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RESUMO
CORDONI, Lucas; NESELLO, Ricardo. Análise da adesão de filmes depositados por
PVD sobre o aço H13 com diferentes tratamentos térmicos. 2017. 108 f. Monografia
(Engenharia Mecânica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba,
2017.

Moldes para injeção e extrusão de alumínio são feitos em sua maior parte a partir de
aço para trabalho a quente, dentre os quais um dos mais utilizados é o AISI H13. Para
melhorar a vida útil dos moldes são aplicados tratamentos de superfície na cavidade
interior. Os tratamentos mais utilizados são a nitretação ou o duplex, no qual após a
nitretação é aplicado um filme por deposição física a vapor (PVD). Sabe-se que para
o aço nitretado existe influência da dureza do substrato metálico na resistência ao
desgaste. Entretanto, não se encontram estudos sobre a influência da dureza do aço
para tratamentos duplex, os fabricantes recomendam durezas que seriam ideais para
o aço nitretado, mas não necessariamente para um tratamento duplex. O presente
trabalho objetiva analisar a diferença de adesão de um filme PVD para amostras de
aço AISI H13 em diferentes condições de revenimento e espessura de camada
nitretada. Foram utilizadas três temperaturas de revenimento, e três condições de
superfície, uma com nitretação de aproximadamente 0,05mm de espessura, outra
com 0,09mm e uma condição sem nitretação, com o PVD aplicado direto sobre o
metal. O filme aplicado foi o de nome comercial Lumena, do fabricante Oerlikon
Balzers, composto por TiAlN. Foi comprovado para os parâmetros estudados que
quanto maior a camada nitretada maior a adesão do filme PVD, e que para uma
mesma espessura de camada a maior dureza do substrato resulta em melhor adesão
do filme. Como resultado secundário percebe-se que a rugosidade tem tendência de
aumentar após a nitretação e se regularizar depois da aplicação de um filme por PVD.

Palavras-chave: H13, adesão, scratch test, duplex, PVD.

ABSTRACT
CORDONI, Lucas; NESELLO, Ricardo. Análise da adesão de filmes depositados por
PVD sobre o aço H13 com diferentes tratamentos térmicos. 2017. 108 f. Monografia
(Engenharia Mecânica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba,
2017.

Injection and aluminum extrusion molds are produced in its majority with hot work
steels, amongst which one of the most utilized is the AISI H13. In order to improve the
service life of the molds, surface treatments of the interior cavity. The most common
treatments are nitriding or duplex, in which, after the nitriding, a PVD coating is applied.
It is known that, for the nitride steel, there is an influence of the metallic substrate
hardness on the wear resistance, but there are no studies about the influence of the
steel hardness for duplex treatments. Manufacturers recommend ideal hardness for
nitride steel, but not necessarily for duplex treatments. The following work’s objective
is to analyze the adhesion difference of a PVD coating for AISI H13 steel samples
under different tempering temperature and nitride layer thickness. It was utilized three
tempering temperatures and three surface conditions, one with a nitride layer thickness
of approximately 0,05mm, one with 0,09mm thickness and one without any nitriding,
which had the PVD coating applied directly to the tempered steel. The PVD coating
applied was the one commercially named Lumena, supplied by Oerlikon Balzers,
which is composed by TiAlN. It was proved for the studied parameters that the thicker
the nitride layer, the higher is the adhesion of the PVD film, and that, for the same
nitride thickness, a higher substrate hardness results in a better adhesion of the
coating. As secondary findings, it was perceived that the roughness has the tendency
to increase after nitriding, and regularize itself with the PVD coating application.

Key-words: H13, adhesion, scratch test, duplex, PVD.
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1 INTRODUÇÃO
Os materiais metálicos têm ampla utilização na sociedade, especialmente ligas
ferrosas. Um dos fatores que justificam esse amplo uso, segundo CALLISTER, 2012,
é a sua versatilidade, que se origina na possibilidade de adaptá-las para uma grande
variedade de propriedades. Essas variações passam pelo processo de fabricação,
pela composição química e pelos tratamentos térmicos ao qual o material é submetido.
Dentre as ligas ferrosas, o aço AISI H13 é um que possui ampla aplicação em
ferramentas e moldes de trabalho a quente devido principalmente à sua alta
resistência a trincas por fadiga térmica (METALS, 2007). Uma dessas aplicações é a
fabricação de moldes para a injeção de alumínio, a qual ocorre a alta pressão, gerando
adesão do fundido na superfície interna do molde. Esse efeito, além do desgaste do
molde, cria a necessidade de elevadas forças de expulsão da peça e imperfeições no
produto. A solução industrial é a aplicação de revestimentos mais duros, nitretação ou
filmes por deposição física de vapor (PVD), ou ainda os dois unidos, em um tratamento
chamado duplex. Neste tratamento, a nitretação oferece uma dureza intermediária
entre o filme depositado por PVD e o aço. Estes filmes duros de PVD são de utilização
mais atual e vêm reduzindo a necessidade de uso de lubrificantes nos moldes que
eram apenas nitretados, reduzindo custo e o ônus ambiental da operação (WANG,
2016).
Comercialmente já existem soluções eficientes para utilização de duplex em
aplicações de injeção de alumínio, oferecendo um aumento da ordem de 20% na vida
dos moldes e 15% na disponibilidade dos equipamentos de injeção, pois reduz o
tempo de máquina parada (OERLIKON, 2017). Comprova-se em alguns estudos a
eficiência do substrato nitretado para a posterior aplicação do PVD (BJORK, 1999;
PASKVALE, 2007). Além disso, na bibliografia encontram-se estudos referentes aos
tipos de PVD para as aplicações específicas, porém observa-se uma oportunidade de
avançar no entendimento da dureza do substrato metálico anterior ao PVD ou ao
Duplex (BJORK, 1999; PASKVALE, 2007; WANG, 2016). HILGENBERG (2015)
estuda a influência de tratamentos térmicos para o aço AISI H13 nitretado, chegando
à conclusão de que propriedades do núcleo do aço H13 possuem influência sobre as
propriedades superficiais de coeficiente de atrito e dureza ao riscamento da camada
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nitretada. Apesar do estudo não envolver a aplicação de uma camada de PVD, a
influência do núcleo sobre a superfície tratada instiga interesse no estudo proposto,
tendo em vista que não encontram-se estudos semelhantes para PVD.
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo geral analisar o efeito dos
tratamentos térmicos prévios na resistência ao desgaste de revestimentos duplex no
aço H13.
Os objetivos específicos são:
• Avaliar a adesão da camada de filme depositado por PVD através de testes de
riscamento;
• Avaliar a evolução da rugosidade após os revenimentos e nitretações;
• Avaliar a dureza superficial das amostras depois dos tratamentos de superfície;
• Avaliar a evolução do coeficiente de atrito durante o riscamento das amostras
com PVD para os diferentes tratamentos térmicos e de superfície;
• Determinar as espessuras da camada para as diferentes combinações de
tratamentos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1

O Aço AISI H13 e seus tratamentos térmicos

O aço AISI H13 é um aço de trabalho a quente ao cromo-molibdênio, que possui
elevada tenacidade entre os aços para trabalho a quente, o que permite o emprego
em aplicações que utilizam alta pressão e choque a altas temperaturas segundo
Chiaverini (1990). As fabricantes Bohler-Uddeholm e Villares Metals apontam como
aplicações do H13:
• Ferramentas para extrusão de ligas de alumínio, magnésio, cobre e aços
inoxidáveis;
• Moldes para injeção plástica;
• Moldes para fundição por gravidade de ligas não ferrosas;
• Moldes para fundição sob pressão de alumínio;
• Forjamentos severos a frio;
• Ferramentas de corte de sucata;
• Facas para corte a quente;
• Anéis de contração (para matrizes de metal duro);
• Peças resistentes ao desgaste.
As características apontadas por Bohler-Uddeholm para este aço são:
• Boa resistência à abrasão a baixa e alta temperatura;
• Alto nível de tenacidade e ductilidade;
• Boa resistência mecânica a alta temperatura e resistência à fadiga térmica;
• Excelente profundidade de endurecimento por tratamentos térmicos.
A composição química típica do aço H13 fornecida pela Bohler-Uddeholm se
encontra na Tabela 1.

Tabela 1 Composição do aço AISI H13

Elemento
Concentração(%)

C
0,39

Si
1,0

Fonte: Adaptado de Bohler-Uddeholm, 2013

Mn
0,40

Cr
5,3

Mo
1,3

V
0,9
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2.1.1 Têmpera
A Bohler-Uddeholm recomenda o pré-aquecimento da peça em duas etapas, na
faixa de 600 a 850 °C antes de realizar a têmpera. Esta deve ser feita na faixa de 1025
a 1050 °C sendo que o tempo de austenitização nessa temperatura deve ser de 15 a
30 minutos. Têmpera a vácuo e com atmosfera circulante de alta velocidade podem
ser utilizadas.
O resfriamento, segundo Bohler-Uddeholm pode ser em banho de martêmpera
a 180-220°C ou resfriamento em óleo aquecido (40-70°C). As fabricantes Cincinnati
(2017) e Virat (2017) ainda apresentam o resfriamento ao ar como opção. Como pode
ser visualizado no diagrama TTT do aço, disponível na Figura 1, o aço H13 ao ser
resfriado até temperatura ambiente possui algum teor de austenita retida.

Figura 1 Diagrama TTT do aço AISI H13
Fonte: Virat (2017)

2.1.2 Revenimento
O revenimento do aço AISI H13 deve ser feito de acordo à dureza desejada. A
temperatura mínima, segundo Bohler-Uddeholm, é de 250°C. No entanto, Cincinnati
(2017) aponta que ferramentas de trabalho a quente devem ser revenidas 50°C acima
da temperatura máxima de trabalho esperada. Além disso, Bohler-Uddeholm
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desencoraja o revenimento na faixa de 425 a 550°C, devido à redução na tenacidade
do material.
O revenimento deve ser realizado duas vezes, por um período mínimo de 2 horas
cada e com resfriamento ao ar em temperatura ambiente, segundo Bohler-Uddeholm.
Villares (2017) acrescenta que para peças acima de 70mm de espessura, deve-se
considerar 1 hora de revenimento para cada polegada de espessura. A curva de
revenimento pode ser vista na Figura 2.

