
Alternatives al Cr electrolític decoratiu: recobriments PVD  Pàg. 1 

 

 

SUMARI ANEXES 

A. RESULTATS______________________________________________6 

A.1. AlNi ................................................................................................................... 6 

A.1.1. Rugositat................................................................................................................6 

A.1.2. Coeficient de fricció ...............................................................................................7 

A.1.3. Velocitat de desgast ............................................................................................12 

A.1.4. Duresa Universal .................................................................................................17 

A.1.5. Corrosió................................................................................................................19 

A.2. AlTiN (0,3µm) ................................................................................................. 21 

A.2.1. Rugositat..............................................................................................................21 

A.2.2. Coeficient de fricció .............................................................................................22 

A.2.3. Velocitat de desgast ............................................................................................27 

A.2.4. Duresa Universal .................................................................................................32 

A.2.5. Corrosió................................................................................................................34 

A.2.6. Adherència...........................................................................................................36 

A.3. Cr (0,3µm) ...................................................................................................... 39 

A.3.1. Rugositat..............................................................................................................39 

A.3.2. Coeficient de fricció .............................................................................................40 

A.3.3. Velocitat de desgast ............................................................................................45 

A.3.4. Duresa Universal .................................................................................................50 



Pàg. 2  Annexes 

 

A.3.5. Corrosió ............................................................................................................... 51 

A.3.6. Adherència .......................................................................................................... 53 

A.4. CrN (0,3µm) ................................................................................................... 56 

A.4.1. Rugositat.............................................................................................................. 56 

A.4.2. Coeficient de fricció ............................................................................................. 57 

A.4.3. Velocitat de desgast............................................................................................ 61 

A.4.4. Duresa Universal................................................................................................. 67 

A.4.5. Corrosió ............................................................................................................... 68 

A.4.6. Adherència .......................................................................................................... 70 

A.5. TiN (0,3-0,4µm).............................................................................................. 73 

A.5.1. Rugositat.............................................................................................................. 73 

A.5.2. Coeficient de fricció ............................................................................................. 74 

A.5.3. Velocitat de desgast............................................................................................ 78 

A.5.4. Duresa Universal................................................................................................. 84 

A.5.5. Corrosió ............................................................................................................... 85 

A.5.6. Adherència .......................................................................................................... 87 

A.6. TiN (0,6-0,7µm).............................................................................................. 90 

A.6.1. Rugositat.............................................................................................................. 90 

A.6.2. Coeficient de fricció ............................................................................................. 91 

A.6.3. Velocitat de desgast............................................................................................ 95 

A.6.4. Duresa Universal............................................................................................... 101 



Alternatives al Cr electrolític decoratiu: recobriments PVD  Pàg. 3 

 

 

A.6.5. Corrosió..............................................................................................................102 

A.6.6. Adherència.........................................................................................................104 

A.7. ZrCN (0,3-0,4µm).........................................................................................107 

A.7.1. Rugositat............................................................................................................107 

A.7.2. Coeficient de fricció ...........................................................................................108 

A.7.3. Velocitat de desgast ..........................................................................................112 

A.7.4. Duresa Universal ...............................................................................................118 

A.7.5. Corrosió..............................................................................................................119 

A.7.6. Adherència.........................................................................................................121 

A.8. ZrCN (0,6-0,7µm).........................................................................................124 

A.8.1. Rugositat............................................................................................................124 

A.8.2. Coeficient de fricció ...........................................................................................125 

A.8.3. Velocitat de desgast ..........................................................................................129 

A.8.4. Duresa Universal ...............................................................................................135 

A.8.5. Corrosió..............................................................................................................136 

A.8.6. Adherència.........................................................................................................138 

A.9. ZrN (0,3-0,4µm)............................................................................................141 

A.9.1. Rugositat............................................................................................................141 

A.9.2. Coeficient de fricció ...........................................................................................142 

A.9.3. Velocitat de desgast ..........................................................................................147 

A.9.4. Duresa Universal ...............................................................................................152 



Pàg. 4  Annexes 

 

A.9.5. Corrosió ............................................................................................................. 153 

A.9.6. Adherència ........................................................................................................ 155 

A.10. ZrN (0,6-0,7µm) ........................................................................................... 158 

A.10.1. Rugositat............................................................................................................ 158 

A.10.2. Coeficient de fricció ........................................................................................... 159 

A.10.3. Velocitat de desgast.......................................................................................... 163 

A.10.4. Duresa Universal............................................................................................... 169 

A.10.5. Corrosió ............................................................................................................. 170 

A.10.6. Adherència ........................................................................................................ 172 

A.11. Cr electrolític ................................................................................................ 175 

A.11.1. Rugositat............................................................................................................ 175 

A.11.2. Coeficient de fricció ........................................................................................... 176 

A.11.3. Velocitat de desgast.......................................................................................... 178 

A.11.4. Duresa Universal............................................................................................... 181 

A.11.5. Corrosió ............................................................................................................. 182 

A.11.6. Adherència ........................................................................................................ 183 

B. FULLS D’OPERACIÓ _____________________________________187 



Alternatives al Cr electrolític decoratiu: recobriments PVD  Pàg. 5 

 

 

ANNEXES A I B 



Pàg. 6  Annexes 

 

A. Resultats  

A continuació es presenten els resultats obtinguts en els assaigs realitzats. Els resultats 

s’han dividit per recobriments i dins de cada apartat es tracten els acabats brillants i mate per 

a cada un d’ells. 

A.1. AlNi  

A.1.1. Rugositat 

La rugositat s’ha obtingut realitzant cinc mesures per cada orientació, a 0º i 90º, d’aquestes 

mesures s’han triat les tres mes properes i s’ha realitzat la mitjana. A la Figura A.1.1 es pot 

observar una de les gràfiques escollides com a més representatives: 

 

Els valors mitjans dels paràmetres de totes les mesures es mostren a la Taula. A.1.1.  

Figura A.1.1. Mesura de la rugositat superficial. A)Brillant; B)Mate 

A 

B 
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A.1.2. Coeficient de fricció 

Per la mesura del coeficient de fricció es van prendre quatre condicions d’assaig diferents, i 

per cada paquet de condicions es defineix un canal de desgast a la proveta. D’aquesta 

manera obtenim quatre coeficients de fricció depenent del canal. Les Figures. A.1.2, A.1.3, 

A.1.4., A.1.5., A.1.6., A.1.7, A.1.8 i A.1.9 mostren les gràfiques de cada canal juntament amb 

les condicions d’assaig. Acabat brillant: 

 

Acabat Rt Rz Rmax Ra 

Brillant 0,090 0,073 0,088 0,0097 

Mate 3,07 2,64 2,96 0,37 

Taula A.1.1 Valors mitjos de l’assaig de rugositat en µm 

Figura A.1.2 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 10N, lubricat 
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Figura A.1.3 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 

Figura A.1.4 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 
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Acabat mate: 

 

Figura A.1.5 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 

Figura A.1.6 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 10N, lubricat 
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Figura A.1.8 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 

Figura A.1.7 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 



Alternatives al Cr electrolític decoratiu: recobriments PVD  Pàg. 11 

 

 

 

 

La Taula A.1.2. presenta les mitges dels coeficients de fricció per cada canal i acabat. 

 

 

Acabat CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Brillant 0.04 0,065 0.59 0.57 

Mate 0.0629 0.0697 0.666 0.397 

Figura A.1.9 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 

Taula A.1.2 Mitges dels coeficients de fricció 
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A.1.3. Velocitat de desgast 

La velocitat específica de desgast s’obté introduint el valor de l’àrea mitjana de cada canal al 

programa “Tribometer”, (programa on es realitza l’assaig Pin on Disk). Les àrees mitjanes 

obtingudes, per l’acabat brillant, es presenten a la Taula A.1.3. 

 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0,11 0,22 0,27 0,24 

Àrea del canal µm2 22,5 153 76,9 46,1 

D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals, Figura.A.1.10, Figura.A.1.11, Figura.A.1.12, Figura.A.1.13, Figura.A.1.14, 

Figura.A.1.16 i Figura.A.1.17. 

 

 

 

Taula A.1.3. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 

Figura A.1.10 Àrea del canal 1 
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Figura A.1.12 Àrea del canal 3 

Figura A.1.11 Àrea del canal 2 
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Una vegada s’ha introduït el valor mitjà de les àrees en el programa “tribometer” (programa 

on es realitza l’assaig Pin on Disk), amb els paràmetres d’aquest assaig el programa calcula 

la velocitat específica de desgast, el resultat que s’obté es en m2/N i es mostra a la Taula. 

A.1.4 

 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 0,75*10-16 2,25*10-16 15*10-16 22*10-16 

Les àrees mitjanes obtingudes, per l’acabat mate, són les de la Taula A.1.5.: 

 

 

Figura A.1.13 Àrea del canal 4 

Taula A.1.4. velocitat específica de desgast calculada per a cada canal [m2/N] 
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D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals 

 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0.186 0.184 0.159 0.108 

Àrea del canal µm2 128.3 200 112 70.87 

Taula A.1.5. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 

Figura A.1.14 Àrea del canal 1 
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Figura A.1.16 Àrea del canal 3 

Figura A.1.15 Àrea del canal 2 
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La velocitat específica de desgast es mostra a la Taula. A.1.6 

 

 

A.1.4. Duresa Universal 

De totes les mesures fetes només es representen i es mostren aquelles més representatives 

i amb menys dispersió d’error, Figura.A.1.18 i A.1.19: 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 4.28*10-16 3.33*10-16 2.24*10-15 3.54*10-15 

Taula A.1.6. velocitat específica de desgast calculada per a cada canal [m2/N] 

Figura A.1.17 Àrea del canal 4 
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Figura A.1.18 duresa mitjana de l’acabat brillant. . La càrrega es representa a l’eix x 
(mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 

Figura A.1.19 duresa mitjana de l’acabat mate. . La càrrega es representa a l’eix x 
(mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 
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Les mesures mitjanes obtingudes es mostren a la  Taula A.1.7 

 

Acabat HUcorr 

(N/mm2) 

Hplast 

(N/mm2) 

E/(1-ν2) 

 (GPa) 

Wt 

(nJ) 

We (nJ) Wr (nJ) hr’ (µm) 

Brillant 6213 10003 202,69 2,31 0,80 1,51 0,27 

Mate 599,9 8852 229,12 2,36 0,72 1,64 0,292 

 

A.1.5. Corrosió 

A continuació es mostra el seguiment de l’evolució de la peça durant l’assaig de boira salina. 

Les Taules A.1.8 i A.1.9. han estat confeccionades segons les normatives ISO 1462:1973 i 

ISO 4540:1980 . 

Acabat brillant: 

 

Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  E0Z S7 R9;S7 R9;S7 R8;S6 R8;S6 R8;S6 

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  R5 R5 R4 R1 R1 R1 R1 

Taula A.1.7 Valors mitjos obtinguts a l’assagis d’ultramicroduresa 

Taula A.1.8. Evoulció de la proveta en funció de les hores d’assaig. 
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A la normativa ISO 4540:1980 s’estableix que quan una peça supera un estat 9 de corrosió 

ja no es considera apta per el seu servei. Així dons aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

acceptable per el seu us, 3,5h. 

 

Tal i com s’ha indicat a la Figura A.1.20 la proveta presenta gran nombre de picadures 

bastant profundes. Així mateix més de la meitat de la superfície es troba tapada per els 

productes de corrosió. 

Acabat mate: 

 

Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  E0;Sp

9 

R9;Rs

9 
R7 R7 R7 R6s R6m 

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  R5 R5m R5 R5 R5 R5 R5 

Amb acord amb la normativa ISO 4540:1980, aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

Figura A.1.20. Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 

Picadures 

Taula A.1.9. Evoulció de la proveta en funció de les hores d’assaig 
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acceptable per el seu us, 3,5h. 

 

Tal i com s’ha indicat a la Figura A.1.21 la proveta presenta gran nombre de picadures 

bastant profundes. Així mateix més d’un quart de la superfície es troba tapada per els 

productes de corrosió. 

