
Resumo 

O presente trabalho teve como objectivo proceder ao estudo do comportamento tribológico de 

superfícies revestidas pelo processo PVD (Phisical Vapour Deposition). Para o efeito, foram utilizados 

como substrato um aço AISI 52100, e como revestimentos o nitreto de titânio, nitreto de zircónio, e 

nitreto de titânio-zircónio.  

O trabalho experimental foi realizado no laboratório de tribologia da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto. Para a realização dos ensaios, foi utilizado um tribómetro de Blouet, que 

proporcionou a obtenção de um contacto conforme entre a pista e o patim.  

Foi imposta para todos os ensaios uma carga fixa de 70 N. Foram escolhidas duas velocidades de 

deslizamento diferentes, 1 e 3 m/s, com vista ao estudo da influência da velocidade no desgaste das 

superfícies. Foram colocadas em contacto todas as combinações possíveis de superfícies revestidas 

e do substrato sem revestir, excepção feita ao contacto entre dois substratos não revestidos, por não 

se enquadrar dentro dos objectivos deste trabalho. Foi realizado um ciclo de ensaios com o contacto 

seco entre todos os pares de superfícies indicadas, e outro com o contacto lubrificado entre esses 

mesmos pares de superfícies.  

A caracterização das superfícies após o revestimento, e antes da realização dos ensaios, foi 

efectuada através da análise da rugosidade das superfícies, medição da dureza, e observação e 

análise por SEM e EDS.  

A caracterização do comportamento dos diversos pares de superfícies ensaiados, nas condições 

referidas, foi realizada através da quantificação da massa perdida pelo patim, do registo e análise do 

coeficiente de atrito ao longo dos ensaios, e por análise SEM e EDS das superfícies.  

Abstract 

The present research had as objective to proceed the study of tribological behaviour of PVD coated 

surfaces. To the effect, as subtract was utilised the AISI 52100 steel, and TiN, ZrN and (Ti,Zr)N as 

coating.  

The experimental work as been made in tribologic laboratory of FEUP. To tests a Blouet tribometer 

was utilised that gave a conformal contact between the block and ring.  

To this tests a normal load of 70 N was applied. Two sliding velocities has been selected, 1 and 3 m/s, 

to the research of wear surfaces levels. All the combinations of coated surfaces and uncoated 

surfaced has been applicated. A cycle of tests was performed whit a dry contact in the pair of surfaces 

and another one with lubricated contacts to the same pairs.  



Before the tests, a surface characterisation after coating has been made through the analysis of 

surface roughness, hardness evaluation and morphology analysis by SEM and EDS.  

The behaviour characterisation of different kinds of tested surfaces, has been made through weight 

evaluation of block loose and the registration and analysis of friction through tests and SEM and EDS 

surface analysis.  