Figura 2 Curva de revenimento do aço AISI H13
Fonte: Bohler-Uddeholm (2013)

Bohler-Uddeholm ainda apresenta o efeito do tempo de permanência do aço à
temperatura de revenimento sobre a dureza do AISI H13, disponível na Figura 3.
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Figura 3 Efeito do tempo de revenimento sobre o aço AISI H13
Fonte: Bohler-Uddeholm (2013)

Percebe-se uma queda muito mais acentuada na dureza com temperaturas de
revenimento mais elevadas.
2.1.3 Nitretação
A nitretação é definida por David Pye (2003) como “(...) um método termoquímico
de difundir nitrogênio nascente na superfície de aços e ferros fundidos”. Ela busca
aumentar a dureza superficial das peças ao criar nitretos na superfície, e possui
algumas vantagens em relação a outros processos de endurecimento superficial,
como por exemplo cementação. Pye (2003) lista algumas delas:
•

Processo de temperatura inferior;

•

Relativamente simples de controlar, em termos de parâmetros de
processo;

•

Aumento da resistência à corrosão em aços baixa liga e baixo carbono;

•

Não há influência na dureza do núcleo;

•

Não requer resfriamento rápido, diminuindo assim distorções.

Ainda segundo o autor, devido a essa baixa temperatura, o aço não sofre
mudança de fase, e como o resfriamento acontece de maneira lenta, não há formação
adicional de martensita.
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Os processos convencionais de nitretação, segundo Alves Júnior (2001) são
divididos basicamente em três: nitretação gasosa, nitretação líquida e nitretação a
plasma. Todos os processos envolvem a criação de nitrogênio em estado nascente
para a formação da camada (Alves Júnior, 2001). O primeiro, a nitretação gasosa, é
realizada em uma atmosfera de amônia que, em uma determinada condição de
pressão e temperatura entre 500 e 565 graus, dissocia-se, liberando o nitrogênio
nascente necessário. O segundo, a nitretação líquida, ocorre na mesma faixa de
temperatura, porém o meio nitretante é constituído por sais de cianetos fundidos. A
nitretação a plasma, sendo um dos processos utilizados no desenvolvimento do
projeto, terá um capítulo específico a seguir, item 2.1.4.
Além disso, a qualidade da nitretação em aços é bastante dependente dos
tratamentos prévios, que devem prover o suporte adequado à camada nitretada. A
espessura da camada nitretada não deve ser profunda, devido à perda de tenacidade
da superfície. A espessura ideal depende de cada aplicação e se será feito algum
outro tratamento superficial depois. Bohler-Uddeholm classifica a camada nitretada
como frágil, correndo o risco de trincar ou lascar com choques mecânicos ou térmicos.
Como o risco de trincamento aumenta com o aumento da espessura nitretada, Pye
(2003) sugere uma camada inferior a 0,25mm para aplicações de extrusão de
alumínio. Tanto Bohler-Uddeholm quando Villares recomendam que a temperatura de
nitretação deve ser 50°C inferior à temperatura de revenimento prévio.
2.1.4 Nitretação a plasma
A nitretação a plasma é baseada no fluxo de corrente através de uma atmosfera
controlada de Nitrogênio (N2) e Oxigênio (O2). Ela flui entre um ânodo e um cátodo,
no qual a amostra é posicionada. Tensões elétricas da casa de centenas de volts
(~500V) são utilizadas para gerar a corrente. Esse fluxo requer um nível controlado
de pressão (1,3 a 13Pa) para que o movimento das moléculas gere colisões
constantes entre as mesmas, para haver maior liberação de energia. A Figura 4
representa esse fluxo entre os eletrodos. Nela, o caso (a) representa o movimento à
pressão atmosférica, no qual não há choque significativo, o caso (b) representa o
movimento a pressão muito baixa (0,013Pa), com choques pouco frequentes devido
ao maior caminho livre médio, e o caso (c) representa o movimento molecular à

26

pressão recomendada, que promove maior liberação de energia devido ao caminho
livre médio inferior.

Figura 4 Descarga iônica e influência da pressão na nitretação a plasma.
Fonte: Adaptado de Pye (2003).

A energia liberada pelo choque entre as moléculas forma o plasma dentro da
câmara, elevando a temperatura do reator. Para interromper o processo, corta-se a
alimentação de tensão elétrica, e assim, o fluxo de corrente e movimentação das
moléculas.
As principais vantagens da nitretação a plasma sobre os processos de banho de
sal ou a gás foram sumarizadas por Alves Júnior, 2001, e Silva, 2010, como:
•

Tempo de processo inferior à nitretação a gás ou banho de sal;

•

Menor temperatura de tratamento, da ordem de 370 °C;

•

Controle da espessura da camada mais preciso;

•

Uniformidade na espessura da camada;

•

Nitretação parcial da peça;
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•

Possibilidade de desnitretação;

•

Maior economia.

Este processo para o aço H13, segundo Bohler-Uddeholm, deve ser realizado
em uma razão de 75%H/25%N, e é preferencial devido à menor probabilidade de
formação de camada branca, que consiste na formação de uma camada de
compostos na superfície. Essa camada apresenta fragilidade e no caso de aplicação
do PVD dificulta a adesão do filme. A dureza esperada é de cerca de 1100 HV
(~70HRC) e as espessuras esperadas pela nitretação a plasma proposta por BohlerUddeholm podem ser encontrados na Tabela 2.
Tabela 2 Espessura da camada nitretada devido ao tempo de tratamento

Processo
Nitretação a plasma
(480°C)

Tempo
10h
30h

Espessura da
camada (mm)
0,12
0,18

Fonte: Adaptado de Bohler-Uddeholm (2013)

2.2

Deposição física a vapor (PVD)
A deposição física a vapor (Physical vapor deposition – PVD) tem como objetivo

depositar em um substrato um fino filme de material com espessura variando na ordem
de grandeza de nanômetros até micrometros, e dureza entre 1500HV - 3600HV. A
deposição acontece através da vaporização do material sólido que irá compor o
revestimento. Este material é geralmente titânio, alumínio ou cromo, o qual em
seguida é conduzido diretamente até o substrato ou pode reagir com gases e íons
presentes na câmara antes de se depositar. O substrato, durante todo o processo, fica
sujeito a temperaturas entre 150ºC e 500ºC. Para as aplicações industriais esta faixa
de temperatura é considerada baixa, permitindo uso do PVD em grande gama de
substratos, especialmente aços, pois não ocorre a transformação de fase da
microestrutura (MATTOX, 2010; OERLIKON, 2017; BJÖRK, 1999, PASKVALE, 2007).
Dentro do ramo industrial o uso do PVD justifica-se em casos de peças
submetidas a grande desgaste, como por exemplo moldes de injeção de alumínio e
de plástico, ferramentas de corte, ferramentas de forjamento e extrusão, entre outros.
O filme depositado possui maior dureza e menor coeficiente de atrito quando
comparado à superfície metálica sem este tratamento. A dureza não é a propriedade
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principal para determinar a qualidade do filme; a estabilidade química, a resistência à
fadiga e a aderência de material ao substrato geralmente são mais importantes para
este quesito, pois poucas aplicações requerem dureza maior do que 2000HV, assim
sendo necessário analisar caso a caso a vantagem em utilizar PVD (PASKVALE,
2007; BJÖRK, 1999).
Com o uso do PVD pode-se aumentar a produtividade de máquinas e reduzir os
custos de manufatura (maior longevidade de moldes), reduzir os custos com
lubrificantes nos processos (coeficiente de atrito entre PVD e metais líquidos ou
plásticos é muito menor do que o substrato e tais materiais) e aumentar a qualidade
dos produtos, tendo em vista que as superfícies revestidas com PVD são menos
rugosas e garantem melhor estabilidade dimensional (PASKVALE, 2007). Wang
(2016) testou a aderência de alumínio com vários tipos de filme por PVD tendo o aço
AISI H13 como substrato. Sem nenhum revestimento é notada a adesão de alumínio
com a superfície, enquanto que para os filmes de AlCrN, AlTiN, CrWN, AlTiN e TiAlN
a aderência é desprezível. Tais processos fabris com alumínio requerem inserção de
lubrificante de tempos em tempos. Em teste com um inserto em uma linha de
fabricação, o revestimento com AlCrN não mostrou a necessidade de lubrificante após
o processo ser começado (WANG, 2016).
São variados os processos existentes de PVD, mas todos têm uma sequência
comum: evaporação de material sólido que irá compor o filme, seguida da deposição
deste material sobre um substrato, a qual pode ser precedida de reação com algum
gás ou íons. A seguir estão listados os três principais métodos existentes para a
evaporação do material sólido a ser depositado nos processos de PVD.
Evaporação térmica:
Processo, cuja primeira aplicação para PVD remonta à decada de 1930, ocorre
através da deposição direta de átomos ou moléculas provenientes de uma fonte de
vaporização térmica, que se resume a aquecer o material, através de resistências
térmicas ou indução até que se vaporize. O processo pode ser feito em câmara de
vácuo (pressão inferior a 10-5 Torr) ou com a presença de plasma (MATTOX, 2010).
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Sputter deposition
Neste processo, cujas primeiras aplicações remontam o início do século XX,
sendo utilizado em escala industrial apenas após os anos 1970, a vaporização é feita
de forma física e não térmica. O material que compõe o revestimento é bombardeado
por um íon gasoso proveniente de um plasma que transfere momento ao material
sólido, evaporando-o. O processo pode ser feito a pressões próximas do vácuo, no
qual o material vaporizado não reage com nenhum gás e nem com os íons que o
bombardearam, estes sendo gerados em uma outra atmosfera, em uma “arma de
íons”, ou em uma atmosfera com plasma no qual os íons nele presentes são
acelerados de encontro ao material. Pode-se também injetar um gás reagente fazendo
com que o material vaporizado reaja com o plasma ou este gás antes de ser
depositado (MATTOX, 2010; OERLIKON, 2017).
Evaporação por arco
A evaporação neste processo ocorre através de um arco elétrico que incide
sobre o material sólido, este que pode ser um eletrodo catódico ou anódico. O material
vaporizado é altamente reativo, pois é praticamente todo ionizado, devido às altas
correntes elétricas utilizadas. Pode ser injetado gás na câmara para reagir com o
material vaporizado e formar o revestimento. O substrato geralmente é polarizado
para acelerar a deposição dos íons (MATTOX, 2010; OERLIKON, 2017).
Junto com estes três métodos pode-se utilizar íons, provenientes de um plasma
presente na câmara de deposição ou de uma “arma de íons” (utilizada em processos
a vácuo), para se combinarem com o material vaporizado alterando as propriedades
do filme depositado, tal processo recebe o nome de Ion Plating. São variados os
processos para aplicação de PVD, cada tipo de filme demanda uma particularidade,
mas a grande maioria utiliza um destes três métodos de vaporização, em uma câmara
a vácuo ou com plasma, com incidência ou não de íons. Empresas especializadas
neste processo, como a Oerlikon Balzers, possuem novos processos para PVD, tais
como S3p, P3e e ePD, que unem os métodos comuns de vaporização a novas
tecnologias, porém não serão abordados neste projeto pois são patenteados e de uso
exclusivo da empresa, sendo difícil encontrar material de estudo (MATTOX, 2010;
OERLIKON, 2017).
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Além da configuração do processo de PVD existem outros fatores que afetam as
propriedades e a adesão do filme depositado, tais como as propriedades do substrato
listadas a seguir.
Geometria e superfície
Geometrias complexas podem ter problemas e irregularidades de deposição em
alguns processos de PVD no qual o material evaporado percorre uma trajetória
retilínea até o substrato, tal como o processo de vaporização térmica. Já a rugosidade
da superfície também é importante pois quanto mais rugosa ela for mais irregular e
complexa será a morfologia do filme formado, este que também será menos denso do
que em superfícies mais lisas (MATTOX, 2010).
Limpeza
A limpeza da superfície de deposição é extremamente importante, pois inclusões
no filme geralmente pioram suas propriedades mecânicas e geram irregularidades no
crescimento do filme (PASKVALE, 2007).
Dureza
O filme depositado é mais frágil e menos dúctil do que o substrato. Dependendo
da deformação que o substrato sofrer o filme pode não acompanhar e sofrer falha,
este efeito é chamado de casca de ovo (PASKVALE, 2007). Para algumas aplicações
existe uma faixa de dureza recomendada do substrato. Para o aço AISI H13 quando
utilizado como molde de injeção ou extrusão de alumínio o fabricante de aços BohlerUddeholm, recomenda temperar e revenir o aço até uma dureza de 430HV-510HV.
Entretanto não foi encontrado na literatura nenhum estudo sobre a influência do
tratamento térmico do aço H13 para a aplicação de PVD ou duplex: nitretação + PVD.
2.2.1 Tratamento duplex
Para evitar o efeito casca de ovo, recomenda-se que o gradiente de dureza seja
suavizado entre filme e substrato. Para tratamentos em aços é comum o uso do
chamado duplex: nitretação (~1000HV) antes da aplicação do PVD criando uma
dureza intermediária entre aço e filme depositado (PASKVALE, 2007). BJORK e
TORRES mostram em estudos outra vantagem para o duplex: maior aderência do
filme para aços AISI H13. Entretanto BJORK também relata aumento de rugosidade
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da superfície após a nitretação, o que prejudica algumas propriedades mecânicas do
filme de PVD na sequência. Existe bastante debate sobre a melhora da resistência ao
desgaste para substratos previamente nitretados em comparação à aplicação direta
de filme por PVD (WANG, 2016; BJÖRK, 1999). É necessário analisar cada aplicação
e filme para se chegar a uma conclusão. Alguns estudos mostram que para alguns
casos não há diferença BJORK (1999). Para a aplicação do aço AISI H13 como molde
de injeção ou extrusão de alumínio, Bjork criou experimento análogo à atmosfera do
processo industrial e mostrou não haver diferença de resistência ao desgaste para o
filme de TiAlN.
De acordo com Wang (2016), percebe-se o início da utilização do PVD na
indústria por volta dos anos 2000. Anteriormente o tratamento mais utilizado para
aumentar a resistência ao desgaste era a nitretação. Em estudo, para o aço AISI H13
como molde de injeção e extrusão de alumínio, BJORK (1999) mostra uma resistência
ao desgaste de aproximadamente 10 vezes maior para os filmes depositados por PVD
em relação a moldes apenas nitretados.
2.3