 

A.2. AlTiN (0,3µm) 

A.2.1. Rugositat 

La rugositat s’ha obtingut realitzant cinc mesures per cada orientació, a 0º i 90º, d’aquestes 

mesures s’han triat les tres mes properes i s’ha realitzat la mitjana. A la Figura.A.2.1 es pot 

observar una de les gràfiques escollides com a més representatives: 

 

 

Figura A.1.21. Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 

Picadures 

A 
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Els valors mitjans dels paràmetres de totes les mesures es mostren a la Taula A.2.1.: 

 

Acabat Rt Rz Rmax Ra 

Brillant 0,698 0,58 0,746 0,024 

Mate 3,42 2,97 3,30 0,43 

 

A.2.2. Coeficient de fricció 

Per la mesura del coeficient de fricció es van prendre quatre condicions d’assaig diferents, i 

per cada paquet de condicions es defineix un canal de desgast a la probeta. D’aquesta 

manera obtenim quatre coeficients de fricció depenent del canal. Les Figura. A.2.2, A.2.3, 

A.2.4., A.2.5., A.2.6., A.2.7, A.2.8 i A.2.9 mostren les gràfiques de cada canal juntament amb 

les condicions d’assaig. Acabat brillant: 

Acabat brillant: 

B 

Figura A.2.1. Mesura de la rugositat superficial. A)Brillant; B)Mate 

Taula A.2.1 Valors mitjs de l’assaig de rugositat en µm 
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Figura A.2.2 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 10N, lubricat 

Figura A.2.3 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 
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Figurau A.2.4 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 

Figura A.2.5 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 
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Acabat mate: 

 

 

Figuraura A.2.6 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el 
numero de voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 
10N, lubricat 

Figura A.2.7 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 
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Figura A.2.8 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 

Figura A.2.9 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 
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La Taula A.2.2. presenta les mitges dels coeficients de fricció per cada canal i acabat. 

 

 

 

 

 

A.2.3. Velocitat de desgast 

La velocitat específica de desgast s’obté introduint el valor de l’àrea mitjana de cada canal al 

programa “Tribometer”, (programa on es realitza l’assaig Pin on Disk). Les àrees mitjanes 

obtingudes, per l’acabat brillant, es presenten a la Taula A.2.3. 

 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0,26 0,42 0,26 0,18 

Àrea del canal µm2 248,3 1894 322,3 121,13 

 

D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals, Figura.A.2.10, Figura.A.2.11, Figura.A.2.12, Figura.A.2.13, Figura.A.2.14, 

Figura.A.2.16 i Figura.A.2.17. 

 

Acabat CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Brillant 0.044 0.104 0.67 0.097 

Mate 0.045 0.070 0.673 0.673 

Taula A.2.2 Mitges dels coeficients de fricció 

Taula A.2.3. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 
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Figura A.2.10 Àrea del canal 1 

FiguraA.2.11 Àrea del canal 2 
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Una vegada s’ha introduït el valor mitjà de les àrees en el programa “tribometer” (programa 

on es realitza l’assaig Pin on Disk), amb els paràmetres d’aquest assaig el programa calcula 

la velocitat específica de desgast, el resultat que s’obté es en m2/ N i es mostra a la Taula. 

A.2.4. 

 

 

Figura A.2.12 Àrea del canal 3 

Figura A.2.13 Àrea del canal 4 
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Les àrees mitjanes obtingudes, per l’acabat mate, són les de la Taula A.2.5.: 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0.279 0.264 0.262 0.333 

Àrea del canal µm2 215.7 227.7 223.3 285 

D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals 

  

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 8,27*10-16 1217*10-16 231*10-16 60*10-16 

Taula A.2.4. velocitat específica de desgast calculada per a cada canal [m2/N] 

Taula A.2.5. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 

Figura A.2.14 Àrea del canal 1 
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Figura A.2.15 Àrea del canal 2 

Figura A.2.16 Àrea del canal 3 
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La velocitat específica de desgast es mostra a la Taula. A.2.6. 

 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 7.19*10-16 3.79*10-16 3.18*10-14 2.21*10-14 

 

A.2.4. Duresa Universal 

De totes les mesures fetes només es representen i es mostren aquelles més representatives 

i amb menys dispersió d’error, Figura.A.2.18 i A.2.19. 

: 

Figura A.2.17 Àrea del canal 4 

Taula A.2.6. velocitat específica de desgast calculada per a cada canal [m2/N] 
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Figura A.2.18 duresa mitjana de l’acabat brillant. . La càrrega es representa a l’eix 
x (mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 

FiguraA.2.19 duresa mitjana de l’acabat mate. . La càrrega es representa a l’eix x 
(mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 
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Les mesures mitjanes obtingudes es mostren a la  Taula A.2.7 

 

Acabat HUcorr 

(N/mm2) 

Hplast 

(N/mm2) 

E/(1-ν2) 

(GPa) 

Wt (nJ) We (nJ) Wr (nJ) hr’ (µm) 

Brillant 10765 29227 260,53 1,49 1,15 0,34 0,161 

Mate 10404 29155 250,40 1.57 1.21 0.35 0,161 

 

A.2.5. Corrosió 

A continuació es mostra el seguiment de l’evolució de la peça durant l’assaig de boira salina. 

Les Taules A.2.8 i A.2.9. ha estat confeccionades segons les normatives ISO 1462:1973 i 

ISO 4540:1980 : 

Acabat brillant: 

 

Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  E0 E0 S8Vs S8;Sp9a S8;Sp9a R9;S8 R9;S8 

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  R6 R6 R6 R5 R4 R4 R4 

Taula A.2.7 Valors mitjans obtinguts a l’assaigs d’ultramicroduresa 

Taula A.2.8 Evolució de la proveta en funció de les hores d’assaig 
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A la normativa ISO 4540:1980 s’estableix que quan una peça supera un estat 9 de corrosió 

ja no es considera apta per el seu servei. Així dons aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

acceptable per el seu us, 3,5h. 

 

Tal i com es veu a la Figura A.2.20 la proveta resta totalment deslluïda, presenta picadures i 

productes de corrosió. El forat central de la peça també ha sigut un iniciador de la corrosió. 

Acabat mate: 

 

Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  
E3 E3 Sp9;S8 Sp9;S8 

Sp9a;S

6 Sp9;S6 R9;S6 

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  R9;S6 R9;S6 R9;S6 R5 R5 R4 R4 

Amb acord amb la normativa ISO 4540:1980, aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

acceptable per el seu us, 3,5h. 

Figura A.2.20 Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 

Taula. A.2.9. Evolució de la proveta en funció de les hores d’assaig 



Pàg. 36  Annexes 

 

A B 

 

Tal i com es veu a la Figura A.2.21.la proveta resta totalment deslluïda, presenta picadures i 

productes de corrosió. El forat central de la peça també ha sigut un iniciador de la corrosió. 

 

A.2.6. Adherència 

La adherència s’ha obtingut mitjançant dos assaigs de duresa i proves de  rascat. Aquest 

assaigs son comparatius tan en el cas de la duresa com en el cas de “Scratch Test”, del que 

obtindrem un paràmetre ( Fc ) que ens dona una idea quantitativa de l’adherència. 

- La Figura. A.2.22. mostra les indentacions Rockwell c a una càrrega de 150N: 

 

 

- La Figura. A.2.23 mostra les indentacions Vickers amb diferents carregues: 10, 20, 50 i 

Figura A.2.21. Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 

Figura A.2.22  Petjada de la indentació Rockwell c, A)Acabat brillant; B)Acabat Mate 
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Petjada a 10 kg 
(x100) 

Petjada a 20 kg (x50) Petjada a 50 kg (x25) Petjada a 100 kg 
(x25) 

Petjada a 10 kg 
(x100)

Petjada a 20 kg (x50) Petjada a 50 kg (x50) Petjada a 100 kg 
(x25)

B 

A 

100N. 

 

    

 

 

 

 

− “Scratch Test” ( 37,5N/min, càrrega inicial 5N, càrrega final 50N i longitud de ratlla 

4mm). Les Figura A.2.24 i 2.25 mostren les gràfiques més representatives. 

 

Figura A.2.23 Petjada de la indentació Vickers, A)Acabat brillant; B)Acabat Mate 

FiguraA.2.24 Acabat brillant: Força Normal (N), Força de Fricció(N), coeficient de Fricció, Emisió 
acústica (%), Profunditat de penetració (µm), Profunditat residual(µm). 
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A la Figura. A.2.26 es presenten les micrografies obtingudes del trencament del recbriment. 

 

          

A la Taula A.2.10 es troben els valors mitjos de la càrrega crítica, Lc [N] 

 

Figura A.2.25 Acabat mate: Força Normal (N), Força de Fricció(N), coeficient de Fricció, Emisió 
acústica (%), Profunditat de penetració (µm), Profunditat residual(µm). 

Figura A.2.26 Micrografías del modo de trencament del recobriment.A)Brillant, B)Mate 
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 Brilant Mate 

Lc(N) Mitja 8 19 

 

A.3. Cr (0,3µm) 

A.3.1. Rugositat 

La rugositat s’ha obtingut realitzant cinc mesures per cada orientació, a 0º i 90º, d’aquestes 

mesures s’han triat les tres mes properes i s’ha realitzat la mitjana. A la Figura.A.3.1 es pot 

observar una de les gràfiques escollides com a més representatives. 

  

Figura A.3.1. Mesura de la rugositat superficial. A)Brillant; B)Mate 

Taula A.2.10 Valor mig de la força crítica de trencament, Lc [N] 

A 

B 
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Els valors mitjans dels paràmetres de totes les mesures es mostren a la Taula. A.3.1.  

Acabat Rt Rz Rmax Ra 

Brillant 0,112 0,090 0,108 0,0139 

Mate 2,97 2,58 2,91 0,37 

 

A.3.2. Coeficient de fricció 

Per la mesura del coeficient de fricció es van prendre quatre condicions d’assaig diferents, i 

per cada paquet de condicions es defineix un canal de desgast a la probeta. D’aquesta 

manera obtenim quatre coeficients de fricció depenent del canal. Les Figura. A.3.2, A.3.3, 

A.3.4., A.3.5., A.3.6., A.3.7, A.3.8 i A.3.9 mostren les gràfiques de cada canal juntament amb 

les condicions d’assaig. Acabat brillant: 

Acabat brillant: 

 

 

Taula A.3.1 Valors mitjs de l’assaig de rugositat en µm 

Figura A.3.2 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 10N, lubricat 
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Figura A.3.3 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 

Figura A.3.4 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 
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Acabat mate 

 

Figura A.3.5 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 

Figura A.3.6 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 10N, lubricat 
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FiguraA.3.7 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 

FiguraA.3.8 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 
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La Taula A.3.2. presenta les mitges dels coeficients de fricció per cada canal i acabat. 

 

Acabat CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Brillant 0,056 0,099 0,59 0,57 

Mate 0.075 0.087 0.726 0.296 

 

Figura A.3.9 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 

Taula A.3.2 Mitges dels coeficients de fricció 
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A.3.3. Velocitat de desgast 

La velocitat específica de desgast s’obté introduint el valor de l’àrea mitjana de cada canal al 

programa “Tribometer”, (programa on es realitza l’assaig Pin on Disk). Les àrees mitjanes 

obtingudes, per l’acabat brillant, es presenten a la Taula A.3.3. 

 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0,30 0,19 0,34 0,052 

Àrea del canal µm2 259,6 149,3 318,33 39,5 

D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals, Figura.A.3.10, Figura.A.3.11, Figura.A.3.12, Figura.A.3.13, Figura.A.3.14, 

Figura.A.3.16 i Figura.A.3.17. 

 

 

Taula A.3.3. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 

Figura A.3.10 Àrea del canal 1 
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Figura A.3.11 Àrea del canal 2 

Figura A.3.12 Àrea del canal 3 
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Una vegada s’ha introduït el valor mitjà de les àrees en el programa “tribometer” (programa 

on es realitza l’assaig Pin on Disk), amb els paràmetres d’aquest assaig el programa calcula 

la velocitat específica de desgast, el resultat que s’obté es en m2/N i es mostra a la Taula. 

A.3.4. 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 8,6510-16 59,77*10-16 294*10-16 394*10-16 

Les àrees mitjanes obtingudes, per l’acabat mate, són les de la Taula A.3.5. 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0.104 0.558 0.097 0.047 

Àrea del canal µm2 201.8 3902.7 494.3 76.5 

Figura A.3.13 Àrea del canal 4 

Taula A.3.4. velocitat específica de desgast calculada per a cada canal [m2/N] 

Taula A.3.5. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 
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D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals. 

