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Introdução

O processo atômico através do qual a energia cinética do atrito

é dissipada inclui diversas contribuições como de fônons

acústicos ou ópticos, elétricas, magnéticas, químicas e até

mesmo entrópicas, conforme apresenta a Figura 1 [1,2].

Além disso, estudos recentes analisam a influência de um

fenômeno natural externo como a radiação em propriedades

tribológicas de materiais como resistência à indentação [3].

Contudo, pouquíssimos estudos publicados até o momento

trazem a análise da contribuição da radiação atuando como um

terceiro corpo no atrito entre duas superfícies, tornando essa

área praticamente inexplorada e, consequentemente, muito

atraente.

Objetivo

Analisar a influência da radiação ultravioleta no atrito de

filmes finos fotossensíveis de dióxido de titânio dopados com

nitrogênio.

Agradecimentos

Nesse trabalho amostras de filmes finos de dióxido de titânio

com e sem dopagem com nitrogênio serão submetidos a

ensaios de atrito na presença e ausência de radiação

ultravioleta.

Figura 3. Aparato experimental a ser utilizado.

Os ensaios de atrito serão realizados por meio de duas técnicas,

uma unidirecional através de um nanotribômetro (Figura 3a) e

outra bidirecional por microscopia de força atômica (Figura 3b).

Também serão realizados ensaios para caracterização físico-

química das amostras como difração de raio x, ângulo de contato,

análise de topográfica e espectroscopia de emissão ótica por

descarga luminescente.

Figura 1. Contribuições físicas  e químicas para o atrito [2].

Figura 2. Representação esquemática do trabalho a ser desenvolvido.
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Resultados preliminares
As Figuras 4 e 5

apresentam os

resultados

preliminares de

ensaios de atrito

unidirecional com e

sem presença de

radiação, de uma

amostra de dióxido

de titânio pura e

outra dopada com

nitrogênio,

respectivamente. É

possível perceber que

a radiação causa

aumento do

coeficiente de atrito

em ambas as

amostras. O mesmo

se mentem elevado

mesmo após o

termino do período

de radiação.

Figura 4. Atrito na amostra de dióxido de titânio puro.

Figura 5. Atrito na amostra de dióxido de titânio puro 

dopada com nitrogênio.

Considerações finais

Os resultados apresentados são preliminares, pois essa linha de

pesquisa está na etapa inicial. Dessa forma, maiores análises

serão realizadas para confirmação da tendência apresentada.

O comportamento apresentado pode ser resultado da fotoativação

da superfície do material ou de uma possível mudança da

estrutura do mesmo na presença de radiação. De qualquer forma,

é visível que o fenômeno se mantém mesmo depois de mais de 4h

do término do período de radiação.