Ensaios

2.3.1 Ensaios de dureza
A dureza é uma medida da resistência de um material a se deformar
plasticamente em uma zona localizada. Existem diferentes ensaios, mas basicamente
todos se resumem a pressionar um penetrador de material duro (diamante, carbeto
de tungstênio, etc..) sobre uma superfície até se obter uma deformação plástica. Com
as dimensões da marca deixada no material é possível calcular a dureza. O que varia
são os formatos do penetrador (CALLISTER, 2012). Neste trabalho será abordado
apenas a dureza do tipo Vickers.
Padronizada pela norma ASTM E92 - 16, o ensaio de dureza Vickers é feito com
um penetrador em forma de pirâmide, o qual deixa uma forma quadrangular impressa
na superfície do material sendo analisado. Através da análise de imagens é possível
medir a diagonal deste quadrado, d na fórmula (1), e conhecendo a força aplicada
com o penetrador, identificada pela letra P, obtem-se a dureza em Vickers (HV) (ASTM
E92 - 16).
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HV =

1,854.P
d2

(1)

A correta aferição da dureza depende da limpeza e lixamento da superfície. O
plano onde será feita a medição deve ser paralelo à base da pirâmide do penetrador.
Recomenda-se que a espessura do corpo de provas seja maior do que 10 vezes a
profundidade de impressão (ASTM E92 - 16).
Fazendo um corte transversal em amostras com nitretação é possível calcular a
espessura da camada através do perfil de microdureza. A norma DIN 50.190-3 (1979)
estabelece que uma diferença menor do que 50 HV entre a medição e o valor da
dureza do substrato caracteriza o final da camada.
2.3.2 Ensaios para medir a adesão de filmes
Um dos possíveis testes utilizados para testar a adesão de filmes PVD em
substratos metálicos é aquele descrito pela norma ASTM C1624: “Standard Test
Method for Adhesion Strength and Mechanical Failure Modes of Ceramic Coatings by
Quantitative Single Point Scratch Testing” (ASTM C1624 - 05).
O ensaio é recomendado para amostras metálicas revestidas com filmes
cerâmicos de espessura entre 0,1µm e 30µm e consiste em utilizar um penetrador
Rockwell C, feito de diamante em formato cônico com raio de 120º e raio da esfera de
200 µm. Após penetrar a superfície da amostra é aplicada uma força tangencial,
fazendo com que este penetrador risque a amostra. É possível realizar o teste
utilizando uma carga constante durante todo o risco ou uma carga que aumenta com
velocidade constante. Na figura 5 é possível ver um desenho esquemático do teste.
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Figura 5 Desenho esquemático do ensaio de riscamento para uma superfície com
revestimento.
Fonte: ASTM C1624 -05 (2017) (modificado).

O objetivo é que o risco cause a falha do filme cerâmico. Quando se utiliza riscos
com carga constante é necessário fazer diversos com diferentes cargas até que o
filme falhe. Utilizando riscos com carga variável é necessário testar diferentes
intervalos, até encontrar um no qual ocorra a falha do filme.
Segundo a norma existem diferentes meios de identificar o início da falha:
analisar no microscópio ótico os riscos, emissão acústica ou utilizando um microscópio
eletrônico de varredura. É responsabilidade do usuário determinar o que ele irá
considerar como uma falha de acordo com sua necessidade do uso do filme, pois
existem diversos modos de falha diferentes para diferentes sistemas. É ressaltada a
importância de relatar o que foi considerado como falha para todos os riscos a fim de
permitir comparações entre resultados. No anexo 1 é possível ver uma tabela retirada
da norma, na qual são mostrados alguns modos de falha. Após identificar o início da
falha é necessário medir a distância até o início do risco para em seguida verificar qual
a carga que estava sendo aplicada naquele ponto.
Através do teste é possível medir a força tangencial de resistência ao risco,
dividindo-a pela força normal é possível encontrar o coeficiente de atrito entre o
endentador e a amostra.
Segundo a norma, o teste não mede a força de adesão fundamental do filme,
mas dá como retorno um resultado prático para engenharia no qual é possível analisar
a adesão do filme aplicando uma carga normal. Medir adesão é complexo, pois ela
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não é uma propriedade fundamental, mas a resposta de um sistema a uma condição
imposta (ASTM C1624, 2017).
Hilgenberg, 2015, mostrou que para o aço AISI H13 nitretado a dureza de topo
para substratos com diferentes durezas era muito similar, entretanto o teste de
riscamento mostrou diferenças na resistência ao desgaste.
Outro possível teste de adesão de filmes com o substrato consiste em aplicar
uma força de 150Kg com um identador do tipo Rockwell C sobre a superfície tratada.
Posteriormente a amostra deve ser analisada com microscopia ótica, classificando a
endentação em alguma das classes entre HF1 e HF6. Este teste é normatizado pela
ISO 26443:2008, segundo a qual os filmes que apresentarem marcas do tipo HF1 ou
HF2 apresentam adesão adequada (ISO 26443, 2008). Na Figura 6 é possível ver
imagem ilustrativa sobre os tipos de endentação, onde as linhas representam
rachaduras e as manchas delaminações.

Figura 6 Classes de identação para teste de adesão
Fonte: ISO 26443, 2008

Utilizando o teste, Torres mostra que para o aço AISI H13 a adesão do filme de
PVD é melhor quando a superfície é previamente nitretada. Na

Figura 7 é possível

ver o resultado, na imagem da esquerda o PVD foi aplicado direto no metal, enquanto
na figura da direita foi feito a nitretação previamente. Percebe-se uma endentação
próxima da classe HF6 para a figura a, enquanto uma clase HF1 para a figura b.
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Figura 7 Teste de adesão para amostras do aço AISI H13 com filme PVD a) sem
nitretação b) previamente nitretada
Fonte: Torres (2010)

2.3.3 Rugosidade

Percebeu-se uma oportunidade, apesar de não ser o foco principal do trabalho,
de se avaliar a evolução da rugosidade ao longo dos tratamentos térmicos, devido à
característica dos ensaios necessários aos outros objetivos do trabalho.
A rugosidade faz parte das três irregularidades de superfícies (Whitehouse,
1994):
1. Rugosidade (pequeno comprimento de onda);
2. Ondulação (médio comprimento de onda);
3. Erro de forma (grande comprimento de onda).
Cada uma dessas tem causas e efeitos diferentes nas propriedades da
superfície, sendo que entre as mais afetadas estão as propriedades de tribologia
(Whitehouse, 1994). As principais irregularidades de superfície podem ser
visualizadas na Figura 8.