  

 

Figura A.3.14 Àrea del canal 1 

Figura A.3.15 Àrea del canal 2 
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La velocitat específica de desgast es mostra a la Taula. A.3.6 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 6.73*10-16 6.50*10-16 0,242*10-15 0,382*10-15 

 

Figura A.3.16 Àrea del canal 3 

Figura A.3.17 Àrea del canal 4 

Taula A.3.6. velocitat específica de desgast calculada per a cada canal [m2/N] 
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A.3.4. Duresa Universal 

De totes les mesures fetes només es representen i es mostren aquelles més representatives 

i amb menys dispersió d’error, Figura.A.3.18. i A.3.19. 

 

 

Figura  A.3.18. duresa mitjana de l’acabat brillant . La càrrega es representa a 
l’eix x (mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 

Figura A.3.19. duresa mitjana de l’acabat mate . La càrrega es representa a l’eix 
x (mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 
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Les mesures mitjanes obtingudes es mostren a la  Taula A.3.7. 

Acabat HUcorr 

(N/mm2) 

Hplast (N/mm2) E/(1-ν2)  

(GPa) 

Wt 

(nJ) 

We (nJ) Wr (nJ) hr’ (µm) 

Brillant 4756,3 6606 206,16 2,63 0,64 1,98 0,338 

Mate 3785 4747 223,83 3.02 0.51 2.50 0,399 

A.3.5. Corrosió 

A continuació es mostra el seguiment de l’evolució de la peça durant l’assaig de boira salina. 

Les Taules A.3.8 i A.3.9. han estat confeccionades segons les normatives ISO 1462:1973 i 

ISO 4540:1980 . 

Acabat brillant: 

 

Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  E7 E7 E7 E7 S9 S9 S9 

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  Sp9  Sp9  Sp9 Sp9 R9;Sp9 R8 R6 

A la normativa ISO 4540:1980 s’estableix que quan una peça supera un estat 9 de corrosió 

ja no es considera apta per el seu servei. Així dons aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

acceptable per el seu us, 3,5h. 

Taula A.3.7. Valors mitjans obtinguts a l’assaigs d’ultramicroduresa 

Taula A.3.8  Evolució de la proveta en funció de les hores d’assaig 
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Tal i com s’ha indicat a la Figura. A.3.20.la proveta presenta desadhesió del recobriment i 

petites picadures 

Acabat mate: 

 

Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  
E7 E7 Sp9Vs B9;S9 

Sp9Vs;

F9 

Sp9Vs;

F9 R9 

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  Sp9a;R

8 Sp9;R8 R8 R5 R5 R5 R5 

Amb acord amb la normativa ISO 4540:1980, aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

acceptable per el seu us, 3,5h. 

Figura A.3.20. Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 

Taula A.3.9. Evolució de la proveta en funció de les hores d’assaig 
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A B 

 

Tal i com s’ha indicat a la Figura. A.3.21 la proveta presenta desadhesió del recobriment i 

petites picadures 

 

A.3.6. Adherència 

La adherència s’ha obtingut mitjançant dos assaigs de duresa i proves de  rascat. Aquest 

assaigs son comparatius tan en el cas de la duresa com en el cas de “Scratch Test”, del que 

obtindrem un paràmetre ( Fc ) que ens dona una idea quantitativa de l’adherència. 

- La Figura. A.3.22. mostra les indentacions Rockwell c a una càrrega de 150N: 

 

  

Figura A.3.21. Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 

Figura A.3.22  Petjada de la indentació Rockwell c, A)Acabat brillant; B)Acabat Mate 
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Petjada a 10 kg 
(x100) 

Petjada a 20 kg (x50) Petjada a 50 kg (x25) Petjada a 100 kg 
(x25) 

Petjada a 10 kg 
(x100) 

Petjada a 20 kg (x50) Petjada a 50 kg (x50) Petjada a 100 kg 
(x25) 

B 

A 

- La Figura. A.3.23. mostra les indentacions Vickers amb diferents carregues: 10, 20, 50 i 

100N. 

    

 

 

 

 

− “Scratch Test” ( 37,5N/min, càrrega inicial 5N, càrrega final 50N i longitud de ratlla 

4mm). A Les Figura A.3.24 i 3.25 mostren les gràfiques més representatives. 

 

Figura A.3.23. Petjada de la indentació Vickers, A)Acabat brillant; B)Acabat Mate 

Figura A.3.24 Acabat brillant: Força Normal (N), Força de Fricció(N), coeficient de Fricció, Emisió 
acústica (%), Profunditat de penetració (µm), Profunditat residual(µm). 
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A la Figura. A.3.26 es presenten les micrografies obtingudes del trencament del recbriment. 

A B 

  

 

A la Taula A.3.10 es troben els valors mitjos de la càrrega crítica, Lc [N] 

 

Figura A.3.26 Micrografías del modo de trencament del recobriment.A)Brillant, )Mate 

Figura A.3.25 Acabat mate: Força Normal (N), Força de Fricció(N), coeficient de Fricció, Emisió 
acústica (%), Profunditat de penetració (µm), Profunditat residual(µm). 
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 Brilant Mate 

Lc(N) Mitja 15 15,6 

 

A.4. CrN (0,3µm) 

A.4.1. Rugositat 

La rugositat s’ha obtingut realitzant cinc mesures per cada orientació, a 0º i 90º, d’aquestes 

mesures s’han triat les tres mes properes i s’ha realitzat la mitjana. A la Figura.A.4.1  

continuació es pot observar una de les gràfiques escollides com a més representatives. 

  

Els valors mitjans dels paràmetres de totes les mesures es mostren a la Taula. A.4.1.  

A 

B 

Figura A.3.10 Valor mig de la força crítica de trencament (N) 

Figura A.4.1. Mesura de la rugositat superficial. A)Brillant; B)Mate 



Alternatives al Cr electrolític decoratiu: recobriments PVD  Pàg. 57 

 

 

 

Acabat Rt Rz Rmax Ra 

Brillant 0,104 0,086 0,099 0,012 

Mate 3,55 2,94 3,29 0,44 

 

A.4.2. Coeficient de fricció 

Per la mesura del coeficient de fricció es van prendre quatre condicions d’assaig diferents, i 

per cada paquet de condicions es defineix un canal de desgast a la probeta. D’aquesta 

manera obtenim quatre coeficients de fricció depenent del canal. Les Figura. A.4.2, A.4.3, 

A.4.4., A.4.5., A.4.6., A.4.7, A.4.8 i A.4.9 mostren les gràfiques de cada canal juntament amb 

les condicions d’assaig. Acabat brillant. 

Acabat brillant: 

 

Taula A.4.1 Valors mitjs de l’assaig de rugositat en µm 

Figura A.4.2 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 10N, lubricat 
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Figura A.4.3 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 

Figura A.4.4 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 



Alternatives al Cr electrolític decoratiu: recobriments PVD  Pàg. 59 

 

 

 

 

Acabat mate: 

 

Figura A.5.5 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 

Figura A.4.6 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 10N, lubricat 
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Figura A.4.7 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 

Figura A.4.8 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 
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La Taula A.4.2. presenta les mitges dels coeficients de fricció per cada canal i acabat. 

Acabat CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Brillant 0.027 0.054 0.48 0.72 

Mate 0.075 0.093 0.556 0.446 

 

A.4.3. Velocitat de desgast 

La velocitat específica de desgast s’obté introduint el valor de l’àrea mitjana de cada canal al 

programa “Tribometer”, (programa on es realitza l’assaig Pin on Disk Les àrees mitjanes 

obtingudes, per l’acabat brillant, es presenten a la Taula A.4.3. 

 

Figura A.4.9 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 

Taula A.4.2 Mitges dels coeficients de fricció 
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 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0,2 0,29 0,42 0,063 

Àrea del canal µm2 346 310 707 14,8 

D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals, Figura.A.4.10, Figura.A.4.11, Figura.A.4.12, Figura.A.4.13, Figura.A.4.14, 

Figura.A.4.16 i Figura.A.4.17. 

 

 

 

 

 

Taula A.4.3. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 

Figura A.4.10 Àrea del canal 1 
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Figura A.4.11 Àrea del canal 2 

Figura A.4.12 Àrea del canal 3 
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Una vegada s’ha introduït el valor mitjà de les àrees en el programa “tribometer” (programa 

on es realitza l’assaig Pin on Disk), amb els paràmetres d’aquest assaig el programa calcula 

la velocitat específica de desgast, el resultat que s’obté es en m2/N i es mostra a la Taula. 

A.4.4 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 11,5*10-16 5,16*10-16 141*10-16 7*10-16 

Les àrees mitjanes obtingudes, per l’acabat mate, són les de la Taula A.4.5. 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0.32 0.311 0.149 0.103 

Àrea del canal µm2 401.7 494.3 212.7 127.2 

Figura A.4.13 Àrea del canal 4 

Taula A.4.4. velocitat específica de desgast calculada per a cada canal [m2/N] 

Taula A.4.5. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 
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D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals 

 

 

 

 

 

Figura A.4.14 Àrea del canal 1 

Figura A.4.15 Àrea del canal 2 
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La velocitat específica de desgast es mostra a la Taula. A.4.6 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 2.39*10-15 2.14*10-15 2.70*10-14 2.48*10-14 

Figura A.4.16 Àrea del canal 3 

Figura A.4.17 Àrea del canal 4 

Taula A.4.6. velocitat específica de desgast calculada per a cada canal [m2/N] 
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A.4.4. Duresa Universal 

De totes les mesures fetes només es representen i es mostren aquelles més representatives 

i amb menys dispersió d’error, Figura.A.4.18 i A.4.19. 

 

 

Figura A.4.18 duresa mitjana de l’acabat brillant. . La càrrega es representa a l’eix x 
(mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 

Figura A.4.19 duresa mitjana de l’acabat mate. . La càrrega es representa a l’eix x 
(mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 
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Les mesures mitjanes obtingudes es mostren a la  Taula A.4.7 

Acabat HUcorr 

(N/mm2) 

Hplast 

(N/mm2) 

E/(1-ν2) 

 (GPa) 

Wt 

(nJ) 

We (nJ) Wr (nJ) hr’ (µm) 

Brillant 5667,3 8584 210,21 2,54 0,73 1,82 0,297 

Mate 4110,3 5207 237,63 2.96 0.53 2.43 0,381 

 

A.4.5. Corrosió 

A continuació es mostra el seguiment de l’evolució de la peça durant l’assaig de boira salina 

Les Taules A.4.8 i A.4.9. han estat confeccionades segons les normatives ISO 1462:1973 i 

ISO 4540:1980 . 

Acabat brillant: 

Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  Sp9a Sp9 B9;Rs9 R8 R8 R8 S9;R7 

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  
Sp9;R7 Sp9;R7 

Sp9Vs

Z;R6 

Sp8Vs

Z;R5 Sp1;R5 Sp1;R5 Sp1;R5 

 

Taula A.4.7 Valors mitjos obtinguts a l’assaigs d’ultramicroduresa 

Taula A.4.8. Evoulció de la proveta en funció de les hores d’assaig. 
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A la normativa ISO 4540:1980 s’estableix que quan una peça supera un estat 9 de corrosió 

ja no es considera apta per el seu servei. Així dons aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

acceptable per el seu us, 25h. 

 

A la Figura 5.4.5.2. es pot apreciar la desahdesió del recobriment així com els productes de 

la corrosió. 

Acabat mate: 

Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  10 S8 S8s S7 S6 S24 S5 

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  
R5 R5 

Sp8Vs

Z;R5 

Sp8Vs

Z;R4 

Sp8Vs

Z;R4 

Sp8Vs

Z;R4 R4 

Amb acord amb la normativa ISO 4540:1980, aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

acceptable per el seu us, 6,5h. 

Figura A.4.20. Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 

Taula A.4.9. Evoulció de la proveta en funció de les hores d’assaig 
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A B 

 

Tal i com es veu a la Figura A.4.21 la proveta resta totalment deslluïda, presenta picadures i 

productes de corrosió. El forat central de la peça també ha sigut un iniciador de la corrosió. 

 

A.4.6. Adherència 

La adherència s’ha obtingut mitjançant dos assaigs de duresa i proves de  rascat. Aquest 

assaigs son comparatius tan en el cas de la duresa com en el cas de “Scratch Test”, del que 

obtindrem un paràmetre ( Fc ) que ens dona una idea quantitativa de l’adherència. 

