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Reoterm Instrumentos Científicos Ltda.                       Notas de aplicação Ultrasom  

 

 

Teste de Erosão com Cavitação (ASTM G32-92) 
 

Testes de erosão através de cavitação em acordo com  a norma ASTM G32-92 
requerem sonicação com amplitude e frequência preci samente controlada. 
Com equipamentos da Hielscher, os testes podem ser executados com corpos 
de prova em forma reprodutiva no modo direto ou ind ireto.  

No teste de erosão através de cavitação, um corpo de prova de metal ou de uma 
liga metálica é submetido a uma cavitação com amplitude controlada numa 
frequência ultrasonica, e a abrasão do corpo de prova é determinada através da 
perda de massa do mesmo em função do tempo de exposição ao ultrasom.  

A empresa alemã Hielscher fabrica processadores de ultrasom com frequência fixa 
(por exemplo 20kHz– o que é exigido pela norma) - e amplitude ajustável. Um set-
up típico para estes testes de erosão está no desenho ao lado, mostrando gerador e 
transdutor de ultrasom, amplificador (booster), sonotrodo e contêiner para acomodar 
a água e a amostra com controle de temperatura. 

Existem dois modos para o ensaio: No caso da 
sonicação direta, o corpo de prova é fixado no 
sonotrodo. Este método normalmente usa 
sonotrodos especiais e corpos de prova com 
rosca para parafusá-los na ponta do sonotrodo. 
No entanto, dependendo do metal ou da liga a 
ser investigado, a massa do conjunto 
sonotrodo/corpo de prova muda e com isso, a 
frequência e consequentemente as condições 
de sonicação podem fugir da exigência da 
norma. Ademais, a própria cavitação gera 
desgaste não somente no corpo de prova, mas 
também no sonotrodo, com a consequência que 
a superfície da mesma fica rugosa e não 
permite mais a transmissão da sonicação em 
forma perfeita.  

Por estas razões, o modo de sonição indireta, 
também sugerido pela norma, é preferível. 
Neste caso, o corpo de prova é posicionado 
numa distancia de 0,5 a 0,7mm da ponta do sonotrodo, dentro de um beaker de 2L 
com água destilada com temperatura controlada em a 25±2oC. 
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Para obter resultados precisos é importante executar os testes a uma amplitude 
especificada, de 50,0±2,5 micras, e com frequência fixa de 20,0±0,5 kHz. Os 
equipamentos da Hielscher monitoram a amplitude mecânica em cada período 
(20000 vezes por segundo). Isso assegura a sonicação com a amplitude exata 
durante todo teste.  

O teste é avaliado determinando a perda de massa do corpo de 
prova após um tempo de sonicação definido. Resultados derivados 
desta informação são a taxa de erosão, o tempo de incubação e a 
profundidade da erosão.   

Para garantir a reprodutibilidade, os corpos de prova tem que ter 
superfícies polidas com rugosidade Rz<3micras. 

Os modelos UIP500hd, UIP1000hd e UIP2000hd da Hielscher são 
apropriados para ensaios conforme ASTM G32-92. Estas unidades 
podem ser fornecidas com um protocolo da determinação da 
amplitude mecânica na ponta do sonotrodo. Recomendamos o 
sonotrodo BS2d22 (diâmetro 22mm) e o suporte ST2.  

 

 

 

Para controle de temperatura recomendamos o nosso recirculador 
de laboratório ThermoScientific ACCEL 250, com faixa de 
temperatura entre -10 e 80oC, estabilidade de ±0,1oC, e potência 
de refrigeração de 250W.  

 

 
 
 
 

Nos consulte para mais informações ou uma cotação! 