Figura 8 Irregularidades de superfície.
Fonte: Adaptado de Whitehouse (1994)
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A rugosidade contempla as irregularidades de menor comprimento de onda e
pequena amplitude (geralmente inferiores a 50µm), e está relacionada geralmente à
ferramenta que esteve em contato com o material no seu processamento
(Whitehouse, 1994).
A caracterização mais simples de superfície, segundo Whitehouse, 1994, se dá
a partir de parâmetros de amplitude (altura da forma) e comprimento de onda
(espaçamento). Os parâmetros de amplitude são mais comuns “(...) simplesmente
porque parecem se relacionar mais prontamente à importância funcional”
(Whitehouse, 1994), e por isso serão os considerados para os fins deste trabalho.
As duas abordagens principais para parâmetros de amplitude se dão pela
avaliação de picos e vales (tamanho do maior vale, tamanho do maior pico, etc) e pela
avaliação da média do perfil medido (média aritmética das alturas, média dos
quadrados das alturas), ou ainda pela combinação de ambos (Whitehouse, 1994). A
norma ISO25178 preconiza diversos parâmetros para definição de um perfil, sendo
que, para os objetivos deste trabalho quanto à evolução da rugosidade, foram
avaliados os seguintes:
•

Sq – Desvio RMS em relação à linha média, representa a média dos
quadrados das raízes.

•

Sp – Tamanho do maior pico, em relação à linha média.

•

Sv – Tamanho do menor vale, em relação à linha média.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa consistiu em fazer 3 diferentes tratamentos térmicos em amostras do
aço AISI H13 seguido de diferentes tratamentos de superfície, somando ao todo 18
diferentes combinações. Posteriormente foram feitas análises de diferentes
propriedades que influenciam na adesão do PVD ao substrato. Na Figura 9 é possível
ver um desenho esquemático do procedimento experimental utilizado.

Figura 9 Desenho esquemático dos procedimentos experimentais.
Fonte: os autores

3.1

Materiais e equipamentos

3.1.1 Aço H13

O laboratório de materiais do DAMEC-UTFPR Curitiba forneceu uma barra de
aço H13 com dimensões aproximadas de 180mm x 300mm x 30mm. A origem do
material é a empresa Favorit, localizada em Curitiba, Paraná. Em trabalho prévio,
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Hilgenberg, 2015, utilizou amostras que vieram da mesma barra. Segundo sua
pesquisa, a composição química, testada por EDS, é a mostrada na Tabela 3.
Tabela 3 Composição química do aço AISI H13
Elemento

Quantidade (%)

Carbono, C

0,32 – 0,45

Manganês, Mn

0,20 - 0,50

Cromo, Cr

4,75 – 5,50

Enxofre, S Max

0,030

Fósforo, P Max

0,030

Molibdênio, Mo

1,10 – 1,75

Silício, Si

0,80 – 1,20

Vanádio, V

0,80 -1,20

Fonte: Hilgenberg (2015)

3.1.2 Equipamentos

Ao todo foram utilizados 16 equipamentos diferentes, os quais estão listados no
apêndice A.
3.2

Métodos
Nos itens a seguir estão descritos os procedimentos que foram utilizados para

preparação das amostras e os testes experimentais.
3.2.1 Preparação das amostras
3.2.2 Usinagem do material

Primeiramente a barra de aço foi cortada em seções com espessura aproximada
de 5mm, resultando em pedaços de 180mm x 30mm x 5mm. Em seguida foram feitos
os tratamentos térmicos com três pedaços. Depois foi necessário retificar as duas
faces de dimensão 180mm x 30mm de cada pedaço, pois são as faces onde seriam
feitos os testes de riscamento, sendo necessário assim garantir o paralelismo. O
processo de retífica também eliminou eventuais descarbonetações e oxidações do
material que possam ter ocorrido durante o tratamento térmico. Foi retirado entre
0,3mm e 0,5mm de material de cada face das amostras. Após a retífica os pedaços
foram cortados em seis amostras, cada uma de tamanho aproximado 30mm x 30 mm
x 5mm. Uma das faces de 30 mm x 30mm de cada amostra foi lixada e polida com
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alumina 1µm, esta face polida foi a face onde os tratamentos de superfície foram
feitos, pois desta forma aproximou-se a rugosidade do substrato metálico para todas
as amostras. Em seguida a rugosidade foi medida no perfilômetro e os tratamentos
de superfície foram feitos. Foi necessário então fazer um último corte nas amostras
que possuíam algum tratamento de superfície, a fim de realizar a análise
metalográfica, assim, foi cortado um pedaço de espessura aproximada de 5mm das
15 amostras com tratamento de superfície. Em seguida, estes pedaços menores
foram embutidos com baquelite, lixados e polidos com alumina 1 µm.
3.2.2.1 Tratamentos térmicos
Foi determinada apenas a temperatura de 1030 ºC para austenitização, porém
três temperaturas diferentes para o revenimento, variando assim a dureza do
substrato metálico. O tempo de austenitização foi de 30 minutos, contados a partir do
momento em que as amostras foram inseridas no forno previamente aquecido a
1030ºC, com resfriamento em óleo à temperatura ambiente. O fabricante Villares
recomenda 20 minutos de austenitização a partir do momento em que a peça está na
temperatura desejada. Os três pedaços de 180mm x 30mm x 5mm foram colocados
no forno e sofreram resfriamento em óleo ao mesmo tempo, garantindo assim a
mesma tempera para todas as amostras.
Foram feitos revenimentos duplos (2 horas cada um) em 500ºC, 560ºC e 620ºC,
cada um sobre um dos pedaços de 180mm x 30mm x 5mm.
Foi utilizado o forno de resistência elétrica da marca Jung, disponível no
laboratório de tratamentos térmicos do DAMEC da UTFPR Curitiba.
3.2.2.2 Nitretações
Foram feitas duas nitretações diferentes para análise. Cada uma foi aplicada
sobre duas amostras (30mm x 30 mm x 5mm) vindas de cada tratamento térmico,
assim, 12 amostras foram nitretadas, 6 para cada nitretação diferente. O objetivo foi
utilizar o trabalho de HILGENBERG (2015), nitretação 2, como base de análise e
aplicar outra nitretação com espessura de camada menor. As duas nitretações foram
feitas a plasma, no reator disponível no laboratório do DAMEC da UTFPR Curitiba. Os
parâmetros utilizados podem ser vistos na Tabela 4.

40

Tabela 4 Nitretações

Concentração Ar
Concentração N2
Concentração H2
Pressão
Temperatura
TAP
Duração

Nitretação 1 (N1)
25%
15%
60%
3 Torr
500ºC
600V
1,5 horas

Nitretação 2 (N2)
25%
15%
60%
3 Torr
500ºC
600V
4 horas

Fonte: Autoria própria

O fluxo total de gás era de 200cm³/min, sendo dividido conforme a tabela 4 em
Argônio, nitrogênio e hidrogênio. O resfriamento das amostras se deu com atmosfera
apenas de hidrogênio, até a temperatura atingir 70ºC, quando o reator foi aberto e as
amostras foram resfriadas ao ar livre.
3.2.2.3 Deposição física a vapor
A deposição física a vapor foi feita na empresa Oerlikon Balzers, localizada em
São José dos pinhais - PR. Ao todo 9 amostras foram submetidas à deposição: três
advindas da nitretação 1, três advindas da nitretação 2 e três sem nitretação. O tipo
de PVD utilizado foi o de nome comercial “Lumena”, um filme de TiAlN, o qual,
segundo a Oerlikon, é o mais empregado para moldes feitos de H13. A empresa é
referência mundial no setor de revestimentos e, devido a segredos industriais, a
empresa não pode fornecer informações mais completas do que as que são
apresentadas no catálogo.
As amostras submetidas passaram pelo ciclo de tratamento simultaneamente. A
fim de atingir a espessura esperada pelo fabricante para o revestimento escolhido,
foram realizados três ciclos de revestimento, isto é, três camadas de revestimento
foram depositadas sucessivamente. Devido à pequena espessura de camada e sua
alta dureza, não foi possível realizar a medição da dureza do filme de PVD. Assumiuse a dureza da camada de PVD igual a 3400HV, conforme o catálogo do fabricante
(Oerlikon, 2017).
A fim de avaliar a espessura e aplicação da camada de PVD no substrato, foi
realizado um corte transversal em cada amostra com o filme. A metalografia das
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mesmas foi avaliada em microscópio ótico, tornando assim possível determinar a
espessura do filme de PVD
3.2.3 Identificação das amostras

Todas as 18 amostras diferentes são identificadas pela Tabela 5.
Tabela 5 Identificação das amostras
Nome da amostra
R1
R1N1
R1N1PVD
R1N2
R1N2PVD
R1PVD

Revenimento 1
(500ºC)
X
X
X
X
X
X

Revenimento 2
(560ºC)

R2
R2N1
R2N1PVD
R2N2
R2N2PVD
R2PVD
R3
R3N1
R3N1PVD
R3N2
R3N2PVD
R3PVD

Revenimento 3
(620ºC)

Nitretação
1

Nitretação
2

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

PVD

X
X

X
X

X
X
X

X
X

Fonte: Autoria própria

3.2.4 Caracterização
Neste item é feita a descrição dos ensaios que foram realizados. Todos os
equipamentos utilizados nos procedimentos experimentais podem ser vistos no
apêndice A.
3.2.4.1 Análise da microdureza
A microdureza superficial de todas as amostras que não continham PVD foi
medida, através do teste Vickers, com carga de 200gf e 15 segundos de aplicação.
Foi utilizado o microdurômetro Shimadzu HMV2 do laboratório do GrMatS da UTFPR
– Curitiba. Foram feitas três endentações, calculando-se média, desvio padrão e um
intervalo de confiança de 95%. A dureza superficial da camada de PVD foi obtida de
catálogo do fabricante, pois devido à pequena espessura do filme o teste de
microdureza não era adequado (BALINIT LUMENA, 2017).
A fim de determinar a espessura da camada nitretada foi medido um perfil de
dureza das peças nitretadas. Para tal foram utilizadas as amostras que estavam
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seccionadas e embutidas no baquelite. Foram feitas endentações começando na
borda da superfície nitretada e indo até onde o substrato metálico não fosse mais
afetado pela nitretação, quando os valores de dureza começam a se repetir. Na Figura
10 é possível ver um desenho esquemático de como as medições do perfil de dureza
foram feitas. O espaçamento entre as marcações foi de 0,2 µm na direção vertical
mostrada na Figura 10, o espaçamento horizontal não foi controlado, o objetivo era
que o espaço lateral fosse suficiente para uma marcação não influenciar a outra. A
primeira endentação foi feita a 0,2µm da borda também, a fim de evitar influência da
dureza do baquelite.