- La Figura. A.4.22. mostra les indentacions Rockwell c a una càrrega de 150N: 

 

 

 

Figura A.4.22 Petjada de la indentació Rockwell c, A)Acabat brillant; B)Acabat Mate 

Figura A.4.21. Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 
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Petjada a 10 kg 
(x100)

Petjada a 20 kg (x50) Petjada a 50 kg (x25) Petjada a 100 kg 
(x25)

Petjada a 10 kg 
(x100)

Petjada a 20 kg (x50) Petjada a 50 kg (x50) Petjada a 100 kg 
(x25)

B 

A

- La Figura. A.4.23. mostra les indentacions Vickers amb diferents carregues: 10, 20, 50 i 

100N. 

      

  

 

   

 

−  “Scratch Test” ( 37,5N/min, càrrega inicial 5N, càrrega final 50N i longitud de ratlla 

4mm). Les Figura A.4.24 i 4.25 mostren les gràfiques més representatives. 

 

Figura A.4.32. Petjada de la indentació Vickers, A)Acabat brillant; B)Acabat Mate 

Figura A.4.24 Acabat brillant: Força Normal (N), Força de Fricció(N), coeficient de Fricció, Emisió 
acústica (%), Profunditat de penetració (µm), Profunditat residual(µm). 
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A B 

 

 

A la Figura. A.4.26 es presenten les micrografies obtingudes del trencament del recobriment. 

 

 

          

A la Taula A.4.10 es troben els valors mitjos de la càrrega crítica, Lc [N] 

 

Figura A.4.25. Acabat mate: Força Normal (N), Força de Fricció(N), coeficient de Fricció, Emisió 
acústica (%), Profunditat de penetració (µm), Profunditat residual(µm). 

Figura A.4.26 Micrografías del modo de trencament del recobriment.A)Brillant, B)Mate 
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 Brilant Mate 

Lc(N) Mitja 9,43 11,18 

 

A.5. TiN (0,3-0,4µm) 

A.5.1. Rugositat 

La rugositat s’ha obtingut realitzant cinc mesures per cada orientació, a 0º i 90º, d’aquestes 

mesures s’han triat les tres mes properes i s’ha realitzat la mitjana. A la Figura.A.5.1 es pot 

observar una de les gràfiques escollides com a més representatives: 

 

 

A 

B 

Figura A.4.10 Valor mig de la força crítica de trencament (N) 

Figura A.5.1. Mesura de la rugositat superficial. A)Brillant; B)Mate 
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Els valors mitjans dels paràmetres de totes les mesures es mostren a a la Taula. A.5.1. 

Acabat Rt Rz Rmax Ra 

Brillant 0,214 0,135 0,192 0,0124 

Mate 2,94 2,51 2,80 0,38 

A.5.2. Coeficient de fricció 

Per la mesura del coeficient de fricció es van prendre quatre condicions d’assaig diferents, i 

per cada paquet de condicions es defineix un canal de desgast a la probeta. D’aquesta 

manera obtenim quatre coeficients de fricció depenent del canal. Les Figura. A.5.2, A.5.3, 

A.5.4., A.5.5., A.5.6., A.5.7, A.5.8 i A.5.9 mostren les gràfiques de cada canal juntament amb 

les condicions d’assaig. Acabat brillant: 

 

 

Taula A.5.1 Valors mitjs de l’assaig de rugositat en µm 

Figura A.5.2 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 10N, lubricat 
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Figura A.5.3 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 

Figura A.5.4 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 
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Acabat mate: 

  

Figura A.5.5 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 

Figura A.5.6 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 10N, lubricat 
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FiguraA.5.7 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 

Figura A.5.8 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 
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La Taula A.5.2. presenta les mitges dels coeficients de fricció per cada canal i acabat. 

 

 

 

 

 

A.5.3. Velocitat de desgast 

La velocitat específica de desgast s’obté introduint el valor de l’àrea mitjana de cada canal al 

programa “Tribometer”, (programa on es realitza l’assaig Pin on Disk). Les àrees mitjanes 

obtingudes, per l’acabat brillant,  es presenten a la Taula A.5.3. 

Acabat CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Brillant 0.035 0.082 0.62 0.31 

Mate 0.051 0.072 0.640 0.672 

Figura A.5.9 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 

Taula A.5.2 Mitges dels coeficients de fricció 
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D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals, Figura.A.5.10, Figura.A.5.11, Figura.A.5.12, Figura.A.5.13, Figura.A.5.14, 

Figura.A.5.16 i Figura.A.5.17. 

 

 

 

 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0,022 0,19 0,35 0,03 

Àrea del canal µm2 19,9 145,33 453,7 20,8 

Taula A.5.3. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 

Figura A.5.10 Àrea del canal 1 
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Figura A.5.11 Àrea del canal 2 

Figura A.5.12 Àrea del canal 3 
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Una vegada s’ha introduït el valor mitjà de les àrees en el programa “tribometer” (programa 

on es realitza l’assaig Pin on Disk), amb els paràmetres d’aquest assaig el programa calcula 

la velocitat específica de desgast, el resultat que s’obté es en m2/ N i es mostra a la Taula. 

A.5.4 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 0,66*10-16 2,42*10-16 91*10-16 10*10-16 

Les àrees mitjanes obtingudes, per l’acabat mate, són les de la Taula A.5.5. 

 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0.286 0.312 0.264 0.242 

Àrea del canal µm2 227.7 290 354.7 243.7 

Figura A.5.13 gràfica representativa del canal 4 

Taula A.5.4. velocitat específica de desgast calculada per a cada canal [m2/N] 

Taula A.5.5. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 
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D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals 

  

 

 

Figura A.5.14 Àrea del canal 1 

FiguraA.5.15 Àrea del canal 2 
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La velocitat específica de desgast es mostra a la Taula. A.5.6 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 7.59*10-16 4.83*10-16 1.11*10-13 2.44*10-13 

 

Figura A.5.16 Àrea del canal 3 

Figura A.5.17 Àrea del canal 4 

Taula A.5.6. velocitat específica de desgast calculada per a cada canal [m2/N] 
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A.5.4. Duresa Universal 

De totes les mesures fetes només es representen i es mostren aquelles més representatives 

i amb menys dispersió d’error,  Figura.A.5.18 i A.5.19. 

 

 

Figura A.5.18 duresa mitjana de l’acabat brillant. . La càrrega es representa a 
l’eix x (mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 

Figura A.5.19 duresa mitjana de l’acabat mate. . La càrrega es representa a l’eix x 
(mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 
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Les mesures mitjanes obtingudes es mostren a la  Taula A.5.7. 

Acabat HUcorr 

(N/mm2) 

Hplast 

(N/mm2) 

E/(1-ν2) 

 (GPa) 

Wt (nJ) We (nJ) Wr (nJ) hr’ (µm) 

Brillant 7956,3 16071 212,02 2,19 1 1,19 0,217 

Mate 5419.8 7993 201.57 2.47 0.73 1.74 0,308 

 

A.5.5. Corrosió 

A continuació es mostra el seguiment de l’evolució de la peça durant l’assaig de boira salina. 

Les Taules A.5.8 i A.5.9. han estat confeccionada segons les normatives ISO 1462:1973 i 

ISO 4540:1980 : 

Acabat brillant 

Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  10 R9 R9 R9 R9 R9Sp9 R6  

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  R6 R4 R1 R1 R1 R1 R1 

A la normativa ISO 4540:1980 s’estableix que quan una peça supera un estat 9 de corrosió 

ja no es considera apta per el seu servei. Així dons aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

acceptable per el seu us, 50,5. 

Taula A.5.7 Valors mitjos obtinguts a l’assaigs d’ultramicroduresa 

Taula A.5.8. Evolució de la proveta en funció de les hores d’assaig. 
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Tal i com s’ha indicat a la Figura A.5.20 la proveta presenta gran nombre de picadures 

bastant profundes. Així mateix més de la meitat de la superfície es troba tapada per els 

productes de corrosió. 

Acabat mate: 

Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  E3 E3 E3 E3 S7 S7 S7 

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  R5 R5 R5 R5 R5 R4 R4 

Amb acord amb la normativa ISO 4540:1980, aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

acceptable per el seu us, 3,5h. 

Figura A.5.20 Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 

Taula A.5.9. Evoulció de la proveta en funció de les hores d’assaig 
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A B 

 

Tal i com s’ha indicat a la Figura A.5.21. la proveta presenta picadures bastant profundes. 

Així mateix al voltant d’un terç de la superfície es troba tapada per els productes de corrosió. 

 

A.5.6. Adherència 

La adherència s’ha obtingut mitjançant dos assaigs de duresa i proves de  rascat. Aquest 

assaigs son comparatius tan en el cas de la duresa com en el cas de “Scratch Test”, del que 

obtindrem un paràmetre ( Fc ) que ens dona una idea quantitativa de l’adherència. 

- La Figura. A.5.22. mostra les indentacions Rockwell c a una càrrega de 150N: 

 

 

Figura A.5.21. Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 

Figura A.5.22 Petjada de la indentació Rockwell c, A)Acabat brillant; B)Acabat Mate 
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Petjada a 10 kg 
(x100) 

Petjada a 20 kg (x50) Petjada a 50 kg (x25) Petjada a 100 kg 
(x25) 

Petjada a 10 kg 
(x100) 

Petjada a 20 kg (x50) Petjada a 50 kg (x50) Petjada a 100 kg 
(x25) 

B 

A 

- La Figura. A.5.23. mostra les indentacions Vickers amb diferents carregues: 10, 20, 50 i 

100N. 

   

 

 

 

 

− “Scratch Test” ( 37,5N/min, càrrega inicial 5N, càrrega final 50N i longitud de ratlla 

4mm). Les Figura A.5.24 i 5.25 mostren les gràfiques més representatives. 

 

Figura A.1.23  Petjada de la indentació Vickers, A)Acabat brillant; B)Acabat Mate 

Figura A.1.24 Acabat brillant: Força Normal (N), Força de Fricció(N), coeficient de Fricció, Emisió 
acústica (%), Profunditat de penetració (µm), Profunditat residual(µm). 
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A la Figura. A.5.26 es presenten les micrografies obtingudes del trencament del recobriment. 

 

         

A la Taula A.5.10 es troben els valors mitjos de la càrrega crítica, Lc [N] 

 

 

Figura A.5.25 Acabat mate: Força Normal (N), Força de Fricció(N), coeficient de Fricció, Emisió 
acústica (%), Profunditat de penetració (µm), Profunditat residual(µm). 

Figura A.5.26 Micrografías del modo de trencament del recobriment.A)Brillant, B)Mate 
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A.6. TiN (0,6-0,7µm) 

A.6.1. Rugositat 

La rugositat s’ha obtingut realitzant cinc mesures per cada orientació, a 0º i 90º, d’aquestes 

mesures s’han triat les tres mes properes i s’ha realitzat la mitjana. A la Figura.A.6.1 es pot 

observar una de les gràfiques escollides com a més representatives. 

 

 Brilant Mate 

Lc(N) Mitja 10 23 

A 

B 

Figura A.5.10 Valor mig de la força crítica de trencament (N) 

Figura A.6.1. Mesura de la rugositat superficial. A)Brillant; B)Mate 
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Els valors mitjans dels paràmetres de totes les mesures es mostren a la Taula. A.6.1. 

 

 

 

 

 

A.6.2. Coeficient de fricció 

Per la mesura del coeficient de fricció es van prendre quatre condicions d’assaig diferents, i 

per cada paquet de condicions es defineix un canal de desgast a la probeta. D’aquesta 

manera obtenim quatre coeficients de fricció depenent del canal. Les Figura. A.6.2, A.6.3, 

A.6.4., A.6.5., A.6.6., A.6.7, A.6.8 i A.6.9 mostren les gràfiques de cada canal juntament amb 

les condicions d’assaig. Acabat brillant: 

 

 

Acabat Rt Rz Rmax Ra 

Brillant 0,26 0,165 0,249 0,016 

Mate 3,29 2,69 3,25 0,38 

Taula A.6.1 Valors mitjs de l’assaig de rugositat en µm 

Figura A.6.2 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 10N, lubricat 
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FiguraA.6.3 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 

Figura A.6.4 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 
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Acabat mate: 

 

Figura A.6.5 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 

Figura A.6.6 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 10N, lubricat 
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Figura A.6.7 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 

Figura A.6.8 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 
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La Taula A.6.2. presenta les mitges dels coeficients de fricció per cada canal i acabat. 

