novo equipamento.
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