Figura 10 Desenho esquemático das medições do perfil de dureza
Fonte: autoria própria

A espessura das camadas foi determinada de acordo com a norma DIN 501903 (1979), que especifica como fim da camada o ponto em que a dureza for 50HV maior
do que o substrato. A dureza do substrato foi considerada como a média das três
medições mais profundas feitas em cada amostra.
3.2.4.2 Análise metalográfica
Foi feita a análise metalográfica de todas as amostras a fim de poder analisar as
micrografias e as camadas nitretadas e de PVD. As amostras seccionadas, embutidas
e polidas foram atacadas com uma solução de nital 5% e posteriormente foram
analisadas no microscópio óptico disponível no laboratório GrMatS da UTFPR –
Curitiba.
3.2.4.3 Teste de riscamento
Foi feito o teste de riscamento com o aparelho UMT do laboratório de materiais
do DAMEC (UTFPR – Curitiba) com carga variável em todas as amostras. Cada uma
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recebeu três riscos com a carga variando entre 15N e 40 N e mais três com carga
variando entre 40N e 70N, cada risco tinha 10mm de comprimento e 60 segundos de
aplicação de carga. Foi necessário variar a carga entre esses limites, pois a dureza
das superfícies com PVD era mais do que o dobro das superfícies nitretadas, assim
uma carga muito baixa não penetra o PVD o suficiente para análise e não causa a
falha do mesmo, enquanto uma carga muito alta faz a camada nitretada trincar. O
software do aparelho calculou automaticamente o coeficiente de atrito do endentador
com a amostra, resultado que foi utilizado para análise.
Em seguida os riscos foram analisados no microscópio óptico, a fim de
caracterizá-los e medir a distância do início do risco até acontecer a falha do filme
PVD. Esta distância foi dividida por 10 mm e em seguida calculou-se o tempo dentre
os 60s de duração do ensaio correspondentes a esta medida. Foi necessário
considerar a velocidade do endentador como sendo constante, o que é uma
aproximação razoável, conforme análise das curvas de carga x tempo. Com o tempo
do ensaio estimado foi possível determinar qual era a carga crítica sendo aplicada no
ponto.
Os riscos de todas as amostras foram também analisados no interferômetro
Taylor Hobson disponível no laboratório do DAMEC (UTFPR – Curitiba), e de cada
um foi medida a largura e altura em três pontos: a 1mm do início do risco, a 5mm e a
9 mm. Como a carga é muito semelhante ponto a ponto para diferentes amostras, com
os dados de altura e largura foi possível analisar a diferença de desgaste com os
diferentes revestimentos.
3.2.4.4 Análise da rugosidade
As medidas de rugosidade foram realizadas no mesmo interferômetro Taylor
Hobson utilizado para caracterização dos riscos. Os parâmetros foram calculados pelo
próprio equipamento conforme a norma ISO25178, avaliados em três regiões
quadradas de 3x3mm das amostras. Foram avaliados os parâmetros das amostras
após o polimento que antecedeu os tratamentos de nitretação, após a nitretação a
plasma e após a aplicação do filme de PVD. Foi utilizado o mesmo cut-off (filtro) de
0,25mm para todas as amostras, conforme recomendado pela norma ISO25178. A fim
de fazer a comparação adequada (da mesma faixa de comprimento de onda), o cut-
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off foi o mesmo, apesar de não representar a melhor adequação à norma para
algumas amostras.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1

Tratamentos térmicos
Após o revenimento foi medida a dureza superficial das amostras e

posteriormente comparada às durezas informadas pelos fabricantes. Foram
considerados os fabricantes Villares Metals e Böhler Uddeholm. As durezas foram
medidas em Vickers e posteriormente convertidas em Rockwell C. Os resultados
podem ser conferidos na Tabela 6.
Tabela 6 Dureza das amostras após revenimento

Amostra
R1
R2
R3

Dureza obtida
(HV 0,2)
613.3
529.7
403

Erro (HV)
63.1
11.5
6.6

Dureza obtida
(HRC)
56
51
41

Fabricante
(HRC)
55 - 56
55 - 53
45 - 46

Fonte: Autoria própria

É possível observar que o revenimento 1 ficou com dureza dentro da margem
dos dois fabricantes, e os outros dois ficaram próximos. Como a diferença de dureza
entre as amostras é o fator de análise para este estudo, não há problema algum em
as amostras dos revenimentos 2 e 3 ficarem abaixo do estipulado, já que a diferença
de dureza é inclusive mais significativa do que a originalmente proposta.
4.2

Nitretação
Os dois diferentes ciclos de nitretação apresentaram resultados satisfatórios no

intuito de variação da espessura de camada nitretada. Além disso, conforme é
possível observar na Figura 11, não houve formação de camada de compostos. No
Apêndice B é possível ver as imagens para as outras amostras.
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Figura 11 Análise metalográfica da amostra R1N1 a) aumento 500x b) aumento 1000x
Fonte: os autores

Através da determinação dos perfis de dureza, foi possível determinar a
espessura da camada nitretada para cada amostra. Por convenção, esta é definida
como a profundidade na qual a dureza é 50 HV acima da dureza do núcleo. Um
exemplo de perfil de dureza pode ser observado na Figura 12, para o qual a espessura
de camada resultou em 0,058mm.

Dureza (Hv)

Perfil de Dureza - R3N1
1600.0
1500.0
1400.0
1300.0
1200.0
1100.0
1000.0
900.0
800.0
700.0
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
0

0.02

0.04

0.06

0.08

Distância da superfície (mm)

Figura 12 Perfil de dureza da amostra R3N1
Fonte: os autores

0.1

0.12
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Além disso, também foi avaliado o perfil de dureza nas amostras que tiveram
aplicação de filme por PVD. No entanto, para essas amostras, a região do PVD não
foi avaliada devido à baixa espessura da camada, portanto o início da camada delas
se dá a partir do fim do filme de PVD. Desta maneira, devido a impossibilidade de
medir a dureza do ponto de profundidade 0 mm dessas amostras, foi assumida a
mesma dureza de topo das amostras que não tiveram aplicação de PVD.
Ao analisar a influência da temperatura de revenimento, observou-se que a
mesma não apresentou influência significativa na espessura de camada ou na dureza
de topo, conforme pode ser visto na Figura 13 e Figura 14.
No entanto, conforme o esperado, o aumento do tempo de nitretação teve
influência na espessura da camada nitretada, apesar de não ter representado
influência na dureza de topo, resultados estes que podem ser observados na Figura
13 e Figura 14.

Figura 13 Espessura da camada nitretada em função do tempo de nitretação.
Fonte: os autores
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Figura 14 Dureza de topo em função do tempo de nitretação
Fonte: os autores

Por fim, o resultado das propriedades das camadas nitretadas, para os dois
tempos de nitretação utilizados, podem ser consultados na Tabela 7. Como pode-se
observar, a variação de dureza foi desprezível, porém a espessura de camada
aumentou consideravelmente (de 0,55 para 0,93mm), conforme o desejado para as
análises sobre o filme de PVD.
Tabela 7 Dureza de topo e espessura de camada nitretada

Nitretação
N1 (1,5h)
N2 (4h)

Espessura de
camada (mm)
0,055
0,093

Erro
(mm)
0,014
0,010

Dureza de topo
(Hv)
1386,3
1414,4

Erro (Hv)
123,3
217,0

Fonte: Autoria própria

4.3

PVD
A partir das imagens de microscópio óptico com aumento de 1000x e após 3

medições para cada amostra chegou-se a um resultado final de espessura da camada
do filme depositado por PVD de 5,93±0,31µm.
Foi possível observar, conforme Figura 15, Figura 16 e Figura 17, as linhas que
dividem as 3 camadas de PVD (uma para cada ciclo, detalhe em azul), além do
desplacamento da terceira camada de PVD (e em algumas regiões até a segunda,
detalhe em vermelho) durante o corte transversal, vale ressaltar que esse
comportamento foi observado em todas as amostras. Isso indica uma queda da
adesão das camadas de PVD conforme mais ciclos de aplicação são realizados.
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Essa queda de adesão de uma camada de PVD na outra pode ter sido causada
devido ao fato de as camadas mais externas de PVD serem suportadas pelas
camadas mais interiores. Essa elevada dureza do PVD interno, pode prejudicar a
adesão devido ao fato de não acompanhar as deformações localizadas do filme mais
externo. Além disso, como as linhas que dividem as camadas são visíveis, isso indica
a formação de uma interface entre as camadas de PVD. Isso se dá possivelmente
devido aos processos de início do ciclo de aplicação do filme, de fim do ciclo de
aplicação, ou até mesmo de pós-processamento. Devido à presença dessa interface,
uma hipótese é que a continuidade do filme de PVD se perde ao longo dessas
camadas, o que prejudicaria as propriedades do filme.
Evidentemente que, com a adesão da última camada prejudicada, efeitos de
desplacamento do filme de PVD podem ocorrer em aplicações práticas em uma
quantidade de ciclos menor ou condições de trabalho menos severas. Como resultado
imediato dessa hipótese, é a de falha precoce de equipamentos, que muitas vezes
possuem um custo elevado e na qual a vida dos mesmos é fundamental.
Este fato merece mais investigação em pesquisas futuras, e indica que,
possivelmente para um número menor de camadas no filme de PVD, resultados
melhores poderão ser obtidos.

Figura 15 Micrografia da amostra R1N1PVD com aumento 1000x, ampliação digital
Fonte: os autores.
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Figura 16 Micrografia da amostra R2N2PVD com aumento 1000x, ampliação digital
Fonte: os autores.

Figura 17 Micrografia da amostra R3N1PVD com aumento 1000x, ampliação digital
Fonte: os autores.

4.4

Dureza do substrato após tratamentos de superfície
Quando o perfil de dureza foi levantado para as amostras foi medida também a

dureza do substrato metálico, resultado da média das três últimas medidas do perfil.
Na Figura 18 é possível ver o resultado.
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Dureza do substrato metálico
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Antes dos tratamentos de superfície

Figura 18 Dureza do substrato metálico após tratamentos de superfície
Fonte: os autores.