Acabat CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Brillant 0.0837 0.0874 0.34 0.35 

Mate 0.1085 0.1047 0.6 0.147 

 

A.6.3. Velocitat de desgast 

La velocitat específica de desgast s’obté introduint el valor de l’àrea mitjana de cada canal al 

programa “Tribometer”, (programa on es realitza l’assaig Pin on Disk Les àrees mitjanes 

obtingudes, per l’acabat brillant, es presenten a la Taula A.6.3. 

Figura A.6.9 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 

Taula A.6.2 Mitges dels coeficients de fricció 
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 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0,26 0,35 0,25 0,30 

Àrea del canal µm2 146 434 168 106 

D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals, Figura.A.6.10, Figura.A.6.11, Figura.A.6.12, Figura.A.6.13, Figura.A.6.14, 

Figura.A.6.16 i Figura.A.6.17. 

 

 

 

 

 

Taula A.6.3. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 

Figura A.6.10 Àrea del canal 1 
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Figura A.6.11 Àrea del canal 2 

Figura A.6.12 Àrea del canal 3 
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Una vegada s’ha introduït el valor mitjà de les àrees en el programa “tribometer” (programa 

on es realitza l’assaig Pin on Disk), amb els paràmetres d’aquest assaig el programa calcula 

la velocitat específica de desgast, el resultat que s’obté es en m2/ N i es mostra a la Taula. 

A.6.4 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 5,9*10-16 7,7*10-16 594*10-16 1270*10-16 

Les àrees mitjanes obtingudes, per l’acabat mate, són les de la Taula A.6.5. 

 

 

 

 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0,32 0,40 0,27 0,19 

Àrea del canal µm2 450 867 174 141 

Figura A.6.13 Àrea del canal 4 

Taula A.6.4. velocitat específica de desgast calculada per a cada canal [m2/N] 

Taula A.6.5. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 
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D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals 

 

 

 

 

 

Figura A.6.14 Àrea del canal 1 

Figura A.6.15 Àrea del canal 2 
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La velocitat específica de desgast es mostra a la Taula. A.6.6 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 4,2*10-16 1,4*10-16 178,5*10-15 532,6*10-15 

Figura A.6.16 Àrea del canal 3 

Figura A.6.17 Àrea del canal 4 

Taula A.6.6. velocitat específica de desgast calculada per a cada canal [m2/N] 
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A.6.4. Duresa Universal 

De totes les mesures fetes només es representen i es mostren aquelles més representatives 

i amb menys dispersió d’error, Figura.A.6.18 i A.6.19. 

 

 

Figura A.6.18 duresa mitjana de l’acabat brillant. . La càrrega es representa a 
l’eix x (mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 

Figura A.6.19 duresa mitjana de l’acabat mate. . La càrrega es representa a l’eix x 
(mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 
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Les mesures mitjanes obtingudes es mostren a la  Taula A.6.7. 

Acabat HUcorr (N/mm2) Hplast 

(N/mm2) 

E/(1-ν2) 

 (GPa) 

Wt 

(nJ) 

We (nJ) Wr (nJ) hr’ (µm) 

Brillant 6153,7 10144 191,75 2,31 0,86 2,31 0,273 

Mate 2916,5 3765 141,89 2,48 0,76 1,72 0,448 

 

A.6.5. Corrosió 

A continuació es mostra el seguiment de l’evolució de la peça durant l’assaig de boira salina. 

Les Taules A.6.8 i A.6.9. han estat confeccionada segons les normatives ISO 1462:1973 i 

ISO 4540:1980 : 

Acabat brillant: 

 

Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  
E8 E8 

Sp9Vs;

S7 Sp9;S7 R6 R6 R2 

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  R2 R2 R1 R1 R1 R1 R1 

A la normativa ISO 4540:1980 s’estableix que quan una peça supera un estat 9 de corrosió 

Taula A.6.7 Valors mitjos obtinguts a l’assaigs d’ultramicroduresa 

Taula A.6.8. Evolució de la proveta en funció de les hores d’assaig. 
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ja no es considera apta per el seu servei. Així dons aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

acceptable per el seu us, 3,5h. 

 

Tal i com s’ha indicat a la Figura A.6.20. la proveta presenta gran nombre de picadures 

bastant profundes. Així mateix més de la meitat de la superfície es troba tapada per els 

productes de corrosió. 

Acabat mate: 

Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  
E9 E9 

Sp9Vs;

S8 S8  Rs8 Rs8 Rs8 

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  R7 R5 R5 R4 R4 R3 R3 

Amb acord amb la normativa ISO 4540:1980, aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

acceptable per el seu us, 21h. 

Figura A.6.20. Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 

Taula A.6.9. Evolució de la proveta en funció de les hores d’assaig 
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A B 

 

Tal i com s’ha indicat a la Figura 5.6.5.4 la proveta presenta picadures bastant profundes. 

Així mateix més d’un terç de la superfície es troba tapada per els productes de corrosió. 

A.6.6. Adherència 

La adherència s’ha obtingut mitjançant dos assaigs de duresa i proves de  rascat. Aquest 

assaigs son comparatius tan en el cas de la duresa com en el cas de “Scratch Test”, del que 

obtindrem un paràmetre ( Fc ) que ens dona una idea quantitativa de l’adherència. 

- La Figura. A.6.22. mostra les indentacions Rockwell c a una càrrega de 150N: 

 

 

 

Figura A.6.22 Petjada de la indentació Rockwell c, A)Acabat brillant; B)Acabat Mate 

Figura A.6.21. Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 
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Petjada a 10 kg 
(x100) 

Petjada a 20 kg (x50) Petjada a 50 kg (x25) Petjada a 100 kg 
(x25) 

Petjada a 10 kg 
(x100) 

Petjada a 20 kg (x50) Petjada a 50 kg (x50) Petjada a 100 kg 
(x25) 

B 

A 

- La Figura. A.6.23. mostra les indentacions Vickers amb diferents carregues: 10, 20, 

50 i 100N. 

 

        

 

                  

 

 

 

                       

 

− “Scartch Test” ( 37,5N/min, càrrega inicial 5N, càrrega final 50N i longitud de ratlla 

4mm). Les Figura A.1.24 i 1.25 mostren les gràfiques més representatives.  

 

Figura A.6.23 Petjada de la indentació Vickers, A)Acabat brillant; B)Acabat Mate 

Figura A.6.24. Acabat brillant: Força Normal (N), Força de Fricció(N), coeficient de Fricció, Emisió 
acústica (%), Profunditat de penetració (µm), Profunditat residual(µm). 
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A la Figura. A.6.26 es presenten les micrografies obtingudes del trencament del recobriment. 

A B 
 

 

A la Taula A.6.10 es troben els valors mitjos de la càrrega crítica, Lc [N] 

 

Figura A.6.25. Acabat mate: Força Normal (N), Força de Fricció(N), coeficient de Fricció, Emisió 
acústica (%), Profunditat de penetració (µm), Profunditat residual(µm). 

Figura A.6.26 Micrografías del modo de trencament del recobriment.A)Brillant, B)Mate 
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 Brilant Mate 

Lc(N) Mitja 35,6 10,2 

 

A.7. ZrCN (0,3-0,4µm) 

A.7.1. Rugositat 

La rugositat s’ha obtingut realitzant cinc mesures per cada orientació, a 0º i 90º, d’aquestes 

mesures s’han triat les tres mes properes i s’ha realitzat la mitjana. . A la Figura.A.7.1 es pot 

observar una de les gràfiques escollides com a més representatives: 

 

 

Figura A.7.1. Mesura de la rugositat superficial. A)Brillant; B)Mate 

A

B

Figura A.6.10 Valor mig de la força crítica de trencament (N) 
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Els valors mitjans dels paràmetres de totes les mesures es mostren a la Taula. A.7.1.: 

 

Acabat Rt Rz Rmax Ra 

Brillant 0,202 0,129 0,192 0,124 

Mate 3,10 2,65 2,96 0,40 

 

A.7.2. Coeficient de fricció 

Per la mesura del coeficient de fricció es van prendre quatre condicions d’assaig diferents, i 

per cada paquet de condicions es defineix un canal de desgast a la probeta. D’aquesta 

manera obtenim quatre coeficients de fricció depenent del canal. Les Figura. A.7.2, A.7.3, 

A.7.4., A.7.5., A.7.6., A.7.7, A.7.8 i A.7.9 mostren les gràfiques de cada canal juntament amb 

les condicions d’assaig. Acabat brillant: 

 

Taula A.7.1 Valors mitjs de l’assaig de rugositat en µm 

Figura A.7.2 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 10N, lubricat 
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Figura A.7.3 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 

Figura A.7.4 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 
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Acabat mate: 

  

Figura A.7.5 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 

Figura A.7.6 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 10N, lubricat 
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Figura A.7.7 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 

Figura A.7.8 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 
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La Taula A.7.2. presenta les mitges dels coeficients de fricció per cada canal i acabat. 

 

 

 

 

 

A.7.3. Velocitat de desgast 

La velocitat específica de desgast s’obté introduint el valor de l’àrea mitjana de cada canal al 

programa “Tribometer”, (programa on es realitza l’assaig Pin on Disk). Les àrees mitjanes 

obtingudes, per l’acabat brillant, es presenten a la Taula A.7.3. 

Acabat CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Brillant 0.033 0.09 0.52 0.44 

Mate 0.119 0.098 0.598 0.591 

Figura A.7.9 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 

Taula A.7.2 Mitges dels coeficients de fricció 
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 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0,027 0,15 0,25 0,32 

Àrea del canal µm2 9,56 55,5 387 176,67 

D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals, Figura.A.7.10, Figura.A.7.11, Figura.A.7.12, Figura.A.7.13, Figura.A.7.14, 

Figura.A.7.16 i Figura.A.7.17. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A.7.3. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 

Figura A.7.10 Àrea del canal 1 
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Figura A.7.11 Àrea del canal 2 

Figura A.7.12 Àrea del canal 3 
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Una vegada s’ha introduït el valor mitjà de les àrees en el programa “tribometer” (programa 

on es realitza l’assaig Pin on Disk), amb els paràmetres d’aquest assaig el programa calcula 

la velocitat específica de desgast, el resultat que s’obté es en m2/N i es mostra a la Taula. 

A.7.4 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 0,32*10-16 0,92*10-16 386*10-16 88*10-16 

Les àrees mitjanes obtingudes, per l’acabat mate, són les de la Taula A.7.5. 

 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0.193 0.199 0.125 0.201 

Àrea del canal µm2 108.2 119 141.7 167 

Figura A.7.13 Àrea del canal 4 

Taula A.7.4. velocitat específica de desgast calculada per a cada canal [m2/N] 

Taula A.7.5. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 
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D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals 

 

  

 

Figura A.7.14 Àrea del canal 1 

Figura A.7.15 Àrea del canal 2 
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La velocitat específica de desgast es mostra a la Taula. A.7.6 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 3.61*10-16 1.98*10-16 2.68*10-14 1.12*10-13 

Figura A.7.16 Àrea del canal 3 

Figura A.7.17 Àrea del canal 4 

Taula A.7.6. velocitat específica de desgast calculada per a cada canal [m2/N] 
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A.7.4. Duresa Universal 

De totes les mesures fetes només es representen i es mostren aquelles més representatives 

i amb menys dispersió d’error , Figura.A.7.18 i A.7.19. 

 

 

FiguraA.7.18 duresa mitjana de l’acabat brillant. . La càrrega es representa a l’eix x 
(mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 

Figura A.7.19 duresa mitjana de l’acabat mate. . La càrrega es representa a l’eix x 
(mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 
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Les mesures mitjanes obtingudes es mostren a la  Taula A.7.7. 

Acabat HUcorr 

(N/mm2) 

Hplast 

(N/mm2) 

E/(1-ν2) 

 (GPa) 

Wt 

(nJ) 

We (nJ) Wr (nJ) hr’ (µm) 

Brillant 7939,4 16106 208,12 2,15 1,01 1,14 0,217 

Mate 7433.2 12882 227.65 2.18 0.92 1.26 0,242 

 

A.7.5. Corrosió 

A continuació es mostra el seguiment de l’evolució de la peça durant l’assaig de boira salina. 

