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Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar o 

comportamento ao desgaste micro-abrasivo gerado em 

filmes finos revestidos por PVC. Diferentes 

concentrações de lama abrasiva e forças foram 

definidos. Os resultados mostraram que o volume de 

desgaste aumentou em concentrações maiores para 

filmes com baixa interação substrato/revestimento, 

filmes com altas interações apresentaram maiores 

desgastes em baixas concentrações. 

 

1. Introdução 
O ensaio “ball-cratering” tem o princípio de 

funcionamento ilustrado na Figura [1], em que uma 

esfera rotacional, sem transladar, sobre um filme de 

pasta abrasiva, em contato com o corpo-de-prova [2]. 

 
Figura 1 – Esquema ilustrativo do princípio de ensaio de 

desgaste micro-abrasivo por esfera rotativa [1]. 

 

Em outra linha de pesquisa nota-se as vantagens 

mecânicas e metalúrgicas da adoção de ligas metálicas 

contendo diferentes tipos de revestimento. 

Visando esta multidisciplinaridade, o objetivo desta 

pesquisa é analisar o comportamento ao desgaste micro-

abrasivo de pastilhas revestidas por diferentes tipos de 

revestimentos cerâmicos.  

 

2. Metodologia 
Foram utilizados corpos-de-prova revestidos de TiN, 

TiAlN, TiN/TiAlN Multi 10, TiN/TiAlN, TiHfC, TiAlN 

DC, CrN, TiZrN 70/30, TiHfCN, TiCN e HfN. 

Como contra-corpo, foi utilizada uma esfera de aço 

AISI 52100 – temperado e revenido, junto com duas 

concentrações de lama abrasiva: “5% SiC+ 95% 

Glicerina” e “50% SiC+50% Glicerina”, ambos valores 

volumétricos. 

A força normal foi de 0,4N e 0,55N, com tempo de 

ensaio de 4 min. A rotação da esfera ficou estabelecida 

em 70 rpm e todos os ensaios foram realizados sem 

paradas intermediárias. 

 

3. Resultados Parciais 
Métodos de desgaste abrasivo. Seguindo a literatura, 

a menor concentração de lama abrasiva ocasionou a 

ação de desgaste abrasivo por riscamento e, a maior, 

desgaste por rolamento, como mostra as Figuras 2a e 

2b, obtidas por microscopia óptica. 

                  (a)                                         (b) 

 
Figura 2 – Ocorrência de (a) desgaste por rolamento 

para a concentração “50% SiC+50% Glicerina” no 

ensaio de TiAlN DC e (b) desgaste abrasivo por 

riscamento para a concentração “5% SiC+95% 

Glicerina” no ensaio de TiN/TiAlN multi-layer. 

 

Volume de desgaste. Os cálculos dos volumes das 

calotas geradas mostraram que o volume de desgaste 

aumentou com a ascensão da concentração da lama 

abrasiva combinado com o aumento da força aplicada. 

A figura 3 apresenta o gráfico do volume de desgaste 

em função da concentração e força aplicada. 

 
Figura 3 – Volume desgastado em função da 

concentração de lama abrasiva e tempo de ensaio. 

 

4. Conclusões 
Com o aumento da concentração, ocorreu desgaste 

relativamente mais severo em pastilhas com baixa 

interação revestimento/substrato. Já pastilhas com alta 

interação revestimento/substrato apresentaram maiores 

desgastes em concentrações relativamente baixas. O 

incremento da força normal somente alterou a 

severidade do volume desgastado. 
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