Nota-se que nas amostras com revenimento à 500ºC e 560ºC ocorreu um
aumento da dureza, provavelmente devido a precipitações de carbonetos, tendo em
vista que o ciclo de nitretação ocorreu à 500ºC, pois segundo o fabricante BohlerUddeholm, entre a faixa de temperatura de 425ºC a 550ºC existe um pico de dureza
secundário, como pode ser visto na Figura 2, zona hachurada. Como ilustrado pela
Figura 1 e Figura 2 o material tratado termicamente nas condições propostas neste
trabalho apresentam percentual de austenita retida, parte da qual pode ter se
transformado em martensita durante a nitretação, justificando também o aumento de
dureza. Este resultado pode vir a ser interessante na prática, pois foi possível obter
uma dureza superior à encontrada durante apenas o revenimento, entretanto é
necessário analisar outras propriedades tais como a tenacidade.
4.5

Evolução da rugosidade
A fim de avaliar a evolução da rugosidade após os tratamentos superficiais (de

nitretação e PVD), foram selecionadas as amostras R1N1PVD, R3N2PVD e R3PVD,
para avaliar os três fluxos de tratamentos para aplicação do PVD. As fotos da amostra
R1N1PVD mostrando a modificação da rugosidade conforme a execução dos
tratamentos podem ser visualizadas na Figura 19. Como mencionado no item 3.2.4.4,
o mesmo cut-off foi utilizado para comparação entre as amostras. O aumento da
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escala das imagens indica a medição de vales mais profundos e picos mais
ressaltados.

Figura 19 Rugosidade da amostra R1N1PVD a) Após o revenimento b) após a nitretação,
c) após a aplicação de PVD
Fonte: os autores

Observou-se um aumento dos parâmetros Sq, Sv e Sp após a nitretação. Já
após a aplicação do filme PVD, houve uma redução do parâmetro Sq em relação às
amostras nitretadas, relacionado à média dos desvios da superfície. No entanto, os
parâmetros Sv e Sp sofreram um aumento. Os resultados estão compilados na Figura
20, Figura 21 e Figura 22.

Evolução Sq
1900ral

Sq (µm)

1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
Revenido
R1N1PVD

Nitretado
R3N2PVD

PVD
R3PVD

Figura 20 Evolução do parâmetro Sq, para as amostras R1N1PVD, R3N2PVD e R3PVD.
Fonte: os autores.
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Evolução Sv
1900ral
1900ral

Sv(µm)

1900ral
1900ral
1900ral
Revenido

Nitretado

R1N1PVD

R3N2PVD

PVD

R3PVD

Figura 21 Evolução do parâmetro Sv, para as amostras R1N1PVD, R3N2PVD e R3PVD.
Fonte: os autores.

Evoluçãp Sp
1900ral
1900ral

Sp(µm)

1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
Revenido

R1N1PVD

Nitretado

R3N2PVD

PVD

R3PVD

Figura 22 Evolução do parâmetro Sp, para as amostras R1N1PVD, R3N2PVD e R3PVD.
Fonte: os autores.

Os parâmetros Sv e Sp reforçam a análise da escala da imagem, de que alguns
picos e vales pontuais apareceram na medição. Vale ressaltar que as incertezas das
medições de Sp e Sv são elevadas, isso se dá ao fato desses parâmetros serem
sensíveis a pequenas imperfeições na região avaliada. Essa sensibilidade reforça a
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importância de parâmetros médios, como Sa e Sq, serem avaliados em conjunto a Sp
e Sv, já que possuem uma estabilidade maior.
Portanto, de acordo com os resultados obtidos para o parâmetro Sq, é notável o
aumento da rugosidade média após o processo de nitretação. Além disso, o PVD
aumenta a rugosidade média de uma amostra polida, porém diminui da amostra
nitretada, chegando a um resultado intermediário entre os dois (polimento e
nitretação).
4.6

Teste de riscamento

4.6.1 Análise da carga crítica

Para determinar a carga crítica para cada amostra foi necessário analisar cada
risco no microscópio e identificar o início da falha do filme de PVD. Na Figura 23 é
possível ver um risco sem nenhuma falha, trata-se do início de um risco com carga
variável entre 40N-70N sobre a amostra R1N1PVD, é possível notar que não existe
nenhuma trinca ou desplacamento nesta região.

Figura 23 Risco sem falha sobre a amostra R1N1PVD, aumento 100x
Fonte: os autores

As amostras apresentaram diferentes tipos de falha, algumas mostraram trincas
como mostrado na Figura 24 e outras uma forma mais abrupta, com o desplacamento
do filme, como ilustrado na Figura 25 e Figura 26. No apêndice D é possível ver uma
imagem do que foi considerado como início da falha do filme PVD em todos os riscos
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das amostras com este revestimento. Pode-se ver também o final de cada risco, região
onde a carga é mais elevada e o filme está bem danificado.

Figura 24 Início da falha do filme PVD para o risco 1 amostra R1N1PVD, aumento 200x.
Fonte: os autores

Figura 25 Início da falha do filme PVD para o risco 2 amostra R2N1PVD, aumento 200x.
Fonte: os autores
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Figura 26 Início da falha do filme PVD para o risco 1 amostra R3N1PVD, aumento 200x.
Fonte: os autores

Utilizando o software de análise de imagens foi medida a distância entre o início
da falha e o começo do risco, então foi analisada qual a carga que estava sendo
aplicada sobre o endentador neste ponto. Ao final comparando todas as amostras foi
possível traçar o gráfico mostrado na Figura 27.
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Figura 27 Carga crítica para as diferentes amostras com PVD
Fonte: os autores

Percebe-se que as amostras com nitretação apresentam desempenho 50%
superior do que as amostras não nitretadas. É possível afirmar também que a
espessura da camada nitretada também afeta a adesão do filme. A segunda nitretação
(N2 – maior profundidade) apresentou um resultado pelo menos 20% melhor do que
N1. Para a amostra R1N2PVD não foi possível identificar um ponto de falha que fosse
comparável às outras amostras, foi identificado apenas início de pequenas
rachaduras, como ilustrado na Figura 28, mas não trincas que comprometessem o
filme como a apresentada na Figura 24.
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Figura 28 Início de rachaduras para risco na amostra R1N2PVD
Fonte: os autores.

No apêndice D é possível ver o final dos três riscos sobre a amostra R1N2PVD, onde
percebe-se que não ocorreram trincas nem delaminações. A fim de determinar a carga
crítica foram feitos riscos com carga variável entre 70N-100N nesta amostra,
entretanto no início do risco já foi possível perceber delaminações na amostra como
mostrado na Figura 29.
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Figura 29 Amostra R1N2PVD início de risco com carga entre 70-100N
Fonte: os autores

As amostras nitretadas apresentaram início de falha através trincas e não
delaminações, assim seria difícil assumir que a amostra R1N2PVD apresenta carga
crítica igual a 70N devido ao último teste. A falha no início do risco durante o teste de
70N-100N provavelmente se justifica devido à diferença de carregamento que existe
entre um endentador que apenas penetra a amostra e outro que a risca. Assim, não
foi possível determinar a carga crítica para amostra R1N2PVD, entretanto avalia-se
que ficaria próxima aos 70N. Desta maneira é possível concluir que para a nitretação
mais espessa quanto maior a dureza do substrato maior a carga ao qual o filme pode
ser submetido antes da falha. Na Tabela 8 é possível ver a carga crítica para todas as
amostras e o modo de início da falha. Percebe-se que para as amostras nitretadas e
com substrato mais duro as falhas são menos abruptas e começam por trincas,
enquanto as amostras com substrato mais mole já começam a falhar com
delaminações do filme de PVD. A nitretação possui maior influência na adesão do
filme do que apenas a dureza advinda do revenimento, mas percebe-se melhor
desempenho para a amostra que apresenta maior dureza após o revenimento, a
amostra revenida a 500ºC teve desempenho melhor com a menor e a maior espessura
de camada nitretada. Para a nitretação com maior camada (N2) percebe-se tendência
da redução da carga crítica quanto mais mole for o substrato.
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Tabela 8 Carga crítica e modo de falhas para as amostras

Temperatura
de
revenimento
(°C)
500

560

620

Amostra

Carga crítica média
(N)

Erro (N)

Modo de Início da
falha

R1N1PVD

56.5

4.0

Trincas

R1N2PVD

>70

-------

----------------

R1PVD

29.2

1.8

Delaminações

R2N1PVD

46.5

5.3

Delaminações

R2N2PVD

66.7

1.2

Trincas

R2PVD

28.9

2.1

Delaminações

R3N1PVD

51.1

0.9

Delaminações

R3N2PVD

61.8

0.9

Trincas/delaminações

R3PVD

22.9

8.1

Delaminações

Fonte: os autores

A evolução do coeficiente de atrito também foi analisada, para verificar se havia
variação significativa quando ocorresse a falha do filme. Na Figura 30 é possível ver
a carga sendo aplicada, a qual diminui em valor (aumenta em módulo) e o coeficiente
de atrito que aumenta com o tempo do ensaio.

Figura 30 Evolução do coeficiente de atrito durante o teste de riscamento para a amostra
R1N1PVD
Fonte: os autores.
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Em todas as amostras percebe-se aumento do coeficiente de atrito com o
aumento da carga. As amostras nitretadas apresentaram variação menos abrupta
quando da falha do filme em comparação às amostras no qual o filme foi aplicado
direto no aço sem nitretação. Percebe-se também um aumento menos significativo no
coeficiente de atrito quando o substrato metálico é mais duro, corroborando os
resultados obtidos com a carga crítica, no qual é possível perceber diferença de
adesão para os aços tratados a 500ºC, 560ºC e 620ºC. É possível consultar a
evolução do coeficiente de atrito para o ensaio de riscamento de todas as amostras
com PVD no apêndice E.
4.6.2 Resistência ao desgaste

Para analisar a resistência ao desgaste das diferentes amostras com PVD foi
analisada a profundidade de cada risco em 1mm, 5mm e 9mm a partir do início do
risco. Entre a Figura 31 e a Figura 33 é possível ver a evolução da profundidade dos
riscos com carga entre 40-70N.