Les Taules A.7.8 i A.7.9. han estat confeccionades segons les normatives ISO 1462:1973 i 

ISO 4540:1980 : 

Acabat brillant: 

Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  10 10 10 10 10 10 S9 

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  S9 S9 S9 S9 R8 R6 R6 

A la normativa ISO 4540:1980 s’estableix que quan una peça supera un estat 9 de corrosió 

ja no es considera apta per el seu servei. Així dons aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

acceptable per el seu us, 156,5. 

Taula A.7.7 Valors mitjos obtinguts a l’assaigs d’ultramicroduresa 

Taula A.7.8. Evolució de la proveta en funció de les hores d’assaig. 
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Tal i com s’ha indicat a la Figura A.7.20.la proveta presenta productes de corrosió del forat 

central de la proveta i de les picadures profundes del recobriment. 

Acabat mate: 

Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  
10 10 10 10 10 

Sp9Vs

Z 

Sp9Vs

Z 

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  Sp9Vs

Z 

Sp9Vs

Z 

Sp9Vs

Z 

Sp9Vs

Z 

Sp9Vs

Z S9 S7 

Amb acord amb la normativa ISO 4540:1980, aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

acceptable per el seu us, 179,5h. 

Figura A.7.20. Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 

Taula A.7.9. Evolució de la proveta en funció de les hores d’assaig 
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A B 

 

Tal i com s’ha indicat a la Figura A.7.21.la proveta presenta productes de corrosió del forat 

central de la proveta i de les picadures profundes del recobriment. 

A.7.6. Adherència 

La adherència s’ha obtingut mitjançant dos assaigs de duresa i proves de  rascat. Aquest 

assaigs son comparatius tan en el cas de la duresa com en el cas de “Scratch Test”, del que 

obtindrem un paràmetre ( Fc ) que ens dona una idea quantitativa de l’adherència. 

- La Figura. A.7.22. mostra les indentacions Rockwell c a una càrrega de 150N: 

 

 

  

 

Figura A.7.21. Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 

Figura A.7.22. Petjada de la indentació Rockwell c, A)Acabat brillant; B)Acabat Mate 
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Petjada a 10 kg 
(x100) 

Petjada a 20 kg (x50) Petjada a 50 kg (x25) Petjada a 100 kg 
(x25) 

Petjada a 10 kg 
(x100) 

Petjada a 20 kg (x50) Petjada a 50 kg (x50) Petjada a 100 kg 
(x25) 

B 

A 

- La Figura. A.7.23. mostra les indentacions Vickers amb diferents carregues: 10, 20, 

50 i 100N. 

 

 

 

 

 

−  “Scratch Test” ( 37,5N/min, càrrega inicial 5N, càrrega final 50N i longitud de ratlla 

4mm). ). Les Figura A.7.24 i 7.25 mostren les gràfiques més representatives. 

 

Figura . A.7.23. Petjada de la indentació Vickers, A)Acabat brillant; B)Acabat Mate 

Figura A.7.24 Acabat brillant: Força Normal (N), Força de Fricció(N), coeficient de Fricció, Emisió 
acústica (%), Profunditat de penetració (µm), Profunditat residual(µm). 
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A B 

 

A la Figura. A.7.26 es presenten les micrografies obtingudes del trencament del recbriment. 

 

 

          

A la Taula A.7.10 es troben els valors mitjos de la càrrega crítica, Lc [N] 

 

Figura A.7.25 Acabat mate: Força Normal (N), Força de Fricció(N), coeficient de Fricció, Emisió 
acústica (%), Profunditat de penetració (µm), Profunditat residual(µm). 

Figura A.1.26 Micrografías del modo de trencament del recobriment.A)Brillant, B)Mate 
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 Brilant Mate 

Lc(N) Mitja 22,5 24,8 

 

A.8. ZrCN (0,6-0,7µm) 

A.8.1. Rugositat 

La rugositat s’ha obtingut realitzant cinc mesures per cada orientació, a 0º i 90º, d’aquestes 

mesures s’han triat les tres mes properes i s’ha realitzat la mitjana. A la Figura.A.8.1 es pot 

observar una de les gràfiques escollides com a més representatives: 

 

A

Figura  A.8.1 Mesura de la rugositat superficial. A)Brillant; B)Mate 

B

Figura A.7.10 Valor mig de la força crítica de trencament (N) 
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Els valors mitjans dels paràmetres de totes les mesures es mostren a la Taula. A.8.1. 

Acabat Rt Rz Rmax Ra 

Brillant 0,274 0,160 0,229 0,0144 

Mate 3,12 2,73 2,94 0,42 

 

A.8.2. Coeficient de fricció 

Per la mesura del coeficient de fricció es van prendre quatre condicions d’assaig diferents, i 

per cada paquet de condicions es defineix un canal de desgast a la probeta. D’aquesta 

manera obtenim quatre coeficients de fricció depenent del canal. Les Figura. A.8.2, A.8.3, 

A.8.4., A.8.5., A.8.6., A.8.7, A.8.8 i A.8.9 mostren les gràfiques de cada canal juntament amb 

les condicions d’assaig. Acabat brillant: 

Acabat brillant: 

 

 

Taula A.8.1 Valors mitjs de l’assaig de rugositat en µm 

Figura A.8.2 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 10N, lubricat 
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Figura A.8.3 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 

Figura A.8.4 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 
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Acabat mate: 

 

Figura A.8.5 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 

Figura A.8.6 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 10N, lubricat 
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Figura A.8.7 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 

Figura A.8.8 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 
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La Taula A.8.2. presenta les mitges dels coeficients de fricció per cada canal i acabat. 

 

Acabat CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Brillant 0.048 0.068 0.6 0.6 

Mate 0.031 0.064 0.42 0.640 

 

A.8.3. Velocitat de desgast 

La velocitat específica de desgast s’obté introduint el valor de l’àrea mitjana de cada canal al 

programa “Tribometer”, (programa on es realitza l’assaig Pin on Disk). Les àrees mitjanes 

obtingudes, per l’acabat brillant,  es presenten a la Taula A.8.3. 

Taula A.8.2. Mitges dels coeficients de fricció 

Figura A.8.9 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 
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 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0,13 0,18 0,3 0,19 

Àrea del canal µm2 30,96 108,2 288,3 128,3 

D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals, Figura.A.8.10, Figura.A.8.11, Figura.A.8.12, Figura.A.8.13, Figura.A.8.14, 

Figura.A.8.16 i Figura.A.8.17. 

 

 

 

 

 

Taula A.8.3. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 

Figura A.8.10 Àrea del canal 1 
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Figura A.8.11 Àrea del canal 2 

Figura A.8.12 Àrea del canal 3 
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Una vegada s’ha introduït el valor mitjà de les àrees en el programa “tribometer” (programa 

on es realitza l’assaig Pin on Disk), amb els paràmetres d’aquest assaig el programa calcula 

la velocitat específica de desgast, el resultat que s’obté es en m2/N i es mostra a la Taula. 

A.8.4 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 1,03*10-16 1,8*10-16 243*10-16 305*10-16 

Les àrees mitjanes obtingudes, per l’acabat mate, són les de la Taula A.8.5. 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0.264 0.214 0.194 0.34 

Àrea del canal µm2 163 121.1 145.7 465 

Figura A.8.13 Àrea del canal 4 

Taula A.8.4. velocitat específica de desgast calculada per a cada canal [m2/N] 

Taula A.8.5. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 
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D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals 

 

 

 

 

Figura A.8.14 Àrea del canal 1 

Figura A.8.15 Àrea del canal 2 
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La velocitat específica de desgast es mostra a la Taula. A.8.6 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 5.43*10-16 2.02*10-16 2.661*10-14 2.33*10-14 

Figura A.8.16 Àrea del canal 3 

Figura A.8.17 Àrea del canal 4 

Taula A.8.6. velocitat específica de desgast calculada per a cada canal [m2/N] 
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A.8.4. Duresa Universal 

De totes les mesures fetes només es representen i es mostren aquelles més representatives 

i amb menys dispersió d’error, Figura.A.8.18 i A.8.19. 

 

 

Figura A.8.18 duresa mitjana de l’acabat brillant. . La càrrega es representa a l’eix x 
(mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 

Figura A.8.19 duresa mitjana de l’acabat mate. . La càrrega es representa a l’eix x 
(mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 
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Les mesures mitjanes obtingudes es mostren a la  Taula A.8.7 

Acabat HUcorr 

(N/mm2) 

Hplast 

(N/mm2) 

E/(1-ν2) 

 (GPa) 

Wt 

(nJ) 

We (nJ) Wr (nJ) hr’ (µm) 

Brillant 7496,3 14792 199,97 2,15 1,01 1,24 0,226 

Mate 6621.3 11413 197.40 2.46 0.95 1.51 0,257 

 

A.8.5. Corrosió 

A continuació es mostra el seguiment de l’evolució de la peça durant l’assaig de boira salina. 

La Taula A.8.8 i A.8.9. ha estat confeccionada segons les normatives ISO 1462:1973 i ISO 

4540:1980 : 

Acabat brillant: 

Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  10 10 10 10 10 10 S9 

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  S8 S8 S6 S6 S6 S6 S6 

 

A la normativa ISO 4540:1980 s’estableix que quan una peça supera un estat 9 de corrosió 

Taula A.8.7 Valors mitjos obtinguts a l’assaigs d’ultramicroduresa 

Taula A.8.8. Evolució de la proveta en funció de les hores d’assaig. 
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ja no es considera apta per el seu servei. Així dons aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

acceptable per el seu us, 64,5h. 

 

Tal i com s’ha indicat a la Figura A.8.20. la proveta presenta productes de corrosió provinents 

del forat central i de les picadures aparegudes al recobriment. 

Acabat mate: 

Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  
10 10 10 10 10 

Sp9Vs

Z 

Sp9Vs

Z 

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  Sp9Vs

Z 

Sp9Vs

Z 

Sp9Vs

Z 

Sp9Vs

Z 

Sp9Vs

Z S9 S7 

Amb acord amb la normativa ISO 4540:1980, aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

acceptable per el seu us, 179,5h. 

Figura A.8.20. Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 

Taula A.8.9. Evolució de la proveta en funció de les hores d’assaig 
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A B 

 

Tal i com s’ha indicat a la Figura A.8.21.la proveta presenta picadures, no gaire profundes, a 

la superficie, i ha quedat totalment deslluïda.  

 

A.8.6. Adherència 

La adherència s’ha obtingut mitjançant dos assaigs de duresa i proves de  rascat. Aquest 

assaigs son comparatius tan en el cas de la duresa com en el cas de “Scratch Test”, del que 

obtindrem un paràmetre ( Fc ) que ens dona una idea quantitativa de l’adherència. 

- La Figura. A.8.22. mostra les indentacions Rockwell c a una càrrega de 150N: 

 

 

- La Figura. A.8.23. mostra les indentacions Vickers amb diferents carregues: 10, 20, 50 i 

Figura A.8.22 Petjada de la indentació Rockwell c, A)Acabat brillant; B)Acabat Mate 

Figura A.8.21. Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 
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Petjada a 10 kg 
(x100) 

Petjada a 20 kg (x50) Petjada a 50 kg (x25) Petjada a 100 kg 
(x25) 

Petjada a 10 kg 
(x100)

Petjada a 20 kg (x50) Petjada a 50 kg (x50) Petjada a 100 kg 
(x25)

B 

A 

100N. 

   

 

 

 

 

- “Scratch Test” ( 37,5N/min, càrrega inicial 5N, càrrega final 50N i longitud de ratlla 

4mm). Les Figura A.8.24 i 8.25 mostren les gràfiques més representatives 

 

Figura A.8.23 Petjada de la indentació Vickers, A)Acabat brillant; B)Acabat Mate 

Figura A.8.24 Acabat brillant: Força Normal (N), Força de Fricció(N), coeficient de Fricció, Emisió 
acústica (%), Profunditat de penetració (µm), Profunditat residual(µm). 
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A B 

 

A la Figura. A.8.26 es presenten les micrografies obtingudes del trencament del recobriment. 

 

          

 

A la Taula A.8.10 es troben els valors mitjos de la càrrega crítica, Lc [N] 

 

Figura A.8.25 Acabat mate: Força Normal (N), Força de Fricció(N), coeficient de Fricció, Emisió 
acústica (%), Profunditat de penetració (µm), Profunditat residual(µm). 

Figura A.8.26 Micrografías del modo de trencament del recobriment.A)Brillant, B)Mate 
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 Brilant Mate 

Lc(N) Mitja 22,5 24,8 

 

A.9. ZrN (0,3-0,4µm) 

A.9.1. Rugositat 

La rugositat s’ha obtingut realitzant cinc mesures per cada orientació, a 0º i 90º, d’aquestes 

mesures s’han triat les tres mes properes i s’ha realitzat la mitjana. A la Figura.A.9.1  es pot 

observar una de les gràfiques escollides com a més representatives: 

 

 

A 

B 

Figura A.8.10 Valor mig de la força crítica de trencament (N) 

Figura A.9.1. Mesura de la rugositat superficial. A)Brillant; B)Mate 
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Els valors mitjans dels paràmetres de totes les mesures es mostren a la Taula. A.9.1.  

Acabat Rt Rz Rmax Ra 

Brillant 0,198 0,134 0,191 0,013 

Mate 2,65 2,27 2,56 0,33 

 

A.9.2. Coeficient de fricció 

Per la mesura del coeficient de fricció es van prendre quatre condicions d’assaig diferents, i 

per cada paquet de condicions es defineix un canal de desgast a la probeta. D’aquesta 

manera obtenim quatre coeficients de fricció depenent del canal. Les Figura. A.9.2, A.9.3, 

A.9.4., A.9.5., A.9.6., A.9.7, A.9.8 i A.9.9 mostren les gràfiques de cada canal juntament amb 

les condicions d’assaig. Acabat brillant: 

 

 

Taula A.9.1 Valors mitjs de l’assaig de rugositat en µm 

Figura A.9.2 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 10N, lubricat 
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Figura A.9.3 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 

FiguraA.9.4 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 
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Acabat mate:  

 

Figura A.9.5 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 

Figura A.9.6 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 10N, lubricat 
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Figura A.9.7 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 

Figura A.9.8 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 
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La Taula A.9.2. presenta les mitges dels coeficients de fricció per cada canal i acabat. 

 

 

 

 

 

 

Acabat CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Brillant 0.04 0.066 0.62 0.64 

Mate 0.086 0.100 0.545 0.480 

Figura A.9.9 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 

Taula A.9.2 Mitges dels coeficients de fricció 
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A.9.3. Velocitat de desgast 

La velocitat específica de desgast s’obté introduint el valor de l’àrea mitjana de cada canal al 

programa “Tribometer”, (programa on es realitza l’assaig Pin on Disk). Les àrees mitjanes 

obtingudes, per l’acabat brillant, es presenten a la Taula A.9.3. 

 

 

 

 

D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals, Figura.A.9.10, Figura.A.9.11, Figura.A.9.12, Figura.A.9.13, Figura.A.9.14, 

Figura.A.9.16 i Figura.A.9.17. 

 

 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0,14 0,18 0,30 0,28 

Àrea del canal µm2 36,43 107,43 256 146,6 

Taula A.9.3. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 

Figura A.9.10 Àrea del canal 1 
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Figura A.9.11 Àrea del canal 2 

Figura A.9.12 Àrea del canal 3 
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Una vegada s’ha introduït el valor mitjà de les àrees en el programa “tribometer” (programa 

on es realitza l’assaig Pin on Disk), amb els paràmetres d’aquest assaig el programa calcula 

la velocitat específica de desgast, el resultat que s’obté es en m2/ N i es mostra a la Taula. 

A.9.4 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 1,21*10-16 1,79*10-16 93*10-16 183*10-16 

Les àrees mitjanes obtingudes, per l’acabat mate, són les de la Taula A.9.5. 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0.249 0.225 0.454 0.240 

Àrea del canal µm2 177 246.7 708.7 337.6 

Figura A.9.13 Àrea del canal 4 

Taula A.9.4. velocitat específica de desgast calculada per a cada canal [m2/N] 

Taula A.9.5. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 
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D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals 

 

 

 

 

 

Figura A.9.14 Àrea del canal 1 

Figura A.9.15 Àrea del canal 2 
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La velocitat específica de desgast es mostra a la Taula. A.9.6 

 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 5.90*10-16 2.95*10-16 4.85*10-13 5.92*10-13 

Figura A.9.16 Àrea del canal 3 

Taula A.9.6. velocitat específica de desgast calculada per a cada canal [m2/N] 
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A.9.4. Duresa Universal 

De totes les mesures fetes només es representen i es mostren aquelles més representatives 

i amb menys dispersió d’error, Figura.A.9.18 i A.9.19. 

 

 

 

Figura A.9.18 duresa mitjana de l’acabat brillant. . La càrrega es representa a l’eix x 
(mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 

Figura A.9.19 duresa mitjana de l’acabat mate. . La càrrega es representa a l’eix x 
(mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 
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Les mesures mitjanes obtingudes es mostren a la  Taula. A.9.7. 

Acabat HUcorr 

(N/mm2) 

Hplast 

(N/mm2) 

E/(1-ν2)  

(GPa) 

Wt 

(nJ) 

We (nJ) Wr (nJ) hr’ (µm) 

Brillant 7888,8 15740 211,76 2,18 1 1,18 0,219 

Mate 7888.3 15135 219.76 2.17 0.97 1.21 0,224 

 

A.9.5. Corrosió 

A continuació es mostra el seguiment de l’evolució de la peça durant l’assaig de boira salina. 

La Taula 5.9.5.1 ha estat confeccionada segons les normatives ISO 1462:1973 i ISO 

4540:1980 : 

Acabat brillant: 

Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  
Sp9a 

Sp9a;F

9 F5 F5 F1 F0 F0;R0 

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  R0  R0  R0  R0 R0 R0 R0 

A la normativa ISO 4540:1980 s’estableix que quan una peça supera un estat 9 de corrosió 

ja no es considera apta per el seu servei. Així dons aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

acceptable per el seu us, 21h. 

Taula A.9.7. Valors mitjans obtinguts a l’assaigs d’ultramicroduresa 

Taula A.9.8. Evolució de la proveta en funció de les hores d’assaig 
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Tal i com s’ha indicat a la Figura A.9.20. la proveta la desadhesió total del recobriment, a 

més de petites picades. 

Acabat mate: 

Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  10 10 10 10 10 F9 R8  

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  R5 R5 R1 R0 R0 R0 R0 

Amb acord amb la normativa ISO 4540:1980, aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

acceptable per el seu us, 42,5h. 

Figura A.9.20. Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 

Taula A.9.9. Evolució de la proveta en funció de les hores d’assaig 
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A B 

 

Tal i com s’ha indicat a la Figura A.9.21 la proveta la desadhesió total del recobriment, a més 

de petites picades. 

A.9.6. Adherència 

La adherència s’ha obtingut mitjançant dos assaigs de duresa i proves de  rascat. Aquest 

assaigs son comparatius tan en el cas de la duresa com en el cas de “Scratch Test”, del que 

obtindrem un paràmetre ( Fc ) que ens dona una idea quantitativa de l’adherència. 

- La Figura. A.9.22. mostra les indentacions Rockwell c a una càrrega de 150N: 

 

 

 

Figura A.9.21 Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 

Figura A.9.22 Petjada de la indentació Rockwell c, A)Acabat brillant; B)Acabat Mate 
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Petjada a 10 kg 
(x100) 

Petjada a 20 kg (x50) Petjada a 50 kg (x25) Petjada a 100 kg 
(x25) 

Petjada a 10 kg 
(x100) 

Petjada a 20 kg (x50) Petjada a 50 kg (x50) Petjada a 100 kg 
(x25) 

B 

A 

- La Figura. A.9.23. mostra les indentacions Vickers amb diferents carregues: 10, 20, 50 i 

100N. 

  

 

 

 

 

− “Scratch Test” ( 37,5N/min, càrrega inicial 5N, càrrega final 50N i longitud de ratlla 

4mm). Les Figura A.9.24 i 9.25 mostren les gràfiques més representatives: 

 

Figura A.9.23 Petjada de la indentació Vickers, A)Acabat brillant; B)Acabat Mate 

Figura A.9.24 Acabat brillant: Força Normal (N), Força de Fricció(N), coeficient de Fricció, Emisió 
acústica (%), Profunditat de penetració (µm), Profunditat residual(µm). 
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A B 

 

A la Figura. A.9.26 es presenten les micrografies obtingudes del trencament del recbriment. 

 

 

          

A la Taula A.9.10 es troben els valors mitjos de la càrrega crítica, Lc [N] 

 

 

Figura A.9.25 Acabat mate: Força Normal (N), Força de Fricció(N), coeficient de Fricció, Emisió 
acústica (%), Profunditat de penetració (µm), Profunditat residual(µm). 

Figura A.9.26 Micrografías del modo de trencament del recobriment.A)Brillant, B)Mate 
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 Brilant Mate 

Lc(N) Mitja 24 26,2 

 

A.10. ZrN (0,6-0,7µm) 

A.10.1. Rugositat 

La rugositat s’ha obtingut realitzant cinc mesures per cada orientació, a 0º i 90º, d’aquestes 

mesures s’han triat les tres mes properes i s’ha realitzat la mitjana. A la Figura.A.10.1 es pot 

observar una de les gràfiques escollides com a més representatives: 

 

 

 

A

B

Figura A.9.10 Valor mig de la força crítica de trencament (N) 

Figura A.10.1. Mesura de la rugositat superficial. A)Brillant; B)Mate 
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Els valors mitjans dels paràmetres de totes les mesures es mostren a la Taula. A.10.1.  

Acabat Rt Rz Rmax Ra 

Brillant 0,251 0,162 0,225 0,0143 

Mate 3,30 2,90 3,22 0,42 

A.10.2. Coeficient de fricció 

Per la mesura del coeficient de fricció es van prendre quatre condicions d’assaig diferents, i 

per cada paquet de condicions es defineix un canal de desgast a la proveta. D’aquesta 

manera obtenim quatre coeficients de fricció depenent del canal. Les Figura. A.10.2, A.10.3, 

A.10.4., A.10.5., A.10.6., A.10.7, A.10.8 i A.10.9 mostren les gràfiques de cada canal 

juntament amb les condicions d’assaig. Acabat brillant: 

 

Taula A.10.1 Valors mitjs de l’assaig de rugositat en µm 

Figura A.10.2 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 10N, lubricat 



Pàg. 160  Annexes 

 

 

 

Figura A.10.3 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 

Figura A.10.4 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 
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Acabat mate: 

 

Figura A.10.5 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 

Figura A.10.6 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 10N, lubricat 
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Figura A.10.7 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 

Figura A.10.8 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 
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La Taula A.10.2. presenta les mitges dels coeficients de fricció per cada canal i acabat. 

 

 

 

 

 

A.10.3. Velocitat de desgast 

La velocitat específica de desgast s’obté introduint el valor de l’àrea mitjana de cada canal al 

programa “Tribometer”, (programa on es realitza l’assaig Pin on Disk). Les àrees mitjanes 

obtingudes, per l’acabat brillant,  es presenten a la Taula A.10.3. 

 

 

Acabat CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Brillant 0.068 0.067 0.36 0.49 

Mate 0.109 0.101 0.490 0.154 

Figura A.10.9 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 
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 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0,12 0,21 0,30 0,17 

Àrea del canal µm2 20,83 128 481,67 110,3 

D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals, Figura.A.10.10, Figura.A.10.11, Figura.A.10.12, Figura.A.10.13, Figura.A.10.14, 

Figura.A.10.16 i Figura.A.10.17. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A.10.3. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 

Figura A.10.10 Àrea del canal 1 
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Figura A.10.11 Àrea del canal 2 

Figura A.10.12 Àrea del canal 3 
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Una vegada s’ha introduït el valor mitjà de les àrees en el programa “tribometer” (programa 

on es realitza l’assaig Pin on Disk), amb els paràmetres d’aquest assaig el programa calcula 

la velocitat específica de desgast, el resultat que s’obté es en m2/N i es mostra a la Taula. 