Figura 31 Evolução da profundidade dos riscos para as amostras com N1
Fonte: os autores.
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Evolução da profundidade do risco para as amostras com N2
2.5
2.13

Profundidade (µm)

2.0
1.5

1.33

R1N2PVD

1.03

1.0

R2N2PVD
0.78

R3N2PVD

0.63

0.5 0.53

0.39

0.20

0.19

0.0
0.0

1.0

2.0

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
Distância do início do risco (mm)

9.0 10.0

Figura 32 Evolução da profundidade dos riscos para as amostras com N2
Fonte: os autores

Evolução da profundidade do risco para as amostras sem
nitretação

30.0

Profundidade (µm)

25.0

24.87

20.0

19.94
15.65
14.02

15.0

R2PVD

10.70

10.0
5.0

R1PVD
R3PVD

4.78
1.89

2.59

4.65

0.0
0.0

1.0

2.0

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
Distância do início do risco (mm)

9.0

10.0

Figura 33 Evolução da profundidade dos riscos para as amostras sem nitretação
Fonte: os autores
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Os resultados obtidos com a análise da profundidade dos riscos corroboram
também o que foi obtido na seção 4.6.1, as amostras nitretadas apresentaram menor
desgaste do que a amostra apenas com PVD, sendo a nitretação 2 mais eficiente. A
diferença de dureza advinda do tratamento térmico também resultou em diferenças,
entretanto menos significativas do que as variações nas nitretações, a amostra com
revenimento com maior dureza (500ºC) apresentou menor profundidade de risco nos
três casos, assim a diferença de tratamento térmico faz diferença na aplicação duplex
de filmes por PVD para o aço H13.
Percebe-se que para as amostras R1N1PVD, R2N1PVD, R1N2PVD, R2N2PVD
e R3N2PVD, a profundidade do risco não chega à metade da espessura do filme de
PVD em 9mm a partir do início do risco, entretanto para quase todas as amostras
(exceto a R1N2PVD) já havia ocorrido a falha do filme neste ponto. Analisando as
imagens obtidas com o perfilômetro foi possível perceber que apesar de não penetrar
todo o filme de PVD é possível ver delaminações que são mais profundas do que o
filme PVD, como ilustrado na Figura 34 e Figura 35.

Figura 34 Amostra R2N1PVD, risco 1, carga 40-70N, delaminação do filme PVD, vista 3D.
Fonte: os autores

63

Figura 35 Amostra R2N1PVD, risco 1, carga 40-70N, delaminação do filme PVD, vista de
topo.
Fonte: os autores

Na foto Figura 35 é possível ver que a delaminação tem profundidade entre 7µm
e 8µm, o que indica que além do filme inteiro de PVD ter sido removido, uma parte do
substrato nitretado também foi. No apêndice F é possível ver as imagens 3D e de topo
para os riscos de todas as amostras com PVD feitos com carga de 40 a 70N à 9 mm
do início do risco. Para que parte do substrato metálico tenha se desprendido junto
com o filme, é possível levantar a hipótese de que a força de adesão entre o PVD e o
substrato é maior do que a força de ligação entre o material da própria camada
nitretada. Pode-se dizer que a falha do filme PVD não depende apenas da adesão
entre o filme e o substrato em si, mas de um sistema complexo, que envolve diversos
fatores como a adesão do PVD sobre PVD, pois são diversas camadas do filme, a
adesão do PVD sobre o substrato e as diferentes durezas e módulos de elasticidade:
PVD, gradiente da camada nitretada e o substrato metálico. Os resultados
demonstraram que dentro deste sistema é possível afirmar que uma variação de
entorno de 100HV (34 vezes menor do que a dureza do filme PVD) no substrato
metálico afeta a resistência do filme, resultando em diferentes cargas críticas para as
amostras.
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5

CONCLUSÃO
Depois da análise dos resultados foi possível chegar ao seguinte:
•

A dureza de topo independe da espessura da camada nitretada e da
dureza do substrato.

•

Conforme aumenta o número de camadas no PVD, diminui a adesão
destas camadas mais externas, ocasionando desplacamento da última
camada de forma mais fácil.

•

A espessura da camada de PVD não apresenta variação significativa
entre os substratos, sendo eles nitretados ou não, para um mesmo ciclo
de aplicação.

•

A nitretação aumenta a rugosidade medida pelo parâmetro Sq em
comparação ao polimento com alumina 1µm. O filme de PVD aumenta a
rugosidade do polimento, entretanto menos do que a nitretação, e também
é capaz de reduzir a rugosidade da camada nitretada quando medida pelo
parâmetro Sq.

•

A adesão do PVD depende da espessura da camada nitretada: as
amostras com camada mais espessa tem adesão superior. A dureza do
substrato metálico também afeta a adesão, quanto maior a dureza melhor
a adesão.

•

A falha do filme de PVD ocorre antes de o endentador penetrar metade
da espessura do filme de PVD. Entretanto, as delaminações tem
profundidade maior do que o próprio filme, arrancando pedaços da
camada nitretada ou do substrato metálico para as amostras sem
nitretação.

•

O coeficiente de atrito do endentador está diretamente correlacionado à
profundidade do mesmo. No entanto, a partir da falha do filme, percebese um aumento representativo do coeficiente de atrito.
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ANEXO I – MODOS DE FALHA DO FILME PVD

Figura 36 Diferentes modos de falha de filmes cerâmicos através de teste de riscamento
com carga variável
Fonte: ASTM C1624-05
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Figura 37 Diferentes modos de falha de filmes cerâmicos através de teste de riscamento
com carga variável
Fonte: ASTM C1624-05
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APÊNDICE A – LISTA DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Quadro 1 Lista de equipamentos utilizados

Nº

1

Equipamento

Forno

2

Serra

3

Retifica

4

Serra

Processo utilizado
Austenitização e
revenimento das
amostras
Corte do pedaço de
180mm x 300mm x
30mm em amostras
com 180mm x 30mm
x 5mm
Retificar as amostras
de 180mm x 30mm x
5mm
Cortar amostras de
180mm x 30mm x
5mm em amostras
com 30mm x 30mm x
5mm

Fabricante

Nome
comercial do
equipamento

Ano

Observações

Jung

-----------

2011

---------

----------

-------

Não
encontrado

Serviço
contratado da
empresa BET
Ferramentaria

Ferdimat

-------

Não
encontrado

---------

Buehler

DELTA
automatic
abrasive cutter

2012

--------

Struers

Predopress

Foi utilizado
Não
baquelite para
encontrado
o
embutimento

5

Embutidora

Embutir amostras
com 30mm x 5mm x
5mm

6

Lixadeiras

Lixar as amostras até
grão 600

Não
encontrado

Não
encontrado

Não
encontrado

Lixamento
manual

7

Politriz

Polir amostras com
alumina 1um

Arotec

APL-4

Não
encontrado

-------

Cortadeira de
precisão

Cortar um pedaço
com 5mm de
espessura das
amostras de 30mm x
30mm x 5mm

Buehler

Isomet 4000 linear
precision saw

2014

---------

Cortadeira de
precisão

Cortar um pedaço
com 5mm de
espessura das
amostras de 30mm x
30mm x 5mm

--------

Equipamento
utilizado pois
o Nº 8 parou
de funcionar

8

9

Struers

Minitom
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10

11

Reator de
plasma

Reator PVD

12

Perfilômetro

13

Microdurômetro

14

Microscópio
ótico

15

Nitretações

Riscador

Aplicar PVD

Análise da
rugosidade e dos
riscos do teste de
riscamento
Microdureza
superficial e perfil de
dureza
Micrografia, fotos
dos riscos e fotos dos
testes de adesão

Teste de riscamento

Fonte: os autores

SDS Plasma

Controle fonte
pulsada
SDSPUL

------

--------

-------

--------

-------

Serviço
contratado da
empresa
OERLIKON
BALZERS

Taylor
Hobson

--------

---------

--------

Shimadzu

HMV-2

--------

---------

Olympus

BX51M

2000

---------

CETR

UMT - MultiSpecimen Test
System

2009

Célula de
carga
0-200N (20%
tolerância)

71

APÊNDICE B – ANÁLISE METALOGRÁFICAS

Figura 38 Análise metalográfica da amostra R1 a) aumento 500x b) aumento 1000x.
Fonte: os autores

Figura 39 Análise metalográfica da amostra R1N1 a) aumento 500x b) aumento 1000x.
Fonte: os autores
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Figura 40 Análise metalográfica da amostra R1N1PVD a) aumento 500x b) aumento
1000x.
Fonte: os autores

Figura 41 Análise metalográfica da amostra R1N2 a) aumento 500x b) aumento 1000x.
Fonte: os autores

Figura 42 Análise metalográfica da amostra R1N2PVD a) aumento 500x b) aumento 1000x.
Fonte: os autores
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Figura 43 Análise metalográfica da amostra R1PVD a) aumento 500x b) aumento 1000x.
Fonte: os autores

Figura 44 Análise metalográfica da amostra R2 a) aumento 500x b) aumento 1000x.
Fonte: os autores
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Figura 45 Análise metalográfica da amostra R2N1 a) aumento 500x b) aumento 1000x.
Fonte: os autores

Figura 46 Análise metalográfica da amostra R2N1PVD a) aumento 500x b) aumento 1000x.
Fonte: os autores

Figura 47 Análise metalográfica da amostra R2N2 a) aumento 500x b) aumento 1000x.
Fonte: os autores
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Figura 48 Análise metalográfica da amostra R2N2PVD a) aumento 500x b) aumento 1000x.
Fonte: os autores

Figura 49 Análise metalográfica da amostra R2PVD a) aumento 500x b) aumento 1000x.
Fonte: os autores

Figura 50 Análise metalográfica da amostra R3 a) aumento 500x b) aumento 1000x.
Fonte: os autores
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Figura 51 Análise metalográfica da amostra R3N1 a) aumento 500x b) aumento 1000x.
Fonte: os autores

Figura 52 Análise metalográfica da amostra R3N1PVD a) aumento 500x b) aumento 1000x.
Fonte: os autores

Figura 53 Análise metalográfica amostra R3N2 a) aumento 500x b) aumento 1000x.
Fonte: os autores
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Figura 54 Análise metalográfica da amostra R3N2PVD a) aumento 500x b) aumento 1000x.
Fonte: os autores

Figura 55 Análise metalográfica da amostra R3PVD a) aumento 500x b) aumento 1000x .
Fonte: os autores
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APÊNDICE C – PERFIS DE DUREZA

Dureza (Hv)

Perfil de dureza - R1N1
1800.0
1700.0
1600.0
1500.0
1400.0
1300.0
1200.0
1100.0
1000.0
900.0
800.0
700.0
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

Distância da superfície (mm)
Figura 56 Perfil de dureza amostra R1N1. Fonte: os autores

Dureza (Hv)

Perfil de Dureza - R1N1PVD
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

Distância da superfície (mm)
Figura 57 Perfil de dureza amostra R1N1PVD. Fonte: os autores

0.120
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Dureza (Hv)

Perfil de Dureza - R1N2
1700.0
1600.0
1500.0
1400.0
1300.0
1200.0
1100.0
1000.0
900.0
800.0
700.0
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

Distância da superfície (mm)
Figura 58 Perfil de dureza amostra R1N2. Fonte: os autores

Dureza (Hv)