A.10.4 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 0,7*10-16 2,13*10-16 1761*10-16 1810*10-16 

Les àrees mitjanes obtingudes, per l’acabat mate, són la Taula A.10.5.: 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0.217 0.268 0.492 0.4 

Àrea del canal µm2 179.5 273.3 813 632.7 

Figura A.10.13 Àrea del canal 4 

Taula A.10.4. velocitat específica de desgast calculada per a cada canal [m2/N] 

Taula A.10.5. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 
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D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals 

 

 

 

 

 

Figura A.10.14 Àrea del canal 1 

Figura A.10.15 Àrea del canal 2 
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La velocitat específica de desgast es mostra a la Taula. A.10.6 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 5.98*10-16 4.55*10-16 1.63*10-14 3.16*10-14 

Figura A.10.16  Àrea del canal 3 

Figura A.10.17 Àrea del canal 4 

Taula A.10.6. velocitat específica de desgast calculada per a cada canal [m2/N] 
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A.10.4. Duresa Universal 

De totes les mesures fetes només es representen i es mostren aquelles més representatives 

i amb menys dispersió d’error Figura.A.10.18 i A.10.19. 

 

 

Figura A.10.18  duresa mitjana de l’acabat brillant. . La càrrega es representa a 
l’eix x (mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 

Figura A.10.19. duresa mitjana de l’acabat mate. . La càrrega es representa a 
l’eix x (mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 
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Les mesures mitjanes obtingudes es mostren a la  Taula A.10.7. 

Acabat HUcorr 

(N/mm2) 

Hplast (N/mm2) E/(1-ν2)  

 (GPa) 

Wt 

(nJ) 

We (nJ) Wr (nJ) hr’ (µm) 

Brillant 7609,1 15635 196,92 2,24 1,06 1,18 0,22 

Mate 7868.2 14203 232.75 2.13 0.93 1.20 0,231 

A.10.5. Corrosió 

A continuació es mostra el seguiment de l’evolució de la peça durant l’assaig de boira salina. 

Les Taules A.10.8 i A.10.9. han estat confeccionades segons les normatives ISO 1462:1973 i 

ISO 4540:1980 . 

Acabat brillant: 

Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  10 10 10 R9 R9  R9 R9 

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  
R9  R9  

Sp9Vs;

R9 R5 R4 R4 R4 

A la normativa ISO 4540:1980 s’estableix que quan una peça supera un estat 9 de corrosió 

ja no es considera apta per el seu servei. Així dons aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

acceptable per el seu us, 94,5h. 

Taula A.10.7. Valors mitjans obtinguts a l’assaigs d’ultramicroduresa 

Taula A.10.8. Evolució de la proveta en funció de les hores d’assaig 
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Tal i com s’ha indicat a la Figura A.10.20 la proveta presenta la desadhesió d’una gran part 

del recobriment i picadures. 

Acabat mate: 

Amb acord amb la normativa ISO 4540:1980, aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

acceptable per el seu us, 94,5h. 

Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  
10 10 10 10 10 

Sp9Vs

Z;S9 

Sp9Vs

Z;S9 

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  Sp9Vs

Z;S9 

Sp9Vs

Z;S9 

Sp9Vs

Z;S9 R5 R5 R5 R5 

Figura A.10.20  Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 

Taula A.10.9. Evoulció de la proveta en funció de les hores d’assaig 
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A B 

 

Tal i com s’ha indicat a la Figura A.10.21. la proveta presenta productes de corrosió 

provinents del forat central de la peça. La superfície ha quedat totalment deslluïda.  

A.10.6. Adherència 

La adherència s’ha obtingut mitjançant dos assaigs de duresa i proves de  rascat. Aquest 

assaigs son comparatius tan en el cas de la duresa com en el cas de “Scratch Test”, del que 

obtindrem un paràmetre ( Fc ) que ens dona una idea quantitativa de l’adherència. 

- La Figura. A.10.22. mostra les indentacions Rockwell c a una càrrega de 150N: 

 

 

 

Figura A.10.21. Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 

Figura A.10.22. Petjada de la indentació Rockwell c, A)Acabat brillant; B)Acabat Mate 
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Petjada a 10 kg 
(x100)

Petjada a 20 kg (x50) Petjada a 50 kg (x25) Petjada a 100 kg 
(x25)

Petjada a 10 kg 
(x100) 

Petjada a 20 kg (x50) Petjada a 50 kg (x50) Petjada a 100 kg 
(x25)

B 

A 

- La Figura. A.10.23. mostra les indentacions Vickers amb diferents carregues: 10, 20, 50 i 

100N. 

   

 

 

 

 

− “Scratch Test” ( 37,5N/min, càrrega inicial 5N, càrrega final 50N i longitud de ratlla 

4mm). Les Figura A.10.24 i 10.25 mostren les gràfiques més representatives. 

 

Figura A.10.23 Petjada de la indentació Vickers, A)Acabat brillant; B)Acabat Mate 

Figura  A.10.24 Acabat brillant: Força Normal (N), Força de Fricció(N), coeficient de Fricció, 
Emisió acústica (%), Profunditat de penetració (µm), Profunditat residual(µm). 
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A B 

 

A la Figura. A.10.26 es presenten les micrografies obtingudes del trencament del recbriment. 

 

 

          

A la Taula A.10.10 es troben els valors mitjos de la càrrega crítica, Lc [N] 

 

 

Figura A.10.25 Acabat mate: Força Normal (N), Força de Fricció(N), coeficient de Fricció, Emisió 
acústica (%), Profunditat de penetració (µm), Profunditat residual(µm). 

Figura A.1.26 Micrografías del modo de trencament del recobriment.A)Brillant, B)Mate 



Alternatives al Cr electrolític decoratiu: recobriments PVD  Pàg. 175 

 

 

 

A.11. Cr electrolític 

A.11.1. Rugositat 

La rugositat s’ha obtingut realitzant cinc mesures per cada orientació, a 0º i 90º, d’aquestes 

mesures s’han triat les tres mes properes i s’ha realitzat la mitjana. A la Figura.A.11.1 es pot 

observar una de les gràfiques escollides com a més representatives: 

 

Els valors mitjans dels paràmetres de totes les mesures es mostren a continuació: 

 

 

 

 Brilant Mate 

Lc(N) Mitja 17 24,2 

Acabat Rt Rz Rmax Ra 

Brillant 0,08 0,067 0,08 0,008 

Figura A.10.10 Valor mig de la força crítica de trencament (N) 

Figura  A.11.1. Mesura de la rugositat superficial. A)Brillant; B)Mate 

Taula A.11.1 Valors mitjs de l’assaig de rugositat en µm 
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A.11.2. Coeficient de fricció 

Per la mesura del coeficient de fricció es van prendre quatre condicions d’assaig diferents, i 

per cada paquet de condicions es defineix un canal de desgast a la probeta. D’aquesta 

manera obtenim quatre coeficients de fricció depenent del canal. Les Figura. A.11.2, A.11.3, 

A.11.4.i A.11.5 mostren les gràfiques de cada canal juntament amb les condicions d’assaig. 

Acabat brillant:  

 

 

Figura A.11.2 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 6mm, càrrega 10N, lubricat 
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Figura A.11.3 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 8mm, càrrega 20N, lubricat 

Figura A.11.4 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 10mm, càrrega 5N, sec 
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La Taula A.11.2. presenta les mitges dels coeficients de fricció per cada canal i acabat. 

 

 

 

 

A.11.3. Velocitat de desgast 

La velocitat específica de desgast s’obté introduint el valor de l’àrea mitjana de cada canal al 

programa “Tribometer”, (programa on es realitza l’assaig Pin on Disk). Les àrees mitjanes 

obtingudes, per l’acabat brillant, es presenten a la Taula A.11.3. 

Acabat CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Brillant 0.083 0.088 0,57 0,44 

Figura A.11.5 Variació del coeficient de fricció (eix y) amb el numero de 
voltes (eix x). Condicions de l’assaig: radi 12mm, càrrega 2N, sec 

Taula A.1.2 Mitges dels coeficients de fricció 
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D’entre els valors d’àrea mesurats s’ha triat la gràfica més representativa per a cadascun 

dels canals, Figura.A.11.6., Figura.A.11.7., Figura.A.11.8. i Figura.A.11.9. 

 

 

 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Amplada del canal µm 0,17 0,19 0,27 0,15 

Àrea del canal µm2 128 111 431 86,1 

Taula A.1.3. Valors de l’amplada i l’àrea dels respectius canals 

Figura A.11.6 Àrea del canal 1 
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Figura A.11.7 Àrea del canal 2 

Figura A.11.8 Àrea del canal 3 
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Una vegada s’ha introduït el valor mitjà de les àrees en el programa “tribometer” (programa 

on es realitza l’assaig Pin on Disk), amb els paràmetres d’aquest assaig el programa calcula 

la velocitat específica de desgast, el resultat que s’obté es en m2/N i es mostra a la Taula. 

A.11.4 

 

 

A.11.4. Duresa Universal 

De totes les mesures fetes només es representen i es mostren aquelles més representatives 

i amb menys dispersió d’error, Figura A.11.10. 

 

 CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Velocitat específica de desgast m2/N 20,1*10-16 15*10-16 1000*10-16 517*10-16 

Taula A.11.4 velocitat específica de desgast calculada per cada canal [m2/N] 

Figura A.11.9 Àrea del canal 4 
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Les mesures mitjanes obtingudes es mostren a la  Taula A.11.5. 

Acabat HUcorr 

(N/mm2) 

Hplast (N/mm2) E/(1-ν2)  

 (GPa) 

Wt 

(nJ) 

We (nJ) Wr (nJ) hr’ (µm) 

Brillant 5555 8532 192,39 2,45 0,79 1,66 0,298 

A.11.5. Corrosió 

A continuació es mostra el seguiment de l’evolució de la peça durant l’assaig de boira salina. 

La Taula A.11.6. ha estat confeccionada segons les normatives ISO 1462:1973 i ISO 

4540:1980 . 

 

 

Taula A.11.5. Valors mitjans obtinguts a l’assaigs d’ultramicroduresa 

Figura A.11.10 duresa mitjana de l’acabat brillant. . La càrrega es representa a l’eix x 
(mN) i les profunditats de les indentacions a l’eix Y (µm) 
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Hores acumulades 

d’assaig 
3,5 6,5 21 25 28,5 42,5 50,5 

Estat  10 10 10 10 10 10 10 

Hores acumulades 

d’assaig 
64,5 71,5 94,5 133,5 156,5 179,5 202,5 

Estat  10 10 10 10 10 10 10 

A la normativa ISO 4540:1980 s’estableix que quan una peça supera un estat 9 de corrosió 

ja no es considera apta per el seu servei. Així dons aquesta proveta ha aguantat, en un estat 

acceptable per el seu us, 202,2h. 

 

Tal i com s’ha indicat a la Figura A.11.11. la proveta no presentava signes de corrosió a les 

202,5h. 

 

A.11.6. Adherència 

La adherència s’ha obtingut mitjançant dos assaigs de duresa i proves de  rascat. Aquest 

assaigs son comparatius tan en el cas de la duresa com en el cas de “Scratch Test”, del que 

obtindrem un paràmetre ( Fc ) que ens dona una idea quantitativa de l’adherència. 

Figura A.11.11. Estat de la proveta a les 202,5h d’assaig 

Taula A.11.6 Evolució de la proveta en funció de les hores d’assaig 
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Petjada a 10 kg 
(x100) 

Petjada a 20 kg (x50) Petjada a 50 kg (x25) Petjada a 100 kg 
(x25) 

A 

- La Figura. A.11.12. mostra les indentacions Rockwell c a una càrrega de 150N: 

 

 

 

- La Figura. A.11.13. mostra les indentacions Vickers amb diferents carregues: 10, 20, 50 i 

100N. 

 

 

−  “Scratch Test” ( 37,5N/min, càrrega inicial 5N, càrrega final 50N i longitud de ratlla 

4mm). La Figura A.11.14 mostra les gràfiques més representatives. 

Figura A.11.12 Petjada de la indentació Rockwell c 

Figura A.1.13 Petjada de la indentació Vickers, A)Acabat brillant; B)Acabat Mate 
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A la Figura. A.11.15 es presenten les micrografies obtingudes del trencament del recbriment. 

 

 

 

A la Taula A.11.7 es troben els valors mitjos de la càrrega crítica, Lc [N] 

Figura A.11.14 Acabat brillant: Força Normal (N), Força de Fricció(N), coeficient de Fricció, Emisió 
acústica (%), Profunditat de penetració (µm), Profunditat residual(µm). 

Figura A.11.15 Micrografía del modo de trencament del recobriment d’acabat brillant 
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 Brilant 

Lc(N) Mitja 8,6 

Taula A.11.7 Valor mig de la força crítica de trencament (N) 
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B. Fulls d’operació 

 