Perfil de Dureza - R1N2PVD
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

0.160

Distância da superfície (mm)
Figura 59 Perfil de dureza amostra R1N2PVD. Fonte: os autores

0.180
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Dureza (Hv)

Perfil de Dureza - R2N1
1700.0
1600.0
1500.0
1400.0
1300.0
1200.0
1100.0
1000.0
900.0
800.0
700.0
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

Distância da superfície (mm)
Figura 60 Perfil de dureza amostra R2N1. Fonte: os autores

Dureza (Hv)

Perfil de Dureza - R2N1PVD
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

Distância da superfície (mm)
Figura 61 Perfil de dureza amostra R2N1PVD. Fonte: os autores

0.120
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Dureza (Hv)

Perfil de Dureza - R2N2
1700.0
1600.0
1500.0
1400.0
1300.0
1200.0
1100.0
1000.0
900.0
800.0
700.0
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

Distância da superfície (mm)
Figura 62 Perfil de dureza amostra R2N2. Fonte: os autores

Dureza (Hv)

Perfil de Dureza - R2N2PVD
1600.0
1500.0
1400.0
1300.0
1200.0
1100.0
1000.0
900.0
800.0
700.0
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

Distância da superfície (mm)
Figura 63 Perfil de dureza amostra R2N2PVD. Fonte: os autores

0.18
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Dureza (Hv)

Perfil de Dureza - R3N1
1600.0
1500.0
1400.0
1300.0
1200.0
1100.0
1000.0
900.0
800.0
700.0
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

Distância da superfície (mm)
Figura 64 Perfil de dureza amostra R3N1. Fonte: os autores

Dureza (Hv)

Perfil de Dureza - R3N1PVD
1904ral
1904ral
1903ral
1903ral
1903ral
1903ral
1902ral
1902ral
1902ral
1901ral
1901ral
1901ral
1901ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

Distância da superfície (mm)
Figura 65 Perfil de dureza amostra R3N1PVD. Fonte: os autores

0.120
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Dureza (Hv)

Perfil de Dureza - R3N2
1800.0
1700.0
1600.0
1500.0
1400.0
1300.0
1200.0
1100.0
1000.0
900.0
800.0
700.0
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.160

0.180

Distância da superfície (mm)
Figura 66 Perfil de dureza R3N2. Fonte: os autores

Dureza (Hv)

Perfil de Dureza - R3N2PVD
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

Distância da superfície (mm)
Figura 67 Perfil de dureza R3N2PVD. Fonte: os autores
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APÊNDICE D – FALHA DO FILME DEPOSITADO POR PVD

Figura 68 Amostra R1N1PVD, carga 40-70N, risco 1 a) início da falha b) fim do risco.
Fonte: os autores

Figura 69 Amostra R1N1PVD, carga 40-70N, risco 2 a) início da falha b) fim do risco.
Fonte: os autores

Figura 70 Amostra R1N1PVD, carga 40-70N, risco 3 a) início da falha b) fim do risco.
Fonte: os autores
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Figura 71 Amostra R1N2PVD, carga 40-70N, final do risco a) risco 1 b) risco 2 c) risco3
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Figura 72 Amostra R1PVD, carga 15-40N, risco 1 a) início da falha b) fim do risco. Fonte:
os autores

Figura 73 Amostra R1PVD, carga 15-40N, risco 2 a) início da falha b) fim do risco. Fonte:
os autores

Figura 74 Amostra R1PVD, carga 15-40N, risco 3 a) início da falha b) fim do risco. Fonte:
os autores
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Figura 75 Amostra R2N1PVD, carga 40-70N, risco 1 a) início da falha b) fim do risco.
Fonte: os autores

Figura 76 Amostra R2N1PVD, carga 40-70N, risco 2 a) início da falha b) fim do risco.
Fonte: os autores

Figura 77 Amostra R2N1PVD, carga 40-70N, risco 3 a) início da falha b) fim do risco.
Fonte: os autores
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Figura 78 Amostra R2N2PVD, carga 40-70N, risco 1 a) início da falha b) fim do risco.
Fonte: os autores

Figura 79 Amostra R2N2PVD, carga 40-70N, risco 2 a) início da falha b) fim do risco. Fonte:
os autores

Figura 80 Amostra R2N2PVD, carga 40-70N, risco 3 a) início da falha b) fim do risco.
Fonte: os autores

89

Figura 81 Amostra R2PVD, carga 15-40N, risco 1 a) início da falha b) fim do risco. Fonte:
os autores

Figura 82 Amostra R2PVD, carga 15-40N, risco 2 a) início da falha b) fim do risco. Fonte:
os autores

Figura 83 Amostra R2PVD, carga 15-40N, risco 3 a) início da falha b) fim do risco. Fonte:
os autores
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Figura 84 Amostra R3N1PVD, carga 40-70N, risco 1 a) início da falha b) fim do risco.
Fonte: os autores

Figura 85 Amostra R3N1PVD, carga 40-70N, risco 2 a) início da falha b) fim do risco.
Fonte: os autores

Figura 86 Amostra R3N1PVD, carga 40-70N, risco 3 a) início da falha b) fim do risco.
Fonte: os autores
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Figura 87 Amostra R3N2PVD, carga 40-70N, risco 1 a) início da falha b) fim do risco.
Fonte: os autores

Figura 88 Amostra R3N2PVD, carga 40-70N, risco 2 a) início da falha b) fim do risco. Fonte:
os autores

Figura 89 Amostra R3N2PVD, carga 40-70N, risco 3 a) início da falha b) fim do risco.
Fonte: os autores
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Figura 90 Amostra R3PVD, carga 15-40N, risco 1 a) início da falha b) fim do risco. Fonte:
os autores

Figura 91 Amostra R3PVD, carga 15-40N, risco 2 a) início da falha b) fim do risco. Fonte:
os autores

Figura 92 Amostra R3PVD, carga 15-40N, risco 3 a) início da falha b) fim do risco. Fonte:
os autores
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APÊNDICE E – EVOLUÇÃO DO COEFIECIENTE DE ATRITO

Figura 93 Evolução do coeficiente de atrito com aumento da carga para as amostras com
a nitretação 1 a) R1N1PVD b) R2N1PVD c) R3N1PVD. Fonte: os autores
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Figura 94 Evolução do coeficiente de atrito com aumento da carga para as amostras com
a nitretação 2 a) R1N2PVD b) R2N2PVD c) R3N2PVD. Fonte: os autores
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Figura 95 Evolução do coeficiente de atrito com aumento da carga para as amostras sem
nitretação a) R1PVD b) R2PVD c) R3PVD. Fonte: os autores
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APÊNDICE F – ANÁLISE DOS RISCOS NO INTERFERÔMETRO

Figura 96 Amostra R1N1PVD, risco 1, análise do risco no interferômetro à 9mm do início
a) perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores

Figura 97 Amostra R1N1PVD, risco 2, análise do risco no interferômetro à 9mm do início
a) perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores

Figura 98 Amostra R1N1PVD, risco 3, análise do risco no interferômetro à 9mm do início
a) perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores
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Figura 99 Amostra R1N2PVD, risco 1, análise do risco no interferômetro à 9mm do início
a) perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores

Figura 100 Amostra R1N2PVD, risco 2, análise do risco no interferômetro à 9mm do início
a) perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores

Figura 101 Amostra R1N1PVD, risco 3, análise do risco no interferômetro à 9mm do início
a) perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores
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Figura 102 Amostra R1PVD, risco 1, análise do risco no interferômetro à 9mm do início a)
perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores

Figura 103 Amostra R1PVD, risco 2, análise do risco no interferômetro à 9mm do início a)
perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores

Figura 104 Amostra R1PVD, risco 3, análise do risco no interferômetro à 9mm do início a)
perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores
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Figura 105 Amostra R2N1PVD, risco 1, análise do risco no interferômetro à 9mm do início
a) perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores

Figura 106 Amostra R2N1PVD, risco 2, análise do risco no interferômetro à 9mm do início
a) perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores

Figura 107 Amostra R2N1PVD, risco 3, análise do risco no interferômetro à 9mm do início
a) perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores
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Figura 108 Amostra R2N2PVD, risco 1, análise do risco no interferômetro à 9mm do início
a) perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores

Figura 109 Amostra R2N2PVD, risco 2, análise do risco no interferômetro à 9mm do início
a) perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores

Figura 110 Amostra R2N1PVD, risco 3, análise do risco no interferômetro à 9mm do início
a) perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores

101

Figura 111 Amostra R2PVD, risco 1, análise do risco no interferômetro à 9mm do início a)
perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores

Figura 112 Amostra R2PVD, risco 2, análise do risco no interferômetro à 9mm do início a)
perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores

Figura 113 Amostra R2PVD, risco 3, análise do risco no interferômetro à 9mm do início a)
perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores
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Figura 114 Amostra R3PVD, risco 1, análise do risco no interferômetro à 9mm do início a)
perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores

Figura 115 Amostra R3PVD, risco 2, análise do risco no interferômetro à 9mm do início a)
perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores

Figura 116 Amostra R3PVD, risco 3, análise do risco no interferômetro à 9mm do início a)
perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores
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Figura 117 Amostra R3N1PVD, risco 1, análise do risco no interferômetro à 9mm do início
a) perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores

Figura 118 Amostra R3N1PVD, risco 2, análise do risco no interferômetro à 9mm do início
a) perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores

Figura 119 Amostra R3N1PVD, risco 3, análise do risco no interferômetro à 9mm do início
a) perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores
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Figura 120 Amostra R3N2PVD, risco 1, análise do risco no interferômetro à 9mm do início
a) perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores

Figura 121 Amostra R3N2PVD, risco 2, análise do risco no interferômetro à 9mm do início
a) perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores

Figura 122 Amostra R3N2PVD, risco 3, análise do risco no interferômetro à 9mm do início
a) perfil 3D b) imagem de topo. Fonte: os autores
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APÊNDICE G – ANÁLISE DA RUGOSIDADE NO
INTERFERÔMETRO

Figura 123 Rugosidade da amostra R1N1PVD, da direita para a esquerda: Após o
revenimento, após a nitretação, e após a aplicação de PVD. Fonte: os autores

Figura 124 Rugosidade da amostra R3N2PVD, da direita para a esquerda: Após o
revenimento, após a nitretação, e após a aplicação de PVD. Fonte: os autores

Figura 125 Rugosidade da amostra R3PVD, da direita para a esquerda: Após o
revenimento e após a aplicação de PVD. Fonte: os autores

